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 ملخص سياسة المساعدات المالية
 

r.t et nt .de  t’tnec it .tS  ملتزمة بالحفاظ على كرامة كل شخص واحترامها مع إيالء اهتمام خاص لهؤالء
 r.t et nt .de  t’tnec it .tSصول على خدمات الرعاية الصحيةt  التي تحول دون الحالذين يعانون من العوائق 

t  وفي إطار تعزيز هذه المبادئ، لديها التزام معادل إلدارة موارد الرعاية الصحية باعتبارها خدمات مقدمة للمجتمع بأسره
r.t et nt .de  t’tnec it .tS لذين يتلقون الرعاية في حاالت الطوارئ أو تقدم المساعدات المالية لبعض األفراد ا

t  ويقدم هذا الملخص r.t et nt .de  t’tnec it .tSغيرها من حاالت الرعاية الضرورية من الناحية الطبية من 
 r.t et nt .de  t’tnec it .tS tنظرة عامة مختصرة عن سياسة المساعدات المالية التابعة لـ 

 
  من هو الشخص المؤهل؟

لحصول على المساعدات الماليةt  عادة ما يتم تحديد المساعدات المالية عن طريق مقارنة إجمالي دخل األسرة يمكنك ا
% من مستوى الفقر الفيدرالي أو ما يعادله، فستتلقى الرعاية الخيرية 2501بمستوى الفقر الفيدراليt  إذا كان دخلك أقل من 

 except for a small flat charge for ,]من الرسوم % مع خصم الجزء الذي تتكبده100الكاملة بنسبة 
services]2 إذا كان دخلك أعلى من  t2503 من مستوى الفقر 4004% من مستوى الفقر الفيدرالي لكنه ال يتجاوز %

الفيدرالي، فستحصل على خصم حسب مستوى دخلكt  لن ُتفرض على المرضى المؤهلين للحصول على مساعدات مالية 
ل على الرعاية المناسبة بما هو أكثر من المبلغ الوارد في الفاتورة بشكل عام للمرضى الذين لديهم تغطية رسوم للحصو

  tتأمينية 
 

 ما الخدمات التي تتم تغطيتها؟
تنطبق سياسة المساعدات المالية على الخدمات في حاالت الطوارئ وغيرها من الرعاية الضرورية من الناحية الطبيةt  وتم 

 هذه الشروط في سياسة المساعدات الماليةt  ال ُتغطي سياسة المساعدات المالية الخدمات االختياريةtتحديد 
 

 كيف يمكنني التقدم للحصول عليها؟
للتقدم للحصول على المساعدات المالية، عادة ما ستكمل طلًبا مكتوًبا وتقدم المستندات المؤيدة، كما هو محدد في سياسة 

 5طلبهاtالمساعدات المالية و
 

 كيف يمكنني الحصول على مساعدة بشأن تقديم طلب؟
 .iteSt.l st e ntec itn etctS e للحصول على مساعدة بشأن طلب سياسة المساعدات المالية، يمكنك االتصال بـ

 على  203-576-6257
 كيف يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات؟
[ وفي e.it nt .ettS.stt e ntec-eeete.e ntطلبها على ] تتوفر نسخ من سياسة المساعدات المالية ونموذج

[iteSt.l st e ntec itn etctS e ’ le.tt . lnntee ’t eS.rt . يمكن أيًضا الحصول على نسخ  t
 it .en.t . iteSt.l st e ntecمجانية من سياسة المساعدات المالية وطلبها أيًضا عبر البريد اإللكتروني عن طريق 

itn etctS 203-576-6257 ecet le.tt . lnntee 203-576-5074 e ’ ine.trtS rtSitnt 

                                            
1
، يمكن أن تعدل وزارات الصحة مستوى الفقر tFAP  وكما أُشير في سياسة FAPيجب أن تكون النسبة المئوية هي النسبة نفسها الموضحة في  

 األجور القوميt%، لكن ليس أقل من ذلك، لتغطية تكاليف المعيشة باستخدام مؤشر األجور المحلي بالمقارنة بمؤشر 250بأعلى من 
2

 اللغة التي يتم إدراجها إذا أقّرت المؤسسة مبلًغا ضئيالً على هؤالء الذين يتلقون الرعاية الخيرية. 
3
 tيجب أن تكون النسبة المئوية كما هي محددة في نفس المرجع السابق 
4

، يمكن أن تعدل وزارات الصحة مستوى الفقر بأعلى FAPة .  وكما أُشير في سياسFAPيجب أن تكون النسبة المئوية هي النسبة نفسها الموضحة في  

 %، أو أقل لتغطية تكاليف المعيشة باستخدام مؤشر األجور المحلي بالمقارنة بمؤشر األجور القومي.400من 
5

لخص هذا التفاصيل ذات لوزارة الصحة بتحديد عمليتها للتقدم لطلب المساعدات المالية.  يجب أن تضيف المنظمة إلى قسم الم FAPتسمح سياسة  

 الصلة المحددة لعملية تقديم الطلب لدى المؤسسة.



 

 titeSt.l st e ntec  تتوفر أيًضا معلومات إضافية عن سياسة المساعدات المالية في ]576-5384 -203
itn etctS e. r.t et nt .de  t’tnec it .tS office at Organization أو عن طريق االتصال هاتفًيا ]

 5384-576-203الرقم ]على 
 

 ماذا يحدث إذا لم أكن مؤهالً؟
إذا لم تكن مؤهالً للحصول على المساعدات المالية وفًقا لسياسة المساعدات المالية، فقد تكون مؤهالً ألنواع أخرى من 

 ine.trtS rtSitnt e. r.t et nt .deالمساعداتt  للحصول على مزيد من المعلومات، ُيرجى االتصال بـ ]
 t’tnec it .tS   [ 5384-576-203أو عن طريق االتصال هاتفًيا على الرقمt] 
 

 تتوفر ترجمة سياسة المساعدات المالية وطلبها وهذا الملخص المكتوب بلغة مبسطة باللغات التالية حسب الطلب:
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