
 9 من1 صفحة          .المالية المساعدة سياسة ". اإلدارية السياسة

 مركز شور الطبي

 

 10/1/2015 :صداراال تاريخ

 11/7/2017 مراجعة: آخر تاريخ

 

 المالية ةوالمساعد الخيرية الرعاية السياسة: عنوان

 المهنية الرسوم تشمل وال (SMC) الطبي شور مركز قدمهايُ  والتي طبيًا الالزمة الصحية الرعاية خدمات السياسة هذه تُغطي النطاق:

 شور شركاء وخدمات بايفرونت الطوارئ أطباء وخدمات (ARS) المتقدمة األشعة حلول قدمهاتُ  التي األطباء بخدمات المرتبطة

 مركز لتزموي اآلخرين. والموردين االستشاريين األطباء خدمات من وغيرها ،أطباء أنفيجين للتخدير وخدمات (SPA) الباثولوجيين

 هذه من يُقصد وال الدفع. على المالية قدرتهم عن النظر بغض طارئة طبية حاالت من عانونيُ  الذين المرضى بعالج شور الطبي

 هؤالء كان إذا إال مشترك تأمين أو عالية خصوماتب صحي تأمين لديهم الذين للمرضى المخفَّضة أو المجانية الرعاية تقديم السياسة

 لديه ليس أو تأمين لديه ليس شخص يأل ويجوز السياسة. هذه بموجب المالية المساعدة على للحصول ذلكل اخالفً  ينمؤهل المرضى

 على للحصول التقدم منه عليها يحصل التي الخدمات مقابل شور الطبي مركز تجاه المالية التزاماته من جزء أو كل دفع على القدرة

  .اختيارية تجميلية اتلجراح الخضوع في راغبينال المرضى على ذلك يسري وال ،المالية والمساعدة الخيرية الرعاية

 المؤهلين غير أو كاف   غير تأمين على الحاصلين أو عليهم المؤمن غير لألشخاص المالية ةالمساعد بتقديم مركزال يلتزم السياسة:

 مركز لتزميو .منهم لكل   المالي وضعال حسب الالزمة الطبية الرعاية على الحصول أتعاب دفع على قادرينال غير أو حكومي لبرنامج

 عتزميو مرضاه. جميع مع ابه يتعامل يتال هميةواأل الكرامة من القدر بنفس مالية احتياجات لديهم الذين المرضى بعالج شور الطبي

 السارية. والمحلية والوالئية االتحادية القوانين مع تتماشى المالية للمساعدة إجراءات وضع السياسة، هذه مع ،شور الطبي مركز

 تعريفات:

 سنة كل بداية في تحاديةاال الحكومة عن الصادرة المالية اإلرشادية القواعد ستخدمتُ  - لفقرا تعريفل تحاديةاال اإلرشادية القواعد

 والخدمات الصحة لوزارة اإللكتروني الموقع من حاليًا المطبقة القواعد على الحصول يمكنو ،الفقر برامجل هليةاأل لتحديد تقويمية

 . www.hhs.gov اإلنسانية

 خطة )ب( ؛أخرى تأمين شركة )أ( مع الصحية للرعاية أخرى تغطية بأية يتمتع ال الذي الشخص هو – عليه المؤمن غير الشخص

ERISAبما الصحية للرعاية درالييف برنامج )ج( ؛( و ميديكيدو ريميديك الحصر ال المثال سبيل على ذلك فيSCHIP ؛)وترايكير 

 المقدمة المطالبات ذلك في بما الفاتورة، من جزء أي أو كلل أخرى تغطية أي أو الطبي االدخار حسابات أو العمال ضاتتعوي )د(

 الحاالت على فقط يقتصر ذلك ولكن ،شور الطبي مركز كيانات حدىإل التنازل فيها يتمو بالتأمين مشمولة تكون والتي ثالثة جهة ضد

 ا.فعليً  الدفعب التأمين شركة افيه تقوم التي

 تربطهم تبني أو زواج أو ميالد عالقة لهم يكونو التعداد مكتب تعريف حسب امعً  يقيمون أكثر أو شخصين عن عبارة هي – األسرة

 المساعدة تقديم ألغراض معال أنه الضريبي عائده على معتمد له معال وجود يدعي الذي المريض اعتبار ويجوز البعض. ببعضهم

 .الداخلية اإليرادات دائرة لقواعد ووفقًا المالية

 اإلرشادية القواعد حساب عند التالي الدخل يستخدم والذي التعداد مكتب تعريف باستخدام األسرة دخل تحديد يتم - األسرة وحدة دخل

 للفقر: تحاديةاال

 مدفوعاتو العامة المساعدةو التكميلي الضمان دخلو االجتماعي الضمانو العمال جورأو البطالة إعانةو الدخل يشمل •

 الدخلو والعوائد اإليجاراتو األسهم أرباحو فوائدو التقاعد دخل أو التقاعد معاشاتو الورثة استحقاقاتو القدامى المحاربين
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 أيةو األسرة خارج من الواردة اتوالمساعد الطفل نفقةو الزوجة ونفقة التعليمية والمساعدات يقوالصناد العقارات من

  ؛أخرى متنوعة مصادر

 السكن(؛ وإعانات األغذية طوابع )مثل النقدية غير مزاياال حسبتُ  ال •

  الضريبة؛ احتساب قبل ما أساس على تُحدد •

  الرأسمالية؛ الخسائر أو األرباح تشمل ال •

  (.المسكن نفس في يقيمون الذين) األقارب غير من دخلال تشمل ال •

 

 عتبروتُ  ،ايومً  30 خالل انقدً  تصفيته يمكن ملموس بند أي أو الصندوق في الموجودة نقديةال أنها على تعريفها يتم - األصول

 األجل قصيرة والسندات واألسهم 401Kاالدخار وحسابات (IRA) الفردي التقاعد اتحسابو الشيكات وحسابات النقدية الحسابات

 لسياسة النقدية والقيمة االستثمارية والصناديق والسندات المال سوق وصناديق اإليداع شهادات عتبرتُ  بينما سائلة أصول بمثابة

 اأيضً  الملموسة األصول تشمل وقد الضرورة. عند اسريعً  انقدً  توفر أن يمكن التي االستثمارات على أمثلة بمثابة الحياة على التأمين

 لنوع اوفقً  سائلة مشتركة ملكية المملوكة األصول اعتبار ويمكن والمخزون. واألراضي والمباني اآلالت مثل الثابتة، األصول

 .المالية المساعدة ألغراض للتصفية أصل بمثابة الطلب لمقدم األساسي السكن عتبريُ  الو والملكية. األصل

 للدخل شهري شخصي نموذج عرض يلزمو ،التجارية التشغيل مصاريف بعد المتبقي المبلغ بأنه عرفيُ  - ُحرال لالعم دخل

 األهلية. تحديد في للمساعدة سابق سنوي ربع دخل وبيان والنفقات

 بحيث الشديد( األلم أعراض ذلك في )بما كافية شدة ذاتو حادة أعراض فيها تتجلى حالة بأنها تُعرف - الطارئة الطبية الظروف

 في تسببت وأ لخطرل (بعد يولد لم طفل صحة أو) الفرد صحة تعريض إلى معقول بشكل الفورية الطبية الرعاية غياب تؤدي

 .أجهزته من جهاز أي في خطير وظيفي اختالل أو الجسم لوظائف خطيرة إعاقة حدوث

 أو المرض عالج أو لتشخيص وضرورية معقولة بنود أو كخدماتميديكير  برنامج ايُعرفه – الطبية الناحية من ةضروري

 اإلصابة.

 المالية المؤهالت إلى استنادًا الخيرية الرعاية على للحصول مؤهالً  أنه يُفترض المريض بأن تقرير - االفتراضية الخيرية الرعاية

 والتاريخية.

 الضرورية الطبية لخدماتل عليهم المؤمن غير المرضى يكونو ،المجانية" "الرعاية تلقي على القدرة تعني - الخيرية الرعاية

 الفقر مستوى من% 200 يتجاوز ال أسري دخل لديهم والذين األخرى التأمينية أو الحكومية للتغطية مؤهلينال غير من الصلة ذات

  .المجانية" "الرعاية على للحصول مؤهلين تحادياال

 للتغطية هلينؤالم غير من الصلة ذات الخدمة على للحصول عليهم المؤمن غير المرضى أن إلى تُشير – المالية المساعدة

 الفقر مستوى من %300 يتجاوز وال% 200 عن يزيد أسري دخل لديهم ممن األخرى التأمينية التغطية من وغيرها الحكومية

 عام. شكلب ميديكير فواتير على سدادها يتم مبالغ شكل في المالية مساعدةال لتلقي مؤهلين تحادياال

 الخدمات لقاء المركز تجاه المالية التزاماته من جزء أو كل دفع على القدرة لديه ليس أو تأمين لديه ليس شخص أي يكون – األهلية

 يخضعون الذين المرضى على ذلك يسري وال ،المالية والمساعدة الخيرية الرعاية على للحصول مؤهاًل  منه عليها يحصل التي

 واجدتت وبالتالي كبيرة أصول لديهم يكون عليهم المؤمن غير المرضى من صغيرة نسبة أن ونعرف االختيارية. التجميل اتلجراح

 في تنعكس ال أخرى أصول أو الضرائب من معفى دخل األفراد لهؤالء يكون وقد الصحية. الرعاية خدمات مقابل الدفع على القدرة

 من الشريحة ههذ إلى ميديکير برنامج رسوم أو مجانية رعاية جدول أسعار تقديم السياسة هذه من يُقصد الو ،الضريبي اإلقرار

 السياسة. هذه في المشاركة قسم في المفصل الذاتي الدفع خصم على للحصول مؤهلون همألن عليهم المؤمن غير المرضى

 المرضى تحميل يتم لن (،5) (R) 501 الداخلية اإليرادات خدمة لقانون وفقًا -(AGB) عموًما بها فواتير إصدار يتم التي المبالغ

 الرعاية حاالت من غيرها أو الطوارئ حالة في رعايةال ههذ غطييُ  تأمين لديه فرد من أكثر المالية المساعدة لبرنامج المؤهلين

 .طبيًا الالزمة

 (AGB) عموًما بها فواتير إصدار يتم التي المبالغ

 



 9 من3 صفحة          .المالية المساعدة سياسة ". اإلدارية السياسة

 إصدار يتم التي المبالغ لحساب الوراء إلى العودة طريقة المركز يستخدم (،5) (r) 501 الداخلية اإليرادات خدمة لقانون وفقًا

 المطالبات جميع إلى ذلك يستند أنو اسنويً  المبالغ التي يتم إصدار فواتير بها عموًماة نسب احتساب يتم أن على .عموًما بها فواتير

 الرسوم إجمالي على امقسومً  اشهرً  12 مدى على الخاصة الصحية التأمينات جميع +ميديكير  خدمة رسوم بها تسمح التي

 هذه لتحديد الرسوم إجمالي على المطبقةو عموًما بها فواتير إصدار يتم التي المبالغ نسبة تطبيق يتمو المطالبات. بتلك المرتبطة

 .المبالغ

 الطلب عند للحسابات المصاحب الوصف إلى باإلضافة عموًما بها فواتير إصدار يتم التي المبالغ من المحسوبة النسب فراتتوو

 .1 داخلي (،609) 653 3717 رقمال على المالية االستشارات بمكتب االتصال طريق عن ومجانًا

 إصدار يتم التي المبالغ من أكثر المالية المساعدة سياسة بموجب المالية المساعدة على للحصول تأهله يتقرر فرد أي يتحمل لنو

 .طبيًا الضرورية الصحية الرعاية خدمات من غيرها أو طارئة طبية خدمات ألي عموًما بها فواتير

 تاحمُ  خصم أي منحه أو عموًما بها فواتير إصدار يتم التي المبالغ أقل ادائمً  المالية مساعدةال لبرنامج مؤهل فرد أي تحميل يتمو

 .السياسة هذه بموجب
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  اإلجراء:

 :المالية لمساعدةل األهلية دراسة

 الوثائق وتقديم المالية" المساعدة "طلب استكمال المسؤول الطرف أو المريض على يجب المالية، المساعدة تقديم عملية لبدء •

  المالي؛ وضعه لدعم الالزمة

 

 أو الهجرة وضع أو العرق أو الجنس أو السن االعتبار في خذؤي وال المالية، الحاجة تحديد إلى المالية المساعدة منح يستند •

  ؛الديني االنتماء أو الجنسي التوجه

 

 ؛فيها النظر يتعين التي واألصول الدخل من التحقق إجراءات لجميع واالمتثال الكامل التعاون الطلبات مقدمي على يجب •

 

 بأنه علًما المالية المساعدة على الحصول في للنظر الطبية الناحية من ضرورية الطلب لمقدم الطبية رعايةال تكون أن يجب •

  ؛االختيارية اإلجراءات أو والخدمات التجميل ألغراض المطلوبة الطبية الخدمات في النظر يتم نل

 

 التحصيل جهات ستقوم ،ذلك ومع القانونية. اإلجراءات في اتقدمً  أحرزت التي الطلب مقدم حسابات في النظر يتم لن •

 / المريض فيها يطلب حسابات أو مالية مساعدة على للحصول مؤهلة تكون قد حسابات بأي المستشفى بإخطار الخارجية

  ؛القانونية اإلجراءات اتخاذ قبل المالية المساعدة ضامنال

 

 ةمساعدال تأخذ وقد الخارجي. التحصيل جهة إلى إحالتها قبل المؤهلة الحسابات على المالية المساعدة تسويات تطبيق يتم •

  ؛الخيرية الرعاية أو العوز رعاية شكل

 

 والفواتير، التسجيل عمليات أثناء المالية المساعدة برنامج حول المرضى مع للتواصل عديدةً  جهودًا تبذل المستشفى ألن •

 يتم لم يكون حساب في تحدث لن (الداخلية اإليرادات قانون حددهيُ  الذي النحو على التقاضي )مثل الزائدة التحصيالت فإن

  ؛مالية مساعدة على للحصول طلب لتقديم الفرصة تواجدب فيه المريض إبالغ

 

 على الكافية دلةاأل وفريُ  بما أخرى مصادر خالل من توفرت قد تكون أو قدمها قد المريض يكون كافية معلومات توفرت إذا •

 الرعاية على للحصول المريض أهلية يدعم دليل وجود عدم حالة فيو .افتراضي خيري عمل بمثابة يعتبرس المريض أن

 أو الخيرية الرعاية أهلية تحديد أساس على المقدرة الدخل مبالغ لتحديد الخارجية جهاتال استخدام مركزلل يمكن الخيرية،

 اعتبار ويمكن .خارجيال تحصيللل نشاط يبأ القيام قبل المفترضة المالية المساعدة تحديد يتم أن على المحتملة الخصم مبالغ

 (1) المفترض الخيري البرنامج إطار في وثائق بدون مالية مساعدة على للحصول مؤهلةً  الحسابات من التالية األنواع

 من تتم التي اإلحاالت (3) اإلفالس؛ (2) للتحصيل؛ قابلة غير باعتبارها عادتُ  التيو التحصيل جهات إلى المحالة الحسابات

 .وفاة(ال) ممتلكات وجود عدم (4) المعتمدة؛ المجتمعية جهاتال
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 :المالي االحتياج تحديد

 :يلي ما يشمل قد فردي تقييم إجراء خالل من المالي االحتياج تحديد يتم •

 المالية؛ الحاجة لتحديد الالزمة الوثائق وتقديم التعاون فيه الطلب مقدم من يُطلب مكتمل مالي تقييم طلب  

 األصول استخدام يتم أن على األصول وقيمة الدفع على الطلب مقدم قدرة تحديد في للمساعدة خارجية مصادر استخدام 

 األصول أن حين في الدفع على القدرة تحديد في للمساعدة وغيرها والسندات المصرفية الحسابات مثل المادية غير

  ؛الديون نسب تحديد في للمساعدة ستخدمتُ  سوف وغيرها والسيارات العقارات مثل المادية

 للدفع بديلة مصادر على للحصول بطلب التقدم في المرضى ومساعدة الستكشاف مركزال من المبذول معقولال جهدال 

  ؛والخاصة العامة الدفع برامج من التغطية على الحصولو

 لم ولكنهم المالية المساعدة على للحصول للتأهل يستخدمون قد الذين المرضى لتحديد البيانات لتحليل نموذج استخدام 

 المساعدة. هذه يطلبوا

 

 الوثائق جميع استالم من اعتباًرا عمل يوم 15 عن يزيد لن والذي المناسب الوقت في المالية المساعدة قرارات اتخاذ يتم •

 بالقرار الطلب مقدم إبالغ فيمكن ،ينماليال ينمستشارال أحد مع مقابلة خالل الضرورية الوثائق جميع توفير تم إذا المطلوبة.

 عمل. يوم 15 خالل الطلب مقدم إلى بالبريد كتابي تقرير إرسال ويتم ،الوقت ذلك في

 مادية. حاجة الطارئة غير المجدولة اإلجراءات من وغيرها الطارئة غير الجراحية الخدمات تعتبر لن •

 معروفة، المريض بأهلية الصلة ذات اإلضافية المعلومات تُصبح وقت   أي في المالية المساعدة إلى الحاجة تقييم إعادة يمكن •

 فقط. ايومً  90 لمدة صالحةً  الطلبات وتكون

 أو ميديکيد أو ميديکير أو التأمين شركات من الدفعات استالم قبل نشرها تم التي المالية المساعدة حساب تسويات تبُطل •

 على المستشفى يكون ال عندما الحالة هذه وتحدث .المحاكم تسويات أو الثالث الطرف مسؤولية عن ولينؤالمس الناقلين

 رجعي. بأثر التغطية تطبيق عند أو اآلخرين بالدافعين دراية

 يجوز الو ،صولألا وقيمة العام المالي الوضع تحديد في للمساعدة األسرة فرادألو للمتقدمين ائتماني فحص إجراء مكنيُ  •

 حرميُ  قد لمتقدما بأن علًما مالي طلب على الحصول يمكن ال عندما الخيرية المؤسسة تحديد عند إال االئتمان تقرير استخدام

 غير الطلب مقدم قدمه الذي األسرية الوحدة دخل أن إلى الطلب مقدم من المقدم االئتمان تقرير أشار إذا المالية المساعدة من

 واقعي.

 لمستوى التدرجي مقياسال مع اإلجمالي الدخل مقارنة ويتم جماليإلا الدخل مجموعل امعً  سرةألا ودخل األصول قيمة تُضاف •

  لذلك. اوفقً  الخصومات تطبيق ويتم ،االتحادي الفقر
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 الصحية"( )"الرعاية نيوجيرسي مستشفيات في الصحية الرعاية مصروفات دفع في المساعدة برنامج

 

 الذين للمرضى السعر خفضةنم الرعاية أو المجانية الرعاية خالله من تاحتُ  نيوجيرسي في برنامج هو الخيرية الرعاية برنامج

 والية أنحاء جميع في شديدةال الرعاية مستشفيات في ةالخارجي العيادات فيو المستشفى داخل تمريضال خدمات يتلقون

 من غيرها أو الضرورية الطوارئ حاالت في إال لرسوما المخفضة والرعاية المستشفى في المساعدة تتوافر وال نيوجيرسي.

 ا.طبيً  الالزمة الرعاية حاالت

 

 الذين: نيوجيرسي والية سكان من كانوا إذا الخيرية للرعاية مؤهلين المرضى يكون قدو

 

 على الحاصلين أو عليهم المؤمن )غير المستشفى فاتورة من جزء سوى تدفع ال تغطية لديهم أو صحية تغطية لديهم ليس (1

(؛ غير تأمين  كاف 

  ميديكيد(؛ )مثل حكومية أو خاصة تغطية ألي مؤهلين غير (2

 أدناه. الموضحة واألصول للدخل األهلية معايير استوفوا (3

 

 :للدخل األهلية معايير

 

 على للحصول نيمؤهل االتحادي الفقر مستوى من % 200 يساوي أو من أقل لألسرة إجمالي دخل لديهم الذين المرضى يكون

 .%100 بنسبة خيرية رعاية تغطية

 

 االتحادي الفقر مستوى من %300 يساوي أو من أقل هولكن% 200 من أكبر إجمالي أسري دخل لديهم الذين المرضى يكون

 .مخفضة   بأسعار   رعاية على للحصول نيمؤهل

 

 :األصول معايير

 

 أصول وأن أمريكي الردو 7500 تتجاوز أن يمكن ال الفردية صولألا أن على صنُ ي لألصول تسجيل حد الخيرية الرعاية تشمل

 الخدمة. تاريخ من ااعتبارً  أمريكي الردو 15000 تتجاوز أن يمكن ال سرةألا

 

 :اإلقامة معايير

 

 طارئة. طبية لحالة الفورية الطبية الرعاية تتطلب التي للحاالت نيوجيرسي والية في المقيمين لغير الخيرية الرعاية توافر يجوز

 

 معلوماتال من المزيد على االطالع ويمكن ،الخيرية رعايةلل ألهليةبا الخاصة اإلرشادية القواعد وضع نيوجيرسي والية وتتولى

 التالي: الموقع على الشأن هذا في

.en.pdf_factsheet_documents/charitycarecare/.us/health/charityjhttp://www.state.n  

  

http://www.state.nj.us/health/charitycare/documents/charitycare_factsheet_en.pdf
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 غيرل مالخص (" معليه مؤمنال غيرل الممنوحة الخصومات بشأن C60 ،2008 لعام نيوجيرسي واليةل العام قانونال

 "(معليه المؤمن

 

 من أقل اإلجمالي األسري الدخل ذوي من عليهم المؤمن غير للمرضى نيوجيرسي والية في عليهم المؤمن لغير الخصم يتوافر

 هذا إطار في مخفضة   بأسعار   رعاية على للحصول مؤهالً  المريض يكون أن ويجوز ،تحادياال الفقر مستوى من% 500

 .نيوجيرسي والية سكان من المؤهلين األفراد يكون أن على البرنامج

 

 المالية: المساعدة إرشادات

 

 للحصول األهلية لتحديد تقديمها يتم التيو الطلب كمالستا وقت المطبقة للفقر تحاديةاال اإلرشادية القواعد الطبي شور مركز يستخدم

 :التالي النحو على المعايير هذه تحديد يتمو ،المالية المساعدة على

 

 صنفتُ و ،المجانية الرعاية على للحصول مؤهلةً  للفقر تحادياال المستوى من أقل أو% 200 تبلغ التي األسر دخول تكون 

  ؛عوزال رعاية بند حتت

 

 أو للفقر تحادياال المستوى من% 300 بلغت هاولكن للفقر تحادياال المستوى من% 200 تتجاوز التي األسر دخول تكون 

  ؛خيرية رعاية بند تحت وتُصنف ،تدرجي مقياس أساس على مخفضة أسعار على للحصول مؤهلةً  هعن تقل

 

 بموجب المساعدة على للحصول المؤهلين وغير كاف   غير بقدر عليهم المؤمن أو عليهم المؤمن غير األشخاص يكون 

 برنامج ضمن التأهل يؤديو المستشفى. في ةمخفض راسعأ على للحصول مؤهلين المحلية أو االتحادية أو والئيةال البرامج

يتماشى  .ديكير للخدمات المقدمةي% أو أقل من سعر م115لتساوي  التكاليف إجمالي من تخفيض إلى شور الطبي مركز

 ويؤدي. 2008أغسطس  8 بتاريخالذي تم الموافقة عليه  60، الفصل P.L.2008هذا التخفيض مع قانون والية نيوجيرسي 

 إجمالي بين للعالقة استعراض إلى ااستنادً  تأمينية تغطية لديهم الذين لألفراد دفعه تمي عما عادةً  يقل مبلغ إلى التخفيض هذا

 عليهم. المؤمن األفراد من المقدمة الرعاية ومدفوعات الرسوم
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 المحملة المبالغ احتساب أسس

 

 على للحصول المالية المساعدة لبرنامج المؤهلين األفراد على المحمل المبلغ حساب في المستخدمة الطريقة يلي ما وضحيُ 

 .السياسة هذه بموجب جزئية أو كاملة مالية مساعدة

 

 الخيرية الرعاية

 

 للرسوم نيوجيرسي والية جدول استخدام طريق عن الشخصي حسابه من بإنفاقها المريض سيقوم التي المصروفات تحديد يتم

 .الخيرية الرعاية خدمات على للحصول مؤهالً  المريض كان إذا أدناه( )المبين الصحية

 

 لوزارة اإلرشادية القواعد من مئوية كنسبة الدخل

 والفقر الدخل بشأن اإلنسانية والخدمات الصحة

 المريض يدفعها التي للرسوم المئوية النسبة

 %صفر %200 يساوي أو من أقل

 %20 %225 يساوي أو من أقل ولكنه% 200 من أكبر

 %40 %250 يساوي أو من أقل ولكنه% 225 من أكبر

 %60 %275 يساوي أو من أقل ولكنه% 250 من ربأك

 %80 %300 يساوي أو من أقل ولكن% 275 من ربأك

 عليه المؤمن لغير المتاح الخصم سعر  %300 من أكبر

 

 مؤهلة طبية نفقات عن مسؤولين التدرجي الرسوم مقياس على% 80و %20 بين دخولهم نسبة تتراوح الذين المرضى كان إذا

 أخرى(، أطراف قبل من مدفوعة غير فواتير )أي السنوي دخلهم إجمالي من% 30 نع تزيد بما الشخصي حسابهم من مدفوعة

 .ىالمستشف في الرعاية مصروفات دفع في مساعدة بمثابة عتبريُ %  30 عن يزيد الذي المبلغ فإن

 

 معليه المؤمن لغير الممنوح الخصم

 المطبق الدفع سعر من% 115 من أقل يمثل مبلغ حتسابا يتم ، P.L. 89-97 يلي( وماU.S.C.s.1395.42) لقانونل وفقًا

 الصحية الرعاية لخدمات أدناه( موضح هو )كما عموًما بها فواتير إصدار يتم التي المبالغ أو االتحاديةميديكير  برامج بموجب

  ض.للمري المقدمة

 

 

 التأمين( دفع بعد متبقي رصيد أو جزئي حساب بتعديل )المتعلقة الدفع عدم إجراءات

 تحويل يتم أن على الذاتي الدفع لتحصيل سلفًا محددة دورة أخرى جهة أي لدى محدد تأمين لديهم ليس الذين المرضى حسابات تتبع

 جهةال إلى ايومً  120 لمدة الذاتي الدفع لتحصيل محددةال دورةال بعد الدفع رطو في تكون وال مسددة غير متبقية حسابات أي

 هذه انقضاء بعد األخرى التحصيل جهة إلى الحساب تحويل يتمو ،ايومً  180 لمدة جهةال هذه مع الحساب ويظل لتحصيلها. األخرى

 الجهة إلى المدفوع غير الرصيد إبالغ يتم قدو .المدفوع غير الرصيد لتلبية عليها متفق دفع ترتيبات أي ودون الزمنية الفترة

 .للحساب الضامن ئتماناال تقرير في ذلك ظهري النحو هذا وعلى الوقت هذا في يةئتماناال

 

 المالية المساعدة تقرير في طعنال إجراءات تفاصيل

 

 عن إما كتابيًا، الطعن إرسال يتم أن على بالرفض هإخطار من يوًما 15 غضون في المالية المساعدة تقرير في الطعن للمتقدم يجوز

 الطبي. شور مركز لمكتب اتوجيهه يتم لكترونياإل بريدبال رسالة أو بريدية رسالة طريق

 

 التالي: العنوان إلى البريدية الكتابية الطعون إرسال وينبغي

 

 الطبي شور مركز

 الفواتير مكتب مدير عناية:
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 الطبي المركز طريق 100

 08244 نيوجيرسي بوينت، سومرز

 

  التالي: اإللكتروني البريد عنوان على اإللكتروني البريدب طعونال إرسال يتمو

jboehler@shoremedicalcenter.org  

 

 عمل. أيام 10 غضون في طعنلا على واتيرالف مكتب مدير جيبيُ  سوفو

 

 المالية المساعدة ببرنامج االتصال

 

 المعلومات وتوزيع نشر طريق عن المالية المساعدة برنامج حول للمرضى بسهولة متاحة المعلومات بجعل الطبي شور مركز يقوم

 على موقعه وعلى المرضى فواتير وفي المستشفيات أنحاء جميع في األخرى العامة األماكن فيو المرضى تسجيل مناطق في

 على طلبها على بناء أو للمركز اإللكتروني الموقع على المعلومات هذه وتتوفر واإلسبانية اإلنجليزية باللغتين النشر يتمو االنترنت.

 التالي: النحو

 

  ؛المالي المستشار مكتب لدى أو المستشفى تسجيل منطقة في عنها السؤال طريق عن •

 .1 داخلي (،609) 653 3717 الرقم على يًاهاتف االتصال طريق عن •

  التالي: اإللكتروني بريدال على المالية مشورةلل إلكتروني بريد إرسال طريق عن •

enter.orgCedicalMhoreSounseling@CinancialF  

 

 

 المواعيد حسب مساءً  4:30 الساعة وحتى صباًحا 8:00 الساعة من الجمعة يوم إلى االثنين يوم من المالية االستشارات فريق ويتواجد

  المالية. المساعدة طلبات وقبول الطلبات مقدمي لمقابلة المركز إلى الحضور خالل من أو تحديدها يتم التي

 

 المالية المساعدة سياسة السياسة: عنوان

 

 :اإلداري المدير / المدير

 

 
 سميث .يهج مايكل االسم:

 اإليرادات لدورة اإلداري المدير الوظيفي: المسمى

mailto:jboehler@shoremedicalcenter.org
mailto:FinancialCounseling@ShoreMedicalCenter.org

