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     : مقدم الطلب1القسم 

      

 رقم الضمان االجتماعي االسم األول االسم األخير
 عاًما أو أكبر( 18اسم المريض أو الوصي القانوني بالنسبة للمرضى ممن تبلغ أعمارهم ( 

 
    

 هاتف المنزل العنوان 

       
 الوالية المدينة  

 
 البلد       هاتف العمل الرمز البريدي         

     

 أفراد العائلة المقيمين في المنزل: 
 االسم األول واألخير

 رقم الضمان االجتماعي تاريخ الميالد القرابة
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  شهريًّا : الدخل المكتسب1القسم 

  $ الدخل قبل الضرائب  1الوظيفة  

  $ الدخل قبل الضرائب 2الوظيفة  

  $ إجمالي الدخل المكتسب 
       

  شهريًّا : الدخل غير المكتسب2القسم 
    قبل الضرائب -وظيفة مدفوعات بدون   
  $   قبل الضرائب -( SSIدخل الضمان التكميلي )  
  $   (SSDIدخل الضمان التكميلي لذوي االحتياجات الخاصة )  
  $   نفقة الزوجة المستلمة  
  $   دخل من استئجار ممتلكات تمتلكها  

  $   دعم األطفال  

  $   إجمالي الدخل غير المكتسب
              

  : الخصومات المسموح بها3القسم 
  شهريًّا الخصومات

  $   رعاية األطفال / الرعاية النهارية / مرحلة ما قبل المدرسة  
  $   نفقات بأمر المحكمة / المعاش  
  $   دعم األطفال بأمر المحكمة  
  $   أقساط التأمين الطبي الشهرية  
  $   الشهريةأقساط تأمين العيون   

  $   أقساط تأمين األسنان الشهرية  

      النفقات الطبية المدفوعة
  $   اسم المنشأة أو الطبيب:  1
  $   اسم المنشأة أو الطبيب:  2

      النفقات الطبية غير المدفوعة
  $   اسم المنشأة أو الطبيب:  1
  $   اسم المنشأة أو الطبيب:  2

  $   إجمالي الخصومات المسموح بها
    

    : الموارد السائلة: أحدث بيان للرصيد البنكي4القسم 
  الرصيد الحالي نوع الحساب:

  $   حساب جاري    
  $   حساب جاري  

  $   حساب آخر:   

  
الحسابات الجارية أو األسهم أو السندات أو صناديق إجمالي الموارد السائلة )حسابات االدخار أو 

  $   االستثمار على سبيل المثال(
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لها الحق في  Children's Hospital Coloradoأقر بأن المعلومات الواردة في هذا الطلب صحيحة.  أتفهم بأن 

الحصول على تعويض: هذا يعني أنه إذا كانت لدي مطالبة بأي مزايا مدفوعة نظير أي عالج أثناء كوني مخوالً 
لها الحق في  Children's Hospital Colorado، فإن Children's Hospital Coloradoللبرنامج الخيري لـ 

 تضمينها في عملية المطالبة. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 التاريخ التوقيع  االسم مطبوًعا 

 

       

 التاريخ توقيع المستشار المالي   اسم المستشار المالي كتابة 

          
 

 
 صافي دخل العمل الحر

  

 بيان األرباح والخسائر  
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 عامالً حًراستحتاج إلى إكمال هذه الصفحة إذا كنت  

       

 شهر:

      اسم المؤسسة: 

   $ إجمالي دخل المؤسسة:

         

 نفقات المؤسسة الشهر الماضي  
              

 النفقات الشهرية السابقة      نوع النفقات

 $   إيجار الممتلكات التجارية

 $   الرهن العقاري )إذا كانت العمليات التجارية من المنزل( 

 $   المرافق )إذا كانت العمليات التجارية من المنزل(

 $   اإلعالن

 $   هاتف العمل

 $   السفر الخاص بالعمل

 $   إجمالي األجور

 $   تأمين عمل

 $   الرسوم القانونية

 $   رسوم الترخيص / التصديق

 $   تكلفة السلع / البضائع

 $   المستلزمات المكتبية

 $   األدوات / المعدات

 $   نفقات أعمال أخرى 

 $   إجمالي النفقات الشهرية:

       


