
سیاسة الرعایة الخیریة والمساعدات المالیة 
، يلتزم النظام .انطالقًا من مهمتنا المتمثلة في العمل مًعا في ضوء تعاليم اإلنجيل ككيان رحيم ومطور وموفر لسبل الشفاء داخل مجتمعاتنا

الصحي Diley Ridge بتقدیم خدمات الرعایة الصحیة لجمیع المرضى على أساس الضرورة الطبیة. 

بالنسبة للمرضى الذین یحتاجون إلى مساعدة مالیة أو الذین یعانون من ضائقة مالیة مؤقتة، یقدم النظام الصحي Diley Ridge العدید من 
رية، وخطط السداد على المدى الطويل والقصير وإمكانيات الدفع عبر بوابة المساعدات وخيارات الدفع، بما في ذلك الرعاية المخفضة والخي

 .المريض

المرضى غیر المؤمَّن علیھم 
یوفر النظام الصحي Diley Ridge خصومات لجمیع المرضى غیر المؤمَّن علیھم الذین یتلقون خدمات ضروریة من الناحیة الطبیة. 

المرضى مقدار الخصم  فواتير سوف تظهر ). FPL(تستند مبالغ الخصم للمرضى غير المؤمَّن عليهم على توجيهات مستوى الفقر الفيدرالي 
قد يقوم النظام  .تنطبق خصومات المرضى غير المؤمَّن عليهم على جميع الخدمات الضرورية من الناحية الطبية. والرصيد المعدل المستحق

الصحي Diley Ridge بتحدید أھلیة المرضى بناًء على متطلبات اإلقامة. 

يتم احتساب أسعار بعض الخدمات بالمعدالت المقررة كإجراءات التجميل وسماعات األذن الطبية وخدمات رعاية العينين، وهي الخدمات التي 
 .في وقت تلقي الخدمةيُتوقع أن يتم تسديد جميع المدفوعات . ال تتم تغطيتها غالبًا من قِبَل التأمين

خطط الدفع قصیرة المدى وطویلة المدى 
ال  .قد يتأهل المرضى الذين ال يستطيعون دفع بعض من التزاماتهم المالية أو جميعها للدخول ضمن خطط الدفع قصيرة المدى وطويلة المدى

یتم فرض أي فوائد بخطة الدفع قصیرة المدى لدى النظام الصحي Diley Ridge ویجب أن یتم دفع حساب المرضى كامً ال في غضون 
ألولئك المرضى  HealthFirstتتوفر خطط الدفع طويلة المدى التي تفرض فوائد من خالل الخدمات المالية التي تقدمها شبكة  .عام واحد

 .الذين ال يستطيعون دفع حسابهم خالل عام واحد

سیاسة الرعایة الخیریة/المساعدات المالیة 
توجيهات مستوى بالمائة من  200للخدمات الضرورية من الناحية الطبية بالنسبة للمرضى الذين يُقدر دخلهم بـ % 100يتوفر خصم بنسبة 

يعتبر األشخاص غير المؤمَّن عليهم الذين . التجميل في برنامجنا الخيريال يتم تضمين الخدمات االختيارية كجراحات . أو أقل الفقر الفيدرالي
لن . Medicareبالمائة من توجيهات مستوى الفقر الفيدرالي، مؤهلين لتلقي خصم جزئي مساٍو لمعدل خصم  400و 200يتراوح دخلهم بين 

 .Medicareة أكثر من معدل الخصم في المرضى المؤهلين للحصول على المساعدات المالي يتم فرض أي مبالغ زائدة على

 قد تكون التكاليف المشتركة التي يتحملها المريض والمبالغ المقتطعة منه مؤهلة لتطبيق المعدالت ذات الخصم عليها إذا كان المريض مؤهًال 
 .بالمائة من توجيهات مستوى الفقر الفيدرالي 200لتلقي المساعدات المالية وكان دخله يُقدر بأقل من 

تتكون النفقات المهولة عندما تزيد النفقات  .الخصومات متوفرة أيًضا ألولئك المرضى الذين يَدينون بنفقات مهولة مرتبطة برعايتهم الطبية
في تلك الحاالت، قد يتم تضمين  .بالمائة من دخله السنوي، وذلك لمرة واحدة من المرات التي يتلقى بها الرعاية 20الطبية ألحد المرضى عن 

. التكاليف المشتركة التي يتحملها المريض والمبالغ المقتطعة منه أيًضا في الخصم

قد يتم الحرمان من الحصول على خصومات الرعاية الخيرية إذا كان المرضى مؤهلين لالنضمام لمصادر تمويل أخرى مثل خطط تبادل 
 .نضمام لتلك المصادر أو كانوا غير راغبين في فعل ذلكورفضوا التقدم بطلب لال Medicaidالتأمين الصحي أو األهلية لبرنامج 

http://aspe.hhs.gov/poverty/13poverty.cfm
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یوجد نسخة كاملة من  .الموجودة على صفحة الویب ھذه وإرسالھا استمارة الطلبللتقدم بطلب للحصول على المساعدات المالیة، یُرجى إكمال 
Diley Ridge  سیاسة المساعدة المالیة الخاصة بالنظام الصحي) Diley Ridge's Financial Assistance Policy

( متاحة أیًضا على صفحة الویب ھذه أو على الرابط التالي 
https://www.dileyridgemedicalcenter.com/patient-information/pricing-information

الخدمات المالیة للمرضى 
. المستشارون المالیون متاحون للعمل مع المرضى إلكمال استمارات طلب الحصول على المساعدات المالیة لتحدید ما ھي المساعدة المتاحة

 .وخطط تبادل التأمین الصحي Medicaidیشمل ھذا تقییم األھلیة لالنضمام لبرنامج 

الرعایة والذي یمكنھ بدوره أن یساعدھم في تحدید  التي یتلقوا فیھابإمكان المرضى أن یتواصلوا مع أحد المستشارین المالیین بالمستشفى 
العادي بلغة واضحة یمكن للمستشارین المالیین أیًضا توفیر نسخ مجانیة من سیاسة المساعدة المالیة والملخص  .أھلیتھم لتلقي المساعدات المالیة

 .MCHS Customer Service Dept, 6150 East Broad Stالحصول على نسخ مجانیة عن طریق الكتابة إلى أیضا یمكن. للغة
Columbus, OH 43213  یاسة المساعدة المالیة والطلب والملخص بلغة واضحة إلى اللغات تمت ترجمة س .800-346-1009الھاتف

لن یتم فرض أي . اإلسبانیة والصومالیة والنیبالیة والصینیة والعربیة والفرنسیة والماندرین والیابانیة والروسیة والكوریة والفیتنامیة: التالیة
، على المرضى المؤھلین Medicareل المعدالت الخاصة ببرنامج مبالغ زائدة عن المقدار الذي تفرضھ المستشفى بشكل عام، وھو یعاد

 .للحصول على المساعدات المالیة

سوق التأمین الصحي 
. 2014ینایر  1یُلِزم قانون الرعایة میسورة التكلفة أي شخص یعیش بشكل قانوني في الوالیات المتحدة أن یكون لدیھ تأمین صحي بدًءا من 

األشخاص ذوي التأمین البسیط أو الذین لیس لدیھم تأمین، إمكانیة الوصول إلى الخطط الصحیة بمستویات مختلفة من ویمنح أیًضا مالیین 
یُرجى مراجعة أحد المستشارین  .یوفر القانون كذلك المساعدة المالیة ألولئك الذین یتأھلون للحصول علیھا وفقًا لحجم األسرة ودخلھا. األسعار

، ستكون قادًرا على التسوق عبر 2013أكتوبر  1ابتداًء من . تي تتلقى فیھا الرعایة للحصول على المزید من المعلوماتالمالیین بالمنشأة ال
Health Insurance Marketplace )الجدید عبر اإلنترنت، المعروف أیًضا باسم بورصة التأمین الصحي، ) سوق التأمین الصحي

الموعد المقبل لفتح االلتحاق بسوق بورصة التأمین الصحي سیكون في . واحتیاجات التغطیةبحیث یمكنك تسوق خطة تالئم میزانیتك 
 .2016 نوفمبر
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