
ASCENSION SETON 

 

DELL CHILDREN’S MEDICAL CENTER OF CENTRAL TEXAS 

ASCENSION SETON MEDICAL CENTER AUSTIN 

ASCENSION SETON BASTROP 

ASCENSION SETON HAYS 

ASCENSION SETON WILLIAMSON 

ASCENSION SETON NORTHWEST 

ASCENSION SETON SOUTHWEST 

DAVISASCENSION SETON EDGAR B.  

ASCENSION SETON HIGHLAND LAKES 

ASCENSION SETON SHOAL CREEK 

ASCENSION SETON SMITHVILLE 

DELL SETON MEDICAL CENTER AT THE UNIVERSITY OF TEXAS 

 

 ملخص سياسة المساعدة المالية 

 

، بما في ذلك إدارات الصحة الواردة أعاله، بالحفاظ على كرامة كل شخص واحترامها مع إيالء  Ascension Setonتلتزم 

 اهتمام خاص لهؤالء الذين يعانون من العوائق التي تحول دون الحصول على خدمات الرعاية الصحية.  وتلتزم 

Ascension Seton ارها خدمات مقدمة للمجتمع بأسره.  بنفس المقدار بإدارة موارد الرعاية الصحية الخاصة بها باعتب

المساعدة المالية لبعض األشخاص الذين يتلقون رعاية طبية طارئة أو  Ascension Setonوانطالقًا من هذه المبادئ، توفر 

.  ويقدم هذا الملخص نظرة عامة مختصرة على سياسة المساعدة المالية الخاصة بمستشفى  Ascension Setonضرورية من 

Ascension Seton . 

 

 من هو الشخص المؤهل؟

مقاطعتا هايس  -.( الجنوب 2مقاطعة ترافيس، و -.( الوسط 1يمكنك الحصول على المساعدات المالية إذا كنت تعيش في  

مقاطعات  -.( الشرق 5مقاطعات نورنت وبالنكو وليانو، و -.( الغرب 4مقاطعة ويليامسون، و -.( الشمال 3وكالدويل، و

جونزاليس ولي، باإلضافة إلى مقاطعة سان سابا.  عادة ما يتم تحديد المساعدات المالية عن طريق مقارنة  باستروب وفايت و

من مستوى الفقر الفيدرالي أو ما يعادله، فستتلقى   %250إجمالي دخل العائلة بمستوى الفقر الفيدرالي.  إذا كان دخلك أقل من 

من مستوى  %250م الجزء الذي تتكبده من الرسوم.  إذا كان دخلك أعلى من مع خص %100الرعاية الخيرية الكاملة بنسبة 

من مستوى الفقر الفيدرالي، فستحصل على خصم حسب مستوى دخلك.  إذا كان لديك  %400الفقر الفيدرالي لكنه ال يتجاوز 

لك، فقد تكون مؤهالً للحصول على دين طبي بسبب الرعاية الطارئة والرعاية الطبية الضرورية وكان هذا الدين يتجاوز دخ

مؤهالً للحصول على  من مبلغ الدخل بموجب مستوى الفقر الفيدرالي، فلن تكون %250خصم.  إذا كانت لديك أصول تزيد عن 

المساعدة المالية.  قد تضطر إلى دفع رسوم ثابتة ضئيلة مقابل الخدمات.  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.   

 

 الخدمات التي تتم تغطيتها؟ما 

تنطبق سياسة المساعدة المالية على الخدمات في حاالت الطوارئ وغيرها من الرعاية الضرورية من الناحية الطبية.  وتم 

 تحديد هذه الشروط في سياسة المساعدة المالية.  ال تغطي سياسة المساعدة المالية جميع أنواع الرعاية األخرى. 

 

 التقدم للحصول عليها؟كيف يمكنني 

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

 وطلبها.

 



ريض في  سيتم توفير الطلب بموجب سياسة المساعدة المالية وتعليمات الطلب بموجب سياسة المساعدة المالية عندما يطلبها الم

 وقت توفير الخدمة.

 

إذا رغب المريض في التقدم بطلب للحصول على مساعدة مالية بعد يوم )أيام( الخدمة، يمكن للمريض الوصول إلى الطلب 

 بموجب سياسة المساعدة المالية وتعليمات الطلب بموجب سياسة المساعدة المالية وطباعتها مباشرةً من موقع 

Ascension Seton .عبر الويب 

 

يمكن أن يطلب المرضى أيًضا إرسال نسخة من الطلب بموجب سياسة المساعدة المالية وتعليمات الطلب بموجب سياسة 

المساعدة المالية عن طريق البريد. لطلب نسخة من الوثائق عن طريق البريد، يجب على المرضى االتصال بقسم الخدمات 

 على الرقم  Ascension Medical Groupأو خدمة عمالء  1125-324-512المالية للمرضى بالمستشفى على الرقم 

 512-324-8960. 

 

 كيف يمكنني الحصول على مساعدة بشأن تقديم طلب؟

للمساعدة في الطلب بموجب سياسة المساعدة المالية، يمكنك االتصال بقسم الخدمات المالية للمرضى عبر الهاتف على الرقم 

 . تتاح المساعدة اإلضافية أيًضا عند الطلب في أي منطقة لدخول المرضى. 7624-749-800أو الرقم  512-324-1125

 

 كيف يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات؟

-www.healthcare.ascension.org/Financialتتوفر نسخ من سياسة المساعدة المالية ونموذج طلبها عبر الموقع 

Assistance/Texas على نسخ مجانية من الطلب بموجب سياسة المساعدة المالية وسياسة المساعدة .  يمكن أيًضا الحصول

. تتوفر أيًضا 1125-324-512المالية عن طريق البريد عن طريق االتصال بقسم الخدمات المالية للمرضى على الرقم 

 الهاتف على الرقم   معلومات إضافية حول سياسة المساعدة المالية عند الطلب في أي منطقة إلدخال المرضى أو عبر

 ..  7624-749-800أو الرقم  512-324-1125

 

 ماذا يحدث إذا لم أكن مؤهالً؟

إذا لم تكن مؤهالً للحصول على المساعدة المالية وفقًا لسياسة المساعدة المالية، يمكنك التأهل ألنواع أخرى من المساعدات.  

 . 7624-749-800أو الرقم  1125-324-512قم لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال عبر الهاتف على الر

 

تتوفر ترجمة سياسة المساعدة المالية والطلب بموجب المساعدة المالية والتعليمات المتعلقة بذلك وهذا الملخص المكتوب 

 بلغة مبسطة باللغات التالية على موقع الويب الخاص بنا وحسب الطلب: 

 

 والفيتنامية والكورية والعربية.اإلنجليزية واإلسبانية والصينية 


