
1 

 
ه إلى: ة ل ه وإرفاق الوثائق الداعم  يُرجى إعادة إرسال الطلب بعد التوقيع علي

 Patient Financial Services  Froedtert Health  
Financial Assistance Team Attn: 

400 Woodland Prime Suite 103 
N74 W12501 Leatherwood Ct 

Menomonee Falls, WI 53051-4490 
هاتف:  9670-466(800) ال
 1503-777 (414) الفاكس:

financial.assistance@froedtert.com 

 
ة في أقرب وقٍت ممكن. ه قد   يُرجى إعادة إرسال الطلب وا�وراق ال�زم ة ل ه وجميع الوثائق الداعم إن عدم إعادة الطلب بعد إكمال

ها.    ا ثم تمزيق ها ضوئيً سيتم تمزيق الوثائق  � ترسل النسخ ا�صلية.يؤدي إلى رفض طلبك.  يُرجى إرسال نسخٍ من الوثائق؛ وسيتم مسح
ة، استخدم قسم التع ة عدم توافر أي من المستندات الداعم ها.غير المطلوبة. في حال  ليقات لبيان سبب عدم تضمين

 
ة طلبك: يجب معالج من أجل  ة  ة التالي  تقديم المستندات الداعم

 
o ة  تحصل على إذا كنت ا، فيُرجى تضمين تاريخ  65أو يزيد عمرك عن  (Social Security Disability)الضمان ا�جتماعي ل�عاق ًم عا

مج إنفاق ا�صول " ة لبرنا هلي مج إنفاق ا�صول " " والمبلغ بالدو�ر. T19ا� من قِبل برنا من T19إذا تم رفضك  ة  "، فيُرجى تقديم نسخ
 الرفض.

 
o  ة بك ونماذج ة الخاص ة الدخل الفيدرالي من أحدث إقرارات ضريب ة  إذا كنت أنت أو زوجتَك/زوِجك أو  C، ونماذج ضرائب الجدول W-2نسخ

ة مُقدم ة  ة إضافي  .ك�كما تعم�ن في عمل حر، وكذلك أي جداول ضريبي
 

o .هٍر واحد ة، ويُرجى تقديم كعوب شيكات الدفع الحالية عن ش ةً، فيُرجى تضمين بيانات الزوج/الزوج متزوج ا/ متزوًج  إثبات الدخل.  إذا كنت 
 

o  هر عليه اسمك و/أو اسم زوجتك/زوجِك؛ بما يتضمن بطاقات الخصم با�يداع مل لكل حساب يظ من كشف حساب مصرفي كا ة  ة حديث نسخ
 قبول الملخصات. المباشر. لن يتم

 
o  هم والسندات والمستحقات هادات ا�يداع وا�س ِك أو كليكما، بما يتضمن ش من بيان لكل استثمار يخصك أنت أو زوجتَك/زوَج ة  ة حديث نسخ

ة. ة والصناديق ا�ئتماني  السنوي
 

o ة، فيُرجى ِك أو ك�كما عاطلين عن العمل وتتلقيان تعويضات البطال ة. إذا كنت أنت أو زوجتَك/زوَج  تقديم إثبات لمخصصات البطال
 

o  مالية أو في صورة من ا�سرة أو ا�صدقاء، سواء في صورة  ا  ِك أو ك�كما عاطلين عن العمل وتتلقيان دعًم إذا كنت أنت أو زوجتَك/زوَج
ها نفقاتك  ة التي تلبي ب من الطريق ا للتحقق  ة، فيُرجى إكمال نموذج "إقرار الدخل" باعتباره إثباتً م ة وإقا  اليومية.غرف

 
o  مدفوعات ة أو  مدفوعات تعويض العمال أو إعانات الضمان ا�جتماعي أو مخصصات ا�عاق ِك أو ك�كما تتلقيان  إذا كنت أنت أو زوجتَك/زوَج

مى، فيُرجى تقديم إثبات لمبلغ المخصصات أو كشف حساب  ة أو مخصصات المحاربين القدا م مساعدة عا ة لطفل أو  ة أو إعال المعاشات أو نفق
 صرفي يوضح ا�يداع المباشر للدخل.م

  

ة –المستند )ب(  مالي  طلب المساعدة ال
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 معلومات المريض
 

 معلومات الزوج/الزوجة )في حالة المتزوجين(
 

 _____________________________________ا�سم  _____________________________________ ا�سم

 _________________________________ المي�د تاريخ _________________________________ المي�د تاريخ

 __________________________ ا�جتماعي الضمان رقم ___________________________ا�جتماعي الضمان رقم

هاتف رقم هاتف رقم __________________________________ ال  __________________________________ ال

 ____________________________________ العنوان ____________________________________ العنوان

_________________________________________ _________________________________________ 

 ☐ إيجار     ☐ تمليك  ☐ إيجار      ☐ تمليك

ة باسمك؟ نعم ة باسمك؟ نعم         ☐ �     ☐ هل توجد عقارات أخرى مسجل  ☐ �     ☐ هل توجد عقارات أخرى مسجل

ة العمل ه ة  __________________________________ ج ه  __________________________________ العملج

مل:      ☐بدوام جزئي:  مل:    ☐بدوام جزئي:        ☐بدوام كا  ☐ بدوام كا
 لكل( بالدو�ر) _______________________ الدخل إجمالي لكل      _______________________إجمالي الدخل )بالدو�ر( 

ة هر ☐أسبوع ☐ساع ا) ☐عام ☐ش ة (حدد واحدً هر ☐أسبوع ☐ساع ا) ☐عام ☐ش  (حدد واحدً

هو    ________إذا كنت عاط�ً عن العمل، فإن تاريخ آخر يوم عمل 

ة عن العام الماضي؟   هل قدمت ضرائب الدخل الفيدرالي
ة ب�، فإن آخر تاريخ لتقديم ا�قرارات كان  ☐ � ☐ نعم ة. إذا كانت ا�جاب مل ة كا ة بنعم، فيُرجى تضمين نسخ  __________إذا كانت ا�جاب

ة:    أعزب     ☐مطلق      ☐منفصل بشكل قانوني      ☐أرمل      ☐☐☐ متزوج   ☐ الحالة ا�جتماعي

 
 بك وبزوجك/زوجتك أدناه:يُرجى سرد مفردات الدخل وا�صول الخاصة 

 الزوج/الزوجة )في حالة المتزوجين( المريض
ا( هريً ا(  الدخل )ش هريً   الدخل )ش

 دو�ر ______ الضمان ا�جتماعي دو�ر ______ الضمان ا�جتماعي 

 دو�ر ______ مخصصات المحاربين القدامى دو�ر ______ مخصصات المحاربين القدامى

 دو�ر ______ تعويضات العمال دو�ر ______ تعويضات العمال

ة ة دو�ر ______ البطال  دو�ر ______ البطال

 دو�ر ______ الفائدة/أرباح  دو�ر ______ الفائدة/أرباح 

ة الطفل ة/إعال ة الطفل دو�ر ______ النفق ة/إعال  دو�ر ______ النفق

 دو�ر ______ المعاش دو�ر ______ المعاش

 دو�ر ______ دخل ا�عاقة دو�ر ______ ا�عاقةدخل 

 دو�ر ______ دخل العقارات ا�يجارية دو�ر ______ دخل العقارات ا�يجارية

 دو�ر ______ دخل آخر دو�ر ______ دخل آخر

  ا�صول  ا�صول

 دو�ر ______ الحساب الجاري دو�ر ______ الحساب الجاري                        

 دو�ر ______ حساب ادخار/سوق المال دو�ر ______ حساب ادخار/سوق المال      

ة/الصناديق  هم/السندات/المستحقات السنوي ا�س
 دو�ر ______ ا�ئتمانية

ة/الصناديق  هم/السندات/المستحقات السنوي ا�س
 دو�ر ______ ا�ئتمانية

هادة ا�يداع هادة ا�يداع دو�ر ______ ش  دو�ر ______ ش
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هم عن  م�حظة:المعالون.    هم معالين في ضرائب  18لن يعتبر ا�فراد الذين تزيد أعمار مدرجين باعتبار معالين إ� إذا كانوا  ة  ا بمثاب ًم عا
من  ة(. 4الدخل.  )إذا كان لديك أكثر   معالين، فيُرجى إرفاق ورقة منفصل

 

 
 

 تاريخ المي�د صلة القرابة ا�سم 
 

1._________________________ 
 
___________________________ 

 
___________________________ 

 
2._________________________ 

 
___________________________ 

 
___________________________ 

 
3._________________________ 

 
___________________________ 

 
___________________________ 

 
4._________________________ 

 
___________________________ 

 
___________________________ 

 
معلومات  ة طرف  ثالث، فيُرجى تقديم  ة عن تعرضك لحادث ينطوي على مسؤولي ة إليك ناتج ة المقدم مات الطبي معلومات الحادث )إذا كانت الخد

مين(:الحادث   ومعلومات التأ
 

 

 

 
 تعليقات/شرح للظروف:

 

 

 
  

 

 
ة مؤسس هذا المستند  ة.  وأفوض بموجب  ملة ودقيق معلومات كا هي  هد بأن المعلومات الواردة أع�ه  وكلية  Froedtert Health أقر وأش

من البيانات  Medical College of Wisconsinطب معلومات ضرورية للتحقق  هذا الطلب.  وع�وة على با�فصاح عن أي  ها في  دلى ب المُ
ة ة لمؤسس معلومات ضروري هذا ا�قرار با�فصاح عن أي  ة طب Froedtert Health ذلك، أصرح بموجب   Medical College ofوكلي

Wisconsin  هذه الموافقة بمرور ستة  ألغراض ة  هي ص�حي هذا الطلب.  تنت من البيانات الواردة في  من ت( 6)التحقق  هر  هذه أش ها.  تقدم  اريخ
 و�ية ويسكونسن. من قانون  ،146.81 القسم الموافقة بموجب 

 

 _____________التاريخ_____________________________________   التوقيع
 

ة مؤسس ة طب Froedtert Health تحتفظ  بالحق في رفض أي طلب إذا تم إثبات تزوير  Medical College of Wisconsin وكلي
ها.  ستصبح جميع أرصدة الد مج المساعدة ا�خرى المعمول ب ة الفشل في تقديم الطلب أو ا�متثال لبرا ة أو في حال فع المعلومات أو كانت ناقص

ة )طرف ثالث( فيم ة خارجي ه من ج مالية  مدفوعاٍت  ة على المريض.  إذا تلقيت  ة، فأنت تقر الذاتي بعد ذلك مستحق ا يتعلق بالتكاليف الطبي
ة مؤسس مك بإب�غ  مل.  سيتم  Medical College of Wisconsin وكلية طب Froedtert Health بالتزا على الفور ودفع الرصيد بالكا

ها  هلية للحصول على المساعدة المالية ل.  في الماضي عكس أي خصومات تم تمديد هذا الطلب وحده لتحديد ا� م   دى كل من مؤسسةسيُستخدَ
Froedtert Health وكلية طب ويسكونسن Medical College of Wisconsin.  للحصول على المساعدة أو لطرح أسئلة حول

ة أو على  5951-805 (414) على الرقم Medical College of Wisconsin وكلية طب Froedtert فاتورتك، يُرجى ا�تصال بمؤسس
 .9670-466 (800) الرقم المجاني
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 قسم التحقق من الدخل
 
 

ا ل من الطلب باعتباره إثباتً هذا الجزء  من ا�سرة أو ا�صدقاء، فيُرجى إكمال  ا  من إذا كنت أنت أو زوجتَك/زوِجك أو ك�كما تتلقيان دعًم لتحقق 
ها نفقاتك اليومي�ة.  ة التي تلبي ب  الطريق

 
هذا الجزء بواسطة المريض، والذي يجب توثيق توقيعه،  ه من خ�ل توفير  أويجب إكمال  إكماله بواسطة الشخص الذي يساعد المريض ويدعم

موا�ً لدفع نفقات المعيشة اليومية. ة له، أو يعطيه أ م    غرفة وإقا
 
 

 _______________________________________________________ اسم المريض
 

 _________________________________________للمريض رقم الضمان ا�جتماعي
 

 الشخص الذي يُقد �م الدعم
  ة عن دفع الفواتير هذا الجزء � يجعلك تتحمل أي مسؤولية قانونيّ ا للمريض، فإن توقيعك على  هذا الجزء �نك تقدم دعًم إذا كنت تم� 

هذا المريض. ة المحررة ل  الطبي
   .ة التي تحمل صورة للشخص الذي يقدم الدعم هوية الحالي ة ال من بطاق ة   يجب إرفاق نسخ

 
ة أن  ________________________________________________________________أقر أنا،   بحقيق

م الدعم(                                                     )اسم الشخص الذي يُقدِّ
 
 

هم ح ا بمبلغ وقدره أسا من أجل  دوالر_________________اليً هري   على أساس ش
 
 

ة نفقات المعيشة اليومية لـ  _________________________________________________________تغطي
 )اسم المريض(                                                                         

 
 _________________التاريخ _____________________________________________التوقيع 

 )توقيع الشخص الذي يُقدم الدعم(                           
 
 

 أو
 

 المريض
  توثيق توقيع المريض.يجُب 
 .ة التي تحمل صورة هوية الحالي ة ال من بطاق ة   يجب إرفاق نسخ

 
ة.  ة اليومي ة نفقات المعيش من ا�صدقاء أو ا�سرة لتغطي ا   أتلقى دعًم

 
 

ا _________________أتلقى  هريً  دو�ر ش
 
 

 __________________التاريخ________________________________________توقيع المريض
 
 

من قِبل ه   __________________التاريخ____________________________________________:تم توثيق
 


