
 
 

 

 

 تاییدیۀ نشانی 

 

  _________________________   نام بیمار:

 

 _________________________       شماره حساب:

 

 _________________________      تاریخ ارائۀ خدمات:

 

   بیمار هستم.  ______________________است. من  ________________________نام من 
 )صاحبخانه، خویشاوند، دوست، هم اتاقی(       

 فرد )افراد( نام برده در نشانی زیر ساکن بوده اند.  ______________________________من گواهی می دهم که از 
 )ماه/سال(    

 

   ______________________________________________ 
 )نشانی خیابان( 

    

_____________________________________________________________ 

 )شهر، ایالت، کد پستی(    

 

   _____________________________________________________________ 

 )شماره تلفن(    

 

 

 

________________________________________________________                                 _____________________________ 

 تاریخ        امضاء

 

 

 

 12/2015بازنگری 



 
 

 

 گواهی بیمار 

 

  _____________________  بیمار:نام 

 

 _____________________       شماره حساب:

 

 _____________________ تاریخ ارائۀ خدمات:

 

 تا  ____________بدین وسیله من )و همسرم( با این اظهارنامه به بیمارستان اعالم می نمایم که از  .1
 )ماه/سال(                                                                                                                                        

 هیچگونه درآمد/مزایای بیکاری نداشته ایم.   _______________

 )ماه/سال(             

 _________تاریخ _______________________________امضای بیمار

 

 در ایالت  _________________بدین وسیله با این اظهارنامه به بیمارستان اعالم می نمایم که من از  .2
 )ماه/سال(

 نیوجرسی زندگی می کرده ام و قصد ادامۀ سکونت در ایالت نیوجرسی را دارم. 

 

 ___________تاریخ_______________________________ امضای بیمار 

 

 ________________بدین وسیله با این اظهارنامه به بیمارستان اعالم می نمایم که من )و همسرم( از _ .3

 نداشته ایم. هیچگونه دارایی 

 

 ___________تاریخ_______________________________ امضای بیمار                    

 

بدین وسیله با این اظهارنامه به بیمارستان اعالم می نمایم که من از طریق خودم یا سایرین تحت پوشش هیچ  .4

 نوع بیمه ای نیستم که بدهی معوقۀ خدمات بیمارستانم را بپردازد. 

 

 ___________تاریخ_______________________________ امضای بیمار

 

 

 12/2015بازنگری 



 
 

 

 اظهارنامۀ حمایت/کمک هزینه 

 _______________________________ نام بیمار: 

 ____________________________شماره حساب: 

 ______________________________ تاریخ ارائۀ خدمات: 

 به نحوی که در  ________________________________________بدین وسیله گواهی می شود که اینجانب از 

 )نام بیمار(                                                                                                          

 ادامه ذکر شده است حمایت می کردم/می کنم: 

     

 خیر   بله   

 ____  ____  غذا: 

 ____  ____ سرپناه:   

  ________________ $مبلغ ماهیانه:   ____  ____  پول نقد 

 

  _____________________________تا:    ______________________از: 
 )ماه/سال(       )ماه/سال(                     

 

 __________________________________ نشانی: در این   
 )نشانی خیابان(        

              ______________________________________________ 

 )شهر، ایالت، کد پستی(        

 

 من مسئولیت و توانایی پرداخت هیچگونه هزینۀ بیمارستانی یا پزشکی برای وی را ندارم. 

______________________    ______________________________ 

 امضاء       تاریخ

       ______________________________ 

 نام با حروف مجزا       

 ____________________________________     رابطه با بیمار:

 ____________________________________     شماره تلفن

 ____________________________________  :نشانی )در صورت تفاوت با نشانی باال(

 

 12/2015بازنگری 



 
 

 

 سوابق و اطالعاتاجازه نامۀ ارائۀ 

 

 ____________________ تاریخ تولد ____________________________________________ نام:

 

 _____________________________________________________________________ نشانی:

_____________________________________________________________________________ 

  _________________________________شمارۀ تامین اجتماعی: 

 ، بدین وسیله به شما اجازه می دهم که ____________________________________________اینجانب 

صورتحسابهای بانکی من را در هرگونه اطالعات مرتبط با سن، محل اقامت، شهروندی، استخدام، درآمد، دارایی و/یا 

 قرار دهید.  Adreima/HackensackUMCاختیار 

آمده فقط به طور مستقیم برای مقاصد مرتبط با بررسی واجدشرایط بودن من برای  من درک می کنم که اطالعات به دست

، و برنامۀ کمک هزینۀ مراقبت بیمارستان دولتی نیوجرسی مورد استفاده قرار Medicaidبرنامه های تامین اجتماعی، 

 خواهد گرفت. 

 ع ارائه داده ام.  من درخواست عرضۀ این اطالعات را به طور داوطلبانه و با درک کامل موضو

 

 ______________ تاریخ:   _________________________________________امضاء: 
 

اگر خوانندۀ این مصون از افشاء و محرمانه هستند که فقط مختص استفادۀ فرد یا ارگان ذکر شده در باال می باشند. اطالعات قید شده در این فرم 

اخطار داده می شود که هرگونه انتشار، توزیع یا کپی بردارید از این اظهار نامه به نیست، بدین وسیله به شما پیام دریافت کنندۀ مورد نظر آن 

اگر این اظهارنامه اشتباها به دست شما رسیده است، لطفا به سرعت با تلفن به ما اطالع دهید و اصل این اظهارنامه را به شدت ممنوع می باشد. 

 هید: ما به نشانی زیر برگشت د

HackensackUMC 

Financial Assistance Office 

100 First Street, Suite 300 

Hackensack, NJ 07601 

(551) 996 - 4343 

 با سپاس. 
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 اظهارنامۀ پشتیبان درخواست برنامۀ 

 کمک هزینۀ مراقبت بیمارستان نیوجرسی 

 

 _________________________________  نام بیمار:

 _____________________________ شماره حساب:

 _______________________________  تاریخ ارائۀ خدمات:

 

 به مسئول مربوطه: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

____________________________    ______________________________ 
 امضاء همسر/پشتیبان/غیره                    امضای بیمار

_____________________________    ______________________________ 
 نام با حروف مجزا        نام با حروف مجزا 

_____________________________    ______________________________ 
 تاریخ        تاریخ

      

 12/2015بازنگری 



 
 

 

 

 گواهی متارکه 

 گواهی عدم وابستگی مالی 

 __________________________     نام بیمار:

 

 _______________________ شماره حساب:

 

 __________________________  تاریخ ارائۀ خدمات:

 

        ___________________، گواهی می دهم که از _____________________________اینجانب  .1

 )ماه/سال(       )نام بیمار(             

 از همسر خود جدا شده ام. 
        

_______________________________ 
 امضای بیمار         

 __________________________________من گواهی می دهم که با همسر خود زندگی نمی کنم.  .2
 )امضای بیمار(                               

من گواهی می دهم که هیچگونه حساب بانکی مشترک یا دارایی مشترک دیگری با همسرم ندارم، و هیچ ملکی  .3

 _______________________________را با وی به طور اشتراکی اجاره نکرده ام یا مالک آن نیستم. 
 )امضای بیمار(                

 ____ فرم مالیات بر درآمد مشترک پر نکرده ایم. الف( من گواهی می دهم که من و همسرم از ______ .4
 )سال( 

 )یک کپی از آخرین فرم مالیات بر درآمد که پیش از تاریخ خدمات بیمارستان تکمیل شده ضمیمه نمایید(

 ب( من آخرین فرم مالیات بر درآمد خود را برای _______ تکمیل نکرده ام و نمی توانم آن را ارائه دهم 

  ______________________________________________________________زیرا 
 )توضیح مختصر(     

____________________________________________ 

 امضای بیمار

من گواهی می دهم که هیچگونه نفقه، وجه حمایت از کودک، درآمد یا حمایت مالی از همسرم دریافت نمی کنم  .5

 یا به وی پرداخت نمی کنم. 

___________________________________ 
 امضای بیمار

 12/2015بازنگری 

 

 



 
 

 
 استشهاد بیمار 

 

 ________________________ : MRشمارۀ     ___________________تاریخ: 

 ________________________ تاریخ تولد:    ____________________________ نام بیمار: 

  _______________________تلفن:   ________________________________ نشانی: 

________________________________ 

من سعی می کنم تا اطالعات ال حاضر ندارم. من گواهی می دهم که اظهارات زیر صحیح و عین حقیقت است. من مدارک خواسته شده را در ح

خواسته شده را فراهم نمایم و در اختیار بیمارستان قرار دهم تا مدارک متعارف الزم برای درخواست برنامۀ کمک هزینۀ مراقبت بیمارستان 

 نیوجرسی تکمیل گردد. 

 هیچگونه بدین وسیله اظهار می نمایم که فرد فوق الذکر هستم. همچنین اظهار می نمایم که  ___________________________( اینجانب 1

 که مورد نظر برنامۀ کمک هزینۀ مراقبت بیمارستان نیوجرسی باشد ندارم. مدارک شناسایی 

X_____________________________________________ 

 نشانی فوق بوده ام و قصد دارم همچنان ساکن نیوجرسی باشم. من هیچ محل سکونتی در ساکن  _______________________( من از تاریخ 2

 هیچ ایالت یا کشور دیگری ندارم. 

X_____________________________________________ 

 این مدت تحت حمایت و/یا طی هیچگونه درآمدی نداشته ایم تا به امروز  ___________________________( من و/یا همسرم از تاریخ 3

 . ________________________بوده ایم، رابطه  _____________________________

X_______________________________________________ 

 نداشته ایم. هیچ نوع دارایی ( من و/یا همسرم در زمان دریافت خدمات 4

X_______________________________________________ 

 به ارزش _______________$ داشته ایم. دارایی من و/یا همسرم در زمان دریافت خدمات ___________________ 

 این مبالغ در حساب جاری ____، حساب پس انداز _____، به صورت نقدی _____، 

یا سایر موارد بوده اند )توضیح دهید( 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

X_______________________________________________ 

 تانم را بپردازد. من از طریق خودم یا سایرین تحت پوشش هیچ نوع بیمه ای نیستم که بدهی معوقۀ خدمات بیمارس( 5

X______________________________________________ 
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  HACKENSACKمرکز خدمات درمانی دانشگاه 

 ER ADMIT APPLICATION -درخواست پذیرش بخش اورژانس 

 

 شماره حساب بیمار:       نام بیمار:  .1

___________________________________  ____________________ 
 )حرف اول نام وسط(          )نام(  )نام خانوادگی(

 

             

 شماره تلفن:       نشانی منزل بیمار: .2

 _______________________      ____شمارۀ آپارتمان  ___________________________خیابان: 

 )با پیش شمارۀ منطقه(    ________کد پستی:  ___ایالت:  ____________شهر: 

 

 

 بیمه  .3

  __نمی دانم  __خیر  __آیا بیمار بیمۀ درمانی یا پوشش بیمه ای دیگری دارد؟ بله 

 

  __نمی دانم  __خیر  __)تیک بزنید(  بلهاقامت در نیوجرسی  .4

 

  __نمی دانم  __خیر  __)تیک بزنید(  بله استخدام  .5

  ________________________________نام کارفرما: 

 ________________________________ نشانی کارفرما: 

       ________________________________ 

 

  $ نزدیکترین تخمین درآمد ساالنۀ بیمار: ________ .6

  ___________________منبع درآمد: 

 )دور یک مورد خط بکشید( ماهانه/دو هفته ای/هفتگی  __________________$درآمد ناخالص 

 

 )تیک بزنید( بله __ خیر __ نمی دانم __ حساب بانکی  .7

 ________________ $ بیمار در تاریخ ارائۀ خدمات: دارایی های میزان 

  __________________________________نام بانک: 

 _______________________________ شماره حساب: 

 __________________________________  نشانی بانک:   

    __________________________________  

 

بدین وسیله گواهی می دهم که اطالعات فوق الذکر صحیح و عین حقیقت است. من به بیمارستان مشارکت 

کننده اجازه می دهم که با هر شخص یا ارگانی جهت تایید اطالعات مربوط به درخواست برنامۀ کمک هزینۀ 

 مراقبت بیمارستان نیوجرسی تماس بگیرد. 

 

  _____________تاریخ:   ____________________________امضاء درخواست دهنده:       

 12/2015بازنگری 



 
 

 

 

 استشهاد درخواست دهندۀ بی خانمان 

 _________________________ نام بیمار: 

 ________________________نام حساب: 

 ________________________ تاریخ ارائۀ خدمات: 

 

اینجانب گواهی می دهم که من که مشخصاتم در باال ذکر شده است، یکی از ساکنان بی خانمان ایالت نیوجرسی  .1

 این وضعیت را داشته ام.  ________________________هستم، و از تاریخ 
 )ماه/سال(             

 ___________________تاریخ ____________________________امضای بیمار

اینجانب گواهی می دهم که من هیچ نوع مدرک شناسایی ندارم و گواهی می دهم که نام من  .2

 است.  _________________

 

 ___________________تاریخ ____________________________امضای بیمار

 

 _________________درآمد، پول نقد، کمک هزینه یا مزایایی از  نهگواینجانب گواهی می دهم که من هیچ .3

 اه/سال( )م         دریافت نکرده ام. 

 

  ___________________تاریخ ____________________________امضای بیمار

   

اینجانب گواهی می دهم که من هیچگونه دارایی )مانند حساب بانکی، پول نقد، یا امالک( از  .4

        نداشته ام.  ________________

 اه/سال( )م 

 

 ___________________تاریخ  _________________________ امضای بیمار

 

  

اینجانب گواهی می دهم که من هیچ نوع بیمۀ درمانی از طریق خودم یا سایرین ندارم که مبلغ معوقۀ صورتحساب  .5

 بیمارستان را پوشش دهد. 

 ____________________تاریخ  _________________________ امضای بیمار

 

  __________________________استفاده می کنم:  فقط به منظور ارسال و دریافت نامهمن از این نشانی  .6

    ____________________________  

         ____________________________ 
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 گواهی دالیل مطلع بودن  

 

 _____________________________   نام بیمار: 

 _____________________________   شماره حساب: 

 _____________________________ تاریخ ارائۀ خدمات: 

 

  درخواست برنامۀ کمک هزینۀ مراقبت ____________________________________________اینجانب 
 )نام امضاء کننده( 

که قادر نیست درخواست را  ____________________________________بیمارستان نیوجرسی را از طرف 

  )نام بیمار(ارائه دهد تکمیل می نمایم.              

زیرا:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 به دالیل زیر از وضع مالی وی مطلع هستم:  بیمار هستم و __________________________________من 

 )رابطه با بیمار(           

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________  ________________________________ 

 تاریخ        امضاء
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 گواهی قصد اقامت 

 

 _____________تاریخ

 

 به مسئول مربوطه، 

 

 

 قصد برگشت به کشور خود را ندارم.  ______________________________________________اینجانب 

 

 من قصد دارم در کشور ایاالت متحده زندگی کنم و در ایالت نیوجرسی اقامت داشته باشم. 

 

 

        

     با احترام، 

       

 

_____________________________  

 امضاء     

 

_____________________________            

 شاهد

         


