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 ملخص سياسة المساعدات المالية 

 

الخاضعون للتغطية بالحفاظ على   Medical Groupوموفرو رعاية  St. Maryو Ascension Genesysتلتزم منشآت 

كرامة كل شخص واحترامه مع إيالء اهتمام خاص لهؤالء الذين يعانون من العوائق التي تحول دون الحصول على خدمات 

وموفرو الرعاية بها بنفس المقدار بإدارة موارد الرعاية الصحية الخاصة بها  Ascensionوتلتزم منشآت  الرعاية الصحية.

 St. Maryو Ascension Genesysوانطالقًا من هذه المبادئ، توفر منشآت  مات مقدمة للمجتمع بأسره.باعتبارها خد

الخاضعون للتغطية المساعدة المالية لبعض األشخاص الذين يتلقون رعاية طبية طارئة أو   Medical Groupوموفرو رعاية 

ويقدم هذا الملخص نظرة عامة   عين للتغطية.وموفري الرعاية الخاض Ascension Mid-Michiganضرورية من منشآت 

 Medicalوموفرو رعاية  St. Maryو Ascension Genesysمختصرة على سياسة المساعدات المالية الخاصة بمستشفى 

Group .الخاضعون للتغطية 

 

 من هو الشخص المؤهل؟

يناك أو باي أو جينيزي أو جالدوين أو قد تتمكن من الحصول على مساعدة مالية إذا كنت تعيش في مقاطعة ألكونا أو أر 

عادة ما يتم تحديد  جراتيوت أو إيوسكو أو البير أو ميدالند أو أوكالند أو أوجيماو أو ساجيناو أو شياواسي أو توسكوال.

من مستوى  250%إذا كان دخلك أقل من  المساعدات المالية عن طريق مقارنة إجمالي دخل العائلة بمستوى الفقر الفيدرالي.

إذا كان   مع خصم الجزء الذي تتكبده من الرسوم. 100%الفقر الفيدرالي أو ما يعادله، فستتلقى الرعاية الخيرية الكاملة بنسبة 

من مستوى الفقر الفيدرالي، فستحصل على خصم   400%من مستوى الفقر الفيدرالي لكنه ال يتجاوز  250%دخلك أعلى من 

إذا كان لديك دين طبي بسبب الرعاية الطارئة والرعاية الطبية الضرورية وكان هذا الدين يتجاوز دخلك،   سب مستوى دخلك.ح

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

الية. إذا كنت مؤهالً للحصول على المساعدة المالية، فقد تضطر إلى دفع رسوم فلن تكون مؤهالً للحصول على المساعدة الم

لن تُفرض على المرضى المؤهلين للحصول على مساعدات مالية رسوم للحصول على الرعاية   ثابتة ضئيلة مقابل الخدمات.

  ينية.المناسبة بما هو أكثر من المبالغ المدفوعة بصفة عامة للمرضى الذين لديهم تغطية تأم

 

 ما الخدمات التي تتم تغطيتها؟

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

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

 

 يمكنني التقدم للحصول عليها؟كيف 

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؟

المالية، يمكنك االتصال بعضو من فريق المساعدة المالية  للحصول على المساعدة بشأن تقديم طلب الحصول على المساعدة  

  الخاص بنا على إحدى األرقام التالية وفقًا للمنشأة المحددة.

 

 

 

 

 



 

 كيف يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات؟ 

والعناوين أدناه بناًء على تتوفر نسخ من نموذج الطلب بموجب سياسة المساعدة المالية وسياسة المساعدة المالية في المواقع 

المنشأة المحددة. يمكن أيًضا الحصول على نسخ مجانية من سياسة المساعدات المالية والطلب بموجب سياسة المساعدات المالية  

ت تتوفر أيًضا معلوما عبر البريد من خالل االتصال برقم هاتف قسم خدمات العمالء الوارد أدناه اعتمادًا على المنشأة المحددة.

  إضافية حول سياسة المساعدة المالية في المواقع وأرقام الهواتف أدناه بناًء على المنشأة المحددة.

 المنشأة / الموقع حيث تم تقديم الخدمات 
رقم هاتف المستشار  

 المالي 
رقم هاتف خدمات  

 العمالء 
رقم فاكس المستشار  

 المالي 
 أرسل الطلبات المكتملة إلى: 

Ascension Genesys Hospital 810-606-7431 888-544-7737 810-606-7897 

Financial Counseling Dept.  

One Genesys Parkway,  

Grand Blanc, MI 48439 

Ascension St. Mary's Hospital 989-907-7585 888-978-6279 989-907-7765 

Financial Counseling Dept.  

4599 Towne Centre Rd.  

Saginaw, MI 48604 

Ascension Genesys Ambulatory Imaging 810-424-2101 810-424-2101 810-249-4388 

Providers Management, Inc.  

3495 S. Center Road,  

Burton, MI 48509 

Ascension Genesys Ambulatory Therapy 810-424-2101 810-424-2101 810-249-4388 

Providers Management, Inc.  

3495 S. Center Road,  

Burton, MI 48509 

Ascension Medical Group Providers - 

Genesys 800-566-5050 844-701-9988 512-324-8962 

N.R.S.C. - Financial Assistance Dept.  

4616 West Howard Lane, Ste 850  

Austin, Texas 78728 

Ascension Medical Group - Genesys - 

Integrated Providers 810-424-2101 810-424-2101 810-249-4388 

Providers Management, Inc.  

3495 S. Center Road,  

Burton, MI 48509 

Ascension Medical Group Providers - St. 

Mary's 800-566-5050 800-566-5050 317-583-2753 

N.R.S.C. - Financial Assistance Dept.  

10330 N Meridian St., Ste 200  

Indianapolis, IN 46290 

 

 تتوفر معلومات المساعدة المالية أيًضا في مواقع الويب التالية بناًء على المنشأة المحددة: 

الخدمات  تقديم تم  حيث  الموقع/  المنشأة المالية  المساعدة ويب موقع   

Ascension Genesys Hospital 
https://healthcare.ascension.org/Locations/Michigan/MIGRA/Grand- 

Blanc-Ascension-Genesys-Hospital/Financial-Assistance 

Ascension St. Mary's Hospital 
https://healthcare.ascension.org/Locations/Michigan/MISAG/Saginaw- 

Ascension-St-Marys-Hospital/Financial-Assistance 

Ascension Genesys Ambulatory Imaging 

https://healthcare.ascension.org/Locations/Michigan/MIGRA/Grand- 
Blanc-Ascension-Genesys-Hospital/Financial-Assistance 

Ascension Genesys Ambulatory Therapy 

https://healthcare.ascension.org/Locations/Michigan/MIGRA/Grand- 
Blanc-Ascension-Genesys-Hospital/Financial-Assistance 

Ascension Medical Group Providers - 

Genesys 

https://healthcare.ascension.org/Locations/Michigan/MIGRA/Grand- 
Blanc-Ascension-Genesys-Hospital/Financial-Assistance 

Ascension Medical Group - Genesys - 

Integrated Providers 

https://healthcare.ascension.org/Locations/Michigan/MIGRA/Grand- 
Blanc-Ascension-Genesys-Hospital/Financial-Assistance 

Ascension Medical Group Providers - St. 

Mary's 
https://healthcare.ascension.org/Locations/Michigan/MISAG/Saginaw- 

Ascension-St-Marys-Hospital/Financial-Assistance 

 

https://healthcare.ascension.org/Locations/Michigan/MIGRA/Grand-
https://healthcare.ascension.org/Locations/Michigan/MISAG/Saginaw-
https://healthcare.ascension.org/Locations/Michigan/MIGRA/Grand-
https://healthcare.ascension.org/Locations/Michigan/MIGRA/Grand-
https://healthcare.ascension.org/Locations/Michigan/MIGRA/Grand-
https://healthcare.ascension.org/Locations/Michigan/MIGRA/Grand-
https://healthcare.ascension.org/Locations/Michigan/MISAG/Saginaw-


 

 ماذا يحدث إذا لم أكن مؤهالً؟

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

  لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بأحد أعضاء فريق االستشارات المالية في الموقع أو برقم الهاتف المذكور أعاله.

 

ب المساعدة المالية والتعليمات المتعلقة بذلك وهذا الملخص المكتوب تتوفر ترجمة سياسة المساعدات المالية والطلب بموج

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

 

 الكورية األلمانية العربية

 الروسية الهندية الصينية

 اإلسبانية اليابانية اإلنجليزية

 

 

 
 


