
 ملخص مبسط لغويا -سياسة المساعدة المالية للمركز الطبي هولي نيم ميديكال سنتر 
 

 بيان السياسة

من تتوافر سياسة المساعدة المالية للمركز الطبي هولي نيم ميديكال سنتر لتقديم خدمات الطوارئ المخصومة رسومها جزئيا أو كليا أو غيرها 

 . يقدمها المركز لمستحقيها من المرضىالرعاية الصحية الضرورية طبيا التي 

خدمات الطوارئ أو الرعاية الصحية الضرورية طبيا التي يقدمها المركز الطبي هولي نيم ميديكال سنتر ويفرض رسوما  :خدمات مستحقة

 .وفقا لسياسة المساعدة الماليةخدمات أخرى يفرض مقدميها مثل األطباء أو المعامل رسوم مقابل ذلك على حدة  قد ال تكون مستحقة .  مقابل ذلك

المرضى المتلقون لخدمات ضرورية أو طارئة طبيا الذين يقدمون طلب مساعدة مالية كاملة ، تشمل  :مرضى مستحقى المساعدة المالية

 .معلومات ذات صلة و الذين يحدد المركز الطبي هولي نيم ميديكال سنتر استحقاقهم للمساعدة المالية/مستندات

 :يمكن الحصول على سياسة المساعدة المالية وما يتصل بها من نماذج الطلب وإكمالها أو تقديمها كما يلي - :يم الطلبكيفية تقد

 

  نسخ ورقية من سياسة المساعدة المالية ونموذج الطلب الخاص بها وملخص مبسط لغويا لتلك السياسة ونموذج طلب رعاية خيرية
متوافرة عند الطلب دون رسوم عبر البريد أو الزيارة شخصيا: في مكتب االستشارات المالية بالمستشفى الكائن في قسم دخول 

 مساءا.   2:30صباحا إلى  8:30ضي.  ساعات العمل من يوم االثنين إلى الجمعة من ساعة المرضى أو التسجيل في الطابق األر

  ُتفحص الطلبات مسبقا للحصول على برامج المساعدة المالية للمركز الطبي هولي نيم ميديكال سنتر ويتم تقديمها عن طريق االتصال
 .201-833-3157بمكتب االستشارات المالية برقم 

  يمكن تحميل بيان المساعدة المالية ونموذج الطلب الخاص به والملخص المبسط لغويا وطلب الرعاية الخيرية من الموقع اإللكتروني
 http://www.holyname.org/Financial/index.aspxللمستشفى:  

 

ة المالية باستخدام مقياس متحرك عندما يساوي أو بوجه عام األشخاص المستحقين هم من يستحقون المساعد - تحديد استحقاق المساعدة المالية

استحقاق المساعدة المالية يعني تغطية   .من المقاييس الفيدرالية لمستوى الفقر وفقا للحكومة االتحادية% 500يقل إجمالي دخل أسرهم عن 

لألشخاص المؤمن " الرسوم المعتادة"م تزيد عن الرعاية الطبية بالمستشفى كليا أو جزئيا لنفقات األشخاص المستحقين مع عدم فرض رسوم عليه

 (في قانون الضرائب على الدخل  501من الفقرة  5الرسوم المعتادة وفقا لتعريف مصلحة الضرائب لها في البند رقم .  )عليهم

و أصول أخرى يمكن تحويلها إلى نقد يمكن أيضا مراعاة معايير أخرى تتجاوز المقاييس الفيدرالية لمستوى الفقر ، على سبيل المثال توافر النقد أ

ال توضع الطلبات ناقصة .   وإجمالي فائض الدخل الشهري بالنسبة إلى المصروفات العائلية الشهرية والتي قد تؤدي إلى استثناءات في األسبقية

يُعطى  501تحقيقا ألغراض الفقرة  . المعلومات الناقصة/البيانات في االعتبار ويُخطر مقدميها بذلك مع إعطائهم فرصة إلكمال المستندات

تحقيقا ألغراض .  يوم من مغادرتهم المستشفى لتقديم طلب مكتمل البيانات خاص بسياسة المساعدة المالية 240المرضى بيان بالفاتورة لمدة 

 .اتمن تاريخ الخدمة لتقديم طلب رعاية خيرية مكتمل البيان( 1)الرعاية الخيرية يُمنح المرضى مهلة عام واحد 

سيترجم المركز الطبي هولي نيم ميديكال سنتر أيضا سياسة المساعدة المالية الخاص به ونموذج الطلب وملخص مبسط لغويا لتلك السياسة 

مل الكثافة السكانية لألفراد المحت: أيهما أقل 1000أو % 5بلغات أخرى حيث تمثل اللغة الرئيسية لسكان المجتمع الذي يخدمه المركز الطبي نسبة 

النسخ المترجمة متوافرة عند طلبها شخصيا من مكتب االستشارات المالية الكائن في قسم دخول المرضى .  تأثرهم أو عالجهم بالمركز الطبي

 .تينك رود وأيضا الموقع اإللكتروني للمستشفى 718بالطابق األرضي في 


