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 فرم درخواست 
 کمک مالی 

 
کند �شخ�ص دهد آ�ا  کمک �   AMITA Health: تکم�ل این درخواست به  امکان دارد بتوان�د مراقب را�گان �ا دارای تخف�ف در�افت کن�د  مهم: 

های بهداشیت به شما  مراقبت های های عمو� را در�افت کن�د تا در پرداخت ه��نهخدمات را�گان �ا دارای تخف�ف �ا سایر برنامه توان�د شما � 
 این درخواست را به �شایف نوشته 

�
 نامه ارسال کن�د. شدە در توص�هکمک شود. لطفا

 
ف اجتما� ارائه ده�د. بااین   حال،  ا�ر ب�مه ندار�د، الزم ن�ست جهت تأی�د صالح�ت برای مراقبت را�گان �ا دارای تخف�ف، شمارە تأمنی

ف اجتما� الزا� ن�ست اما به  Medicaidمله  های عمو� (ازجبرای بر�ف برنامه ف اجتما� الزا� است. ارائه شمارە تأمنی  )، ارائه شمارە تأمنی
AMITA Health   � های عمو� را دار�د �ا نه. برای هر کدام از سؤاالت درخواست که  کند �شخ�ص دهد آ�ا صالح�ت هر کدام از برنامه کمک

ی بر نت�جه درخواست نخواهد داشت.  عدم پاسخ  عالمت «اخت�اری» دارد، پاسخ شما (�ا   د�) هیچ تأث�ی
  

 این فرم را تکم�ل و آن را  به
�
منظور اینکه بعد از تار�ــــخ خدمات، در ا�ع وقت درخواست مراقبت را�گان �ا دارای تخف�ف ارائه ده�د، لطفا

ون�� �ا فا�س به به روز بعد از   ۲۴۰رسال کن�د. درخواستتان را تا حدا���  ا AMITA Healthصورت حضوری �ا از ط��ق �ست، �ست ال��ت
ف صورتحساب مراقبت کن�د که با حسن ن�ت تمام اطالعات درخواست هایتان خواه�م پذیرفت. با ارسال این درخواست، شما تأی�د �صدور اولنی

ا�ط در�افت  AMITA Healthا�د تا به را ارائه دادە  ف هرگونه    کمک کن�د �شخ�ص دهد آ�ا ب�مار واجد�ش کمک ما� است �ا نه. در صورت داشنت
�د و پرسش �ا نگرایف خود را   AMITA Healthشدە با بخش مشاورە ما� توان�د ازط��ق شمارە ارائهسؤال در�ارە روند درخواست، � تماس بگ�ی

 .۸۸۸-۶۹۳-۲۲۵۲مط�ح کن�د: 
 

 Health Careدرخواست تخف�ف �ا روند کمک ما� ب�مارستان را به �شدە درخصوص روند های ب�ماران ب�مهتوان�د شکا�ات �ا نگرایف �
Bureau of the Illinois Attorney General شمارە تلفن مستق�م را�گان های بهداشیت دادستان کل ا�لینوی) گزارش کن�د.  (دف�ت مراقبت

Health Care Bureau دف�ت مراقبت) (  ) است.  ۱-۸۰۰-۹۶۴-۳۰۱۳تا�پ (تله  ۱-۸۷۷-۳۰۵-۵۱۴۵های بهداشیت
 

 اطالعات ب�مار 
 همه ف�لدها را تکم�ل کن�د. ا�ر هر کدام از موارد درخواست مرتبط نبود، جلوی آن کلمه «ناموجود» را بن

�
 آن را چاپ کن�د و حتما

�
 ��س�د) (لطفا

  شمارە حساب    تار�ــــخ  

 (
گ

      نام (نام و نام خانواد�

    

     شمارە تلفن     وضع�ت تأهل    تار�ــــخ تولد  

/ مرد تر�س/ زن   ☐زن    ☐مرد     ☐ به نظر خودتان کدام �ک از موارد ز�رهست�د:  –ه��ت جنسییت  -اخت�اری   ) FTMمرد (-به-مرد تراجنسییت

/زن تر�س/مرد ☐  های جنسییت د�گر (�ا سایر) دسته  ☐شود   نادوگانه/جنس�ت منح�ا� مرد �ا زن درنظر گرفته ن�  ☐   (MTFزن (-به-زن تراجنسییت

: در اصل چه جنسییت در گواهینامه تولد شما نوشته شدە است -اخت�اری   زن   ☐مرد     ☐ : ه��ت جنسییت

 و�تنا�   ☐ای   کرە   ☐ژاپیف    ☐ف�لیپییف     ☐چییف     ☐بو� آس�ا    ☐پوست آم��کایی �ا بو� آالسکا   �خ ☐پوست �ا آم��کایی آف��قایی   س�اە  ☐سف�دپوست    ☐ :نژاد - اخت�اری

 سایر نژادهای جزایر اق�انوس آرام  ☐ساموآیی    ☐گوآ� �ا چامورو      ☐بو� هاوایی    ☐سایر نژادهای آس�ایی    ☐

، �ا تبار اسپان�ایی     ☐ :قوم�ت –اخت�اری ف ف �ا اسپان�ایی  ☐ک��ایی   ☐پورتور�کویی    ☐���، چ�کانو   مک���، آم��کایی مک ☐ه�سپان�ک، التنی  د�گر تبار ه�سپان�ک، التنی

 خ�ی  ☐بله     ☐ کن�د؟: آ�ا در خانه به ز�ایف غ�ی از انگل�� صحبت �  -ز�ان  –اخت�اری 

 ؟:_______________________________________________________ ا�ر بله، چه ز�ایف 
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   کد �سیت   ا�االت    شهر      �شایف �سیت  

ف اجتما�   -اخت�اری           شمارە تأمنی

  وضع�ت استخدام      کارفرما  

     

     شمارە تلفن کارفرما  
 

 
 اطالعات طرف مسئول/ اطالعات ��رست قانویف 

 باال همان طرف مسئول است، این بخش را خا� بگذار�د.) (ا�ر ب�مار 

 (
گ

         نام (نام و نام خانواد�

    شمارە تلفن     وضع�ت تأهل    تار�ــــخ تولد  

  کد �سیت   ا�الت    شهر      �شایف �سیت  

ف اجتما� (اخت�اری)           شمارە تأمنی

  وضع�ت استخدام      کارفرما  
    

 
 طرف مسئول اطالعات هم� 

 (ا�ر ب�مار همان طرف مسئول است، اطالعات هم� را برای ب�مار تکم�ل کن�د.) 

 (
گ

         نام (نام و نام خانواد�

    شمارە تلفن     وضع�ت تأهل    تار�ــــخ تولد  

  کد �سیت   ا�الت    شهر      �شایف �سیت  

ف اجتما� (اخت�اری)           شمارە تأمنی

  وضع�ت استخدام      کارفرما  
    
     شمارە تلفن کارفرما    

 

 افراد تحت تکفل طرف مسئول 
 (ا�ر ب�مار همان طرف مسئول است، اطالعات هم� را برای ب�مار تکم�ل کن�د.) 

  �سبت با طرف مسئول    تار�ــــخ تولد    نام 

  �سبت با طرف مسئول    تار�ــــخ تولد    نام 

  مسئول  �سبت با طرف    تار�ــــخ تولد    نام 

  �سبت با طرف مسئول    تار�ــــخ تولد    نام 

� 
گ

 کنند  تعداد بزرگساالن و کودکایف که در خانوار زند�
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 درآمد ماهانه 
شدە در ز�ر مبلغ را به دالر وارد کن�د. مبلغ ماهانه را برای هر مورد ارائه ده�د.) همه موارد فهرست (برای 

درآمد   شدە متقا�ف  درآمد کسب 

مزا�ای    هم� متقا�ف 

ف اجتما�    تأمنی

  
گ

درآمد   حقوق/درآمد باز�شست�

کمک     نا�ش از ناتوایف 

غرامت   ه��نه ب�کاری  

 کارگر  
گ

آمد در   ازکارافتاد�

   حاصل از بهرە/عا�دی سود سهام 

نفقه   حق اوالد در�افیت  

درآمد   در�افیت  

ک��ن غذا     حاصل از مل� اجارە  

سهم    

سایر   در�افیت از صندوق امایف  

کل درآمد     درآمدها 

 ناخالص ماهانه به دالر  

 

 ماهانه ه��نه 
گ

 های زند�
ا�ط کمک ما� هستند الزم ن�ست این بخش را تکم�ل کنند. AMITA Healthم�ش کمک ما� شدە در «خطب�مارایف که طبق توض�حات ارائه  »، احتماً� واجد�ش

خدمات    رهن/اجارە 

تلفن    رفا� 

تلفن    (ثابت)  

  همراە  

تل����ون    خوار�ار/غذا

/ماهوارە نیت پرداخت    ای کاب�/این�ت

از   خودرو وام  مراقبت 

  فرزند 

  حق/نفقه اوالد 

  های اعتباری  کارت 

ب�مه   های پزشک/ب�مارستان  صورتحساب 

ب�مه   خودرو/وس�له نقل�ه  

ل/اموال  ف ب�مه   م�ف

ب�مه   پزش�/سالمت 

سایر   عمر  

کل     های ماهانه  ه��نه

 های ماهانه به دالر  ه��نه

 ها دارایی 

  انداز/جاری ساب نقدی/�س ح

دەسهام/اوراق بهادار/�ما�ه    گذاری/گوا� س�پ

ل ثان��ه   ف   سایر امال� و مستغالت/ م�ف

   قایق/کاروان/موتورس�کلت/خودروی تف���

وری  �ف /خودروهای غ�ی   خودروهای کل�سیویف

�س  حساب  با  مرتبط  نقل�ه  �س وس�له  �ذیر/حساب  تغی�ی ه��نهانداز  و�ژە  پزش� های  انداز 

 

  

 
 
 

 شدە در این درخواست صحیح و کنم که اطالعات نوشتهدست آورد. با آ�ا� کامل، تأی�د �د� اعتبار خار�ب بههای گزارشاطالعات را از آژا�س AMITAدهم اجازە � 
ا�ط باشم  ، فدرا� �ا مح� که شا�د برای آن واجد�ش های پزش� من کمک شود. به این دهم تا به پرداخت صورتحساب درخواست �درست است. برای هرگونه کمک ا�الیت

شدە در با اشخاص ثالث ارتباط برقرار کند تا صحت اطالعات ارائه AMITAدهم سن�ب کند و اجازە � شدە را درسیت این اطالعات ارائه AMITAموض�ع واقفم که ممکن است 
که ا�ر آ�اهانه اطالعات نادرسیت در این درخواست ارائه دهم، فاقد صالح�ت برای در�افت کمک ما� درنظر گرفته خواهم شد، ممکن   دانماین درخواست را به تأی�د برساند. �

 است کمک ما� اعطاشدە به من لغو شود و مسئول�ت پرداخت صورتحساب(ها) برعهدە من خواهد بود. 
 
 

    امضای متقا�ف  

  تار�ــــخ  
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  نظرات  
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 نامھ حامی مالی
  شمارە سابقه پزش� ب�مار/شمارە حساب  

 

  نام حا� ما�  
 

  �سبت با ب�مار/متقا�ف  
 

  �شایف حا� ما�  
 

 :AMITA Healthخطاب به 
 

درآمدی ندارد �ا درآمد   این نامه برای توص�ه آن است که (نام ب�مار)  
 به او کمک � 

گ
 کنم. او تعهد ک� �سبت به من دارد �ا تعهدی ندارد. ک� دارد و من برای پرداخت مخارج زند�

 
 ت. شدە صحیح اسکنم که اطالعات ارائه با امضا کردن این ب�ان�ه، با آ�ا� کامل موافقت � 

 

    امضای حا� ما�  

 تار�ــــخ
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م،   ب�مار/متقا�ف مح�ت

AMITA Health  � ن�ازمند اختصاص دارد.  خصوص افراد به —شدە برای همهکند و به ارائه مراقبت شخ� با تک�ه بر همدردی کار
وری پزش�  های اضطراری و سایر مراقبت ارائه کمک ما� به ب�ماران، مأمور�ت و افتخار ما است. کمک ما� فقط برای مراقبت  های �ف

س است. از اینکه برای مراقبت از خود و خانوادە   . تان در زمینه ن�ازهای مراقبت بهداشیت به ما اعتماد دار�د سپاسگزار�مدردس�ت

ا�د،  کن�م. ا�ر این درخواست را ارائه نکردە شدە را ارسال � دل�ل در�افت درخواست شما، این نامه و درخواست کمک ما� ضم�مه به 
 هر دو سمت را تکم�ل کن�د و امضای خود و تار�ــــخ را درج کن�د. ا�ر ظرف  

�
�د. قبل از برگرداندن درخواست، لطفا  آن را ناد�دە بگ�ی

�
لطفا

 به ما اطالع ده�د. ممکن است ن�ازی نباشد که  ا�د و برای کمک ما� تأی�د شدەته درخواسیت تکم�ل کردە شش ماە گذش
�
ا�د، لطفا

ف را که ب�ش�ت از شش ماە از آن درخواست جد�د تکم�ل کن�د. درخواست  ها گذشته باشد برر� نخواه�م کرد. های پ�شنی

 �سخه به 
�
  ۶مدت عنوان گوا� درآمد ارائه ده�د. ا�ر متأهل هست�د �ا به �� از موارد ز�ر را به ای از حداقل  همراە درخواست، لطفا

 کردە 
گ

�کتان زند� ف �سخه ماە �ا ب�ش�ت با �ش ای از حداقل �� از موارد ز�ر را  ا�د، برای اینکه درخواست پردازش شود، با�د آن فرد ن�ی
 عنوان گوا� درآمد خود ارائه دهد. به 

 اخ�ی از کارفرما  ف�ش حقو�ت  ۳کیپ   •

 ها را اضافه کن�د) کیپ جد�دت��ن اظهارنامه مال�ایت ساالنه (ا�ر شغل آزاد دار�د، همه برنامه  •

ف اجتما� •  و/�ا تأمنی
گ

 نامه اعطای حقوق باز�شست�

یت و�  آخ��ن اظهارنامه مال�ایت ساالنه و� �ا ��رست، در صوریت که متقا�ف �� از افراد تحت تکفل ذکرشدە در فرم مال�ا  •
 سال است  ۲۵�ا ��رست است و سن او کم�ت از  

 د�گر مدارک اعتبارسن�ب درآمد  •

 ماە گذشته  ۳کیپ صورتحساب بان�   •

 �سخه رس�د مزا�ای ب�کاری  •

 � ای با آنکن�د �ا در خانه ا�ر از اعضای خانوادە �ا دوستان کمک در�افت � 
گ

 از آن ها زند�
�
با  شدە ها بخواه�د فرم ضم�مه کن�د، لطفا

برچسب «نامه حما�ت ما�» را تکم�ل کنند. با تکم�ل این فرم، شخص هیچ مسئولییت �سبت به پرداخت صورتحساب پزش� شما پ�دا  
 برآی�د کمک � کند. این کار به �شخ�ص اینکه چگونه � ن� 

گ
کند. ا�ر کم� از خانوادە و دوستان در�افت  توان�د از عهدە مخارج زند�

 ست فرم «نامه حما�ت ما�» را تکم�ل کن�د. کن�د، الزم ن�ن� 

 گوا� ه��نه 
�
ف ارائه کن�د. های پزش� و دارو/داروخانه پرداخت درنها�ت، لطفا �شدە ماهانه را ن�ی
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�
همراە گوا� درآمد را در�افت نمای�م.  شدە به توجه داشته باش�د برای اینکه درخواست را برر� کن�م، با�د درخواست تکم�ل لطفا
 هایی را که تکم�ل �شدە پردازش و برر� کن�م. توان�م درخواست ن� 

 به 
�
نت ا�من ن�ست. ملطفا مکن است اطالعایت که در ا�م�ل لحاظ  خاطر داشته باش�د که برقراری ارتباط با ا�م�ل از ط��ق این�ت

ی شود و افراد د�گری به � محتمل است. کن�د رهگ�ی  غ�ی از مخاطب مورد نظر آن را بخوانند، هرچند غ�ی

ف ش��م ا�میف آن حفظ � � شود. از آنجایی که درخواست حاوی شمارە  خواه�م از اطالعات شخ� شما محافظت کن�م و مطمنئ
ف اجتما� و د�گر   ها را با ا�م�ل ارسال نکن�د. کن�م آناطالعات خصو� شما است، تأ��د � تأمنی

 
 درخواست تکم�ل 

�
 شدە را چاپ کن�د و به �شایف ز�ر ارسال کن�د: لطفا

 
AMITA Health PFS 

Attention: Financial Assistance Department 
1000 Remington Blvd., Suite 110 

Bolingbrook, IL 60440 
 

�د: .   ازط��ق این شمارە با �� از «نمایندگان ب�مار» ما تماس بگ�ی
�
  ۲۲۵۲-۶۹۳-۸۸۸ا�ر سؤا� در�ارە این درخواست دار�د، لطفا

 
ام،   با اح�ت

 
 خدمات ما� ب�مار 
AMITA Health 

 


