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AMITA HEALTH 
 

Alexian Brothers Behavioral Health Hospital؛ Alexian Brothers Medical Center؛ Holy Family 
Medical Center؛ Mercy Medical Center؛ Resurrection  

Medical Center؛ Saint Francis Hospital؛ Saint Joseph Hospital – Chicago؛ Saint Joseph Hospital-
Elgin؛ Saint Joseph Medical Center؛ Saints Mary and Elizabeth Medical Center؛ St. Alexius 

Medical Center؛ St. Mary's Hospital؛ ممارسات األطباء العاملین 
 

 ملخص سیاسة المساعدة المالیة
 

ظ على كرامة كل شخص واحترامھا مع إیالء ، بما في ذلك وزارات الصحة الواردة أعاله، بالحفاAMITA Healthتلتزم 
  AMITA Healthاھتمام خاص لھؤالء الذین یعانون عوائق تحول دون الحصول على خدمات الرعایة الصحیة. وتلتزم 

وانطالقًا من ھذه المبادئ، توف ر  بالمقدار نفسھ إلدارة موارد الرعایة الصحیة الخاصة بھا باعتبارھا خدمة ُمقدمة للمجتمع بأسره. 
AMITA Health   المساعدة المالیة لبعض األشخاص الذین یتلقون رعایة طبیة طارئة أو ضروریة منAMITA Health  .

 .AMITA Healthویقدم ھذا الملخص نظرة عامة مختصرة على سیاسة المساعدة المالیة الخاصة بمستشفى  
 

 من یمكنھ التأھل؟  
ًما في إلینوي. عادةً ما یتم تحدید المساعدة المالیة عن طریق مقارنة إجمالي یمكنك الحصول على المساعدة المالیة إذا كنت مقی

 دخل العائلة بمستوى الفقر الفیدرالي. 
  100من مستوى الفقر الفیدرالي أو ما یعادلھ، فستتلقى الرعایة الخیریة الكاملة بنسبة %   250إذا كان دخلك أقل من %  ●

 مع خصم الجزء الذي تتكبده من الرسوم.
من مستوى    600من مستوى الفقر الفیدرالي لكنھ ال یتجاوز %   250لم یكن مؤمنًا علیك وكان دخلك أعلى من %  إذا ●

 الفقر الفیدرالي، فإنھ یمكنك الحصول على خصم بموجب مقیاس متدرج حسب مستوى دخلك.
من مستوى    400یتجاوز % من مستوى الفقر الفیدرالي لكنھ ال   250أما إذا كنت مؤمنًا علیك وكان دخلك أعلى من %  ●

 الفقر الفیدرالي، فإنھ یمكنك الحصول على خصم بموجب مقیاس متدرج حسب مستوى دخلك.
% من دخلك، 20إذا كان علیك دین طبي بسبب الرعایة الطارئة والرعایة الطبیة الضروریة وكان ھذا الدین یتجاوز  ●

 فقد تكون مؤھالً للحصول على خصم.  
 

من مبلغ الدخل بموجب مستوى الفقر الفیدرالي، فلن تكون مؤھالً للحصول على    600د عن % إذا كانت لدیك أصول تزی
المساعدة المالیة. لن تُفرض على المرضى المؤھلین للحصول على مساعدة مالیة رسوم للحصول على الرعایة المناسبة بما ھو 

 یة.  أكثر من المبالغ المدفوعة بصفة عامة للمرضى الذین لدیھم تغطیة تأمین
 

 ما الخدمات التي تتم تغطیتھا؟
تنطبق سیاسة المساعدة المالیة على الخدمات في حاالت الطوارئ وغیرھا من الرعایة الضروریة من الناحیة الطبیة. وتم تحدید  

 ھذه الشروط في سیاسة المساعدة المالیة. ال تغطي سیاسة المساعدة المالیة جمیع أنواع الرعایة األخرى.
 

 ي التقدم للحصول علیھا؟وكیف یمكنن
للتقدم للحصول على المساعدة المالیة، عادةً ما ستكمل طلبًا مكتوبًا وتقدم الوثائق المؤیدة، كما ھو محدد في سیاسة المساعدة  

 المالیة وطلبھا.
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 كیف یمكنني الحصول على مساعدة بشأن تقدیم طلب؟
من خالل االتصال بالرقم   AMITA Healthللحصول على مساعدة بشأن طلب سیاسة المساعدة المالیة، یمكنك التواصل مع 

، أو كتابیًا  amitafinancialassistance@amitahealth.org، أو عبر البرید اإللكتروني على العنوان 888-693-2252
 على العنوان: 

  
AMITA Health PFS  

Attention: Financial Assistance Department 
1000 Remington Blvd., Suite 110  

Bolingbrook, IL 60440  
 
 

 كیف یمكنني الحصول على مزید من المعلومات؟
 تتوفر نسخ من سیاسة المساعدة المالیة ونموذج الطلب بموجبھا على 

 assistance-bill/financial-your-resources/pay-https://www.amitahealth.org/patient  وفي إدارات الصحة
لمساعدة المالیة والطلب بموجبھا أیضًا عبر البرید من خالل المذكورة أعاله. یمكن أیضًا الحصول على نسخ مجانیة من سیاسة ا

المراسلة على العنوان المشار إلیھ أعاله. كما تتاح أیضًا معلومات إضافیة حول سیاسة المساعدة المالیة عبر البرید اإللكتروني 
 .2252-693-888أو عبر الھاتف على الرقم   amitafinancialassistance@amitahealth.orgعلى العنوان 

 
 

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

ر البرید  ؛ أو عب2252-693-888عن طریق الھاتف على الرقم   AMITA Healthلمزید من المعلومات، یرجى التواصل مع  
 اإللكتروني أو كتابیًا كما ھو موضح أعاله.

 
 

تتوفر ترجمة سیاسة المساعدة المالیة والطلب بموجبھا والتعلیمات المتعلقة بذلك وھذا الملخص المكتوب بلغة مبسطة باللغات 
بنا وحسب الطلب:  التالیة على موقع الویب الخاص 

 
English; Español (Spanish); Polski (Polish); Tagalog (Filipino); 简体中文 (Simplified Chinese); 漢語 

(Traditional Chinese); 한국어 (Korean); Deutsch (German); اُردُو (Urdu); ગુજરાતી (Gujarati); Русский 
(Russian); Italiano (Italian); िहंदी (Hindi); Français (French); Eλληνικά (Greek); Tiếng Việt (Vietnamese); 
日本語 (Japanese); Srpski (Serbian); ภาษาไทย (Thai); Kreyòl (Haitian Creole); босански (Bosnian); 
��ែខ�រ (Khmer); Hrvatski (Croatian); فارسی (Farsi); العربیة (Arabic) 

 

https://www.amitahealth.org/patient-resources/pay-your-bill/financial-assistance/

