
 Appendix C - Required Documentation Checklist - Amharic 

 

የፋይናንስ ድጋፍ-አስፈላጊ የሰነድ መቆጣጠርያ 
 

ቀን (Date) _____/_____/______       
 

ታካሚ (Patient) ________________________________________              
  
የህክምና ሪከርድ # ወይ ዋስትና ሰጪ# (Medical Record # or Guarantor #) ____________________________  
 
የተከበሩ ታካሚ/ዋስትና፡ 
የ Inova ፋይናስ ድጋፍ ማመልከቻ ከማጠናቀቅ በተጨማሪ የገቢና የመኖርያ ማረጋገጫ ማቅረብ አለብዎት፡፡ የተወሰኑ ሰነዶች ለገቢና ለመኖርያ 
ሰነድ ሆነው እንደሚያገለግሉ ያስተውሉ፡፡ 

የገቢ ማሳያ ሰነዶች 
የቤተሰብ ገቢ ማረጋገጫ-የባለ ቤት ወይ የዶመስቲክ አጋር ገቢ አስፈላጊ ነው 

ከሚከተሉት ሰነዶች ቢያንስ አንድ(1) መካተት አለበት፡  

የመኖርያ ሰነድ 
በ Inova አገልግሎት ቦታ ለ30 ቀናት የኖሩበት ማረጋገጫ  

ከሚከተሉት ሰነዶች ቢያንስ አንድ(1) መካተት አለበት፡ 

ሁለት የቅርብ ጊዜ ደረሰኞች 
 

ተቀባይነት ያለው በቨርጅንያ የተሰጠ መንጃ ፈቃድ ወይ የመለያ ካርድ 
(አገልግሎቱ ከሚሰጥበት ቀን ቢያንስ ከ30 ቀናት ቀደም ብሎ መሰጠት አለበት) 

ጣም የቅርብ ጊዜ የፌዴራል የግብር ሪፖርት ማድረግያ 
(**መመርያዎች ከታች አሉ**)  

የቅርብ ጊዜ የፌዴራል/ስቴት የገቢ የግብር ሪፖርት  
(**መመርያዎች ከታች አሉ**) 

የአመልካች ስም እና የአሁን አድራሻ ያለው ወርሓዊ የባንክ ሪፖርት  
(ያለፉት 30 ቀናት የሂሳብ እንቅስቃሴዎች የሚያሳይ መሰጠት አለበት)  

የአመልካች ስም እና የአሁን አድራሻ ያለው ወርሓዊ የባንክ ሪፖርት 
(አገልግሎቱ ከሚሰጥበት ቀን ቢያንስ ከ30 ቀናት ቀደም ብሎ መሰጠት አለበት)  

ማህተም ረፈበት የስራ ማረጋገጫ 
(ቅጽ/በአሰሪ የተሞላ ደብዳቤ)  

ማህተም ያረፈት የመኖርያ ማረጋገቻ 
(በአከራይ የተሞላ ቅጽ/ደብዳቤ) 

ማህተም ያረፈበት የድጋፍ ማረጋገጫ 
(ቅጽ/በትዳር አጋር/አጣማጅ/የራስ መገለጫ የተሞላ ደብዳቤ)  

የአመልካቸ ስምና አሁን ያለው አድራሻ ያለበት የአገልግሎቶች ደረሰኝ (ጋዝ፣ ኤሌክትሪክ፣ ፈሳሽ 
ቆሻሻ፣ ውሃ፣ ኬብል ወዘተ) 

(አገልግሎቱ ከሚሰጥበት ቀን ቢያንስ ከ30 ቀናት ቀደም ብሎ መሰጠት አለበት) 

የመንግስት ድጋፍ መርሃግብር/ህዝባዊ ድጋፍ ተጠቃሚነት ደብዳቤ 
 

የአመልካቸ ስምና አሁን ያለው አድራሻ ያለበት አሁን ያለው የአውቶ ኢንሹራንስ ፖሊሰ ወይ 
የቤት ኢንሹራንስ ፖሊሲ ደረሰኝ 

ማህበራዊ ድህነት ጠጠቃሚነት ድበዳቤ 
 

የሊዝ ውል 

I20 ቅጽ (ዓለም አቀፍ ተማሪዎች) 
 

የቨርጅንያ ድመጽ ሰጪ ምዝገባ ካርድ 

ጥሮታ/የጥሮታ ገቢ 
 

ባለፈው ዓመት ውስጥ በኮመንዌልዝ ቨርጂንያ ወይ በቨርጂንያ አካባቢ ለግላዊ ንብረት ግብር 
ወይ የእሴት ታክስ ደረሰኝ 

የተጎጂ ጥቅሞች 
 

የቨርጂንያ ትምህርት ክፍል ምዝገባ ቅፅ ሰርትፍኬት 

የስራ አጥ ክፍያ 
 

በአሜሪካ ግዛት ወይ ድንበር ውስጥ ተቀባይነት ያለው የትምህርት ቤት 
መረጃዎች/ትራንስክሪፕቶች ቅጂ 

የዲቨደንስ/ሮያሊቲስ/የኢስቴት ገቢ/ትረስት ወለድ 
 

DMV ሪከርድታት 

ትምህርት/የቱቱሽን ድጋፍ ሰነድ 
 

ኢሚግሬሽን መኖርያ ማረጋገጫ ሰነድ 

የልጅ ቀለብ/የህጻን ድጋፍ ሰነድ 
 

W2  

በኤንባሲ ደብዳቤው ራስጌ የአምባሳደር ሁኔታ ማረጋገጫ 
 

  

የሶስተኛ-ወገን ገቢ ማረጋገጫ 
(የመኖርያ ሊዝ፣የሽያጭ ማመልከቻ፣ የአውቶሞቢል ሊዝ፣ የብድር ማመልከቻ ወዘተ)  

  

 

ዘርፈ ብዙ ሰነድ 
የሚቀጥሉት ነገሮች በአንድ ነድ የገቢና የመኖርያ ማረጋገጫ ሊሆኑ ይችላሉ፡ 

ጣም የቅርብ ጊዜ የፌዴራል የግብር ሪፖርት ማድረግያ 
(**መመርያዎች ከታች አሉ**) 

የአመልካች ስም እና የአሁን አድራሻ ያለው ወርሓዊ የባንክ ሪፖርት 
(በ30 ቀናት ውስጥ በባንኩ መቅረብ አለበት) 

ማህተም ያረፈበት የድጋፍ ማረጋገጫ 
(ቅጽ/በትዳር አጋር/አጣማጅ/የራስ መገለጫ የተሞላ ደብዳቤ) 

የተጠየቀውን መረጃ አለማቅረብ፣ ማመልከቻዎ ተቀባይነት እማያገኝና የአጠቃላይ ሒሳቡ ሓላፊነት እርስዎ የሚሸፍኑት ይሆናል፡፡ ማንኛውም ጥያቄ 
ካሎት ወይ የተጠየቀውን መረጃ ለመሰብሰብ ግዜ የሚፈልጉ ከሆነ እባክዎትን በ571-423-5880 ይደውሉ፡፡ ማረጋገጫውን በፋክስ ቁጥር  
571-472-1208 መላክ ይችላሉ፡፡ 

**የግብር ሪፖርት–በድርጅት ወይ ቢዝነሶች የተሞላ ግብር ሲያስረክቡ እባክዎ ሰነዱን ቀንና ፊርማ አስቀምጠው ያስረክቡ፡፡ በራስ የተዘጋጀ ግብር ሲያስረክቡ 
እባክዎ ፊርማና ቀን ያረፈበት ሙሉ ሰነድ ይስጡ፡፡ 

የገቢ፣ መኖርያ እና የቤተሰብ ብዛት ማረጋገጫዎች ከታዩ በኃላ ሂደቱን ለማካሄድ 30 ቀናትን ይፈጃል 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =      አስፈላጊ!      = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
በዚህ ስፍራ የታካሚ በአካል ተቀባይነት የለውም 

 
መረጃውን ከዚህ ወረቀት ጋር በማያያዝ           Inova Health System 
በአስራምስት (15) ቀናት ውስጥ ወደ     Patient Financial Services  
እሚከተለው ይላኩ፡     8095 Innovation Park Drive 

                Fairfax, VA 22031 

 

አባሪ C 

 






