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 المركز الطبي ھولي نیم میدیكال سنتر

 سیاسة المساعدة المالیة
:  ساریة المفعول

 

 بیان السیاسة
لمن یحتاجون الرعایة الصحیة یلتزم المركز الطبي ھولي نیم میدیكال سنتر بتقدیم رعایة حاالت الطوارئ أو الضروریة طبیا 

بغض النظر عما إذا كانوا غیر مؤمن علیھم أو ال یغطي تأمینھم احتیاجاتھم الصحیة أو غیر المؤھلین لبرنامج حكومي أو 
تتمثل مھمة المركز الطبي ھولي نیم میدیكال سنتر في مساعدة مجتمعنا على . بطریقة أخرى غیر قادرین على سداد الرسوم

نحن مجموعة من مقدمي الرعایة ملتزمون .  على مستوى صحي یمكن تحقیقھ من خالل الوقایة والتعلیم والعالجالوصول إلى أ
 . بالجانب الدیني من الشفاء وتبني تعالیم المبادئ الكاثولیكیة ومواصلة التمیز المھني وإدارة العمل وفقا لما یملیھ الضمیر

 االلتزام بالشروط التنظیمیة
الطبي ھولي نیم میدیكال سنتر بجمیع القوانین والقواعد واللوائح الفیدرالیة والداخلیة للوالیات والمحلیة المطبقة یلتزم المركز 

 .  على األنشطة التي تُجرى بموجب سیاسة المساعدة المالیة الخاصة بھا

 وصف السیاسة
جاتھم الصحیة  أن یطلبوا مساعدة مالیة بموجب یجوز للمرضى غیر المؤمن علیھم أو الذین یعتقدون أن تأمینھم ال یغطي احتیا

 .   سیاسة المساعدة المالیة للمركز الطبي ھولي نیم میدیكال سنتر

 شروط استحقاق المساعدة المالیة
یتم تقدیم معلومات لجمیع المرضى فیما یتعلق بسیاسة المساعدة المالیة للمركز الطبي ھولي نیم میدیكال سنتر في صورة 

سیفحص المستشار المالي للمركز الطبي ھولي نیم میدیكال سنتر حالة أي .  ویا أثناء عملیة االلتحاق بالمركزملخص مبسط لغ
طرق التقدم بطلب للحصول .  مریض یطلب مساعدة مالیة  ستُحدد الحاجة المادیة وفقا لشروط استحقاق المساعدة بكل برنامج

 .أدناهعلى المساعدة المالیة والبرامج المتاحة موضحة 

 طرق التقدم بطلب للحصول على المساعدة المالیة

یمكن لسكان نیو جیرسي ممن یعتقدون باستحقاقھم للرعایة الخیریة أو من تم فحص حالتھم تقدیم طلباتھم إلكترونیا على الرابط 
یجوز لألفراد غیر المؤھلین .  www.holyname.org/Financial/files/CharityCareApplication.pdf:  التشعبي

من المقاییس الفیدرالیة لمستوى الفقر التقدم بطلب للحصول  %500للحصول على رعایة خیریة والذین یعادل أو یقل دخلھم عن 
: تر عن طریق ملء بیانات نموذج طلب المساعدة المالیة إلكترونیا علىعلى برامج المساعدة المالیة للمركز الطبي میدیكال سن

Form.pdf-www.holyname.org/Financial/files/FAP  . یمكن أیضا الحصول على جمیع نماذج الطلبات شخصیا
مكتب .  رئیسيمن مكتب االستشارات المالیة للمركز الطبي ھولي نیم میدیكال سنتر الكائن في قسم دخول المرضى بالطابق ال

 2:30صباحا إلى  8:30االستشارات المالیة بالمركز الطبي ھولي نیم میدیكال سنتر مفتوح یوم االثنین إلى الجمعة من الساعة 

 201-833-3157یمكن حجز موعد مسبقا عن طریق االتصال برقم .  مساءا

http://www.holyname.org/Financial/files/CharityCareApplication.pdf
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یجب تحدید .  یطلبوا مساعدة مالیة أو رعایة خیریةیمكن للمرضى ممن یحتاجون رعایة حاالت الطوارئ أو الضروریة طبیا أن 
الحاجة المالیة قبل تقدیم خدمات ضروریة طبیا باستثناء حاالت الرعایة لخدمات الطوارئ التي یجب عالجھا دون تأخیر لرعایة 

إعادة تقییم الحاجة  یمكن. 1986المریض امتثاال للوائح قانون العالج الطبي للطوارئ والنقل أثناء دور الوالدة النشط لعام 
للمساعدة في السداد عند كل فترة الحقة من الخدمة لكن ال یجب أن تقل عن فترة سنویة وفي أي وقت تصبح المعلومات 

 . اإلضافیة ذات الصلة باستحقاق المرض للمساعدة الخیریة أو المالیة معروفة

لكال من .  لوبا لبرامج محددة بالوالیة مثل الرعایة الخیریةفیما یتعلق بالمقیمین في والیة نیو جیرسي یُعد دلیل اإلقامة مط
األشخاص المقیمین أو غیر المقیمین في والیة نیو جیرسي والذین یطلبون مساعدة مالیة بموجب سیاسة المساعدة المالیة للمركز 

 :الطبي ھولي نیم میدیكال سنتر فإن المعلومات التالیة مطلوبة دون أن تقتصر على

 )الزوج أو الزوجة والمعیلین ممن ینطبق علیھم شرط االستحقاق(التحقق من عدد أفراد األسرة  •

 )لبرامج والیة نیو جیرسي(دلیل اإلقامة في والیة نیوجیرسي  •

 وضع الھجرة أو دلیل الجنسیة األمریكیة •

   )األطفال القاصرینالزوج أو الزوجة و(بطاقة ھویة ساریة المفعول للمریض وجمیع أفراد األسرة الحالیین  •

 تقریر ائتماني •

 :دلیل األصول ویشمل •

 استثماریة / كشوف حساب مصرفیة

 تفسیر الودائع المصرفیة غیر المفسرة

 التأمین على الحیاة 

 كشوف حساب بمخصصات التقاعد

 األسھم في العقارات فیما عدا المسكن الرئیسي

 :ا إلىشھرا السابقة استناد 12حساب حدود الدخل السنوي لمدة  •

  كشوف ضریبیة یصدرھا صاحب العمل عن المستقطع الضریبي من رواتب موظفیھ 

  فترات قبض الراتب  )4(شیكات الرواتب آلخر أربع 

 إقرارات الضریبة على الدخل في والیة نیو جیرسي لسنة سابقة 

 إعانات الضمان ااجتماعي 

  إعانات العجز 

 إعانات البطالة 

 كشوف المعاش 

 دة عامةخطاب إعانة لمساع 

 دخل إیجار السكن 

 إعالة طفل 
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 دعم نقدي 

  تحقق كتابي عن الدخل من صاحب العمل 

 كشف حساب إلعانة دخل ضمان إضافي أو خطاب تحدید اإلعانة 

  كشف حساب للتوظیف الذاتي 

 بیان باألرباح والخسائر یعده محضر ضریبي معتمد 

 بیان ضریبة المھن التجاریة 

 دخل غیر مسجل 

  سبیل المثال األم، األب، الصدیق، عضو باألسرة، إلخعلى (خطاب إعانة(  

 10الضامن للمساعدة المالیة، تخطر المستشفى مقدم الطلب كتابة في أقرب وقت ممكن لكن لیس بعد / إذا ثبت استحقاق المریض

 . أیام عمل من أول یوم تقدیم طلب مكتمل البیانات

المساعدة المالیة، تخطر المستشفى أي منھما كتابة في أقرب وقت ممكن  الضامن بموجب سیاسة/ إذا ثبت عدم استحقاق المریض
سیشمل اإلخطار .  أیام عمل من یوم اكتشاف عدم استحقاق مقدم الطلب أو تقدیم طلب غیر مكتمل البیانات 10لكن لیس بعد 

 .أو طلب مستندات لم یتم تقدیمھا/شرح موجز لسبب أو أسباب رفض و

 المالیة للمركز الطبي ھولي نیم میدیكال سنتر برامج وسیاسات المساعدة

I.  الرعایة الخیریة في والیة نیو جیرسي 
الرعایة الخیریة في والیة نیو جیرسي مجانیة أو ذات رسوم مخفضة تُقدم إلى المرضى الذین یتلقون خدمات عیادة داخلیة 

الرعایة الخیریة متاحة لرعایة حاالت .  رسيوخارجیة في مستشفیات رعایة الحاالت الحرجة في كافة أنحاء والیة نیو جی
بعض الخدمات مثل أتعاب األطباء ورسوم التخدیر وتفسیر نتائج األشعة والوصفات .  الطوارئ أو الضروریة طبیا بالمستشفیات

 .الطبیة لمرضى العیادات الخارجیة منفصلة عن رسوم المستشفى وغیر قابلة للتخفیض

وفقا لإلرشادات العامة للرعایة الخیریة فإن المساعدة في السداد متوافرة للمرضى المقیمین في والیة نیو جیرسي الذین یساوي 
 :  من المقاییس الفیدرالیة لمستوى الفقر ومن %300أو یقل إجمالي دخل أسرھم عن 

 و : لیس لدیھم غطاء صحي وإن وجد، یسدد جزء فقط من الفاتورة •

مثل البرنامج الحكومي الصحي لرعایة  (ال یستحقون أي غطاء صحي تحت إشراف خاص أو حكومي  •
 و : )الفقراء

 :ینطبق علیھم معاییر استحقاق الدخل واألصول كما یلي •
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 دخل یعادل نسبة مئویة من

المقاییس الفیدرالیة لمستوى الفقر وفقا لوزارة الصحة 
 والخدمات اإلنسانیة 

المئویة النسبة 
 للرسوم

التي یسددھا 
 المریض

 %0 %200أقل من أو تساوي 

 %20 %225لكنھا تقل عن أو تساوي  %200أكبر من 

 %40 %250لكنھا تقل عن أو تساوي  %225أكبر من 

 %60 %275لكنھا تقل عن أو تساوي  %250أكبر من 

 %80 %300لكنھا تقل عن أو تساوي  %275أكبر من 

 %100 %300أكبر من 

 

إذا تجاوزت أصول مقدم الطلب تلك . دوالر أمریكي 15000دوالر أمریكي واألسرة عن  7500ال تزید أصول األفراد عن 
فائض دخل األصول وفقا لحدود االستحقاق من خالل سداد الفائض على فاتورة المستشفى " إنفاق"الحدود ، یجوز لھ 

 .والمصروفات الطبیة الفعلیة األخرى المعتمدة

تشمل ھذه الوثیقة علي سبیل .  المعلومات التالیة مطلوبة باإلضافة إلى طلب الرعایة الخیریة لتحدید االستحقاق وفقا للبرنامج
 : المثال ولیس الحصر

أو من /الزوج أو الزوجة واألطفال القاصرین و(بطاقة ھویة ساریة المفعول للمریض وجمیع أفراد األسرة الحالیین  •
 .المعیلین )سیاسة المساعدة منینطبق علیھم 

 .دلیل اإلقامة في والیة نیو جیرسي •

الوظیفة والتوظیف الذاتي والمعاشات ودخل :  دلیل كافة أشكال الدخل المكتسب وغیر المكتسب من العمل ویشمل •
 .إیجار السكن وإعانة الطفل ونفقة الزوجة الدعم النقدي

كشوف حسابات مصرفیة واستثماریة :  وتشمل )یة المباشرةالفردیة ، المشتركة، األسر(دلیل جمیع األصول  •
 .ومخصصات وحسابات آخرى للتقاعد والتأمین على الحیاة ذات قیمة نقدیة وأسھم في العقارات عدا المسكن الرئیسي

أو الحصول على طلب الرعایة الخیریة إما إلكترونیا /یمكن للمرضى تقدیم طلب و
أو االتصال بمكتب االستشارات www.holyname.org/financial/files/CharityCareApplication.pdfعلى

صباحا إلى  8:30ساعات العمل من یوم االثنین إلى الجمعة من ساعة  .لحجز موعد مسبقا 201-833-3157المالیة على رقم 
 . مساءا 2:30

http://www.holyname.org/financial/files/CharityCareApplication.pdf
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یُخطر مقدم الطلب بالقرار عند اإلمكان في نفس یوم تقدیم .   تُنظر طلبات الرعایة الخیریة فورا عند استالم طلب مكتمل البیانات
 .أیام عمل من أول یوم تقدیم طلب مكتمل البیانات 10الطلب لكن لیس بعد 

جزئیا ببیان كتابي ومؤرخ موضحا بھ سبب أو أسباب تزود المستشفى كل مقدم طلب للرعایة الخیریة ُرفض طلبھ كلیا أو 
أیام عمل من یوم اكتشاف عدم استحقاق مقدم  10الضامن كتابة أو في أقرب وقت ممكن لكن لیس بعد / یُخطر المریض. الرفض

لطلب بأن یجب أن یوضح اإلخطار جواز إعادة تقدیم الطلب عندما یعتقد مقدم ا.  الطلب أو تقدیم طلب غیر مكتمل البیانات
 %300عندما یستند الرفض إلى دخل یزید عن . أحوالھ المالیة تغیرت جاعلة إیاه مستحقا للرعایة الخیریة لخدمات مستقبلیة

من المقاییس الفیدرالیة لمستوى الفقر، یُؤھل مقدم الطلب للحصول على برامج مساعدة مالیة أخرى  %500ویعادل أو یقل عن 
 .  لیة للمركز الطبي ھولي نیم میدیكال سنتربموجب سیاسة المساعدة الما

فیما یتعلق بطلبات غیر مكتملة البیانات للرعایة الخیریة، یخطر المركز الطبي المریض كتابة أو في أقرب وقت ممكن لكن لیس 
مكتمل البیانات  عام واحد من تاریخ الخدمة لتقدیم طلب )1(أیام عمل من تاریخ أول تقدیم للطلب بأن لدیھ فترة زمنیة  10بعد 

 .  للرعایة الخیریة

II. خصم نسبة الرعایة لغیر المؤمن علیھم في والیة نیو جیرسي 
المرضى غیر المؤمن علیھم المقیمین في والیة نیو جیرسي غیر المؤھلین لالستفادة من الرعایة الخیریة والذین یقل دخلھم عن 

یستحقون خصم استنادا إلى معدالت البرنامج الحكومي الصحي لرعایة من المقاییس الفیدرالیة لمستوى الفقر  %500أو یساوي 
، االجتمع 2008أغسطس، 8، المصدق علیھ في 60، الفصل رقم 2008.  الفقراء وفقا للقانون العام لتشریع والیة نیو جیرسي

المؤھلون للحصول على یُفرض على المرضى .  ، وفقا لتشریع مجلس الشیوخ والجمعیة العامة لوالیة نیو جیرسي2609رقم 
: من معدل البرنامج الحكومي الصحي لرعایة الفقراء أو الرسوم المعتادة %115خصم غیر المؤمن علیھم رسوم أقل من نسبة 

 .أیھما أقل

 :أو الموافقة على المساعدة المالیة من خالل ھذا البرنامج إكمال بیانات نموذج طلب المساعدة المالیة/سیتطلب تحدید الحاجة و

Form.pdf-www.holyname.org/Financial/files/FAP  . سیسمح نموذج الطلب بمجموعة من المعلومات المالیة
 .1في الصفحة رقم " طرق التقدم بطلب للحصول على مساعدة مالیة"ذات الصلة والموجزة تحت بند 

III. الرسوم المعتادة %خصم نسبة الرعایة لغیر المؤمن علیھم /تحدید الرسوم 

لضریبة الدخل لن تقتصر رسوم حاالت الطوارئ أو الرعایة األخرى الضروریة طبیا  501من القانون ) 5(وفقا للبند رقم 
لسیاسة المساعدة المالیة لألفراد المستحقین لھا بالمركز الطبي ھولي نیم میدیكال سنتر عما یزید عن الرسوم المعتادة على 

 .    ةاألفراد ذوي غطاء تأمیني لتلك الرعای

 :أو الموافقة على المساعدة المالیة من خالل ھذا البرنامج إكمال بیانات نموذج طلب المساعدة المالیة/سیتطلب تحدید الحاجة و

Form.pdf-www.holyname.org/Financial/files/FAP.  سیسمح نموذج الطلب بمجموعة من المعلومات المالیة
 .1في الصفحة رقم  "بطلب للحصول على مساعدة مالیة طرق التقدم"ذات الصلة والموجزة تحت بند 

فیما یتعلق بتلك الطلبات، سیخطر المركز الطبي ھولي نیم میدیكال سنتر .  لن توضع الطلبات ناقصة البیانات في االعتبار
أثناء ذلك .  المالیة أو المستندات المطلوبة التخاذ قرار باستحقاق سیاسة المساعدة/المریض كتابة موضحا المعلومات اإلضافیة و
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 501تحقیقا ألغراض الفقرة . یعلق المركز الطبي العمل بأي مجموعة من األنشطة االستثنائیة للحصول على رسوم الرعایة

 .  یوم منذ بدایة مغادرتھ المستشفى لتقدیم طلب المساعدة المالیة 240یُعطى الفرد بیان بالفاتورة لمدة 

لتحدید "طریقة المراجعة التنفیذیة"وفقا للوائح المستشفى، اختار المركز الطبي ھولي نیم میدیكال سنتر طریقة تُعرف باسم 
تُحدد الرسوم المعتادة المفروضة على المرضي المستحقین لسیاسة   :وفقا لطریقة المراجعة التنفیذیة.  الرسوم المعتادة سنویا

ت الطوارئ أو الضروریة طبیا بضرب إجمالي رسوم خدمات تلك الرعایة في نسبة مئویة أو أكثر المساعدة المالیة لرعایة حاال
یحسب المركز الطبي ھولي نیم میدیكال سنتر النسب المئویة للرسوم المعتادة على األقل سنویا باستخدام مدة .  من تلك المبالغ

ت البرنامج الصحي الحكومي لرعایة الفقراء والشركات الخاصة شھرا الماضیة من المطالبات المدفوعة كلیا من أجور خدما 12
 .شھرا سابقة 12للتأمین على الصحة و قسمة مبلغ إجمالي الرسوم المرتبطة ببعضھا مقابل تلك المطالبات خالل مدة 

شھر  12بعد نھایة مدة  120یجب أن یبدأ المركز الطبي ھولي نیم میدیكال سنتر تطبیق النسب المئویة للرسوم المعتادة قبل الیوم 
 .التي استخدمھا المركز الطبي لحساب النسبة المئویة لتلك المبالغ

سیستخدم .   تشمل جمیع الحسابات كافة أنماط رعایة حاالت الطوارئ واألخرى الضروریة طبیا التي یقدمھا المركز الطبي
 :جمالي الرسوم لتلك خطوط الخدمةالمركز الطبي النسب المئویة التالیة للرسوم المعتادة ویطبقھا على إ

 (%) النسبة المئویة للرسوم المعتادة  خط الخدمة

 غرفة الطورائ
خدمات العیادة الخارجیة

خدمات الجراحة بنفس الیوم  

  

  

 .أقصى حد على المریضالرسوم المعتادة التي تُفرض إلى =  الرسوم المعتادة  % xإجمالي رسوم الرعایة 

 سیاسة الخصم للرعایة بدافع الرحمة
المرضى غیر المؤھلین لالستفادة من أي رعایة صحیة مرتبطة بغطاءأو برامج ذات إشراف حكومي بموجب سیاسة المساعدة 

عایة بدافع المالیة للمركز الطبي ھولي نیم میدیكال سنتر ومن لیس لدیھم غطاء تأمیني رئیسي یستحقون سیاسة الخصم للر
تُستخدم سیاسة الخصم للرعایة بدافع الرحمة للمرضى غیر المؤمن علیھم فقط .  یُطبق ھذا الخصم وقت إعداد الفاتورة.  الرحمة

تلك السیاسة مخصصة لجمیع المرضى الذین .  حیث ال تعتمد على معاییر الدخل أو األصول كما ال توجد حاجة لتقدیم طلب
ممن ال یستفیدون أو ال یختارون التقدم بطلب لالستفادة من أي برامج مساعدة في سداد رسوم یتحملون نفقات عالجھم 

تُطبق الخصومات على االختبار التشخیصي بالعیادات الخارجیة مثل خدمات األشعة أو المعامل كما تشمل الرسوم .  المستشفیات
أو  )الرعایة الطبیة أو الجراحیة أو وحدة الرعایة المركزةعلى سبیل المثال (مستویات الرعایة مثل تلقى العالج بالمستشفى 

 .جراحة بنفس الیوم

. ال تُطبق سیاسة الخصم للرعایة بدافع الرحمة على األرصدة بعد سداد رسوم التأمین والجراحة التجمیلیة وبرامج أخرى خاصة

 . یُطبق ھذا الخصم وقت إعداد الفاتورة
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 المالیة للمركز الطبي ھولي نیم میدیكال سنتراستثناءات من برامج المساعدة 
 .إجراءات أو بنود لیست ضروریة أو طارئة طبیا •

 وسائل الراحة مثل غرفة خاصة أو ھاتف أو خدمات التلفاز •

بوجھ عام تلك .  خدمات معینة تحددھا المستشفى تشمل على سبیل المثال ال الحصر الخدمات المدرجة أدناه •
 .رغم ذلك توجد دائما استثناءات.  الضروریة طبیاالخدمات غیر الطارئة أو 

 

 جراحة سلس البول الجراحة التجمیلیة

تطویق، مجازة، تدبیس المعدة (جراحات السمنة 
  )وجراحة تصحیح

 .جراحات روبوتیة آلیة

 تفتیت الحصاة بموجات صادمة من خارج الجسم

 كیس زھمي بالثدي تجمیل األسنان

 كیس/ إعادة بناء جدار البطن آفات/استئصال أكیاس حمیدة

 تقویم العظام/حالة الطُعم الخیفي عالجات الخصوبة

 .االستثناءات معرضة للتغییر في أي وقت

 سیاسة الرعایة الطبیة للطوارئ 
. الخاصة بناتُقدم الرعایة للحالة الطبیة للطوارئ دون تمییز بغض النظر عن أھلیة الفرد لذلك وفقا لسیاسة المساعدة المالیة 

من قانون الضمان االجتماعي باعتبارھا جزء من قانون العالج الطبي للطوارئ  1867تُعّرف الحالة الطبیة الطارئة وفقا للفقرة 
استنادا إلى قانون العالج الطبي للطوارئ والنقل أثناء دور الوالدة النشط  فإن الحالة الطبیة . والنقل أثناء دور الوالدة النشط 

 :ة ھي حالة طبیة حرجة إذا لم یولي لھا اھتمام طبي فوري فقد تؤدي على سبیل المثال ال الحصر إلىالطارئ

 تعریض حیاة الفرد لخطر عظیم •

 تدھور خطیر في وظائف الجسم  •

 قصور وظیفي خطیر ألي عضو أو جزء بالجسم  •

رئ والنقل أثناء دور الوالدة النشط التي یلتزم المركز الطبي ھولي نیم میدیكال سنتر بلوائح قانون العالج الطبي للطوا
تحظر علي المرافق العاملة بالمستشفى االنخراط في أنشطة تؤخر عملیة فحص وعالج الحالة الطبیة الطارئة لالستعالم 

 عن طریقة السداد أو الوضع التأمیني أو استخدام عملیات التسجیل التي ثني األفراد على نحو غیر مالئم عن البقاء من أجل
 .تقییم إضافي مثل طلب سداد فوري للرسوم قبل أو أثناء تثبیت العالج للحاالت الطبیة الطارئة

لن یُطلب من مرضى أقسام الطوارئ سداد الرسوم قبل تلقى العالج ولن یُسمح بأنشطة تحصیل الرسوم المتأخرة في قسم 
 . الطوارئ
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 الترویج للسیاسة واتاحتھا للجمیع
مستفید من خدمة المركز الطبي ھولي نیم میدیكال سنتر مدرك لسیاسة المساعدة المالیة، تُنشر الفتات لضمان أن المجتمع ال

إرشادیة وملصقات، إلخ باللغة اإلنجلیزیة واإلسبانیة والكوریة إلطالع المرضي على توافر المساعدة المالیة وكیفیة التقدم بطلب 
أثناء عملیة تسجیل البیانات، .  ثال غرف الطوارئ وأماكن دخول المرضىللحصول علیھا في مناطق دخول عامة على سبیل الم

 . یزود جمیع المرضي بملخص مبسط لغویا لسیاسة المساعدة المالیة للمركز الطبي ھولي نیم میدیكال سنتر

ط لغویا لتلك سیترجم المركز الطبي ھولي نیم میدیكال سنتر سیاسة المساعدة المالیة الخاص بھ ونموذج الطلب وملخص مبس
الكثافة : أیھما أقل 1000أو  %5السیاسة بلغات أخرى حیث تمثل اللغة الرئیسیة لسكان المجتمع الذي یخدمھ المركز الطبي نسبة 

ستتوافر النسخ المترجمة عند طلبھا مع نشرھا أیضا على الموقع .  السكانیة لألفراد المحتمل تأثرھم أو عالجھم بالمركز الطبي
عندما ال یجید عدد كبیر من المرضى في حاالت ما القراءة والكتابة باللغة .   للمركز الطبي ھولي نیم میدیكال سنتراإللكتروني 

 .  اإلنجلیزیة أو ممن تختلف لغتھم األم عما ترجمھ المركز الطبي بالفعل ، یجوز لھم طلب المساعدة إلكمال النماذج المطلوبة

لمالیة والملخص المبسط لغویا وطلب الرعایة الخیریة متاحة على الموقع اإللكتروني للمركز النماذج الكاملة لسیاسة المساعدة ا
نسخة مجانیة متوافرة عن طریق البرید أو تسلم .  www.holyname.org/Financial:  الطبي ھولي نیم میدیكال سنتر

 .   خول المرضى بالطابق الرئیسيكنسخة مطبوعة عند طلبھا في مكتب االستشارات المالیة بالمركز الطبي وقسم د

 

 سیاسة إعداد الفواتیر والتحصیل
 :یمكن اإلطالع على سیاسات إعداد الفواتیر والتحصیل على الموقع اإللكتروني

policy.aspx-collection-www.holyname.org/Financial/billing 

 مجموعات األطباء 
أو الخدمات /یوفرون الرعایة لحاالت الطوارئ والضروریة طبیا و یعمل في المركز الطبي ھولي نیم میدیكال سنتر أطباء

.  للمرضى والتي یُصدر فواتیر مقابل تلك الخدمات مستقلة عن المستشفى دون أن تغطیھا سیاسة المساعدة المالیة للمركز الطبي

بالموقع اإللكتروني " أ"ع إلى المستند یُرجى الرجو.  لقد دمج المركز الطبي كیانات ال تتبع سیاسة المساعدة المالیة الخاصة بھ
لقائمة من أقسام  A.pdf-www.holyname.org/Financial/files/Exhibit: للمركز الطبي ھولي نیم میدیكال سنتر

 یُراجع ھذا المستند.  المستشفى حیث تُقدم خدمات األطباء التي ال تتبع سیاسة المساعدة المالیة للمركز الطبي والكیانات المدمجة
 .ما ال یقل عن كل ثالثة أشھر إلجراء أي تغییرات ضروریة
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