Ascension Wisconsin
 ،Ascension SE Wisconsin Hospital – St Joseph Campusو،Ascension SE Wisconsin Hospital – Elmbrook Campus
و ،Ascension All Saints Hospitalو ،Ascension SE Wisconsin Hospital – Franklin Campusو Ascension St. Francis
 ،Hospital and Midwest Orthopedic Specialty Hospitalو ،LLCو ،Columbia St. Mary’s Hospital Milwaukeeو St.
 ،Mary’s Hospital Ozaukeeو ،Sacred Heart Rehabilitation Instituteو ،Howard Young Medical Centerو Ascension
 ،Eagle River Hospitalو ،Ascension Good Samaritan Hospitalو ،Ascension Medical Groupو Ascension Our Lady of
 ،Victory Hospitalو ،Ascension Sacred Heart Hospitalو ،Ascension St Mary's Hospitalو Ascension St Michael's
 ،Hospitalو ،and Affinity Health System which includes Ascension Medical Groupو،Ascension Calumet Hospital
و ،Ascension NE Wisconsin Mercy Hospitalو.Ascension NE Wisconsin St. Elizabeth Hospital
ملخص سياسة المساعدات المالية
تلتزم  ،Ascension Wisconsinبما في ذلك إدارات الصحة الواردة أعاله ،بالحفاظ على كرامة كل شخص واحترامها مع إيالء اهتمام خاص لهؤالء
الذين يعانون من العوائق التي تحول دون الحصول على خدمات الرعاية الصحية .وتلتزم  Ascension Wisconsinبنفس المقدار بإدارة موارد
الرعاية الصحية الخاصة بها باعتبارها خدمات مقدمة للمجتمع بأسره .وانطالقًا من هذه المبادئ ،توفر  Ascension Wisconsinالمساعدة المالية
لبعض األشخاص الذين يتلقون رعاية طبية طارئة أو ضرورية من  .Ascension Wisconsinويقدم هذا الملخص نظرة عامة مختصرة على سياسة
المساعدات المالية الخاصة بمستشفى .Ascension Wisconsin
من هو الشخص المؤهل؟
قادرا على الحصول على مساعدة مالية إذا كنت تعيش في أي مقاطعة في ويسكونسن بها منشأة أو عيادة تتبع  ،Ascension WIبما في ذلك
قد تكون ً
على سبيل المثال ال الحصر مقاطعات أوتاجامي ووينيباجو وكالوميت وماراثون وبورتاج ولينكولن وأونيدا وفيالس وكالرك وميلووكي وواوكيشا
وأوزوكي وواشنطن وراسين وكينوشا وجيفرسون .عادة ما يتم تحديد المساعدات المالية عن طريق مقارنة إجمالي دخل العائلة بمستوى الفقر
الفيدرالي .إذا كان دخلك أقل من  250%من مستوى الفقر الفيدرالي أو ما يعادله ،فستتلقى الرعاية الخيرية الكاملة بنسبة  100%مع خصم الجزء الذي
تتكبده من الرسوم .إذا كان دخلك أعلى من  250%من مستوى الفقر الفيدرالي لكنه ال يتجاوز  400%من مستوى الفقر الفيدرالي ،فستحصل على
خصم حسب مستوى دخلك .إذا كان لديك دين طبي بسبب الرعاية الطارئة والرعاية الطبية الضرورية وكان هذا الدين يتجاوز دخلك ،فقد تكون مؤهالً
للحصول على خصم .إذا كانت لديك أصول تزيد عن  250%من مبلغ الدخل بموجب مستوى الفقر الفيدرالي ،فلن تكون مؤهالً للحصول على المساعدة
المالية .لن تُفرض على المرضى المؤهلين للحصول على مساعدات مالية رسوم للحصول على الرعاية المناسبة بما هو أكثر من المبالغ المدفوعة
بصفة عامة 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 المساعدة المالية جميع أنواع الرعاية األخرى.
كيف يمكنني التقدم للحصول عليها؟
للتقدم للحصول على المساعدات المالية ،ستكمل طلبًا مكتوبًا وتقدم الوثائق المؤيدة ،كما هو محدد في سياسة المساعدات المالية وطلبها .أكمل الطلب
المكتوب وقدم جميع الوثائق الداعمة الالزمة خالل  240يو ًما من تاريخ إرسال كشف الحساب األول .ستتم مراجعة طلبك للتحقق من أهليتك لالستفادة
من برنامج المساعدة المالية وللبحث عن أي جهة أخرى دافعة مؤهلة أو أي برامج مساعدة يمكن أن تستفيد منها .بعد أن نتلقى طلبك والوثائق الداعمة
له ،سنخطرك كتابيًا بما إذا كنت مؤهالً لالستفادة من البرنامج أم ال.
كيف يمكنني الحصول على مساعدة بشأن تقديم طلب؟
بمحام
محام مالي في أي من منشآت  ،Ascension WIأو يمكنك االتصال
للحصول على مساعدة بشأن طلب المساعدة المالية ،يمكنك طلب موعد مع
ٍ
ٍ
مالي على الرقم [.]414-585-1097
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كيف يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات؟
تتوفر نسخ من سياسة المساعدة المالية ونموذج طلب سياسة المساعدة المالية على https://healthcare.ascension.org/Financial-
 Assistance/Wisconsinوفي أقسام المعلومات والتسجيل والطوارئ في أي من منشآت أو مكاتب  .Ascension WIيمكن أيضًا الحصول على
نسخ مجانية من سياسة المساعدة المالية وطلب سياسة المساعدة المالية عن طريق البريد عن طريق إرسال طلب إلى Financial Advocate,
 Ascension WI Corporate Services Office, 801 S. 60th St., Suite 150, West Allis, WI 53214أو عن طريق البريد اإللكتروني
عبر مراسلة العنوان [ .]financialcounselor@r1rcm.comتتوافر المعلومات اإلضافية عن سياسة المساعدة المالية أيضًا عبر الهاتف من
خالل االتصال على الرقم [.]414-527-5464
ماذا يحدث إذا لم أكن مؤهالً؟
إذا لم تكن مؤهالً للحصول على المساعدة المالية وفقًا لسياسة المساعدات المالية ،يمكنك التأهل ألنواع أخرى من المساعدات .للحصول على المزيد من
المعلومات ،يرجى االتصال بمحام مالي في أي من منشآت  ،Ascension WIعن طريق البريد اإللكتروني عبر العنوان
[ ،]financialcounselor@r1rcm.comأو عبر الهاتف على الرقم [.]414-585-1097
تتوفر ترجمة سياسة المساعدات المالية والطلب بموجب المساعدة المالية والتعليمات المتعلقة بذلك وهذا الملخص المكتوب بلغة مبسطة باللغات
التالية على موقع الويب الخاص بنا وحسب الطلب:
اإلسبانية ،والهامونج ،والعربية ،والكانتونية ،والروسية ،والصربية  /الكرواتية ،والالوسية
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