
 
 

    
 

 

 
 

  
     

 
 

       

  
  
  
  
  

  
  
  

   
 

   
   
  
   
  
   
  

 
 

  
 

 
   

        
  

  
   

 
 

 
 

    
 
 
 

 

  

طلب المالیةإرشادات المساعدة

)HSS West Side ASC( مالیة للمرضى مساعدة برنامج لدیھ  نیقلقلا ةاصخة الحراجى الفشتسمع لباتد الحواوم الیة الحراجد لیاستسوزكرم ن إ
 رتوفتامك،كتاجایتحوا كیدة لرفوتمل الوألصوا كترسل أخد ىلع جمانربن الم ةدافتسالة لیھلأل ّف اقوتتو ،ةیحم الصھتیعار ةمیق عفد ىعل ھمتردق نأشب
 :هنادة أحوضمك التل نملقى أم إلھرسل أوخدلتص نیذص الاخشألة لیالمة الدعاسمال

ألسرةل يونلسا للدخا  ألسرةا محج

$102,060 1 
$138,040 2 
$174,020 3 
$210,000 4 
$245,980 5 
$281,960 6 
$317,940 7 
$353,920 8 

 زكرم اھمدختسی دق يتوال ةیتالت الاموعلمى اللا إًیضة أیالمة الدعاسمب الطل جاتحی
 تابطلي المّدقم ىعل نیعتی

HSS West Side ASC ال .بطلم الّدقم ةرسل أخد نم ققحتلل 
 :اھنأشب ةحتام تاموعلم كانھ نكت لم ذاه إاندة أدرواد الونبع الیمج ءافیتسا

 رةخیاأل (3) ةثالثر الھشألدى ام ىلع بتوارب الوعك •
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 ةماعة الدعاسمت الالاكو نم لخدن الم يباتكال ووي أفشق القحتال
 ةیحة الصیاعرر الیفوت باسح ون أرمق الافنإلب ااسح دیرصو تاموعلم
 ھفضروة أالطبض الیوعتىلعةقفوامال ذجمون
 ةیرامثتسالت اناایبو الي أفرمصب الاسحت الانایب
 ایزامر الراقوي أیلمكتن الامل الضخدایزامنایب
 يتذار الراقإلا

 :يیل ام ىه إلابتنالى اج ُری ،ةیالم ةدعاسم ىعل لوحصب الطل ةئبعت دنع
 ةھج ءدب دعب كذل يف امب ،تامدخي القتل دعبو ءانثوأ لبق بطل یمدقت صخشن للك ُمی .توق يأ في ةیالمة الدعاسمى العل لوحصب الطل یمدقتنكُمی •

 .صخشد الء ضراجذ إاختي افلیحصتال
 ةسایس قماطبلاتصالى اج ُری،ةیالمة الدعاسمب الطل ةئبعتصوخصبةئلسة أیك أیدت لناك ذاإ .ةرامتسالة ائبعت ينوناقه الرمي أول وأ صخشع الیطتسی •

-606 (212). قمرى العل ةیالمة الدعالمسا 1505 
 عالطالا یمكن .ھتظلم تحت نوولمشمة الیاعرو المدقمو HSS West Side ASC زكرم اھمّد ُقی يتت الامدخع الیمج ةیالمة الدعاسمل المشت •

 : www.hss.edu/westsideASC ينورتكإللا انعقوم ىعل تاموعلمن الم دیزم ىعل
ةیالمة الدعاسمال بطل صوصخب اًیطخ ا ًراطخسلم إتت ىتح تانایب ور أیتواف ل أيھاجت كنكُمی ،لماكلاب ىفوتسمك البطل انیصل ند أرجمب •

 امك ،ةسایسه الذھ بجومب ًایبط ةیرورت الضامدخن المة ضیبطة الیحانن الم ةیرورر الضیغو ةیبیرجتت الامدخوال لیمجتت الامدخ ربت ُعت ال 
. 

 أن •
 .ةیالمة الدعاسمي الفةولمشمتسیر لفسف الیالكت

 :ىة إلبوطلمق الئاثووال ىفوتسمب الطلل الاسرى إج ُری

 HSS West Side ASC زكرم
Financial Assistance Department 

535 East 70th Street 
New York, NY 10021 

February 2023 

http://www.hss.edu/westsideASC
www.hss.edu/westsideASC


   

    
            

   
                  

         

     

   

           

          

   

       
     

           
            
             
            

        
   

   
     

     

      

    

    

   
      

       
   

      
    

   
    

  

 

 ةیالمعدة الاسمج طلب الذمون
 ______________:HSS قمر

 ______________________  _____________________________________:ضیرمسم الا
 طسوألسم االن املوألف ارحال لوألا سمالا ةئلاعسم الا

  _________  ____________________________  _____________________:انونلعا
 ّديیربز المرال ةنیدمال ةیالوال ةقشال عراشال

 ______________________________: ّةیعماتالجاةللحاا ________________________:دالیمخ الیرات

 _______________________:لیدبل الاتصالقم ار _________________________:لّفضُمل الاتصالقم ار

 _______________________________________________________________:ينورتكإللد ایربال

 ______________:لاتصالقم ار _____________:یضرملبا ھتعالق _______________:تاالصاالت قبلستُم

 ____________:نیمأتال فتاھ قمر _______________:ةیصلوبقم الر _________________:ّةمینیألتا طةخلا

 _________________________________________________________:ةبوطلمة الّیریرست الامدخال

 سبةلناب .يبیرر الضراقإلي اف نیالعُمك نوروكذم مُھ ا(كم :ًانوناق ھمولعت نیذوال تیبي الف نوشیعی نیذص الخاشألا عیمج ركذ ىجُری
 .)ةقالعع الون ل ِخد، أ"كذل ریغ" ترتخذا اوإ .كذل ریغوأ )ة(نب، ا)ة(دوال ،ةایح )ة(یكرش)/ة(زوج :يیل امم ةدحوا رتخ، اةقالعى الإل

 _____________:كلذ ریغ __________:ةقالعلا _____:نسلا _____________________ ل:ماكالب سمالا 1
 _____________:كلذ ریغ __________:ةقالعلا _____:نسلا _____________________:لماكلاب مسالا 2
 _____________:كلذ ریغ __________:ةقالعلا _____:نسلا _____________________:لماكلاب مسالا 3
 _____________:كلذ ریغ __________:ةقالعلا _____:نسلا _____________________:لماكلاب مسالا 4

 ________ ك؟تامقإ لحم من برلقاب لومعق لبشك ةرفوتم ریغ ةیارع عن ثحبت لھ
 _________ ؟رىخت أایفشتسم يف لوقعم لكشب ةرفوتم ریغ ةیاغة للخصصتم ةیاعر نع ثحبت لھ

 :لدخلل يفاصلا رغی يلاماإلج
ُُ  اًرھش 12 ةرسألل اخد رُھشأ 3 ةرسألل اخد لخدر الدمص

 _____________________ _____________________ روُجألا

 _____________________ _____________________ ياعتمجالا انضملا من دداس

 _____________________ _____________________ ّرياجیل إخد ،دئواف ،مُھسح أابرأ

 _____________________ _____________________ ةلطاب یضعوت

 ________________________________________:رفیوالت باس/حيراالج باسالح ةدصرأ
 تامولعملاهھذ نأواھّمقدأيلتاتامولعملاةصح نمققف تتحوسةصالخاةاحرلجاىفشستمنأمأفھ .ةحیحصو ةملاك هالعأ ةدرواال اتموعلمال نأب رقأ
 سانرویشإن ،ركیدیمی ،دكیمیدی( ةعداسميأىلعلوصلحابلطمقدیلت ةریورضلاتاءاراإلج میعاذ جاتخھد بعأت يإننف،كلى ذلعًةوالع .ةعجراملل عضخت
 ةعداسملا هذھ لمث ىلع لوصلحل لوقعم لكشي برورض ءارإج يأ اذاتخھد بعأت امك .ةقحتسمال فیالكتال .ادسدلاةقحستمياتقفن ادسدلحاُتت قد يلتاو )ارھغیو
 يلتا تامولعملا نم يأ نأ حاضات لاي حف ھنأ مھفأ يأنن امك .ةقحستملافلیاكلتالابقمردستملا لغبملاھل فعأدوأةیصحلاةایعرلاّمقدملصصأخفوسو
 عدباًربیكا ًرغیت فعلداىلعيرتقد ّرغیل تاي حف .ًاسبامنهاري تلتارارقلااذاتخوةلیاملايلتاحمیقیة تادعإىفشستمللقھ یحإنف،ةیحصح ریغوأةصقاا ن ُھمتّقد
 .ىفشستملاربأخ فوسيإننف،بلطلااھذ مقدیخ تریات
 _________________________:حواض طخب سمالا _______________________________ ع:یقوتال

 _______________________________:خریالتا ______________________:ضیرمالب ةقالعال

 2302 شباط/تاریخ السریان فبرایر
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