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John Muir Health برنامھ  نی دارند. ا ازی خود بھ کمک ن  یپزشک یپرداخت صورتحساب ھا  یارائھ دھد کھ برا یماران ی ب  یبرا یمفتخر است برنامھ ا
کھ   دی باششود. لطفاً توجھ داشتھ  یم یمال نی تأم می کن  یکھ بھ آن خدمت م یاز تعھد ما بھ اجتماع یبھ عنوان بخش John Muir Healthکامالً توسط خود 

ً ی را کھ مستق یخدمات ارائھ دھندگان  نھی ھز John Muir Health مارانی ب  یدر برنامھ مساعدت مال رشی پذ   یخدمات  ای  ستندی ن  یمرکز پزشک نی در استخدام ا ما
دھد   یارائھ شده را پوشش م یمارستان ی مربوط بھ خدمات ب  یبرنامھ فقط حساب ھا نی ا دھد.  یما ارائھ شده باشند پوشش نم یھا مارستانی را کھ در خارج از ب 

 دھد. یرا پوشش نم ندهی پنج ماه گذشتھ بھ شما ارائھ شده است و بھ طور خودکار خدمات آ یآنھا ط  یبرا ھی صورت حساب اول کی کھ 

  ری را کھ در ز  یدرآمد خانوار است، لطفاً اطالعات  یبر مبنا یمدارک مشخص است. از آنجا کھ برنامھ مساعدت مال یبرخ ازمندی تقاضانامھ شما ن  یبررس
مخارج  نی تأم ھ ب  ای دھند  یخود گزارش م یات ی افراد بزرگسال ساکن در خانوارتان کھ شما را در اظھارنامھ مال یخودتان و تمام  یدرخواست شده است برا

 .دی ارائھ دھ یکتب  حی لطفاً توض د،ی را ارائھ دھ ری اطالعات ز دی ست ی . اگر قادر ن دی کنند ارائھ دھ یشما کمک م یزندگ

 : ھ یاول تی شرط صالح
 .دی رجوع کن  ری درآمد، لطفاً بھ جدول ز یآستانھ ھا یخانوار باشد. برا   یاعضا ی) بر مبناFPLخط فقر فدرال ( 400%   ری درآمد خانوار شما ز دی با ☐

اندازه  
 خانواده 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

400% 
FPL 

54,360  
 دالر

73,240  
 دالر

92,120  
 دالر

111,000  
 دالر

129,880  
 دالر

148,760  
 دالر

167,640  
 دالر

186,520  
 دالر

205,400 
 دالر

224,280  
 دالر

 مدارک:  طیشرا

   یجار   یھا اتی امضاشده سال قبل در صورت عدم اظھار مال یات ی مال یو اظھارنامھ ھا  W-2 نی دتری جد ایامضاشده   یجار یات ی اظھارنامھ مال �

  ر ی اخ یمربوط بھ دو دوره پرداخت  یحقوق یھا شی ف یکپ  �
 ر ی اجاره/رھن مربوط بھ سھ ماه اخ یھا یپرداخت  یگواھ �
  یگذار  ھی سرما  یحساب ھا یتمام  یصورت حساب ھا برا نی دتری جد �
  چک و پس انداز –صفحات  یتمام ر،ی سھ ماه اخ  یبانک یصورتحساب ھا �

 در صورت اطالق  ی مال نھی کارنامھ مدرسھ و کمک ھز �

 : دی ندار مھی بھ عالوه، اگر ب 
 بھ شماره  Covered California ق ی سال موظفند از طر 18 یسن باال مارانی ب  �

 یم دی در برنامھ ھا را ق یمتقاض رشی پذ ای رد شدن  تی را کھ وضع ھی نسخھ از نامھ جواب  کی تقاضا دھند و  یپوشش پزشک یبرا 975-1142 (888)
 . دی کن  وستی را در صورت اطالق پ  مھی از کارت ب  یکپ  کی کند ارائھ دھند. 

تقاضا دھد  8348-709 (800) بھ شماره Medi-Cal یموظف است برا  ماری کودکان خردسال را بر عھده دارد، ب  ی بان ی پشت  ای خردسال است  ماری اگر ب  �
 . کند ارائھ دھد یم دی در برنامھ ھا را ق رشی پذ ای رد شدن  تی را کھ وضع ھی نسخھ از نامھ جواب  کی و 

  :دی دار مھی بھ عالوه، اگر ب 
ماه قبل   12درآمد خانواده خانوار شما در  10کھ در خانوار شما ھستند) از کمتر از % ی شما (شامل ھمھ افراد یپزشک یھا نھی کھ نشان دھد ھز یمدرک �

   خانواده شما تجاوز کرده است. یدرآمد فعل ای از تقاضا 

عنوان  دی سررس خی شده شما تا تار لی شود.  توجھ: اگر تقاضانامھ امضاشده و اطالعات تکم لی نامھ بھ ما تحو نی روز پس از ا 30اطالعات ظرف  نی ا دی با
 درخواست مساعدت شما نخواھد بود و تقاضانامھ شما رد خواھد شد.  یقادر بھ بررس John Muir Healthنشود،  افتی شده در

   .94 (925)7-3336 :دی ری ما تماس بگ انی لطفاً با بخش خدمات مشتر د،ی دار یاگر سؤال
 

 با سپاس.

_______________________________________________ 

 John Muir Health 
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 ماریاطالعات ب.  1
 : تولد خیتار نام  ی نام خانوادگ 

 
  مار ی نسبت با ب  ی اطالعات متقاض. 2

 _______   ر ی سا   ☐  ن ی والد   ☐  ھمسر   ☐  خود   ☐
 تأھل   ت ی وضع 
 مجرد   ☐  متأھل   ☐

 ی اجتماع نیشماره تأم تولد  خیتار نام  ی خانوادگ نام 

 پیکد ز شھرستان  الت یا شھر ) ی (بدون صندوق پست   ابان ی خ   ی نشان 

 مدت اشتغال؟  د؟یدر حال حاضر شاغل ھست ایآ د؟یبوده ا ینشان نیچھ مدت در ا

 گر ید  یراه ارتباط تلفن ھمراه  تلفن منزل 

 
 ی اطالعات عموم.  3
 )دیارائھ دھ  ریرا در ز می(اگر بلھ، لطفاً اطالعات ق ر ی خ   ☐   بلھ   ☐   است؟   ی قانون   م ی ق   ی دارا   مار ی ب   ا ی آ 

 نام  ی نام خانوادگ 
 

  مار ی نسبت با ب 
 _____  ر ی سا   ☐  ن ی والد   ☐  ھمسر   ☐  خود   ☐

 پیکد ز الت یا شھر ت ییشماره آپارتمان/سو ابان ی خ ینشان

 
 اطالعات خانواده و مقدمات مسکن .  4

 است)  ماریاز ب ر یحساب را بر عھده دارد، اگر غ ی مال ت یکھ مسئول ی فرد  ی(برا
 
  

    خانوار شما با احتساب خودتان چقدر است؟ یتعداد اعضا 
   کنند؟ یشما کمک م یمال نیخانوار بھ تأم یچند نفر از اعضا 

   
 ر یخ   ☐   بلھ  ☐ د؟یمالک خانھ خود ھست ایآ
 ☐ د؟ یپرداز   ی اجاره م  ا ی آ    ر یخ   ☐   بلھ  ☐  د؟یکن یم یزندگ یگریفرد بزرگسال د ایخود  نیدر خانھ والد ایآ

 ______________ مبلغ اجاره در ماه؟     ر ی خ   ☐   بلھ 
 _________________ د؟یکن یرھن/اجاره خود را چگونھ پرداخت م 
   ر یخ   ☐   بلھ  ☐ د؟یکن یکار م یدر عوض اجاره/مخارج زندگ ایآ

 ________________________________: د یدھ   ح یلطفاً توض 

 د؟یکن  یم افتیدر یمال یبانیبزرگسال خانھ خود پشت ی از اعضا یک یاز  یجزئ ایبھ طور کامل  ایآ
 ر یخ ☐  بلھ ☐

  .دیکند عالمت بزن  یرا کھ صدق م  یلطفاً ھمھ موارد د؟یکن یم افتیرا در ریز یمال یھا یبانیھر کدام از انواع پشت ایآ
 یمخارج زندگ ☐
 یپزشک  یصورتحساب ھا ☐
 _______ ریسا ☐

 دالر در سال  ____________ ایدالر در ماه  ____________ :یمال یبانیپشت  ینی مبلغ کل تخم
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 ر ی خ   ☐   بلھ  ☐  د؟یکن یم افتیرفتن بھ مدرسھ در یبرا یمال نھیدر حال حاضر کمک ھز ایآ
 دالر در سال  ____________ ایدالر در ترم   ____________ :یمال یبانی مبلغ کل پشت

  .دیکند عالمت بزن یرا کھ صدق م یلطفاً ھمھ موارد د؟یکن یم افتیدر یدولت  یھا تیدر حال حاضر حما ایآ
 کار  نیصدمات ح یپرداخت ☐ مساعدت مسکن ☐ کوپن غذا  ☐
 WICرفاه/ ☐ ی ازکارافتادگ ☐

 ____________________________ ):دی(لطفاً نام ببر ریسا ☐ 
 ر یخ ☐  بلھ ☐  کنند؟ یبر درآمد خود شما را بھ عنوان وابستھ ثبت م اتیسرپرست شما در مال ای نیوالد ایآ

 ر یخ ☐  بلھ ☐  د؟یخود را اظھار کرد اتیسال گذشتھ مال ایآ
  ر یخ ☐  بلھ  ☐  دالر بود؟ 12,550  تراز درآمد ناخالص شما کمتر از  ایآ

 
 سالمت و اشتغال  مھ یاطالعات ب.  5

 حساب)  نی ا ماریب  ی(برا
 د؟ یخود شاغل بود یخدمات پزشک  افتیدر زمان در ای  دیدر حال حاضر شاغل ھست ایآ 

  ر ی خ   ☐   بلھ   ☐
 ر ی خ   ☐   بلھ   ☐   دھد؟  یسالمت بھ کارکنان خود ارائھ م مھیشما ب یکارفرما ایآ
 ر ی خ   ☐   بلھ   ☐   د؟ ی سالمت ھست   مھ ی ب   ن ی شما تحت پوشش ا   ا ی آ 

 _________________________  . د ی دھ   ح ی آن را توض   ل ی لطفاً دل   ر، ی اگر خ 
 
شما  یخدمات پزشک  افتیدر زمان در ایخردسال است) در حال حاضر شاغل است   ماریاگر ب  ن،یوالد ای شما ( یھمسر/ھم خانھ قانون ایآ

 ر ی خ   ☐   بلھ   ☐  شاغل بود؟
 ر ی خ   ☐   بلھ   ☐  دھد؟  یسالمت بھ کارکنانش ارائھ م مھیخردسال است) ب  ماریاگر ب ن،یوالد ایشما ( یھمسر/ھم خانھ قانون یکارفرما ایآ
 ر ی خ   ☐   بلھ   ☐   د؟ ی سالمت ھست   مھ ی ب   ن ی شما تحت پوشش ا   ا ی آ 

 _________________________  . د ی دھ   ح ی آن را توض   ل ی لطفاً دل   ر، ی اگر خ 
 

 
 برنامھ ھا ریسا.  6

 حساب)  نی ا ماریب  ی(برا
لطفاً ھمھ برنامھ   د؟یتقاضا داده ا ریفھرست شده در ز یھر کدام از برنامھ ھا  یتقاضانامھ، برا نیماه از ا 12ظرف  ایآ 

  .دیکند عالمت بزن یرا کھ صدق م ییھا
☐ Medi-Cal   ☐ سالمت خانواده ☐ Medicare  ☐ بزرگساالن ھیمراقبت پا  
 التیا یازکارافتادگ  ☐  خشن میجرا انیقربان ☐

 
 یدرآمد یھا ییدارا.  7

 است)  ماریاز ب ر یحساب را بر عھده دارد، اگر غ ی مال ت یکھ مسئول ی فرد  ی(برا
 ) دیکند عالمت بزن یرا کھ در مورد شما صدق م  ی(ھمھ موارد  د؟یھست ریمالک ھر کدام از موارد ز/ی دارا ایآ 

 حساب پس انداز ☐ حساب چک ☐ ی ملک اجاره ا ☐ خانھ ☐
 صندوق امانات  ☐ سھام/اوراق قرضھ  ☐ یگذار ھیحساب سرما ☐ یاعتبار یکارت ھا ☐
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  مدارک اثبات کننده. 8

 است) یکنند الزام  ی شما کمک م یمال ن یکنند و بھ تأم یم  یکھ در خانوار زندگ یبزرگساالن ی تمام  ی(برا

 .دیدھ  حیآن را توض لیلطفاً دل ست،یمدارک ارائھ نشود، ممکن است تقاضانامھ رد شود. اگر ھر کدام از مدارک موجود ن یاگر تمام
شده  میاظھار کرده اند تنظ  اتیخانوار شما کھ مال یاعضا یتمام ی بار برا نی) کھ آخر1040درآمد (فرم  یاتیاظھارنامھ مال یکپ •

 است.
 )ریاخ یبھ روز (دو دوره پرداخت یحقوق یھا شیف •
 ریاجاره/رھن مربوط بھ سھ ماه اخ یھا یپرداخت یگواھ •
  یگذار ھیسرما یحساب ھا یتمام یصورت حساب ھا برا نیدتریجد •
  چک و پس انداز –صفحات  یتمام ر،یسھ ماه اخ یبانک  یصورتحساب ھا •
 (در صورت اطالق)  یمال نھیکارنامھ مدرسھ و کمک ھز •
 (در صورت اطالق). یکاریب ص ینامھ تخص ایو/ یمستمر ،یازکارافتادگ  ،یتماعاج نیتأم  یکپ •
 (در صورت اطالق) زیوار دیرس ایحکم دادگاه نفقھ فرزند  یکپ •

 
 حاتیتوض  .9

 .دی تقاضانامھ درخواست نشده است وارد کن  نی اما در ا دی بھ ارائھ ھست  لی را کھ ما یلی ھر گونھ اطالعات تکم

 
 ) یمتقاض یبرا ی(الزام خیامضا و تار.   10

 
دھم درخواست گزارش  یمجوز م John Muir Healthبھ  لھیوس نیاطالعات درست و کامل ھستند و بد نیا یدھم کھ تمام یم یگواھ

ناقص،  یکند. واقف ھستم کھ ممکن است تقاضانامھ ھا ییآزما یداند راست  یھر کدام از اطالعات فوق را کھ الزم م ایاعتبار بدھد و/
من  طیشرا تیخود را کھ ممکن است در واجد یمال طیدر شرا رییکنم کھ ھر گونھ تغ یشوند. موافقت م  ردشامل تقاضانامھ فاقد امضا،  

 اطالع دھم.  John Muir Health بگذارد بھ ریتأث یمال نھیکمک ھز یبرا
 

 ی متقاض یامضا
 
 
 
 خ یتار
 

_____________________ 



5003 Commercial Circle  
Concord, CA  94520 

 

 

 

 

 

 : دیبازگردان ریز یاطالعات را بھ نشان یلطفاً تقاضانامھ و تمام
 

JOHN MUIR HEALTH 
5003 COMMERCIAL CIRCLE 

CONCORD, CA 94520 
ATTN: SINGLE BUSINESS OFFICE 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

و آن را بھ ھمراه   دیکن لیتقاضانامھ را تکم یکھ تمام قسمت ھا  دیلطفاً دقت کن
 . دینامھ فھرست شده است ارسال کن مھیمدارک الزم کھ در ضم یتمام

 برنامھ نشوند. تیصالح طیناقص واجد شرا یممکن است تقاضانامھ ھا

  دیگرفتھ ا میخواھد شد کھ شما تصم نینشود، فرض بر ا افتی فوق در خیاگر تقاضانامھ و مدارک شما تا تار
 شما بستھ خواھد شد.  یو تقاضا  دیخود را ادامھ ندھ یتقاضا

 : دیر یتماس بگ 3336-947-925 بھ شماره انیبا خدمات مشتر ری وارد زلطفاً در خصوص م

 ھر گونھ سؤال درباره تقاضانامھ •
 تقاضانامھ لیکمک در خصوص تکم •

 تقاضانامھ  لیتکم  یبرا شتریزمان ب •

شده بھ ھمراه مدارک   لی تکم ماریمساعدت بتقاضانامھ 
 تا  دیدرخواست شده با 

 نامھ نیا افتی روز پس از در 30
 بازگردانده شود 


	لطفاً تقاضانامه و تمامی اطلاعات را به نشانی زیر بازگردانید:

