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 _____________________________    تاریخ المیالد _____________________  ___________________________________________اسم المریض 
 الحروف األولى من االسم األوسط            اسم العائلة                              االسم األول     

 
 __________________________________________________________________________________________________________العنوان 
 الرمز البریدي                           الوالیة                                   المدینة                                                                  الرقم والشارع ورقم الشقة          

 
 __________________________________صاحب العمل ________  ____________________الوظیفة ______  ___(_____)__________رقم الھاتف 

 
 ___________________________رقم ھاتف صاحب العمل______________________________________________________  عنوان صاحب العمل 

 
   :من لزوجتك ولجمیع أفراد األسرة اآلخرین/لنفسك ولزوجكأدرج مجموع الدخل  – الدخل

 شھًرا الماضیة 12إجمالي الـ أشھر الماضیة 3إجمالي الـ نوع الدخل
   األجور

   عوائد األعمال الحرة
   الدعم الحكومي

   الضمان االجتماعي
   تعویضات العمال/مخصصات البطالة

   النفقة
   إعالة الطفل

   المعاشات
   الدخل من األرباح

   المجموع  
 

 .، إلخ1040قد تتضمن أمثلة الوثائق إیصال أجر، خطاًبا من صاحب العمل إذا أمكن، استمارة . أعالهیطلب المستشفى أن ترسل وثائق إلثبات الدخل الذي ذكرتھ 
 

 :أفراد األسرة الذین یعیشون في منزلك - عدد أفراد األسرة
 صلة القرابة العمر االسم

   
   
   
   
   
   
   

  .إرفاق ورقة أخرى إذا احتجت إلى مساحة إضافیة ُیرجى  :ملحوظة 
 

 .یمكن تقدیم ھذا الطلب إلى المستشفى في أي وقت خالل عملیة الفوترة والتحصیل
 

ر إلى أن ُیصدر المستشفى قراًرا مكتوًبا فیما یتعلق ل أي فواتیبمجرد أن ترسل طلًبا مكتمًال باإلضافة إلى الوثائق الداعمة لصحة البیانات إلى المستشفى على العنوان المذكور أدناه، یمكنك أن تتجاھ
 .بطلبك

 
 .إلرسال طلب الحصول على المساعدة المالیة، ُیرجى قراءة اإلقرار التالي، والتوقیع في المكان المشار إلیھ أدناه

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
وأتفھم أن المعلومات التي أقدمھا فیما یتعلق بدخلي السنوي وعدد أفراد . ھلیتي لتلقي المساعدة المالیةبالفصل كتابًة في أ NEWYORK-PRESBYTERIANأطلب بموجب ھذا أن یقوم مستشفى 

الیة لي وأني قد وأتفھم أیًضا أنھ إذا تبین أن المعلومات التي أقدمھا مزورة، فإن مثل ھذا األمر سیتسبب في رفض تقدیم المساعدة الم. أسرتي تكون خاضعة للتحقق من صحتھا من جانب المستشفى
 NEWYORK-PRESBYTERIANوأضیف أني بموجب ھذا أعطي اإلذن لمستشفى . وأؤكد أن المعلومات أعاله حقیقیة وصحیحة على حد علمي. أتحمل مسؤولیة تكالیف الخدمات المقدمة

 .للتحقق من أي معلومة ذات صلة بھذا الطلب
 

 _________________________________رقم الحساب _________________________________________  توقیع مقدم الطلب  ______________________  التاریخ  
 
 

 NewYork-Presbyterian Hospital Patient Financial Services   : یتم إرسال الطلب المكتمل إلى العنوان
100 Jericho Quadrangle, Suite 202 

Jericho, NY  11753 
Att:  George Plunkett 

 8504-801 (516):  أو بالفاكس على الرقم
 


