
 
 

 

 (Address Certification) إعتماد العنوان

 _________________________ إسم المريض:

 

 _________________________ رقم الحساب:

 

 _________________________ تاريخ الخدمة:

 

 إسمي_________________________________ أنا _____________________________

 قريب، صديق، مشارك في الحجرة(لمريض ) صاحب  المسكن، ا

 

 أنا أشهد أنه منذ _________________________________________  كان المذكور أعالة

 شهر/ عام                      

 يسكن في العنوان التالي:

_____________________________________________________ 

 )عنوان الشارع(

 

_______________________________________________________ 

 ()المدينة, الوالية، الرمز البريدي

 

____________________________________________________ 

 )رقم الهاتف(                              

 

_____________________       ______________________________ 

 التاريخ                                                            التوقيع  

 

12/2015 في روجع  



 
 

 

 (Patient attestation)المريض تصديق

 

 إسم المريض:    _______________________________

 

 رقم الحساب:   ________________________________

 

 ________________________________تارخ الخدمة:    

 

 ذ          من بطالةأو دعم لل/  دخل لم يكن لدينا أي( وزوجتي) بأنني  المستشفى إلخطار هو البيان هذا .1

 _______________.إلى____________ 

 (السنة/  الشهر)           ( السنة/  الشهر)              

 _________ تاريخال_______________________________  المريض توقيع

 

( The State of New Jersey) جيرسي نيو والية في أعيش كنتبأنني  لمستشفىإلخطار ال هو البيان هذا .. 2

  .(The State of New Jersey)جيرسي نيو والية في البقاءوننوي    ____________________________منذ

 (السنة/  الشهر(            )السنة/  الشهر)      

 _________ تاريخال_______________________________  المريض توقيع

 

 منذ _________________ أصول أي( زوجتيل) لم يكن لي وال بأنني  اللمستشفى إلخطار هو البيان هذا. 3

 _________ التاريخ_______________________________  المريض توقيع

 

 المستحق المبلغ لتغطية آخر طرف أي أو نفسي خالل من طبية تغطية أي لدي ليس بأنني اللمستشفى إلخطار هو البيان هذا .4

 .المستشفيات لخدمات

 

 _________ التاريخ_______________________________  المريض توقيع

 

 

12/2015روجع في   



 
 

 

 (Statement of Support/assistance)   مساعدة/  دعم بيان

 _______________________________    :المريض إسم

 

 ________________________________   :الحساب رقم

 

 :    ________________________________الخدمة تارخ

 

 ل والمساعدة الدعم من التالي نوعال توفير تم/  أننيب التصديق هو هذا

 

_________________________________ 

 )إسم المريض(

 

 كال       نعم                                       

 طعام:              ______           ________

 

 :              ______           ________مأوي

 

 الشهري: $___________ المبلغ :              ______           ________نقدية

 

 _______ إلى:  ______________________________________________:              ______من

 (عام/شهر)                                                    ()شهر/عام                          
 

 العنوان: __________________________________هذا في 

 )إسم الشارع(                      
 

                         _______________________________________________ 

 ) المدينة، الوالية، الرمز البريدي(                       

 

 .لها/  له طبية نفقات أو مستشفى أي مصاريف  دفع على قادر أو  مسؤول، غير ناأ

             ________________________         ___________________________ 

 التوقيع          التاريخ                                                    

                    __________________ 

 طباعة اإلسم

 

 العالقة بالمريض:     ___________________

 _______________________   رقم الهاتف: 

 العنوان)إن كان مختلفا عن المذكور أعاله(

12/2015 في روجع  



 
 

 

 ( Authorization for the release)تفويض لخروج السجالت

 و 

 المعلومات 

 

 ____________اإلسم:      ____________________________________________ تاريخ الميالد

 العنوان____________________________________________________

________________________________________________________ 

 _________________________:االجتماعي الضمان

بخروج أي معلومات ألدريما/ هاكنساك يو أنا _____________________________ بموجب هذا التفويض أسمح لكم 

 .همصرفيال اتحسابال أو/  و األصول و والدخل لوالعم المواطنة بياناتأم سي تتعلق بعمري وسكني و 

 برامج على للحصول أهليةب مباشرة تتعلق ألغراض فقط تستخدم سوف عليها الحصول تم التي المعلومات أن المعلوم ومن

 . نيوجيرسي والية مستشفىب العناية ساعداتم وبرنامج والطبي، االجتماعي، الضمان

 .الكامل فهمي ومع طوعالقد تم تقديم هذا التفؤيض 

 

 التاريخ_____________________________________________  التوقيع

 

 الرسالة ذهله القارئ كان إذا. أعاله المذكورين الكيان أو الفرد الستخدام فقط تهدف وسرية خاصة معلومات هي النموذج هذا في الواردة المعلومات

 الخطأ، طريق عن الرسالة هذه تلقيت قد كنت إذا. باتا منعا ممنوع الرسالة من نسخ أو توزيع أو نشر أي أن هذاموجب ب إعالمك يتم المتلقي، هو ليس

 :التالي العنوان على لنا األصلية الرسالةإعادة و الهاتف طريق عن الفور على اعالمنا يرجى

 

 UMC هاكنساك

 المالية المساعدة مكتب

 300 جناح ،فيرست شارع100 

 NJ 07601 هاكنساك،

(551) 996-4343 

 .شكرا

 

 

 

12/2015 في روجع  

 



 
 

 

 (Statement in support of NJ Hospital Care)بيان دعم رعاية مستشفى نيوجرسي

 طلب دفع لبرنامج المساعدة 

 _______________________________    :المريض إسم

 

 ________________________________   :الحساب رقم

 

 ________________________________    :الخدمة خيتار

 

 إلى من يهمه األمر:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________                     ___________________________________ 

 الزوج أو الزوجه/الداعم/ توقيع آخر                                     توقيع المريض                                   

_________________________                                  ___________________________ 

 اإلسم المطبوع                                                                      اإلسم المطبوع

_____________________________    ______________________________ 

      التاريخ                                                                                         التاريخ

12/2015 في روجع  



 
 

 

 (Attestation of Separation) االنفصال تصديق

ماديإثبات بعدم وجود رباط   

 :_______________________________    المريض إسم

 

 :________________________________   الحساب رقم

 

 :________________________________    الخدمة تاريخ

 

 زوجي/ زوجتي من فصلتإن قد بأنني أشهد ،_____________________________ أنا .1

 (المريض اسم                                                                                 (

 .____________________ منذ

 (سنة شهر)         

_______________________________ 

 المريض توقيع

 

 __________________________________ . /زوجي  منذزوجتي مع أعيش ال يأنب أشهد أنا .2

 (سنةشهر /)                                                                                   

_______________________________ 

 المريض توقيع

 

لك أي تحساب مصرفي مشترك أو أي أصول أخرى وأننا لم نؤجر أو نم زوجتيزوجي/  مع  يس لديأني ل أشهد أنا .3

 . أصول ثابته معا. ___________________ 

 المريض توقيع                                  

 مشترك منذ __________________ الدخل ضريبة أ( أنا أشهد أني لم أقدم مع زوجتي إقرار .4

 )عام(                                                                                                 

 _____________ل (المستشفى في الخدمة تاريخ قبل قدمت الدخل ضريبة آخر من نسخة أرفق) 

 ضريبةآخر  من نسخة تقديم يمكن والقدم أ لم.( ب 

 بسبب___________________________________________________

 (موجز شرح)                          

_____________________________ 

 المريض توقيع                         

 .زوجتي إلى/  من آخر مالي دعم أي أو الدخل األطفال، وإعالة نفقةلم أحصل أو أقدم  أنني أشهد أنا   .5

 

 توقيع المريض  

________________  

 

 12/2015 في روجع

 

 

 

 



 
 

 

 
 (PATIENT AFFIDAVIT)المريض إفادة

 السيد #________________________                        التاريخ:_______________

 

 إسم المريض:_______________________________ تاريخ الميالد_____________

 

 العنوان:__________________________   الهاتف:_________________________

 

         _____________________ 

 

 على الحصول وسأحاول. الوقت هذا في المطلوبة الوثائق لدي ليس. وسليمة صحيحة التالية العبارات أن أشهد أنا

 جيرسي نيومستشفى ل دفعلات امساعدبرنامج طلب  استكمال أجل من مستشفى إلى وتقديمها المطلوبة المعلومات

 .التقليدية الوثائق مع للرعاية الصحية

 

 لدي ليس أنه أيضا أذكر. أعاله المذكور الفرد أننيأقرر هنا ب___________________________ أنا .(1

  .الصحية لرعايةل جيرسي نيول الدفع مساعدات برنامج قبل من مطلوب هو كما الهوية أشكال من شكل أي

X_________________________________________________ 

 لدي ليس. جيرسي نيو والية في مقيمك البقاء عتزمأو_______________________  منذ أعاله المذكور العنوانمت في أق لقد .(2

 .آخر بلد أو أخرى دولة أي في أخرى سكن

X_________________________________________________ 

دعمي /دعمهما   تم لقد أو/  و الحاضر الوقت الى___________________________  منذ دخل  زوجتي أو/  لم يكن لي .(3

 .الفترة تلك خالل________________________ العالقة__________ ___________________ _______ من

X_________________________________________________ 

 .الخدمة تقديم وقت في أصول نالدي يوجد ال زوجتي أو/  أنا و .(4

X                _________________________________________________ 

 ______________________ خدمةال تاريخ في_______________________  $ تصل ل أصول لديها زوجتي أو/  وأنا 

 نقدية،_____  ،_____ التوفير حساب ،_____ جاري حساب في األموال تلك كانت

 (شرح) أخرى

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

X ___________________________________________________ 

 .تبقي من فاتورة المستشفىملدي تأمين صحي لنفسي أو أي جهة أخرى لتغطية الرصيد ال يسل .(5

X    ________________________________________________________ 

 
12/2015 في روجع  

 



 
 

 

 

 (HACKENSACK UNIVERSITY MEDICAL CENTER)مركز جامعة هاكنساك الطبي

 ER(ER ADMIT APPLICATION) طلب إلتحاق ل

 

 رقم حساب المريض#:         إسم المريض:                                   .1

_______________________            __________________________________ 

   قبل الزواج()    )األول(               (   العائلة)

 

 رقم الهاتف:  _____________________                                 عنوان منزل المريض: .2

  _________________________________   الشقة #الشارع: 

 المدينة: _______________ الوالية:________________ الرمز البريدي____________

 ) يشمل رمز المنطقة(                                                                                     

 التأمين .3

  معروف ___كال_____ غيرنعم خر؟آ تأمينيصحي أو بغطاء  المريضيتمتع  هل 

 ) ضع عالمة( نعم______ كال_____ غير معروف سكان نيوجرسي .4

                                                                  معروف غير_____ كال______ نعم)ضع عالمة(  العمل .5

 إسم صاحب العمل:____________________________________

 عنوان صاحب العمل:____________________________________                 

                                        ______________________________________ 

 

                                                                                     $افضل تقييم للدخل السنوي للمريض: .6

____________________________                                                        : الدخل مصدر

 _______________الشهري/النصف أسبوعي/األسبوعي)ضع دائرة على إختيارك($الدخل إجمالي

 

 )ضع عالمة(  نعم___ كال____ غير معروف____ الحساب المصرفي .7

 _______________$التي يملكها المريض في تاريخ الخدمة  األصول      

 إسم البنك:___________________     

 رقم الحساب:__________________     

 عنوان البنك:____________________     

     ______________________________  

 كيان أو شخص بأي االتصال في المشاركة المستشفيات أفوض. ودقيقة صحيحة أعاله الواردة المعلومات أن أشهد

 .جيرسي نيوللرعاية الصحية لمستشفى  الدفع مساعدةبطلب برنامج  تتعلق معلومات أي من التحقق لغرض

 

 توقيع مقدم الطلب:________________________التاريخ:________________________

 
12/2015 في روجع  



 
 

 

(HOMELESS APPLICANT ATTESTATIONS)  لهم مأوى اللمن  الطلب مقدم إفادات  

 :_______________________________    المريض إسم

 

 :________________________________   الحساب رقم

 

  : الخدمة تاريخ

  ________________________________ 

 

كنت كذلك منذ و جيرسي، نيو والية في مأوى بال مقيم وأنا أعاله، هاسمالمذكور  الشخص أنني أشهد أنا .1

____________________________ 

 (العام/الشهر)                                     

 توقيع المريض___________________________التاريخ_____________________________

 

 _______________________________اسمي أن وأشهد الهوية، تحديد أي لدي ليس أن أشهد نا .2

 

 _____________________________التاريخ___________________________المريض توقيع

 

 ________________منذ نوع أي منمزايا  أو مساعدة أو قديةنو دخل أيلم أحصل على  بأنني أشهد أنا .3

 )شهر/عام(                                                                                                                          

 _____________________________التاريخ___________________________المريض توقيع

 

 ___________منذ( العقارات أو والنقدية، المصرفية الحسابات مثل) أصولأكن أمتلك أي  لم بأنني أشهد أنا .4

 (عام/شهر)                                                                                                                               

 

 _____________________________التاريخ___________________________المريض توقيع

 

 المستشفى فاتورة من المستحق المبلغ لتغطية آخر طرف أي أو نفسي خالل من طبي تأمين أي لدي ليس أن أشهد أنا  .5

 .الخاصة بي

 _____________________________التاريخ___________________________المريض توقيع

 

 ______ :فقط البريدية لألغراض التالي العنوان استخدمأنا  .6

                                                                                          ______________________ 

 

_____________________________                                                                                            

 

 

  

   
12/2015 في روجع  

 

 

 



 
 

 

(ATTESTATION FOR REASON TO KNOW( تصديق للسبب المعرفة 

 :_______________________________    المريض إسم

 

 :________________________________   الحساب رقم

 

 :________________________________    الخدمة تاريخ

 

 قيمة الرعاية الطبية لمستشفىبرنامج المساعدة في دفع .أنا ______________________________أستكمل  طلب 1

 )إسم المريض(

 نيوجرسي بالنيابة عن

 الطلب_____________________________________، الذي ال يمكنه إستكمال 

 ________________________________________________________________________بسبب: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 أنا عالقتي بالمريض___________________________________ و لدي أسباب معرفة عن وضعه المالي/ وضعها المالي

)العالقة بالمريض(                                                      

بسبب:    

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________         _______________________ 

 

 التاريخ                                                                                                                    التوقيع

_____________ ________________________________           __________________________ 

Rev 12/2015 

 

 



 
 

 

 

(ATTESTATION OF INTENT TO STAY)   بقاءال في النيةعلى  تصديق 

 

 التاريخ_______________

 إلي من يهمه األمر،

 

 

 أنا _______________________________________ال أنوي العودة لبلدي.

 

 .جيرسي نيو والية فياإلقامة و المتحدة الواليات فيللحياة  النوايا كل لدي

 

 

        

 ،ملك االحترام مع

 

____________________ 

 التوقيع

 

___________________ 

 الشاهد                                                                                 
                                                                                   

 

 

         


