
 

University of Utah Health  )کمک مالی   –)بخش سالمت دانشگاه یوتا 

به منظور گفتگو در مورد حساب خود و مطرح کردن   University of Utah Healthاز اینکه با دفتر صدور صورتحساب 
مک مالی تماس گرفتید، متشکریم.   سواالت مربوط به ک

 

 برای ادامه کار، لطفا اسناد زیر را به آدرس مندرج در پایین این صفحه ارسال کنید: 

 

 درخواست مالی تکمیل شده )ضمیمه( فرم  •
 نامه توضیح وضعیت مالی فعلی شما •
ه 3های بانکی کپی صورتحساب •  ماه

ه مالیات بر درآمد فدرال سال گذشته شامل   •  W-2کپی کامل اظهارنام
 ( دوره پرداختی گذشته2های دیگر مربوط به دو )ها و/یا درآمدهای ته چککپی •

 

اطالعات،اسناد یا تمام آن شما ملزم به افشای هر یک از این   University of Utah Healthها نیستید. با این حال، بدون این
توانید موجودی خود را تنظیم کنید یا از انتقال حساب خود به تواند تعیین کند که شما واجد شرایط کمک هستید یا خیر، نمینمی

 بخش وصول جلوگیری کنید. 
 

ه دریافت شوند. اگر تا آن زمان اسناد دریافت نشود، ما فعالیت مربوط به روز از تاریخ ا 30مدارک باید ظرف  رسال این نام
اهیم گرفت. اگر قادر به ارائه یک یا چند مورد از این اسناد نیستید، لطفا شرایط مربوط به عدم امکان  وصول ها را از سر خو

ها را در نامه خود وارد کنید.   درج آن

 

مک مالی کامل یا جزئی پس از ارائه اسناد و  مدارک مورد نیاز، یک بررسی انجام می شود تا مشخص شود که آیا واجد شرایط ک
الع داده می  30هستید یا خیر. ظرف مدت  شود. اگر سوال  روز از زمان دریافت درخواست خود، نتیجه بررسی به شما ا

 ات مشتریان تماس بگیرید. های زیر با نماینده خدمدیگری دارید، لطفا از طریق یکی از شماره

 

 با احترام،
 

 نماینده صدور صورتحساب
University of Utah Health 

 )تماس از داخل یوتا( 801-587-6303
 )تماس از خارج از ایالت( 800-862-4937
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مک هزینه مالی   درخواست برای ک
 

 شماره حساب: تاریخ تولد نام بیمار  

   

 

 نام طرف مسئول
تاریخ   

 تولد 
 

 شماره تامین اجتماعی
 

 نسبت با بیمار
 

 تلفن منزل 
 

همراه  تلفن 
 

 نام کارفرما  
 

 تلفن محل کار 
 

 

همسر   نام 
تاریخ تولد 
 شماره تامین اجتماعی  همسر 

 

همسر   تلفن منزل 
 

همسر  همراه   تلفن 
 

همسر   نام کارفرمای 
 

 
 اید را ذکر کنید:ماه گذشته در آنجا زندگی کرده 12لطفا آدرس محلی که طی 

 )ماه/ سال( تا  از )ماه/ سال(  منطقه  ایالت  شهر  آدرس 

      

      

 

همان خانه با طرف مسئول زندگی می  خیر بله  کند )دور یک گزینه خط بکشید(؟آیا همسر در 

 

 اندازه خانوار 
 

 کنیم.استفاده می  IRSهای مشابه  ما برای تعیین اعضای خانوار، از دستورالعمل 
 

  کنند تعداد کل افرادی که در خانه زندگی می

 
 بله و یا خیر خط بکشید لطفا دور 

 نسبت  تاریخ تولد  نام افراد وابسته 
بیش از نیمی از سال با  
طرف مسئول زندگی  

 کندمی

طرف مسئول بیش از نیمی از  
کل پشتیبانی را برای این شخص  

هم می   کندفرا

شهروند ایاالت متحده، تابعیت  
ایاالت متحده، مقیم ایاالت متحده،  

 مقیم کانادا یا مکزیک است؟ 

آیا طرف مسئول تنها فردی است که  
این شخص را به عنوان یک فرد  

 کند؟وابسته ذکر می 
 

 

  
 بله    خیر  بله    خیر  بله    خیر  بله    خیر 

 

 

  
 بله    خیر  بله    خیر  بله    خیر  بله    خیر 

 

 

  
 بله    خیر  بله    خیر  بله    خیر  بله    خیر 

 

 

  
 بله    خیر  بله    خیر  بله    خیر  بله    خیر 

 

 

  
 بله    خیر  بله    خیر  بله    خیر  بله    خیر 
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 بله    خیر  بله    خیر  بله    خیر  بله    خیر 

   
 بله    خیر  بله    خیر  بله    خیر  بله    خیر 

 
 درآمد

 نوع درآمد   
 میزان طرف مسئول 

همسر   تایید الزامی است میزان 

 $ $ ناخالص -اشتغال

 ماهه  3کپی صورتحساب بانکی  □

مه مالیات بر درآمد فدرال سال گذشته شامل  □ هارنا  W-2کپی کامل اظ
 ( دوره پرداختی گذشته 2های دیگر مربوط به دو )ها و/یا درآمد های ته چککپی □

 $ $ خالص نا -خود اشتغالی 
 ماهه  3کپی صورتحساب بانکی  □

مه مالیات بر درآمد فدرال سال گذشته شامل  □ هارنا  W-2کپی کامل اظ
 گزارش سود و زیان □

، درآمد  IRA ، 401Kمستمری، بازنشستگی، 
 تأمین اجتماعی 

$ $ 
هزینه تأمین اجتماعی خود را  □ مه  هزینه مستمری/بازنشستگی و یا نا مه اعطای  نا

هید  ارائه د

 $ $ غیرهعدم اشتغال، درآمد از کار افتادگی و 
هزینه بیکاری یا از کارافتادگی □ مه   ارائه نا
 ماهه  3های بانکی صورتحساب □

 ماهه  3های بانکی صورتحساب □ $ $ حمایت از کودک، نفقه 

 سایر )لطفا منبع را ذکر کنید(:
$ $ 

همراه توضیحات مربوط به منابع درآمد خود  3های بانکی صورتحساب □ هه را به  ما
هید  ارائه د

 
 دارایی 

 موجودی کل موسسات مالی  نوع

 $     پول نقد 

ب)های( پس   $     انداز حسا

های( جاری   $     حساب)

 $     سهام یا اوراق قرضه

 $     سایر:

 

 های معوق پزشکی فهرست تمام بدهی
اهانهپراداختی  های فعلی مانده   مانده اصلی   نام ارائه دهنده   حساب #    های م

     $  $  $ 

   $  $  $ 

   $  $  $ 

   $  $  $ 

 

 

 

 های فعلی فهرست تمام بدهی
اهانهپراداختی  های شخصی( اعتباری، وام طلبکار، نوع بدهی )کارت    فعلی  مانده   های م

  $  $ 
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 $  $ 

 

 

 $  $ 

  $  $ 

  $  $ 

  $  $ 

همه بیمارانی که برای دریافت کمک مالی درخواست  هیم روش کنند میمی ما از   های دیگر تأمین اعتبار را امتحان کنند. خوا

 

 لطفا گزینه بله و یا خیر را انتخاب کنید. 

هی ارائه می مه درمانی گرو همسرتان بی  خیر   بله  دهد؟ آیا کارفرمای شما و یا کارفرمای 
مه را   اگر پاسخ شما مثبت است، نام شرکت بی

  ذکر کنید: 

ه مانند  هستید؟  Allstate ،AFLACآیا از انواع دیگری از بیم  خیر   بله  و غیره برخوردار 
مه را   اگر پاسخ شما مثبت است، نام شرکت بی

  ذکر کنید: 

   خیر   بله  پذیر دارید؟ انداز بهداشتی / جاری انعطافآیا شما یک حساب پس

هزینه    خیر   بله  کند؟ های بهداشتی را بازپرداخت میمراقبتهای کسر شده یا آیا کارفرمای شما 

 خیر   بله  )مدیکید( شما رد شده است؟    Medicaidآیا درخواست  
ه    Medicaidای از نامه رد درخواست  اگر پاسخ شما مثبت است، لطفا نسخه را ضمیم

 کنید.

 )قربانیان جنایت( و غیره  CHIP، PCN، Crime Victimsها: مثال خیر   بله   ایدهای کمکی دولت درخواست دادهآیا شما برای برنامه

   خیر   بله  هستید؟ COBRAآیا به واسطه کارفرمای قبلی واجد شرایط 

   خیر   بله  آیا از کمک خانوادگی یا از کمک کلیسا برخوردار هستید؟

مهاگر خانواده یا دوستان در حال کمک *  رسانی در آن توضیح داده شده باشد. آنها نیاز داریم که نحوه کمکای از رسانی هستند، ما به نا

 

ه ما، هر آنچه باید بدانیم  دهی پزشکی خود ب لطفا وضعیت مالی خود را در زیر توضیح دهید. برای درک وضعیت و عدم توانایی پرداخت ب
 ه را ضمیمه کنید.توانید یک برگه جداگانرا در آن بگنجانید. اگر به فضای بیشتری نیاز دارید، می
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 امضای متقاضی
 

الع دارم درست و کامل بدینوسیله اینجانب تأیید می العات مندرج در این فرم تا جایی که ا الم کنم که ا کنم و مایلم با ادای سوگند ا
ن همچنین مطلع هستم که ممکن است گزارش موسسه  العات اعتباری برای تأیید منابع تهیه شود. است. م  ا

 

 

 

 

 

 تاریخ امضا )طرف مسئول( 

 

 

 

 

 

 

 تاریخ امضا )همسر( 

 

 

 

 لطفا تمام مکاتبات را به محل زیر ارسال کنید: 

 

University of Utah Health 

Billing Office 

PO Box 841482 
Los Angeles, CA 90084-1482 

 billing@healthcare.utah.edu: ایمیل
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 801.213.3385: فکس

 

 

العیه قانون حفظ حریم خصوصی به طور محرمانه شماره تأمین اجتماعی شما را برای   University of Utah Health: ا
د هویت، پیگیری سابقه پزشکی شما، حساسیت های زمینهپیشهای دارویی و شرایط استفاده های معمول مانند تسهیل تطبیق مدارک، تأیی

العات به پرداخت موجود، جمع دهی، ارائه این ا  Medicare)مدیکید(،  Medicaidکنندگان مانند شرکت بیمه شما، آوری ب
الحیت شما برای  )مدیکر( و یا کمیسیون صنعتی جمع آوری کند. عالم شماره تأمین اجتماعی شما داوطلبانه است، اما برای تعیین 
ما الزم می کند، عدم کننده شما از شماره تأمین اجتماعی شما به عنوان شناسه استفاده میباشد. اگر پرداختتخفیف و تمدید اعتبار 

ن اجتماعی شما ممکن است منجر به تأخیر یا خودداری از پرداخت هزینه خدمات تحت پوشش شود و ممکن است افشای شماره تأمی
اهداف، از شماره تأمین اجتماعی شما استفاده  برای این خدمات مجبور به پرداخت صورتحساب شوید. با رضایت شما برای تأمین این 

اهد شد.   خو

 

 

University of Utah Health  کند و اعمال تبعیض بر اساس نژاد، رنگ پوست،  درال حقوق مدنی را رعایت میقوانین ف
 داند.تابعیت، سن، معلولیت یا جنسیت را ممنوع می


