.St. Vincent’s Health System Inc
 ،St. Luke’s-St. Vincent’s HealthCare, Incواﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس اﻷﻋﻤﺎل ﺗﺤﺖ اﺳﻢAscension St. Vincent’s
 ،.Southside ; St. Vincent’s Medical Center, Incواﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس اﻷﻋﻤﺎل ﺗﺤﺖ اﺳﻢAscension St. Vincent’s
 ،.Riverside ; St. Vincent’s Medical Center-Clay County, Incواﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس اﻷﻋﻤﺎل ﺗﺤﺖ اﺳﻢ . Ascension St
Vincent’s Clay County
آﺧﺮ ﺗﺤﺪﯾﺚ :اﻟﺜﻼﺛﻮن ﻣﻦ ﯾﻮﻧﯿﻮ2021 ،
ﻣﻠﺨﺺ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺗﻠﺘﺰم  ،St. Vincent’s Health System Inc.ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إدارات اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻮاردة أﻋﻼه ،ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻛﺮاﻣﺔ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ
واﺣﺘﺮاﻣﮭﺎ ﻣﻊ إﯾﻼء اھﺘﻤﺎم ﺧﺎص ﻟﮭﺆﻻء اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ .وﺗﻠﺘﺰم
 .St. Vincent’s Health System Incﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﻘﺪار ﺑﺈدارة ﻣﻮارد اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺄﺳﺮه .واﻧﻄﻼﻗًﺎ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺒﺎدئ ،ﺗﻮﻓﺮ St. Vincent’s Health System Inc .اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ
ﯾﺘﻠﻘﻮن رﻋﺎﯾﺔ طﺒﯿﺔ طﺎرﺋﺔ أو ﺿﺮورﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻣﻦ  . St. Vincent’s Health System Inc.وﯾﻘﺪم ھﺬا
اﻟﻤﻠﺨﺺ ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺨﺘﺼﺮة ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮﻛﺔ . St. Vincent’s Health System Inc.
ﻣﻦ ھﻮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺆھﻞ؟
ﻗﺪ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﺎﻟﯿﺔ إذا ﻛﻨﺖ ﺗﻌﯿﺶ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﺪد ﻋﻠﻰ أﻧﮫ اﻟﻤﻘﺎطﻌﺎت اﻟﺨﻤﺴﺔ ( )5ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﻓﻠﻮرﯾﺪا
واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ :ﺑﯿﻜﺮ ،ﻛﻼي ،دوﻓﺎل ،ﻧﺎﺳﻮ ،ﺳﺎﻧﺖ ﺟﻮﻧﺰ واﻟﻤﻘﺎطﻌﺎت اﻟﻌﺸﺮة ( )10ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﺟﻮرﺟﯿﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ :أﺑﻠﯿﻨﺞ وﺑﺎﻛﻮن
وﺑﺮاﻧﺘﻠﻲ وﻛﺎﻣﺪﯾﻦ وﺗﺸﺎرﻟﺘﻮن وﻛﻮﻓﻲ وﺟﻠﯿﻦ وﺑﯿﺮس ووﯾﺮ وواﯾﻦ .ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻦ
طﺮﯾﻖ ﻣﻘﺎرﻧﺔ إﺟﻤﺎﻟﻲ دﺧﻞ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻔﯿﺪراﻟﻲ .إذا ﻛﺎن دﺧﻠﻚ أﻗﻞ ﻣﻦ  250%ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻔﯿﺪراﻟﻲ أو ﻣﺎ ﯾﻌﺎدﻟﮫ،
ﻓﺴﺘﺘﻠﻘﻰ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  100%ﻣﻊ ﺧﺼﻢ اﻟﺠﺰء اﻟﺬي ﺗﺘﻜﺒﺪه ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم .إذا ﻛﺎن دﺧﻠﻚ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ
 %250ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻔﯿﺪراﻟﻲ ﻟﻜﻨﮫ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز  400%ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻔﯿﺪراﻟﻲ ،ﻓﺴﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻢ ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮى دﺧﻠﻚ .إذا
ﻛﺎن ﻟﺪﯾﻚ دﯾﻦ طﺒﻲ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ واﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻀﺮورﯾﺔ وﻛﺎن ھﺬا اﻟﺪﯾﻦ ﯾﺘﺠﺎوز دﺧﻠﻚ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن
ً
ً
ﻣﺆھﻼ
ﻣﺆھﻼ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻢ .إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﯾﻚ أﺻﻮل ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  250%ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻔﯿﺪراﻟﻲ ،ﻓﻠﻦ ﺗﻜﻮن
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ( .ﻗﺪ ﺗﻀﻄﺮ إﻟﻰ دﻓﻊ رﺳﻮم ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺿﺌﯿﻠﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت ).ﻟﻦ ﺗُﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻤﺆھﻠﯿﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﺎﻟﯿﺔ رﺳﻮم ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻤﺎ ھﻮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ اﻟﺬﯾﻦ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﺗﻐﻄﯿﺔ
ﺗﺄﻣﯿﻨﯿﺔ.
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.
كيف يمكنني الحصول على مساعدة بشأن تقديم طلب؟
للمساعدة بشأن الطلب بموجب سياسة المساعدة المالية ،يمكنك االتصال ببرنامج أهلية المرضى للتواصل الصحي ()HOPE
في العنوان  1 Shircliff Way, Jacksonville, FL 32204أو عبر رقم الهاتف .(904) 308-1956

كيف يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات؟
تتوفر نسخ من سياسة المساعدة المالية ونموذج الطلب بموجب سياسة المساعدة المالية على
 https://healthcare.ascension.org/Financial-Assistance/Floridaوفي أماكن استقبال المرضى الرئيسية في:
Ascension St. Vincent’s
Riverside
1 Shircliff Way
Jacksonville, FL 32204

Ascension St. Vincent’s
Southside
4201 Belfort Rd
Jacksonville, FL 32216

Ascension St. Vincent’s Clay
County
1670 St. Vincent’s Way
Middleburg FL, 32068

يمكن أيضًا الحصول على نسخ مجانية من سياسة المساعدات المالية والطلب بموجب سياسة المساعدات المالية عبر البريد من
خالل االتصال ببرنامج أهلية المرضى للتواصل الصحي ( )HOPEعبر رقم الهاتف  .(904) 308-1956كما تتاح أيضًا
معلومات إضافية حول سياسة المساعدات المالية في أماكن استقبال المرضى الرئيسية في ريفرسايد في العنوان 1 Shircliff
 Way, Jacksonville FL 32204أو عبر الهاتف على رقم .(904) 308-1956
ماذا يحدث إذا لم أكن مؤهالً؟
إذا لم تكن مؤهالً للحصول على المساعدة المالية وفقًا لسياسة المساعدات المالية ،يمكنك التأهل ألنواع أخرى من المساعدات.
لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال ببرنامج أهلية المرضى للتواصل الصحي ( )HOPEعلى الرقم (.1956-308 )904
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
التاجالوج
الروسية
الفيتنامية
الصربية  /الكرواتية
العربية
الفرنسية
الكريولية
الصينية
البرتغالية

