
 
 . اطالعات آماری بیمار1
 

 
 ___________________________________________ر: ___نام بیما  

 )نام وسط(   )نام کوچک(  )نام خانوادگی( 

                                                                                                                              __________________________________________________________ 
 )تاریخ تولد(   )شماره ملی( 

 
 _______________________________________________________________________________نام ضامن: _________________________________ 
 )تاریخ تولد(     اره ملی()شم   )نام وسط(  )نام کوچک(    )نام خانوادگی(  

 آدرس: __________________________________________________________________________________________________________________ 
 )کد پستی(  )ایالت(     )شهر(      )خیابان(   

                                                                                                                                                                                         ________________________________ 
 )تلفن(  
، مرکز درمانی Thomasville، مرکز درمانی Brunswick، بیمارستان اجتماعی Presbyterian، بیمارستان Novant)از جمله گروه پزشکی  Novant Health, Incآیا در گذشته به یکی از مؤسسات  

Forsyth اید؟  __________بله____________خیر.  یا غیره( تقاضای کمک مالی ارائه داده 
 __________________ اگر بله، تاریخ ارائه تقاضا یادریافت تأییدیه را ذکر کنید؟

 

 . اطالعات خانوار 2
عیت تأهل )دور یک گزینه خط وض

 بکشید(
 کل خانوار متارکه  مجرد متاهل

    

 تاریخ تولد فرد تحت تکفل نام فرد )افراد( تحت تکفل

  

  

 شغل / درآمد. 3

 کارفرمای بیمار/ضامن:

 کل درآمد ماهیانه )به دالر(

 لطفًا تأییدیه یا شرح وضعیت کنونی را پیوست کنید-منبع درآمد

 ر یا دیگر منبع درآمد و درآمد ناخالص ماهیانه )به دالر(درآمد همس

 مجموع درآمد ناخالص خانوار در هر سال )به دالر(

 کنید؟ اگر درآمدی ندارید، مخارج خود را از کجا تأمین می

 اید؟ آیا سال قبل مالیات پرداخت کرده آیا یک حساب بانکی فعال دارید؟

 . تأیید بیمه 4

 خیر بله کند آیا کارفرما شما را بیمه سالمت می

 خیر بله  آیا تحت پوشش هرگونه بیمه سالمت هستید

 نام شرکت بیمه:

 خیر بله  آیا استخدام هستید؟
 

 اید، لطفاً اطالعات زیر را ارائه کنید: روز گذشته شغل خود را از دست داده 90اگر ظرف 
 

 شما:نام آخرین کارفرما و تاریخ استخدام 
 

 نام بیمه حامی کارفرمای شما:
 

 هستید؟ COBRAآیا واجد شرایط دریافت مزایای 
ه اطالعات الزم بنده جهت تأیید اطالعات ارائه شده و های من هستند. مطلع هستم که با ارائه اطالعات شیادانه یا گمراه کننده مشمول دریافت هیچگونه کمک مالی نخواهم بود.  ارائه هرگون کنم که اطالعات ارائه شده صحیح و مطابق با دانسته تأیید می

)و نه محدود به  قبول تأیید درآمد ممکن است شامل موارد زیر ید درآمد الزم باشد. گواهی قابلحساب و دریافت مبالغ با رعایت قوانین قابل اجرای فدرال و ایالتی از نظر من بالمانع است. پیش از هرگونه رسیدگی، ممکن است گواهی تأی صدور صورت
 کند. این موارد( باشد: کپی ته چک پرداخت، کپی اظهارنامه مالیاتی سال گذشته یا نامه از کارفرما که حقوق و ساعات کاری فعلی را اعالم می

 امضای بیمار/ضامن: تاریخ:
 

 تصمیم بر اساس: % سطح فقر فدرال:
 

 نظرات/خالصه:
 
 
 
 

 کننده امضای مصاحبه
 
 

 تاریخ:

 ای مدیر:امض
 
 

 رد شده تأیید شده تاریخ:

 امضای رئیس
 
 

 رد شده تأیید شده تاریخ:

 امضای معاون اجرایی/ معاون
 
 

 رد شده تأیید شده تاریخ:

 

 Novant Health, ATTN :Financial Assistance, PO BOX 11549, Winston Salem, NC 27116: کنید ارسال زیر آدرس به را شده تکمیل تقاضای

 تنها برای استفاده اداری  
 نوع بیمار_________________________

)به دالر(  W/Oمقدار 
_________________________ 

 )به دالر( ____________ S/A________ :h/hنتایج 
 مؤسسه_____________________________

 شماره حساب_____________________________
 . _______________________پزشکی. شماره ثبت


