Hilo Medical Center
Applikasyon para iti Programa iti Tulong Pinansyal
`

Numero iti Account iti Pasyente:

Kanggrunaan: MABALIN MO NGA AGAWAT ITI BASSIT A PARTE WENNO BUO NGA MAIKKAT ITI LISTAAN PARA ITI
PANNAKAAYWAN. Nu makomplet daytoy nga applikasyon ket matulongan naka iti Hilo Medical center nga mangkita nu
mapili ka nga mairaman iti program nga tulong pinansyal para iti serbisyo iti panangaiwan salun-at. Pangaasi ta ibasar iti
naipabassit nga Reglamento ti Tulong Pinansyal tapno maawatan iti kasapulan ti pasyente tapno mapili.
Dagiti Suruten nga aramiden: kompletuen koma daytoy buo nga applikasyon ken pirmaan ti pammalubos nga
mangpaneknek iti inpormasyon. Dagiti pormas ket maited iti balay pagagasan nga personal, mai-fax wenno maibuson iti:
Hilo Medical Center
Attn: Business Office
1190 Waianuenue Avenue, Hilo, HI 96720
Fax: 808-974-6723
Phone: 808-932-4347
Iti kaawan iti naituding nga aldaw wenno tiempo iti panangited iti applikasyon, maipakaammo kadakayo iti rebbengen yo iti
mabayadan kas maadadal pay laeng iti applikasyon yo. Gapo iti kaado dagiti applikasyon, pangaasi yo ta ipalubos iti
maysa nga bulan para iti pannakaproseso. Dagiti applikasyon ket maadal a kas urnor iti pannakaawat da.
INPORMASYON ITI AGAPAPPLIKAR (APPLICANT INFORMATION)
Kadakkel ti Pamilya :

Email Address:
Apelyedo :

Nagan :

Petsa iti Panakaiyanak:

SSN:

M.I.
-

-

Telepono:

Balay Pagnaedad :

Apt. #

Ili:

Pagilian:

Telepono iti balay:

Cell Phone:

ZIP Code:

Kadagupan iti binulan nga ganar/masapulan

MANGGARANTOR (NAGANNAK ITI MENOR DE EDAD) (GU AR ANTOR (PARENT IF M INOR)
Email Address:

Kapin-ano iti pasyente masakit :

Apelyedo :

Nagan:

Nagan iti Pagtatrabahuan :

Lugar iti Pagtatrabahuan:

Telepono iti balay:

Cell Phone:

M.I.

Kadagupan iti binulan nga ganar/masapulan:

MANAMNAMA A MAPILI (PRESUMPTIVE ELIGIBILITY)

Saan nga na-insure nga pasyente/masakit nga mangipakita iti maysa nga Manamnama nga Mapili kas pagibasaran iti
panagpili nga nakalista ditoy a saggaysa wenno babaen iti maala da nga benepisyo nga naipaay kadagiti pamilya ket
insigida nga makaawat iti pannakakessay iti bayad pannakaaywan ken awan ti madawat nga pagibasaran iti
maganar/masapulan.
Kur-itan (check) iti adu a kas Agapplikar:
WIC: WOMEN, INFANTS, AND CHILDREN
NUTRITION SERVICES
SNAP: SUPPLEMENTAL NUTRITION ASSISTANCE
PROGRAM (FOOD STAMPS)
LIHEAP: LOW INCOME HOME ENERGY
ASSISTANCE PROGRAM

AWANAN BALAY WENNO AGNAED ITI BALAY



NU ITI APPLIKANTE KET NATAY KEN AWAN TI
SANIKUA/KADUA NGA NABATI
NAPILI ITI MEDICAID, NGEM SAAN NGA ITI PETSA ITI
SERBISYO WENNO PARA ITI SAAN NGA NASAKOP NGA
SERBISYO

COMMUNITY-BASED MEDICAL ASSISTANCE
PROGRAM

HAWAII PERMANENT SUPPORTIVE HOUSING
PROGRAM

ITI PASYENTE/MASAKIT KET NABALOD ITI GAPU
ITI NADAGSEN A BASUL ITI UNOS ITI ATIDDOG
NGA PANAWEN KEN ADDA UTANG NA SAKBAY
NGA MABALOD

NAPERDI PANUNOT NA KET AWAN TI
MANGITAKDER ITI PASYENTE

TANF OR TAONF: TEMPORARY ASSISTANCE FOR
(OTHER) NEEDY FAMILIES

NAWAAN AMIN NGA BUKOD NA A KUARTA KEN SANIKUA
NAPILI BABAEN ITI PAGLINTEGAN NGA MANGBAYAD KAS
BIKTIMA ITI NAKARO A KRIMEN WENNO PANNAKABAYAD
KAS BIKTIMA ITI PANNAKAPORSAR NGA SEKSWAL

**Nu maipakitam iti Manamnama nga panakapili, saan nga masapulen nga mangted iti ania man nga inpormasyon iti
masapulan. Masapul latta nga agpirma iti Applicant Certification iti maudi iti daytoy nga applikasyon.**

Hilo Medical Center
Applikasyon para iti Programa iti Tulong Pinansyal

Numero iti Account iti Pasyente:
______

KANAYUNAN NGA PANNAKASURAT (SUPPLEMENTAL DOCUMENTATION)
Manginayon iti kopya (saan nga ited tay orihinal) dagiti sumagana nga dokumento. (Nu maipakita iti Manamnama
nga mapili, labsan iti (Applicant Certification) iti parte nga kaudian ti applikasyon):
Dagiti kasapulan nga dokumento (Required documents):
Panangammo iti masapulan/maganar: (Ited iti maysa wenno ad-adu para iti tunggal miyembro ti pamilya nga
agtatrabaho)

kopya iti kaudian nga binayadan nga buis
kopya iti kaudian nga W‐2 ken 1099 Forms
kopya iti kaudian nga pakakitaan iti maawawat nga sweldo/ganar
pakakitaan iti ganar manipud iti pagtrabahuan nu mabayadan iti cash/kuarta)
ania man iti dadduma nga pagbasaran aggapo iti maikatlo a partido panggep iti maganar/masapulan
Nu kasapulan, mangted pay kadagitoy a dokumento:
Pannakaammo iti Sanikua: (Mangted iti amin nga maainaig iti pasyente/masakit ken iti nanggarantor)



Kaudian nga pakakitaan iti kaadda ti kuarta iti bangko

(tseke wenno dagiti urnong)

Dagiti supsuportaran nga miyembro iti bubong (Ilista amin nga miyebro nga supsuportaran)
Nagnagan:

Tawen:

Kapin-ano:

PAGGAPPUAN ITI BINULAN NGA MASAPULAN

Reponsable a Partido/Manggarantor

Asawa/sabali nga Miyembro iti bubong

Kadagupan iti Binulan nga ganar iti
trabaho:

$

$

Social Security:

$

$

Iti napukaw nga kabaelan:

$

$

Pensyon :

$

$

Benepisyo iti kaawan trabaho:

$

$

Gatad maited iti dati nga asawa:

$

$

VA Benefits:

$

$

Dadduma :

$

$

Nu awan iti maited nga kasuratan panggep iti masapulan/maganar, isurat dagiti madamag iti baba:
Siak, (nagan), paneknekan na nga awan iti dokumento nga pakakitaan iti binulan nga maganar iti pamilya mi nga
$_______________.

** Nu maipakitam iti Manamnama nga panakapili, saan nga masapulen nga mangted iti ania man nga inpormasyon
iti masapulan. Masapul latta nga agpirma iti Applicant Certification iti maudi iti daytoy nga applikasyon. **

Hilo Medical
Center
Applikasyon para iti Programa iti Tulong Pinansyal

Numero iti Account iti Pasyente:

DAGITI SAN-SANIKUA
Nagan iti
Bangko:

Klase iti Accoount:

Kaudian nga kasuratan iti Balanse/nabati
nga naudi:
$
$
$
$

PANANGPANEKNEK ITI NAGAPPLIKAR: Siak iti mangpaneknek nga dagiti inpormasyon ket pudno and husto iti
kapanunutak. Siak ti agapplikat para iti ania nga pagilian, federal, or local (assistance) a tulong nga mabalin nga
maibilangngak nga tumulong agbayad iti mabayadan iti balay pagagasan. Maawatak nga dagiti naited nga inpormasyon
ket nakita iti balay pagagasan, ken palubusak iti balay pagagasan nga mangkontak dagiti maikatlo nga partido nga
mangkita iti kinapudno ken kasigurado iti inpormasyon nga inted ko iti daytoy nga applikasyon. Maawatak nga nu nangted
nak iti saan nga husto nga inpormasyon iti daytoy nga applikasyon, saanak nga mapili nga maikkan tulong pinansyal, ania
man a tulong pinansyal nga maited kenyak ket maisubli, ken siak ti makaammo nga agbayad iti mabayadan iti balay
pagagasan.

Rumbeng a Partido/tao (Nanggarantor:

Petsa:
(Pirma)

Nu naited mon iti applikasyon iti tulong pinansyal iti napalabas nga 60 nga aldaw ken kayat nga ammuen iti
estado iti applikasyon mo, pangaasi yo ta kontaken iti Patient Financial Services direkta iti (808)-932-3420

** Nu maipakitam iti Manamnama nga panakapili, saan nga masapulen nga mangted iti ania man nga inpormasyon
iti masapulan. Masapul latta nga agpirma iti Applicant Certification iti maudi iti daytoy nga applikasyon. **

