
 المرضى الذین یحتاجون إلى مساعدة مالیة

إذا كانت  .بالفخر لقیامھ بدوره الذي یھدف إلى تقدیم خدمة ممتازة إلى جمیع المرضى وأسرھم Penn State Health (PSH)یشعر مركز 
  .المالیة للمرضى المؤھلین غیر المؤمن علیھم وممن لدیھم تأمین منخفضیقدم المساعدة  PSHلدیك مخاوف بشأن دفع فاتورتك الطبیة، فإن 

والضروریة حیث نقدم المساعدة المالیة بناًء على الدخل، وعدد أفراد أسرتك واألصول التي تمتلكھا في سبیل الحصول على الخدمات الطارئة 
ن علیھم المؤھلین لسیاسة المساعدة المالیة  PSHلن یفرض مركز . طبی�ا أو غیر المؤھلین لھا أكثر من المبالغ ) FAP(على األفراد غیر المؤمَّ

  .نظیر الحصول على الرعایة في حاالت الطوارئ أو الرعایة األخرى الالزمة طبیًا) AGB(المفروضة بشكل عام 

 :بطلبكیفیة التقدم 

 ):كانت تنطبق إذا(، وأرفق المستندات المذكورة أدناه )في الجزء الخلفي من ھذا الخطاب(أكمل استمارة طلب الحصول على المساعدة المالیة 
 أحدث نسخة من إقرار ضریبة الدخل الفیدرالیة •
 من كعوب شیكات األجر) 4(أحدث أربعة  •
 كشوف مصرفیة) 4(أحدث أربعة  •
 االجتماعيقرار دخل الضمان  •
 دخل إعانة البطالة  •
 دخل التقاعد •
لن یتم النظر في مسألة المساعدة المالیة حتى التسویة النھائیة بشأن الملكیة (بیان تأكید التوزیع لتسویات الملكیات أو االلتزامات  •

 )أو التقاضي
 قرار المساعدة الطبیة أو سوق التأمین الصحي  •
 ) البطاقة الخضراء(انونیة إثبات الجنسیة أو اإلقامة الدائمة الق •
 الذي یساعد في مصاریف المعیشة) األشخاص(إذا لم یكن لدى األسرة دخل، یجب تقدیم خطاب من الشخص  •
لمراجعة طلب المساعدة المالیة بشكل مالئم من أجل تحدید األھلیة للحصول على  PSHأي معلومات أخرى یطلبھا مركز  •

 . المساعدة المالیة

من أجل الوصول إلى سیاسة المساعدة المالیة والمزید من  https://www.pennstatehealth.org/: ا اإللكتروني علىیرجى زیارة موقعن
وسیتم إخطار جمیع  .طلبھا شخصی�اتتم ترجمة المستندات إلى العدید من اللغات، وتتوفر على الموقع اإللكتروني أو یمكنك . طلبات المساعدة المالیة

  .المتقدمین بطلبات إما عبر الھاتف وإما بخطاب عندما یتم التوصل إلى قرار بشأن تأھلھم للحصول على المساعدة المالیة

 .یتوفر موظفو االستشارات المالیة عبر الھاتف، وسیتم التعامل مع أسئلتك بمنتھى التھذیب والسریة
Hershey Medical Center 717-531-1740 مساًء  05:00صباًحا حتى  08:00من االثنین إلى الجمعة،  2619-254-800 أو

Community Medical Group  2619-254-800 مساًء  05:00صباًحا حتى  08:00من االثنین إلى الجمعة،  1740-531-717 أو
Penn State Health Life Lion LLC 717-763-2108 ،مساًء  05:00صباًحا حتى  08:00من االثنین إلى الجمعة

St. Joseph Medical Center  610-378-2277 مساًء  04:30صباًحا حتى  08:00من االثنین إلى الجمعة،  2619-254-800 أو
Holy Spirit Hospital 717-763-2885 ،مساءً  04:30صباًحا حتى  08:00من االثنین إلى الجمعة 

Hampden Medical Center )مساًء  05:00صباًحا حتى  08:00من االثنین إلى الجمعة،  2619-254-800 8أو  1740-531-717 )21/10/1 بعد

 مع جزیل الشكر، 
Penn State Healthاالستشارات المالیة ، 

https://www.pennstatehealth.org/
https://www.pennstatehealth.org/


   

 

 نموذج طلب الحصول على المساعدة المالیة

 : موقع الخدمات

 Hershey Medical Center  Community Medical Group   Joseph Medical Center St.  

Holy Spirit Hospital                Penn State Health Life Lion, LLC Hampden Medical Center 
 )21/10/1بعد (           

 :معلومات المریض
 

 : __________________رقم المریض            : _____________________________________________ اسم المریض
 

 

 : __________________رقم المریض            : _____________________________________________ اسم المریض
 

 

 : __________________رقم المریض            : _____________________________________________ اسم المریض
 

  )الشخص المسؤول عن سداد ھذه الفاتورة(: معلومات الضامن

    : اسم الضامن
 

    : عنوان الشارع

  : الرمز البریدي  : الوالیة  : المدینة

   :رقم الھاتف المحمول  : ھاتف منزل الضامن

   : ھاتف عمل الضامن   : مكان العمل

  : الزوجة/الزوج  : الضامن الضمان االجتماعيأرقام 

  ): بما في ذلك أنت نفسك(عدد المعالین الذین تتحمل مسؤولیتھم مالی�ا 

 

  .اديأشھد أنني قرأت ھذا الطلب بالكامل، وأن جمیع المعلومات المقدمة في ھذه االستمارة صحیحة وحقیقیة وكاملة قدر استطاعتي ومعرفتي واعتق
 
 
 
 

____________________________________________________________________ _________________________________ 
 التاریخ ) الضامن(التوقیع  

  :یُرجى إرسال الطلب المكتمل بالبرید إلى
 
 

Hershey Medical Center  Financial Counseling Penn State Health 
P .O. Box 853 CA-510 

Hershey, PA 17033 Community Medical Group 
Penn State Health Life Lion LLC 

St. Joseph Medical Center 
Hampden Medical Center )21/10/1 بعد( 

Holy Spirit Hospital 

Penn State Health Financial Counseling 
503 N 21st Street  
Mail Code 85-32 

Camp Hill, PA 17011 

 

 .مع ھذا النموذج) كانت تنطبق إذا(حتى یتم النظر في طلبك المقدم، ینبغي إعادة المعلومات التالیة 

 F، وE، وD، وC: وأي جداول ، مثالً  IRS Tax Forms (1040)أحدث نسخ مقدمة من نماذج ضریبة الدخل  �
 كعوب شیكات األجر) 4(أحدث أربعة  �
 )یرجى إدراج معلومات كل من الحسابات الجاریة وحسابات التوفیر(كشوف مصرفیة ) 4(أحدث أربعة  �
 قرار دخل الضمان االجتماعي  �
 دخل إعانة البطالة �
 دخل التقاعد �
 االلتزاماتتأكید التوزیع لتسویات الملكیات أو  بیان  �
 )ACA(قرار المساعدة الطبیة أو إخطار قانون الرعایة المیسرة  �
 )البطاقة الخضراء(إثبات الجنسیة أو اإلقامة الدائمة القانونیة  �
 الذي یساعد في مصاریف المعیشة) األشخاص(إذا لم یكن لدى األسرة دخل، فیجب تقدیم خطاب من الشخص  �
 )، وحسابات التقاعد الفردیة، وحسابات السمسرة، وغیر ذلك401Kتشمل األمثلة حساب (لعام الجاري إثبات لجمیع موارد الدخل األخرى في ا �

 


	اسم المريض: _____________________________________________             رقم المريض: __________________
	اسم المريض: _____________________________________________             رقم المريض: __________________
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