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 ملخص سياسة المساعدات المالية

بتقديم الرعاية لكل األشخاص بغض  Providence Health Servicesيلتزم مستشفى بما يتوافق مع مهمتنا وقيمنا، 
النظر عن قدرتهم على الدفع، مع إيالء اهتمام خاص ألولئك الذين يعانون من الفقر والمعرضين للخطر. يوفر مستشفى 

Providence Health Services  خدمات االستشارة المالية والدعم المالي للمساعدة في التعامل مع أي مخاوف مالية
المرضى أو األسر فيما يتعلق برعايتهم. تعكس سياسات المساعدة المالية الخاصة بنا مدى التزام  يمكن أن تثار لدى

بالعمل مع المرضى بطريقة تتحلى بالرحمة والرعاية من أجل تحديد  Providence Health Servicesمستشفى 
 خيارات لحل االلتزامات المالية الخاصة بهم.

 الشخص المؤهل؟من 
يتم تحديد المساعدات المالية بشكٍل عام عن طريق مقارنة إجمالي دخل األسرة بالنسبة يمكنك الحصول على المساعدات المالية. 

% من مستوى الفقر الفيدرالي أو ما يعادله، فستتلقى الرعاية 250(.  إذا كان دخلك أقل من FPLلمستوى الفقر الفيدرالي )
% من مستوى الفقر 250خصم الجزء الذي تتحمله من الرسوم. إذا كان دخلك أعلى من % مع 100الخيرية الكاملة بنسبة 

% من هذا المستوى، يمكن أن تحصل على خصم متدرج. بالنسبة للمرضى المؤهلين للحصول 400الفيدرالي لكنه ال يتجاوز 
ية بشكٍل عام عند الحصول على الرعاية على مساعدات مالية فلن يدفعوا أكثر مما يدفعه المرضى الذين يتمتعون بتغطية تأمين

 المناسبة.

 ما الخدمات التي تتم تغطيتها؟
وقد تم  أشكال الرعاية ذات الضرورة الطبية.تنطبق سياسة المساعدات المالية على الخدمات في حاالت الطوارئ وغيرها من 

 المالية الخدمات االختيارية.ال تُغطي سياسة المساعدات  تحديد هذه الشروط في سياسة المساعدات المالية.

 كيف يمكنني التقدم للحصول عليها؟

للتقدم للحصول على المساعدات المالية، ستكمل طلبًا مكتوبًا وتقدم المستندات الداعمة، كما هو محدد في سياسة 

 المساعدات المالية وطلبها.

 كيف يمكنني الحصول على مساعدة بشأن تقديم طلب؟
أن تقديم طلب المساعدة المالية، يمكنك االتصال بممثل المساعدة المالية في مركز خدمة اإليرادات بشللحصول على المساعدة 

 800-566-5050( على الرقمNRSCالقومي )

 كيف يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات؟
 نموذج طلب سياسة المساعدات المالية عبر الموقعتتاح نسخ سياسة المساعدات المالية و

 guests-http://www.provhosp.org/patients وفي مكتب االستشارات المالية للمرضى. كما يمكن كذلك الحصول على
المساعدة نسخ مجانية من سياسة المساعدات المالية وطلب سياسة المساعدات المالية عبر البريد من خالل تقديم طلب إلى ممثل 

 800-566-5050( على الرقم NRSCالمالية في مركز خدمة اإليرادات القومي )

 ماذا يحدث إذا لم أكن مؤهالً؟
المرضى الذين ال يكونون مؤهلين للحصول على المساعدة المالية بموجب سياسة المساعدات المالية يمكن أن يكونوا مؤهلين 

ل على المزيد من المعلومات، يمكنك االتصال بممثل المساعدة المالية في لحصول على أنواع أخرى من المساعدة. للحصول
 .800-566-5050( على الرقم NRSCمركز خدمة اإليرادات القومي )

 اجم لسياسة المساعدات المالية والطلب الخاص بها وهذا الملخص المكتوب بلغة مبسطة حسب الطلب.تتوفر تر

http://www.provhosp.org/patients-guests

