عزيزيالمريض /مقدمالطلب:
وميزتنا
احتيا ًجا .إنمھمتنا
للجميع  -خاصةًألكثر
شخصية
لتقديمرعاية
التعاطف وھيمخصصة
تقومعلى
مستشفى Ascension
إن
الطبية ألخرى.
الناحية
الضرورية من
للرعايةالطارئةوالرعاية
الماليةمتاحةفقط
الماليةلمرضانا.والمساعدة
توفيرالمساعدة
تتمثلفي
الصحيةالخاصةبكم.
تياجاتالرعاية
وعائلتكبشأنجميع اح
برعايتكأنت
يتعلق
فيما
قتكبنا
نشكركعلىث
طلبتذلك،يرجىتجاھل ھذاالخطاب.
طلبك .إذالمتكنقد
المالية
إليكم ھذاالخطابوطلبالمساعدة
نرسل
تلقينا
المرفقنظرًا ألننا
الموافقة
الماضيةوتمت
الستة
طلبًا اللألشھر
قبلإعادته .إذاكنتقدأكملت
والتاريخ
توقيعك
الوجھين،بمافيذلك
الرجاء إكمال ال
يتجاوزستة
عتبارنا أيطلبسابق
تحتاجإلى إكمالطلبجديد.لننضعفي ا
بذلك.قد ال
للحصولعلىمساعدةمالية،يرجىبالغنا
عليه
أشھر.
كإثباتللدخل .إذاكنتمتزو ًجا أوعشت مع
التالية
العناصر
تقديمنسخة منعنصر واحدعلىألقل من
إلىجانبالطلب،يرجى
التالية
العناصر
بتقديمنسخة من واحدعلىألقل من
ضا أنيقوم ھذاالشخص
شخص آخر مھملمدة 6أشھر أوأكثر،
فسوفيلزمأي ً
يتسنىلنامعالجةالطلب.
كدليلعلىدخلهقبل أن
• نسخ من  3أحدثكعوبراتب منصاحبالعمل
بتضمينجميعالجداول(
فقم
ضريبيسنوي )إذاكنتتعمل مالً حرًا،
• نسخ من أحدثإقرار
• خطابمنحالضمانالجتماعي و  /أو معاش التقاعد
بالوالد أو
ضريبيالخاص
تابعًا مدر ًجافينموذجإلقرار ال
للوالد أوالوصي ،إذا كانمقدمالطلب
الضريبيألخير
• إلقرار
الوصي وكان عمرهأقل من  25عا ًما
التحقق منالدخل ألخرى
• وثائق
المصرفية عن آخر 3شھور
الحسابات
بيانات
• نسخ من
البطالة
امتيازات
• صورة من إيصال
العائلة أوألصدقاء,يرجىحثھمعلى إكمال
تعيشفيمنزل معأفراد
العائلة أوألصدقاء أوكنت
تتلقىالمساعدة منأفراد
إذاكنت
النموذج
سيساعدذلكعلى
الطبيةالخاصةبك.بل
ؤولين عندفع
يجعلھمذلك مس
المرفقالذييحملاسم "خطابالدعم".ولن
الفاتورة
تحتاجإلى ملء نموذج خطاب
فلن
العائلةاألصدقاء،
تتلقى أيمساعدة من
المعيشة .إذاكنت ال
نفقات
إظھار مدىقدرتكعلىتحمل
الدعم.
ضا
كدليلعلى
وثائق
تقديم
المستحقة.
الصيدالنية /ألدويةالشھرية
الطبية
التكاليف
أخيرًا،يرجىيأ ً
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علينا
يتعذر
يتسنىالنظرفيالطلب.
إثباتالدخلحتى
المكتمل مع
يرجىالعلم أنهيجبستالمالطلب
فيھا.
البت
الطلباتغيرالكاملة أو
معالجة
ليست آمنة.علىالرغم منضعف
إلنترنت
إللكترونيعبر
البريد
باستخدام
يرجى مراعاة أن االتصاالت
البريد
بتضمينھافيرسالة
تقوم
التي
يتم اعتراضالمعلومات
احتمالية حدوثذلك ،ال أنهيوجد احتمال أن
توجيھھاإليه.
وقراءتھا من
إللكتروني
يتم
قبل أطراف أخرى خالفالشخصالذي
يحتويعلىرقمالضمان
بقائھا آمنة.ونظرًا ألنالطلب
والتأكد من
الشخصية
معلوماتك
إننانريدحماية
إللكتروني.
البريد
نحثكعلى عدمإرسالهعبر
فإننا
الجتماعيومعلومات خاصة أخرى،
الھاتفالخاصبمزود
للحصولعلىرقم
ناسب .
بالفاكسإلىالموقعالم
بالبريد أو
يرجىإرسالطلبك
تقديمالطلبات
البريدالذييجب
الفاكس /
الخدمة أوعنوان
التالية
الصفحة
فيه ،يرجى الرجوعإلى
التطبيق
.من
مع أرقألمنيات،
المريض
المالية
قسمالخدمات
في Ascension
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عنوان البريد اإللكتروني

رقم الفاكس

(629) 204-6542
(629) 204-6540
(629) 204-6541

FinancialCounselors@ascen
sion.org

(317) 981-6312
(931) 738-2669
(931) 738-2669

(931) 738-2669

((931) 738-2669

(615) 284-2771

STHSSFinAssist@uspi.com

(615) 341-7513

(615) 236-4040
(615) 320-5319
(615) 222-7700

العنوان

STHe Financial Asst.
PO Box 380
Nashville, TN 37202
STHe Financial Asst.
PO Box 380
Nashville, TN 37202
STHe Financial Asst.
PO Box 380
Nashville, TN 37202
STHe Financial Asst.
PO Box, 80278,
Indianapolis, IN 46240
STHe Financial Asst.
401 Sewell Dr,
Sparta, TN 38583
STHe Financial Asst.
401 Sewell Dr,
Sparta, TN 38583
STHe Financial Asst.
401 Sewell Dr,
Sparta, TN 38583

STHe Financial Asst.
401 Sewell Dr,
Sparta, TN 38583
STHe Financial Asst.
135 E. Swan Street
Centerville, TN 37033
Lab Plus LLC Attn:
Billing Dept 2000
Church Street
Nashville, TN 37236
STHe Financial Asst.
2011 Murphy Ave
Suite 400
Nashville, TN 37203
STHe Financial Asst.
PO Box 681787
Franklin, TN 37064
STHe Financial Asst.
312 21st Ave. North
Nashville, TN 37203
STHe Financial Asst.
PO Box 380
Nashville, TN 37202

رقم الھاتف

اسم موفر الرعاية

(615) 222-6638

Saint Thomas West

(615) 284-5340

Saint Thomas Midtown

(615) 222-6638

Saint Thomas Rutherford

(844) 686-2555

Ascension Medical Group

(877) 348-7082

Saint Thomas Highlands

(877) 348-7082

Saint Thomas Dekalb

(877) 348-7082

Saint Thomas River Park

(877) 348-7082

Saint Thomas Stones River

(931) 729-6800

Saint Thomas Hickman

(615) 284-2773

Lab Plus

(615) 341-7500

Saint Thomas Center for
Specialty Surgery

(877) 664-4076

Saint Thomas EMS

(615) 321-7730

Baptist Ambulatory
Surgery Center

(615) 222-6638

Saint Thomas Center
for Sleep

نموذج طلب
Ascension Saint Thomas
للمساعدة المالية
معلومات المريض
ينطبقعلى أيسطرفرديفي الطلب(
ينطبق" إذا كانالخيار ال
تعبئة جميعالحقول.اختر "ال
الكتابةبحروفواضحة ،ويجب
)يرجى
التاريخ

رقمالحساب

والعائلة(
االسم )ألول
تاريخلميالد

الحالةالجتماعية

عنوانلمراسالت

الھاتف
رقم
لوالية

المدينة

البريدي
الرمز

رقمالضمان الجتماعي )اختياري(
التوظيف
حالة

مكانالعمل
رقمھاتف مكانالعمل

عددساعاتالعملفيألسبوع

المعلومات الخاصة بالطرف المسؤول  /معلومات الوصي القانوني
القسمفار ًغا(.
فاترك ھذا
نفسهالطرفالمسؤول،
)إذا كانالمريضالوارد اسمه عاله ھو
والعائلة(
السم )ألول
تاريخلميالد

الحالةالجتماعية

عنوانلمراسالت

الھاتف
رقم
لوالية

المدينة

البريدي
الرمز

رقمالضمان الجتماعي )اختياري(
التوظيف
حالة

مكانالعمل
رقمھاتف مكانالعمل

عددساعاتالعملفيألسبوع

معلومات زوج  /زوجة الطرف المسؤول
تعبئةمعلوماتالزوج  /الزوجةللمريض(.
فقمب
نفسهالطرفالمسؤول،
)إذا كانالمريض ھو
والعائلة(
السم )ألول
تاريخلميالد

الحالةالجتماعية

عنوانلمراسالت

الھاتف
رقم
المدينة

لوالية

رقمالضمان الجتماعي )اختياري(
التوظيف
حالة

مكانالعمل
رقمھاتف مكانالعمل

عددساعاتالعملفيألسبوع

األشخاص الذين يعولھم الطرف المسؤول
تعبئةمعلوماتالزوج  /الزوجةللمريض(.
فقمب
نفسهالطرفالمسؤول،
)إذا كانالمريض ھو
السم

تاريخلميالد

لعالقةبالطرفالمسؤول

السم

تاريخلميالد

لعالقةبالطرفالمسؤول

السم

تاريخلميالد

لعالقةبالطرفالمسؤول

السم

تاريخلميالد

لعالقةبالطرفالمسؤول

يشونفيالمنزل
البالغيناألطفالالذينيع
عدد األشخاص

الصفحة  1من 2

البريدي
الرمز

الدخل الشھري

المبلغفيالشھرلكل منھا(.
العناصرالواردةأدناه الدوالر .أدخل
المبالغلكلعنصر من
)أدخل
تلقيھا
التييتم
الطفل
إعالة

المكتسبلمقدمالطلب
الدخل

تلقيھا
يتم
التي
نفقة
ال

دخل زوج  /زوجةمقدمالطلب

الدخل منتأجيرالممتلكات

امتيازاتالضمانالجتماعي

قسائمالطعام

الدخل منالمعاش  /التقاعد
دخل إلعاقة

تلقيھا
التييتم
توزيعات أموا

البطالة
تعويضات

غيرذلك من مصادر الدخل
غيرذلك من مصادر الدخل

تعويضاتالعمال
الفوائد  /األرباح
الدخل من

إجمال الدخل الشھري بالدوالر

نفقات المعيشة الشھرية

نفقة
رعايةألطفال /ال

الرھن  /إليجار

الئتمان:
بطاقات

المرافق

فيات
تش
فواتيرألطباء /المس

الھاتف )الخطألرضي(

المركبات
سيارة /
تأمين ال

الھاتفالخلوي:

الممتلكات
التأمينعلىالمنزل /

البقالة /الطعام

الطبي  /الصحي
التأمين

للتلفاز
الصناعي
إلنترنت /القمر
الكابل /
خط

التأمينعلىالحياة

سيارة
مدفوعات ال

الشھرية ألخرى
نفقات
ال

رعايةألطفال

إجمالي النفقات الشھرية بالدوالر

األصول
ساباتالجارية
التوفيرات /الح
النقد /
ستثمارات /شھادة )شھادات( اإليداع
السندات  /ال
ألسھم /
الثانوية
العقارات  /ألخرى /المساكن
رفيھية
الت
المركبات
النارية /
المراكب /الدراجات
اسية
المركباتغير األس
ميعھا /
بتج
التييقومالھواة
المركبات
ألصول األخرى
الئتمانالخارجية إذا رأتذلك
تقارير
للمستشفىللحصولعلىالمعلومات من وكاالت إعداد
جبھاأسمح
أشھد أنالمعلوماتالواردة عالهصحيحةوكاملةعلى حدعلمي.وبمو
ضروريًا.
توقيعمقدمالطلب
التاريخ

تعليقات

الصفحة  2من 2

خطاب الدعم
للمريض
بي /رقمالحساب
رقمالسجل الط
اسمالداعم
بالمريض /بمقدمالطلب
لعالقة
عنوانالداعم
إلى :Ascension
يتلقى خالً
ھذاالخطابمرسل
إليكمبالغكمبأن )اسم المريض(
ضا
نفقات
ضعيفًا أوليس له دخلوأناأساعدهفي
ضاعليه الأقل االلتزامات أوليسمفرو ً
المعيشةالخاصةبه /بھا.وليسمفرو ً
عليه أيالتزاماتتجاھي.
البيان،أناأقر أنالمعلوماتالمحددةصحيحةحسبعلمي.
من الل
التوقيععلى ھذا
توقيعالداعم
التاريخ

