
  

 
 
 
 

 ملخص سیاسة المساعدات المالیة 
 

إدارات الصحة الواردة أعاله، بالحفاظ على كرامة كل شخص واحترامھا مع إیالء اھتمام خاص ، بما في ذلك Ascension Saint Agnesتلتزم 
بنفس المقدار بإدارة   Ascension Saint Agnesلھؤالء الذین یعانون من العوائق التي تحول دون الحصول على خدمات الرعایة الصحیة. وتلتزم 

المساعدة  Ascension Saint Agnesت مقدمة للمجتمع بأسره. وانطالقًا من ھذه المبادئ، توفر موارد الرعایة الصحیة الخاصة بھا باعتبارھا خدما
. ویقدم ھذا الملخص نظرة عامة مختصرة Ascension Saint Agnesالمالیة لبعض األشخاص الذین یتلقون رعایة طبیة طارئة أو ضروریة من 

 .Ascension Saint Agnesعلى سیاسة المساعدات المالیة الخاصة بمستشفى 
 

 من ھو الشخص المؤھل؟ 
, كیرتس 21250,21228, كاتونسفیل 21225, بروكلین / لینثیكوم, 21227قد تتمكن من الحصول على مساعدة مالیة إذا كنت تعیش في أربوتوس 

, 21215التیمور سیتي , ویست ب21229, ساوث إیست بالتیمور سیتي 21230, 21223, ساوث بالتیمور سیتي 21207,جوین أوك 21226باي 
  250. عادة ما یتم تحدید المساعدات المالیة عن طریق مقارنة إجمالي دخل العائلة بمستوى الفقر الفیدرالي. إذا كان دخلك أقل من 21217%, 21216

بده من الرسوم. إذا كان دخلك أعلى  مع خصم الجزء الذي تتك 100من مستوى الفقر الفیدرالي أو ما یعادلھ، فستتلقى الرعایة الخیریة الكاملة بنسبة %
من مستوى الفقر الفیدرالي، فستحصل على خصم وفقًا لمقیاس متدرج أو حسب اختبار  500من مستوى الفقر الفیدرالي لكنھ ال یتجاوز % 250من %

ھذا الدین یتجاوز دخلك، فقد تكون مؤھالً  استطالع الموارد المالیة. إذا كان لدیك دین طبي بسبب الرعایة الطارئة والرعایة الطبیة الضروریة وكان
من مبلغ الدخل بموجب مستوى الفقر الفیدرالي، فلن تكون مؤھالً للحصول على المساعدة   250للحصول على خصم. إذا كانت لدیك أصول تزید عن %

ھامش ربح المستشفى أو المبالغ المدفوعة  المالیة. لن یتم فرض رسوم على المرضى المؤھلین للحصول على مساعدة مالیة أكثر من الرسوم ناقص 
 بصفة عامة للمرضى الذین لدیھم تغطیة تأمینیة، أیھما أقل. 

 
 التقدیر المكتوب.

معقول یحق للمرضى طلب وتلقي تقدیر مكتوب للرسوم اإلجمالیة للخدمات واإلجراءات والمستلزمات غیر الطارئة بالمستشفى والتي من المتوقع بشكل 
 ستشفى للخدمات المھنیة.أن یقدمھا الم

 
 ما الخدمات التي تتم تغطیتھا؟

لة في تنطبق سیاسة المساعدات المالیة على الخدمات في حاالت الطوارئ وغیرھا من الرعایة الضروریة من الناحیة الطبیة. رسوم الطبیب غیر مشمو
مساعدات المالیة. ال تغطي سیاسة المساعدة المالیة جمیع أنواع فاتورة المستشفى وسیتم دفعھا بشكل منفصل. وتم تحدید ھذه الشروط في سیاسة ال

 الرعایة األخرى.
 

 كیف یمكنني التقدم للحصول علیھا؟
. للتقدم بطلب، للتقدم للحصول على المساعدات المالیة، ستكمل طلبًا مكتوبًا وتقدم الوثائق المؤیدة، كما ھو محدد في سیاسة المساعدات المالیة وطلبھا

 .2140-234- 667االتصال على الرقم یرجى 
 

 كیف یمكنني الحصول على مساعدة بشأن تقدیم طلب؟
, أو وكالة 2140-234-667للحصول على مساعدة بشأن طلب بموجب سیاسة المساعدة المالیة، یمكنك االتصال بخدمات المرضى المالیة على الرقم 

Maryland Medical Assistance  أو عبر اإلنترنت على الموقع  8572-642-855-1على الرقمwww.dhr.state.md.us أو إدارة الخدمات ،
 .4434-925-800-1; لمستخدمي أجھزة الھواتف النصیة: 6347-332-800-1االجتماعیة المحلیة عبر الھاتف على الرقم 

 

http://www.dhr.state.md.us/


  

 كیف یمكنني الحصول على مزید من المعلومات؟
تتوفر نسخ من سیاسة المساعدة المالیة ونموذج الطلب بموجب سیاسة المساعدة المالیة عبر الموقع  

Hospital-Agnes-Saint-Baltimorehttps://healthcare.ascension.org/Locations/Maryland/MDBAL/  900وفي العنوان S. Caton 
Avenue, Baltimore, MD 21229 في قسم الخدمات المالیة للمرضى. یمكن أیًضا الحصول على نسخ مجانیة من الطلب بموجب سیاسة ،

 . 2140-234-667المساعدة المالیة وسیاسة المساعدة المالیة عن طریق البرید عن طریق االتصال بقسم الخدمات المالیة للمرضى على الرقم 
 
 

 ماذا یحدث إذا لم أكن مؤھالً؟ 
ید من تكن مؤھالً للحصول على المساعدة المالیة وفقًا لسیاسة المساعدات المالیة، یمكنك التأھل ألنواع أخرى من المساعدات. للحصول على المزإذا لم 

أو عبر الھاتف  S. Caton Avenue, Baltimore, MD 21229 900المعلومات، یرجى االتصال بقسم الخدمات المالیة للمرضى، في العنوان 
 .2140-234-667رقم على ال 

 
 

 خطط الدفع 
خطط سداد لمساعدتك في سداد فواتیرك الطبیة. لمزید من المعلومات، یرجى االتصال بقسم خدمة العمالء  Ascension Saint Agnesیقدم مستشفى 

 .2175-234-667على الرقم 
 
 

 اإلقرار 
 وأتفھم حقوقي بموجب السیاسة. Ascension Saint Agnesمن  لقد تلقیت الملخص المكتوب بلغة بسیطة أعاله لسیاسة المساعدة المالیة

 
 یرجى التوقیع بالحروف األولى من االسم: [سیتم تجمیع األحرف األولى من االسم في نموذج الموافقة العامة.]

 
 

لخص المكتوب بلغة مبسطة باللغات التالیة تتوفر ترجمة سیاسة المساعدات المالیة والطلب بموجب المساعدة المالیة والتعلیمات المتعلقة بذلك وھذا الم
 على موقع الویب الخاص بنا وحسب الطلب:

 
 العربیة

 البورمیة
 الصینیة (المبسطة)
 الصینیة (التقلیدیة)

 اإلنجلیزیة
 الفرنسیة

 الجوجاراتیة 
 اإلیطالیة
 الكوریة
 الروسیة
 اإلسبانیة
 التاجالوج
 األوردو
 الفیتنامیة

 
 

https://healthcare.ascension.org/Locations/Maryland/MDBAL/Baltimore-Saint-Agnes-Hospital
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