ምስጢራዊ/ግላዊ ሓበሬታ መሕትት

እዚ ሓበሬታ ዝህቦ ብዛዕባ ዓመታዊ እቶት፡ ናይ ስድራቤትን ዓቐንን ከምኡ ዉን ዘሎ ንብረትን ሃብትን ብዝምልከት ሓበሬታ ብምክትታል ጥዕና ንምርግጋጽ ምዃኑ ተርዲኤዮን ኤረጋጊጸን ኣለኹ። ብተወሳኺ

እንተድኣ እዚ ሓበሬታ ሓሳት ምዃኑ ተረጋጊጹ ናይዚ ምሕታት ሕርመት ዓለማዊ ዉጽኢት ሕሳብ ሚዛን ናተይ ሓላፍነት ከምዝኾነ የረጋግጽ።
ዝኾነ ይኹን ሕቶ ወይ ድማ ኣመላልኣ እዚ ሰነድ እንተዘይተረድኣኩም ብኽብረትኩም በዚዝስዕብ ቁጽሪ ደዉሉልና ኣብ 884-838-3115 ወይ ድማ ብኢመይ ቁጽሪ ኣብ financialcounseling@spectrumhealth.org.

ቀዳማይ ክፋል ፡ ሓበሬታ ናይ ዝሓመመ (ብጃኹም ምልእዎ ወይ ጽሓፍዎ)
መፍለዩ ቁጽሪ

ናይ ኣገልግሎት መዓልታት

ናይ ማሕበራዊ ዋሕስ መፍለዪ ቍጽሪ

ስም (ናይ መወዳእታ፣ መጀመርታ፣ ማእከላይ መበቆላዊ

ዝተወለድካሉ ዕለት

ኣድራሻ

ከተማ

ናይ ገዛ ቴሌፎን

ሞባይል ቁጽሪ

ናይ መርዓ ኩነታት
ዘይተመዓወ

ቦታ
ካልእ ቁጽሪ

ዝተፋትሔ

ካልእ_______
እወ

ፊደራላዊ ግብሪ ወይ ተመሳሳሊ ፋይል ኣለኩም ዶ
እወ
ኣይፋል
ኣይፋል ተኾይኑ ንምንታይ_________________________________-

ሃገር
ናይ ጥዕና ብያነ( ዉሕስነ)ት ወይ ክኣ ካልእ ሽፋን ኣሎካዶ ካብቲ እትሰርሓሉ
ስራሕ

ኣብ ናይ ኣሜሪካ ሰነድ ስኑድ ዲኻ
ምርዕዉ

ፖስታ ቁጽሪ

እወ

ኣይፋል

ዋና ተመዝጋቢ መን እዩ
ባዕለይ
መጻምድተይ
______________________

ኣይፋል

ኣብ ዉሽጢ ገዛ ዝኾነ ናይ ህዝቢ ደገፍ ትረኽቡ ዶ?
ካልእ

ብገንዘብ

ብመግቢ

ብካልእ: ______________________

ካልኣይ ክፋል: ሓበሪታ ኣብ ትሕቲ ቤትን መነባብሮን ዝተጠርነፉ ስድራን ዝዛመድዎምን: መዝግብዎም ኩሉም ኣብ ትሕቲ ቤትኩም ንዘለዉ)

ኣስማት ናይ ኣባላት ቤተሰብ

ዝተወልድሉ
ዕለት

ርክብ
ዘለኩም ምስ
ሕሙም

እዚ ሰብ እትዉ
ድዩ ኣብ
ፈደራላዊ ግብሪ
ምምላስ

ኣስማት ናይ ኣባላት ቤተሰብ

ዝተወልዱሉ
ዕለት

ርክብ ዘለኩም
ምስ ሕሙም

እዚ ሰብ ኣትዉ ድዩ ኣብ
ኣብ ፈደራላዊ ግብሪ
ምምላስ

1.

ኣወ

ኣይ

4.

እወ

ኣይፋል

2.

እወ

ኣይ

5.

እወ

ኣይፋል

3.

እወ

ኣይ

6.

እወ

ኣይፋል

. ካልኣ ዘይተመዝገበ ኣባላት ስድራቤት ተለኩም ኣብ ተወሳኺ ወረቐት ክትምዝግብዎ ትኽእሉ ኢኹም
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ሳልሳይ ክፋል: ወጻኢታት (ዘርዝሮም ወርሓዊ ወጻኢታት ናይ ኣባላት ስድራቤት

እዚ ክፍሊ ን NHSC ወይ ድማ ን MSLRP ሕምክና ኣይምልከትንዩ

ናይ ገዛ ክፍሊት

ናይ መኪና ክፍሊት

ናይ ሙቐት

ናይ ሞባይል

ቀረጽ ንብረት ዓመታዊ

ናይ መኪና ዉሕስነት

ሓይሊ መብራህቲ

ናይ መግቢ ኣስቤዛ

ክራይ/ናይ ዝተፈላለዩ ነገራት

ናይ መኪና ነዳዲ

ናይ ቴሌፎን

ናይ መምሃሪ

ናይ ገዛ ክራይ ዉሕስነት

ናይ ቆልዑት ሓገChildcare/Child Suppor

ማይ/መቐመጢ ርስሓት/ናይ ጉሓፍ መልዓሊ

ክልእ: ________________________

ናይ ጥዕና ዉሕስነት/ወጻኢታት

ናይ ሕይወት ዉሕስነት

ገመድ/ሽሓኒ ናይ ቴሌቢዥን /ኢንተርነት

ካልእ : ________________________

ራብዓይ ክፍሊ ኣታዊ( ዘርዝሮም ናይ ኩሎም ኣባላትስድራቤት ኣታዊታት
ምንጪ ኣታዊ

ኣየናይ ኣባላት ቤተሰብ እዩ
ዝቕበል እዚ ኣታዊ

ናይ ሕጂወርሓዊኣታዊ
ቅድሚ ግብሪ ብገንዘብ

ምንጪ ወርሓዊ ኣታዊ

ደሞዝ

ደሞዝ

ናይ ባዕልኻ ስራሕ

ናይ ባዕልኻ ስራሕ

ናይ ቆልዑ ሓገዝ

ናይ ቆልዓ ሓገዝ

ማሕበራዊ ዉሕስነት

ማሕበራዊዉሕስነት

ምዉፋር/ጥቕሚ

ምዉፋር/ጥቕሚ

ናይ ጥሮታ

ጥሮታ

ዓስቢ ናይ ስራሕካ

ዓስቢ ናይ ስራሕካ

ናይ ክራይ ኣታዊ

ናይ ክራይ ኣታዊ

ንግዳዊ ኣታዊ

ንግዳዊ ኣታዊ

ዘይሰርሕ/ስራሕ ዘይብሉ

ዘይሰርሕ/ስራሕ ዘይብሉ

ናይ ስራሕ ካሕሳ /ስትሕጋግ/

ናይ ስራሕ ስትሕጋግ

ካልእ: ___________________

ካልእ: _____________________

ሓሙሻይ ክፍሊ: ናይ ስድራቤት ንብረት (ዘርዝሮም ኩሎም ናይ ስድራቤት ኣባላት
ምንጪ ኣታዊ

ኣየናይ ኣባል ስድራቤት እዩ
ዝዉንኖ ነዚ ንብረት

ናይ ሕጂ ንብረት ብዋጋ

ናይ ሕጂ ወርሓዊ ኣታዊ ቅድሚ
ግብሪ ብገንዘብ

እዚ ክፍሊ ኣይምልከትንዩ NHSC OR MSLRP CLINICS/ክልኒክ/
ምንጪ ንብረት

ተቖጻጻሪ ሕሳብ

ናይ ገዛ ንብረት ግምት ብዋጋ

ተቖጻጻሪ ሕሳብ #2

ንብረት #2 ብዋጋ

ቁጠባዊ ሕሳብ

ናይ መኪና ቀዳማይ ዋጋ

ቁጠባዊ ሕሳብ #2

መኪና #2 ዋጋ
ብሽክለታ/ATV
መርከብ/ጃልባ/ተስሓቢ
ሪሞርክዮ

CD's/ ብዕዳጋ ገንዘብ
401k/403B/IRA/ምቁራጽ
ስራሕ

ኣየናይ ኣባል ቤተሰብ እዩ
ዘምጽእ ነዚ ኣታዊ

ኣየናይ ኣባል ቤተሰብ እዩ
ዝዉንኖ ነዚ ንብረት

ናይ ሕጊ ንብረት ብዋጋ

ኢዱ ዝሃበ
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ቀረብ/ሰነድ ለቓሕ/ዓመታዊ
መልዕሎ

ካልእ: _____________________

HSA/ FSA

ካልእ: _____________________

በዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ክታመይ ኩሉ ዝሃብክዎ ኣብዚ መሕተት ኩሉ ዘትሓሓዝክዎ ሓቂ ምዃኑ የረጋግጽ ኣለኹ።
ናይ ተሰካም ሓላፍነት ክታም ______________________________________________________________________________________ ዕለት ____________________________________________
ናይ መጻምድቲ ክታም _______________________________________________________________________________________________ ዕለት
____________________________________________

ምለስዎ ናብ: Spectrum Health Lakeland
Attn: Financial Advocates
P.O. Box 410
St. Joseph, MI 49085

ነዞም ቅዳሓት ኣተሓሕዝዎም
_____ ናይ ቀረባ ግዜ ናይ ግብሪ ተመላሲ
_____ ናይ ሰለስተ ኣዋርሕ ናይ ባንክ ዋኒን ሕሳብ ዉዱእ
_____ ናይ ሰለስተ ወርሒ ኣታዊ (pay stubs ወዘተ

_____ ወቕታዊ ቃል መግለጺታት ናይ ምዉፋር ናይ ኩሉ ኣታዊ
_____ ናይ ሕክምና ዉሳኔ /ናይ ስኒ እንተ ድኣ ሓቲትካ
_____ ኣታዊ እንተዘይብልካ መግለጺ ደብዳቤ ካብ ክፍሊ ደገፍ
ወሃብቲ
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