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  اللغة بسيط ملخص – المالية المساعدة سياسة

 من غيرها أو الطارئة الطبية خدماتبال المؤهلين المرضى زويدلت الطبي شور لمركز ةالتابع المالية المساعدة برنامج / سياسة ُوضعت

 قانون في محدد هو لما وفقًا) كلي أو جزئي بخصم   به الصلة ذات والكيانات الطبي شور مركز يقدمها التي الضرورية الطبية الخدمات

 على يجبو .المستشفى حصطالاب بعد فيما به جوهرية صلة ذي كيان وأي المستشفى من كل   ىإل ويشار (.الداخلية اإليرادات خدمة

 .يلي كما هنا تلخيصه تمي والذي البرنامج، على للحصول بطلب التقدم المالية المساعدة على للحصول يسعون الذين المرضى

 افواتيرً  صدرتُ و المستشفى قدمهات التيو بيًاط الضرورية الصحية الرعاية خدمات من غيرها أو الطوارئ خدمات هي – المؤهلة الخدمات

 إصدار يتم التي األخرى الخدمات تكون بينما المستشفى فواتيرها تقدم التي الخدمات على فقط تسري ليةالما مساعدةال سياسة بأن علًما بها

  لية.الما المساعدة سياسة بموجب مؤهلة غير المختبرات، أو األطباء مثل ،آخرين خدمات مقدمي من منفصل شكل  ب يرهافوات

 / الوثائق ذلك في )بما الكامل المالية المساعدة طلبب قدمونتي والذين مؤهلة خدمات يتلقون الذين المرضى هم – المؤهلون المرضى

 المستشفى. جانب من المالية المساعدة على للحصول مؤهلون هم والذين الصلة(، ذات المعلومات

 التالي: النحو على تقديمه أو استكماله أو المعني الطلب ونموذج يةالمال مساعدةال طلب لىع الحصول مكنب - الطلب تقديم كيفية

 المستشفى في المالية المساعدة قسم من 

 653 3717 الرقم على المستشفى في المالية المساعدة بقسم االتصال خالل من إليك، بالبريد المطلوبة المستندات إرسال طريق عن 

 1 داخلي (،609)

 100 في الكائنة المستشفى في المالية المساعدة دائرة إلى والتوجه اشخصيً  المركز زيارة أو / البريد طريق عن الوثائق طلب خالل من 

 وطلب الرئيسي البهو معلومات مكتب إلى التوجه نالزائري على ويكون .08244 نيوجيرسي، بوينت، سومرز الطبي، المركز طريق

 من أو البريد يقطر عن الطلب عند بالمستشفى الخاصة يةالمال المساعدة سياسة تتوافر كما) .ينماليال ينمستشارال أحد مع التحدث

 الموقع(. هذا في يًاشخص استالمها خالل

 . https://www.ShoreMedicalCenter.org :اإللكتروني المستشفى موقع من الوثائق تحميل عبر 

 في المالية االستشارات قسم إلى (طلبال تعليمات في المحددة المعلومات / الوثائق جميع )مع بريديًا المستوفاة الطلبات جميع إرسال ثم 

 المالية. االستشارات دارةإل باليد سليمهات أو .08244 جيرسي، نيو بوينت، سومرز الطبي، المركز طريق 100 المستشفى،

 ،تدرجي مقياس باستخدام المالية، المساعدة على الحصول المؤهلين لألشخاص عامة بصفة يحق - المالية لمساعدةل هليةاأل تحديد

 وتعني االتحادية. لحكومةا لدى بها المعمول لفقرا تعريفل االتحادية اإلرشادية قواعدال من أقل أو ٪200 عند أسرهم دخل يكون عندما

 أكثر لهم فواتير إصدار يتم لن أنهو ،ةجزئي أو ةكلي بتغطية رعايتهم على سيحصلون المؤهلين األشخاص أن المالية لمساعدةل األهلية

 على عموًما بها فواتير إصدار يتم التي المبالغ تعريف حسب) عليهم المؤمن شخاصلأل "عموًما بها فواتير إصدار يتم التي "المبالغ من

 اإلرشادية قواعدال األسرة دخل إلى المالية المساعدة مستويات وتستند الداخلية(. اإليرادات دائرة من (r) 501 القسم في المحدد النحو

 :كالتالي هيو بفحس الفقر لتعريف االتحادية

 الفقر لتعريف االتحادية اإلرشادية قواعدال من ٪200 - %0 من األسرة دخل 

https://www.shoremedicalcenter.org/


 
1صفحة   

 

  المريض؛ على دوالر أي حساب فيها يتم ال والتي الكاملة المالية المساعدة

 الفقر لتعريف االتحادية اإلرشادية قواعدال من ٪300-%201 من األسرة دخل 

 لمريض.ا فاتورةل األقصى الحد يه عموًما بها فواتير إصدار يتم التي المبالغ تكون بحيث الجزئية المالية المساعدة

 التي خرىألا صولاأل أو النقد توافر) الفقر لتعريف االتحادية اإلرشادية قواعدال نطاق خارج أخرى معايير في النظر اأيضً  يتم حظة:الم

 يتم لم إذا السابق. من استثناءات إلى يؤدي قد مما (الشهرية سريةاأل بالنفقات مقارنةً  الزائد الشهري الدخل وصافي نقد، إلى تحويلها يمكن

 التابعة المالية االستشارات إدارة تقومو ،اليومية االحتياجات تلبية كيفية بشأن معلومات حاجة هناك تكون سوف األسرة، دخل عن اإلبالغ

 الو بالمستشفى. الخاصة المالية المساعدة لسياسة اوفقً  المالية المساعدة أهلية وتحدد استكمالها، يتم التي المقدمة الطلبات بمراجعة للمستشفى

  ناقصة.ال المعلومات / الوثائق لتقديم فرصة همؤوإعطا المتقدمين إخطار يتم ولكن المكتملة، غير الطلبات في النظر يتم

 األخرى اللغات من عددب للسياسة اللغة بسيط الملخصو المالية المساعدة طلب ونموذج المالية المساعدة سياسة يًضاأ المستشفى ترجمت کما

 ستعينواي أن المحتمل من ينالذ األفراد من اقل؛ يهماأ ،1،000 أو ٪5 المستشفى هتخدم يذال المجتمع لسكان الرئيسية اللغة تمثل يثح

 المستشفى موقع على وكذلك أدناه العنوان على اشخصيً  وتُسلم الطلب عند المترجمة النسخ تتوفر كما المستشفى تقدمها التي بالخدمات

 .اإللكتروني

 100 الطبي، شور مركز في يقع والذي مستشفىبال المالية االستشارات قسم زيارة رجىيُ  ،األسئلة عن لإلجابة أو المساعدة على للحصول

 الرئيسي بهوال في الموجود المستشفى معلومات مكتب إلى اشخصيً  بالحضور 08244 جيرسي، نيو بوينت، سومرز الطبي، مركز طريق

 الجمعة إلى االثنين من ،1 داخلي (،609) 653 3717 الرقم على االتصال أو األول الطابق في المالية االستشارات قسم إلى توجهال أو

 .مساءً  5:00 وحتى اصباحً  8:00 من


