دستورالعمل ھای درخواست کمک مالی
ما به بيماران واجد شرايط برای خدماتی که ضرورت پزشکی دارند کمک مالی ارائه می کنيم.
تعيين صالحيت برای کمک مالی بر اساس معيارھای خط فقر فدرال است ) ساليانه توسط اداره ثبت فدرال منتشر می
گردد( .بيمارانی که اظھار کنند فاقد بيمه يا توان پرداخت برای خدمات ضروری پزشکی ھستند ،می توانند برای کمک مالی
درخواست بدھند.
بيمارانی که برای دريافت کمک مالی درخواست می دھند بايد برای دريافت کمک از تمام برنامه ھای فدرال ،ايالتی و دولت
ھای محلی ) ،Medicaidبرنامه ھای بھداشتی و درمانی کانتی ھای محلی و غيره( اقدام کرده باشند و مدارک درخواست
و/يا رد شدن توسط برنامه ھا را به  McLaren Health Careارائه نمايند.
لطفا مدارک زير را ارسال نمائيد:
·

·
·
·
·

فرم تکميل شده کمک مالی )به فرم ھای ناقص ترتيب اثر داده نخواھد شد(
مدارک درآمد خانوار ) 2فيش حقوقی اخير ،صورتحساب بانکی يا مدارک ديگر(
فرم تأييد درآمد )اگر در حال حاضر درآمد نداريد(

کپی آخرين اظھارنامه مالياتی تسليم شده
اگر قادر به تھيه ھريک از مدارک فوق نيستيد بايد موضوع را اعالم کنيد

امکان دارد  McLaren Health Careبرای رسيدگی به فرم درخواست کمک مالی ،از شما مدارک مالی تکميلی بخواھد.
لطفا فرم درخواست تکميل شده و تمام مدارک الزم را ظرف مدت چھارده ) (14روز به اين آدرس ارسال کنيد:

McLaren Corporate Services
Attn: Revenue Cycle Operations
.50820 Schoenherr Rd
Shelby Township, MI 48315
لطفا در صورت داشتن ھرگونه سؤال يا نياز به کمک برای تکميل فرم درخواست با ما تماس بگيريد:

بخش خدمات متقاضيان خدمات مالی
بيماران )844) 321-1557

فرم تأييد درآمد
اين فرم فقط بايد زمانی استفاده شود که متقاضی کمک مالی فاقد درآمد است.
برای اينکه بتوان به فرم شما رسيدگی کرد بايد تمام قسمت ھای آنرا تکميل کنيد .نام
آدرس فعلی متقاضی:

متقاضی:

تأييد درآمد متقاضی
 ،تأييد می کنم که فاقد ھرگونه درآمد کسب شده يا کسب نشده
اينجانب،
ھستم .من به  McLaren Health Careاجازه می دھم تا صحت اين گفته را بررسی نمايد .من می دانم که اگر
 McLaren Health Careبعد از بررسی متوجه شود که درآمد کسب شده يا کسب نشده دارم ،شرايط و صالحيت دريافت
کمک مالی را از دست خواھم داد.
من در حال حاضر از پشتيبانی اين افراد استفاده می کنم )لطفا بنويسيد که چگونه مخارج اصلی ،خوراک،
پوشاک ،مسکن را تأمين می کنيد و نام تمام افرادی که شما را پشتيبانی می کنند بنويسيد(:

من می دانم که ممکن است نماينده ای از طرف  McLaren Health Careبا افراد ذکر شده تماس بگيرد و صحيح
بودن اطالعات ارائه شده را بررسی نمايد.

امضاء
امضای متقاضی:
نام با حروف درشت و واضح:
تاريخ:

McLaren-Bay Region 
McLaren-Bay Special Care 
McLaren Cancer Institute 

HEALTH CARE

McLaren-Central Michigan 
McLaren-Clarkston 
McLaren-Flint 
McLaren-Greater Lansing 
McLaren Health Care 
McLaren Health Plan 



McLaren Homecare Group



McLaren-Lapeer Region



McLaren-Macomb



McLaren Medical Group



McLaren-Oakland



McLaren-Orthopedic



Hospital Northern Michigan Regional Hospital



ساير __________________________________________________

درخواست کمک مالی
جمع مانده)ھای( بدھکار ___________________________________ شماره حساب ھا _________________________________________________________________.
نام بيمار _____________________________________________شماره امنيت اجتماعی ______________________تاريخ تولد ______________
آدرس منزل ______________________________________________________شھر ________________________________ايالت _____کدپستی ________
تلفن منزل __________________________________________________تلفن ديگر _____________________________
نام شخص مسئول )ضامن(__________________________________شماره امنيت اجتماعی ______________________تاريخ تولد ______________
کارفرما _________________________________________شماره تلفن محل کار_________________________________________
لطفا يک مورد را عالمت بزنيد:

شغل استخدامی

خويش فرما )خوداشتغالی(

اگر دارای شغل استخدامی ھستيد  -وضعيت کار شما چگونه است  :تمام وقت

 بيکار

 پاره وقت

 بازنشسته

 معلول و ازکارافتاده

 ھر چند گاه يک بار

متوسط ساعات/ھفته

________________

نام ھمسر _________________________________________________ شماره امنيت اجتماعی _______________________________ تاريخ تولد________________
کارفرمای ھمسر _______________________________________________________________

لطفا يک مورد را عالمت بزنيد:

شغل استخدامی

خويش فرما )خوداشتغالی(

اگر دارای شغل استخدامی ھستيد  -وضعيت کار شما چگونه است  :تمام وقت

 بيکار

 پاره وقت

 بازنشسته

 معلول و ازکارافتاده

 ھر چند گاه يک بار

متوسط ساعات/ھفته

________________

نام و سن وابستگان )خود و ھمسرتان را نيز لحاظ کنيد( _______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

پس اندازھا )گواھی سپرده گذاری ) ،CDبازار پول ،حساب پس انداز بازنشستگی( ) ،(IRAحساب ھای جاری و حساب ھا در اتحاديه ھای اعتباری((
نام بانک

آيا مالک خانه خود ھستيد؟  بله خير

نوع حساب

شھر

مانده

اگر پاسخ بله داده ايد ،فھرست زير را تکميل نمائيد.

آيا امالک و دارايی ھای ديگری ھم داريد؟ وسايل نقليه ،خودروھای تفريحی مسافرتی ) ،RVمستغالت ديگر(  بله  خير

اگر پاسخ بله داده ايد ،فھرست زير را تکميل نمائيد.

دارايی ھا
دارايی  -خانه ،وسيله نقليه ،غيره

)M-34570 (4/12

ارزش بازار

مبلغ بدھی وام

پشت برگه را مالحظه کنيد...

درآمد و مخارج ماھيانه خانوار
مبلغ )ماھيانه(

قلم درآمد

قلم مخارج

کل دريافتی ناخالص خانوار

اجاره/وام مسکن

درآمد امنيت اجتماعی

ماليات امالک

درآمد از محل بھره

وسيله نقليه

درآمد از محل اجاره

بيمه :صاحب خانه ھا

نفقه )خرجی(

بيمه :وسيله نقليه

خرجی کودک

بيمه :بھداشت و سالمتی

مستمری

بيمه :عمر

کمک ھای عمومی

خدمات ھمگانی

بيکاری

خواروبار

کمک ھای ايالتی/فدرال

بنزين

کمک ھای ديگران

پزشکی

درآمد از محل قرارداد زمين

نفقه/حمايت از کودکان

غرامت کارگران و کارکنان

ساير

سھميه خانواده ھای نظامی

ساير

ساير موارد )لطفا مشخص کنيد(

ساير

مبلغ )ماھيانه(

وام ھای اقساطی و کارت ھای اعتباری

طلبکار

مانده بدھی

جمع درآمد

پرداختی ماھيانه

جمع مخارج

لطفا جزئيات تکميلی درباره درآمد و مخارج خود که می تواند برای اين درخواست مھم و تعيين کننده باشد را ضميمه نمائيد.
من بدينوسيله تأييد می کنم که اطالعات فوق بر اساس بھترين دانش و اطالعات من صحيح ھستند .من به ) (McLaren Health Care Corporation MHCCو زيرمجموعه ھای آن اجازه می دھم تا اطالعات من را از
لحاظ کامل و صحيح بودن بررسی نمايند .ھمچنين اجازه می دھم که اين اطالعات در اختيار  MHCCو وابستگان آن قرار بگيرد .من می دانم که  MHCCبعنوان يک سازمان خيريه ممکن است مراقبت ھای رايگان يا با
ھزينه تخفيفی به من ارائه کند .من ھمچنين می دانم که در روند تصميم گيری ممکن است يک گزارش اعتبار شخصی گرفته شود.
_________________________________________________________________________________________ ______________________
تاريخ
امضای بيمار يا شخص مسئول
_________________________________________________________________________________________ ______________________
تاريخ
امضای ھمسر
تأييديه ھا برای شش ماه اعتبار دارند ،پس از آن برای ارائه ھرگونه خدمات بايد اطالعات بروز گردد .برای ھر مبلغ مانده بايد ترتيبات پرداخت قابل قبول انديشيده شود و ممکن است بسته به صالحديد  MHCCمجددا مورد
ارزيابی قرار بگيرند.

____________________________________________

تأييد شد



دليل رد شدن:

رد شد



امضای مجاز

_____________________________________________

تاريخ

