
Financial Assistance – Required Documentation Checklist 

 
 قائمة الوثائق المطلوبة
   

________________________________________  
_______________________________  

وُيرجى مالحظة أنه يمكنك استخدام مستندات معينة . ، سيتعين عليك تقديم إثبات دخل وإقامة

 وثائق اإلقامة
  Inovaيوًما داخل منطقة خدمات  90إثبات إقامة لمدة 

 :على األقل من المستندات التالية) 2(يجب أن يشتمل على اثنين 
 )يوًما على األقل من تاريخ الخدمة 90يجب إصدارها قبل ( وصادرة من والية فرجينيارخصة قيادة أو بطاقة هوية صالحة 

 **)ثمة تعليمات في األسفل(**  والئية/أحدث إقرار ضريبية دخل فيدرالية
  )يوًما على األقل من تاريخ الخدمة 90يجب إصدارها قبل ( كشف حساب شهري باسم مقدم الطلب وعنوانه الحالي

 )الخطاب من قبل المالك/النموذجيتم استكمال ( إثبات إقامة موثَّق
 )من تاريخ الخدمةيوًما على األقل  90يجب إصدارها قبل ( مكتوب عليها اسم مقدم الطلب وعنوانه الحالي) غاز، كهرباء، مجاري، مياه، كابالت، غير ذلك

 بوليصة تأمين سيارات أو بوليصة تأمين منزل حالية مكتوب عليها اسم مقدم الطلب وعنوانه الحالي
 عقد إيجار

 بطاقة تسجيل الناخبين في فيرجينيا
 فيرجينيا أو محلية فيرجينياإيصال استالم ضرائب الممتلكات الشخصية أو الضرائب العقارية المدفوعة خالل العام الماضي إلى كومنولث 

 شهادة من وزارة التربية والتعليم في والية فرجينيا بنموذج انتساب
 للواليات المتحدة دفاتر المدرسة صادرة عن مدرسة معتمدة من والية أو منطقة تابعة / نسخة مصدقة من سجالت 

 DMVسجالت 
 وثيقة شهادة إقامة في الهجرة

W2  
  
  

  
 :اإلقامة في وثيقة واحدة

 )يوًما كشف حساب شهري باسم مقدم الطلب وعنوانه الحالي
 )عن طريق اإلقرار الذاتي

  إذا كان لديك أي سؤال أو إذا كنت بحاجة إلى  .طلبك، ويجعلك مسؤوالً عن رصيد الحساب بالكامل
 إرسال الفاكس إلىإذا كنت تفضل إرسال اإلثباتات عبر الفاكس، فُيرجى 

وعند تقديم اإلقرارات الضريبية . عند تقديم اإلقرارات الضريبية المكتملة من قبل شركة أو مشروع، يُرجى تقديم وثيقة كاملة مكتوب عليها التاريخ والتوقيع  .المعدة ذاتيًا، يُرجى تقديم وثائق كاملة موقعة ومؤرخة
 يوًما للمعالجة 30استالم إثبات الدخل واإلقامة وحجم األسرة، يُرجى االنتظار 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
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Required Documentation Checklist – Arabic 

قائمة الوثائق المطلوبة - المساعدة المالية 
_____/_____/______     

(Patient) ________________________________________
 _______________________________ (# Medical Record # or Guarantor) رقم السجل الطبي أو رقم الضامن

    :الوصي
، سيتعين عليك تقديم إثبات دخل وإقامةInovaباإلضافة إلى استكمال طلب المساعدة المالية الخاص بشركة 

 وثائق الدخل
 زوج أو شريك منزليمطلوب دخل  - إثبات دخل أسرة 

 :على األقل من المستندات التالية) 2(يجب أن يشتمل على اثنين 
 قسيمتا راتب حاليتان

 **)ثمة تعليمات في األسفل(** أحدث إقرار ضريبة دخل فيدرالية
 )يوًما وأن يوضح الودائع 90أن يكون صادًرا عن بنك خالل آخر   كشف حساب شهري باسم مقدم الطلب وعنوانه الحالي

 )الخطاب من قبل صاحب العمل/يتم استكمال النموذج إثبات عمل موثَّق
غاز، كهرباء، مجاري، مياه، كابالت، غير ذلك(فاتورة مرافق  )عن طريق اإلقرار الذاتي/الشريك/الخطاب من قبل الزوج/يتم استكمال النموذج إثبات دعم موثَّق

بوليصة تأمين سيارات أو بوليصة تأمين منزل حالية مكتوب عليها اسم مقدم الطلب وعنوانه الحالي خطاب مزايا مساعدة عامة/برنامج مساعدة حكومية
 خطاب منافع ضمان اجتماعي

 )الطالب الدوليون( I20نموذج 
إيصال استالم ضرائب الممتلكات الشخصية أو الضرائب العقارية المدفوعة خالل العام الماضي إلى كومنولث  التقاعد/المعاشاتدخل 

 مزايا الباقين على قيد الحياة
نسخة مصدقة من سجالت  تعويض البطالة

 الصناديق/الدخل من العقارات/اإلتاوات/توزيعات األرباح
 الدراسية/وثائق المساعدة التعليمية

 دعم الطفل/وثائق النفقة
 إثبات حالة السفير على ترويسة السفارة

 )تأجير منزل، طلب شراء، تأجير سيارة، طلب قرض، غير ذلك  إثبات دخل طرف ثالث

 وثائق متعددة االستخدامات
اإلقامة في وثيقة واحدة) 1(للدخل و ) 1(يمكن استخدام العناصر التالية كإثبات 

 **)ثمة تعليمات في األسفل(** أحدث إقرار ضريبة دخل فيدرالية
يوًما 90يجب أن تكون صادرة عن بنك خالل آخر (كشف حساب شهري باسم مقدم الطلب وعنوانه الحالي

عن طريق اإلقرار الذاتي/الشريك/الخطاب من قبل الزوج/يتم استكمال النموذج( إثبات دعم موثَّق
________________________________ 

طلبك، ويجعلك مسؤوالً عن رصيد الحساب بالكامل رفضإن عدم تقديم المستندات المطلوبة سيؤدي إلى 
إذا كنت تفضل إرسال اإلثباتات عبر الفاكس، فُيرجى . 5880-423-571 مزيد من الوقت لجمع الوثائق المطلوبة، ُيرجى االتصال على رقم

 
المعدة ذاتيًا، يُرجى تقديم وثائق كاملة موقعة ومؤرخةعند تقديم اإلقرارات الضريبية المكتملة من قبل شركة أو مشروع، يُرجى تقديم وثيقة كاملة مكتوب عليها التاريخ والتوقيع

استالم إثبات الدخل واإلقامة وحجم األسرة، يُرجى االنتظار  بمجرد
 = = = =      !مهم      = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Inova Health System   المستندات بهذه الورقة أرفق
Patient Financial Services   :إلى يوًما) 15(وأرسلها بالبريد خالل خمسة عشر 

8095 Innovation Park Drive, Suite 501
  Fairfax, VA 22031

 

______/_____/_____ (Date) التاريخ 
(Patient) المريض  رقم السجل الطبي أو رقم الضامن  
الوصي/عزيزي المريض 

باإلضافة إلى استكمال طلب المساعدة المالية الخاص بشركة 
 .للدخل واإلقامة

إثبات دخل أسرة 
يجب أن يشتمل على اثنين 

كشف حساب شهري باسم مقدم الطلب وعنوانه الحالي أن يكون صادًرا عن بنك خالل آخر يجب (
يتم استكمال النموذج(

يتم استكمال النموذج(
برنامج مساعدة حكومية

توزيعات األرباح

تأجير منزل، طلب شراء، تأجير سيارة، طلب قرض، غير ذلك(

________________________________
إن عدم تقديم المستندات المطلوبة سيؤدي إلى 

مزيد من الوقت لجمع الوثائق المطلوبة، ُيرجى االتصال على رقم
571-423-5886.  

 
عند تقديم اإلقرارات الضريبية المكتملة من قبل شركة أو مشروع، يُرجى تقديم وثيقة كاملة مكتوب عليها التاريخ والتوقيع – اإلقرار الضريبي**

 
 = = = = = = = = = = = = = = = = =

  







As a recipient of federal financial assistance, Inova Health System (�Inova�) does not exclude, deny 
benefits to, or otherwise discriminate against any person on the basis of race, color, national origin, 
sex, disability, or age in admission to, participation in, or receipt of the services or benefits under any 
of its programs or activities, whether carried out by Inova directly or through a contractor or any other 
entity with which Inova arranges to carry out its programs and activities. 

This policy is in accordance with the provisions of Title VI of the Civil Rights Act of 1964, Section 504 
of the Rehabilitation Act of 1973, the Age Discrimination Act of 1975, Section 1557 of the Affordable 
Care Act, and regulations of the U.S. Department of Health and Human Services issued pursuant to 
these statutes at 45 C.F.R. Parts 80, 84, 91 and 92, respectively. 

Inova: 

 Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, 
such as:  

 Qualified sign language interpreters 
 Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, 

other formats)  

 Provides free language services to people whose primary language is not English, such as: 
 Qualified interpreters 
 Information written in other languages 

  
If you need these services, please let our staff know of your needs for effective communication.  
 
If you believe that Inova has failed to provide these services or discriminated in another way on the 
basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance by calling 
703.205.2175. You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a 
grievance, the Patient Relations staff is available to help you.  
 
You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, 
Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:  
 
U.S. Department of Health and Human Services  
200 Independence Avenue, SW  
Room 509F, HHH Building  
Washington, D.C. 20201 1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD)  
 
Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html  

See reverse for language services.

Notice of Non-Discrimination



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Spanish 

 
 
 

Korean 

 
 
 

Vietnamese 
 

 
Chinese 

 
 

Arabic 
 
 
Tagalog 
 

 
Farsi 
 

 
Amharic 
 
 
Urdu 
 

 
French 
 
 
Russian 
 
 
Hindi 
 
 
German 
 
 
Bengali  
 
 
Kru (Bassa) 
 
 

Ibo 

 
 

Yoruba 
 

Akiyesi: Bi o ba ns  Yoruba, aw n i  iranil w  ede wa l� f  fun . J w  j  ki ara ibi  wa m  

nipa aw n aini r  fun ibara nis r  ti o munadoko.

Nr bama:  b r  na  na as  Igbo, r  enyemaka as s , n�efu, d r  g . Biko mee ka nd  r  

any  mara mkpa g  maka nkwuk r ta ga-aga nke ma.

, 

 

Achtung: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen kostenlose Service-Sprachdienstleistungen zu Ihrer 

Verfügung. Teilen Sie unserem Team bitte Ihre Wünsche für eine effektive Kommunikation mit.

, 

Attention: Si vous parlez Francais, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. 

Veuillez informer notre personnel de vos besoins pour assurer une communication efficace.

            

      

.

Atensyon: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, mayroong magagamit na mga libreng serbisyong tulong sa wika para sa iyo. 

Mangyaring ipaalam sa aming mga kawani ang iyong mga pangangailangan para sa epektibong komunikasyon.

 

Chú ý: N u quý v  nói ti ng Vi t, d ch v  h  tr  ngôn ng  có s n mi n phí cho quý v  s  d ng. 

Xin vui lòng thông báo cho nhân viên bi t nhu c u c a quý v   giao ti p hi u qu  

:        .  

        .

Atención: Si usted habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia con el idioma. 

Por favor infórmele a nuestro personal sobre sus necesidades para lograr una comunicación efectiva.

. 
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