 - Ascensionمنطقة وسط ميتشجن
ملخص سياسة المساعدات المالية
تلتزم منشآت  - Ascensionمنطقة وسط ميتشجن وموفرو الرعاية الخاضعون للتغطية بها بالحفاظ على كرامة كل شخص
واحترامه مع االهتمام الخاص بهؤالء الذين يعانون للحصول على خدمات الرعاية الصحية .منشآت  - Ascensionمنطقة
وسط ميتشجن وموفرو الرعاية الخاضعون للتغطية بها لديهم التزام معادل إلدارة موارد الرعاية الصحية باعتبارها خدمات
ً
وتعزيزا لهذه المبادئ ،توفر منشآت  - Ascensionمنطقة وسط ميتشجن وموفرو الرعاية الخاضعون
مقدمة للمجتمع بأسره.
للتغطية بها المساعدات المالية ألفراد معينين يتلقون الخدمات الطارئة أو غير ذلك من خدمات الرعاية الطبية الضرورية من
منشآت  - Ascensionمنطقة وسط ميتشجن وموفري الرعاية الخاضعين للتغطية بها .ويقدم هذا الملخص نظرة عامة
مختصرة على سياسة المساعدات المالية الخاصة بمنشآت  - Ascensionمنطقة وسط ميتشجن وموفري الرعاية الخاضعين
للتغطية بها.
من هو الشخص المؤهل؟
يمكنك الحصو ل على المساعدات المالية .عادة ما يتم تحديد المساعدات المالية عن طريق مقارنة إجمالي دخل األسرة
بمستوى الفقر الفيدرالي .إذا كان دخلك أقل من  %250من مستوى الفقر الفيدرالي أو ما يعادله ،فستتلقى الرعاية الخيرية
الكاملة بنسبة  %100مع خصم الجزء الذي تتكبده من الرسوم ،باستثناء رسوم أساسية بسيطة مقابل الخدمات .إذا كان دخلك
أعلى من  %250من مستوى الفقر الفيدرالي لكنه ال يتجاوز  %a400من مستوى الفقر الفيدرالي ،فستحصل على خصم
حسب مستوى دخلك .لن ُتفرض على المرضى المؤهلين للحصول على مساعدات مالية رسوم للحصول على الرعاية
المناسبة بما هو أكثر من المبلغ الوارد في الفاتورة بشكل عام للمرضى الذين لديهم تغطية تأمينية.
ما الخدمات التي تتم تغطيتها؟
تنطبق سياسة المساعدات المالية على الخدمات في حاالت الطوارئ وغيرها من الرعاية الضرورية من الناحية الطبية .وتم
تحديد هذه الشروط في سياسة المساعدات المالية .ال ُتغطي سياسة المساعدات المالية الخدمات االختيارية.
كيف يمكنني التقدم للحصول عليها؟
للتقدم للحصول على المساعدات المالية ،عادة ما ستكمل طلبًا مكتوبًا وتقدم المستندات المؤيدة ،كما هو محدد في سياسة
b
المساعدات المالية وطلبها.
كيف يمكنني الحصول على مساعدة بشأن تقديم طلب؟
للحصول على المساعدة بشأن تقديم طلب المساعدة الطبية ،يمكنك االتصال بالمستشارين الماليين على رقم الهاتف الوارد
أدناه:
المنشأة  /النظام الصحي حيث يتم  /سيتم توفير الخدمات
Genesys Health System
St. Mary’s of Michigan – Saginaw
St. Mary’s of Michigan – Standish
St. Joseph’s Health System – Tawas
Ascension Medical Group Physician – Genesys
Ascension Medical Group Physicians – St. Mary’s, Standish
and St. Joseph’s Health System Providers

المستشار المالي

خدمة العمالء

810-606-7431

7737-544-888

989-907-7585

6279-978-888

989-846-3586

6279-978-888

989-984-3796

5873-216-877

844-701-9988

9988-701-844

800-566-5050

5050-566-800

كيف يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات؟
تتوفر نسخ من سياسة المساعدات المالية ونموذج طلبها على موقع الويب المذكور أدناه وكذلك عبر منشآت ومكاتب
 – Ascensionمنطقة وسط ميتشجن الواردة أدناه:

المنشأة  /النظام الصحي حيث يتم  /سيتم توفير الخدمات
Genesys Health System
St. Mary’s of Michigan – Saginaw
St. Mary’s of Michigan – Standish
St. Joseph’s Health System – Tawas
– Ascension Medical Group Physicians
Genesys Providers
Ascension Medical Group Physicians – St.
Mary’s, Standish and St. Joseph’s Health
System Providers

رقم الهاتف
810-606-7431
989-907-7585
989-846-3586
989-984-3796

موقع الويب
www.genesys.org/charitycare
www.stmarysofmichigan.org/charitycare
www.stmarysofmichigan.org/standish/charitycare
www.sjhsys.org/charitycare

844-701-9988

www.genesys.org/charitycare

800-566-5050

www.stmarysofmichigan.org/charitycare

يمكن أي ً
ضا الحصول على نسخ مجانية من سياسة المساعدات المالية وطلبها عبر البريد من خالل االتصال بالمنشأة على رقم
الهاتف الوارد أعاله أو عبر إرسال طلبك إلى  – Ascensionمنطقة وسط ميتشجن ،عنايةFinancial Counseling :
 .Department, One Genesys Parkway, Ste. 3595, Grand Blanc, MI 48439كما تتاح المزيد من المعلومات
حول سياسة المساعدة المالية من أقسام االستشارات المالية والتسجيل في المنشآت الواردة أعاله أو عبر أي من أرقام الهاتف
الواردة أعاله.
ماذا يحدث إذا لم أكن مؤهالً؟
ً
إذا لم تكن مؤهالً للحصول على المساعدة المالية وفقا لسياسة المساعدات المالية ،يمكنك التأهل ألنواع أخرى من المساعدات.
لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بإدارة االستشارات المالية في أحد المواقع و  /أو بأرقام الهاتف الواردة أدناه:
المنشأة  /النظام الصحي حيث يتم  /سيتم توفير الخدمات
Genesys Health System
St. Mary’s of Michigan – Saginaw
St. Mary’s of Michigan – Standish
St. Joseph’s Health System – Tawas
Ascension Medical Group Physicians-Genesys
Ascension Medical Group Physicians-St. Mary’s, Standish
and St. Joseph’s Health System Providers

رقم الهاتف
810-606-7431
989-907-7585
989-846-3586
989-984-3796
844-701-9988

رقم الفاكس
810-606-7897
989-907-7765
989-846-3541
989-362-2106
512-324-8962

800-566-5050

317-583-2753

تتوفر ترجمة سياسة المساعدات المالية وطلبها وهذا الملخص المكتوب بلغة مبسطة باللغات التالية في مواقع الويب
الواردة أعاله أو حسب الطلب:
اللغة اإلسبانية
اللغة الروسية
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اللغة العربية
اللغة الكورية

اللغة الصينية
اللغة الهندية

اللغة اليابانية
اللغة األلمانية

