ملخص سياسة المساعدات المالية
تلتزم  ،Ascension Saint Agnesبما 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 Saint Agnesبنفس المقدار بإدارة موارد الرعاية الصحية الخاصة بها باعتبارها خدمات مقدمة للمجتمع
بأسره .وانطالقًا من هذه المبادئ ،توفر  Ascension Saint Agnesالمساعدة المالية لبعض األشخاص الذين يتلقون رعاية
طبية طارئة أو ضرورية من  .Ascension Saint Agnesويقدم هذا الملخص نظرة عامة مختصرة على سياسة المساعدات
المالية الخاصة بمستشفى .Ascension Saint Agnes
من هو الشخص المؤهل؟
قد تتمكن من الحصول على مساعدة مالية إذا كنت تعيش في أربوتوس  ,21227بروكلين  /لينثيكوم ,21225 ,كاتونسفيل
 ,21250,21228كيرتس باي ,21226جوين أوك  ,21207ساوث بالتيمور سيتي  ,21230 ,21223ساوث إيست بالتيمور
سيتي  ,21229ويست بالتيمور سيتي  .21217 ,21216 ,21215عادة 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  500%من مستوى الفقر الفيدرالي ،فستحصل على خصم وفقًا لمقياس متدرج أو حسب اختبار
استطالع الموارد المالية .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 يتم فرض رسوم على المرضى المؤهلين للحصول على
مساعدة مالية أكثر من الرسوم ناقص هامش ربح المستشفى أو المبالغ المدفوعة بصفة عامة للمرضى الذين لديهم تغطية
تأمينية ،أيهما أقل.
التقدير المكتوب.
يحق للمرضى طلب وتلقي تقدير مكتوب للرسوم اإلجمالية للخدمات واإلجراءات والمستلزمات غير الطارئة بالمستشفى والتي
من المتوقع بشكل معقول أن يقدمها المستشفى للخدمات المهنية.
ما الخدمات التي تتم تغطيتها؟
تنطبق سياسة المساعدات المالية على الخدمات في حاالت الطوارئ وغيرها من الرعاية الضرورية من الناحية الطبية .رسوم
الطبيب غير مشمولة في فاتورة المستشفى وسيتم دفعها بشكل منفصل .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 .للتقدم بطلب ،يرجى االتصال على الرقم .667-234-2140
كيف يمكنني الحصول على مساعدة بشأن تقديم طلب؟
للحصول على مساعدة بشأن طلب بموجب سياسة المساعدة المالية ،يمكنك االتصال بخدمات المرضى المالية على الرقم
 ,667-234-2140أو وكالة  Maryland Medical Assistanceعلى الرقم  1-855-642-8572أو عبر اإلنترنت على
الموقع  ،www.dhr.state.md.usأو إدارة الخدمات االجتماعية المحلية عبر الهاتف على الرقم ;1-800-332-6347
لمستخدمي أجهزة الهواتف النصية. ;1-800-925-4434 :

كيف يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات؟
تتوفر نسخ من سياسة المساعدة المالية ونموذج الطلب بموجب سياسة المساعدة المالية عبر الموقع
 https://healthcare.ascension.org/Locations/Maryland/MDBAL/Baltimore-Saint-Agnes-Hospitalوفي العنوان
 ،900 S. Caton Avenue, Baltimore, MD 21229في قسم الخدمات المالية للمرضى .يمكن أيضًا الحصول على
نسخ مجانية من الطلب بموجب سياسة المساعدة المالية وسياسة المساعدة المالية عن طريق البريد عن طريق االتصال بقسم
الخدمات المالية للمرضى على الرقم .667-234-2140
ماذا يحدث إذا لم أكن مؤهالً؟
ً
إذا لم تكن مؤهالً للحصول على المساعدة المالية وفقا لسياسة المساعدات المالية ،يمكنك التأهل ألنواع أخرى من المساعدات.
للحصول على المزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بقسم الخدمات المالية للمرضى ،في العنوان 900 S. Caton
 Avenue, Baltimore, MD 21229أو عبر الهاتف على الرقم .667-234-2140
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:
العربية
البورمية
الصينية (المبسطة)
الصينية (التقليدية)
اإلنجليزية
الفرنسية
الجوجاراتية
اإليطالية
الكورية
الروسية
اإلسبانية
التاجالوج
األوردو
الفيتنامية

