
 7 من 1 صفحة
1 v. 3000,-8377-4848 

ST. VINCENT’S MEDICAL CENTER 
 

 المالیة المساعدة سیاسة
 2017 مایو 9 من اعتباًرا ریةسا

 
 السیاسة/المبادئ

 
 الطارئة الرعایة لتوفیر اجتماعًیا عادلة ممارسة ضمان في “)المؤسسة(” .Center Medical Vincent’s St سیاسة تتمثل

 على الحصول أھلیة لتناول خصیًصا السیاسة ھذه ُصممت وقد  سة.المؤس مرافق في طبًیا الالزمة الرعایة من غیرھا أو
 المؤسسة. من الرعایة ویتلقون المالیة المساعدة إلى حاجة في ھم الذین للمرضى المالیة المساعدة

 
 مع امنناوتض الخاص واھتمامنا العام، وللصالح فرد لكل اإلنسانیة للكرامة وتبجلینا التزامنا المالیة المساعدات جمیع ستعكس .1

 واإلدارة. التوزیع بعدالة والتزامنا المستضعفین، األشخاص من وغیرھم فقر من یعانون الذین األشخاص
 

 ذلك في بما المؤسسة، تقدمھا التي طبًیا الضروریة الخدمات من وغیرھا الطوارئ خدمات جمیع على السیاسة ھذه تسري .2
 أو االختیاریة باإلجراءات المتعلقة السداد ترتیبات على السیاسة ھذه يتسر وال  السلوكیة. والصحة العاملین األطباء خدمات
  طبًیا. ضروریة أو طارئة رعایة تُعتبر ال التي األخرى الرعایة

 
 والتي المؤسسة مرافق داخل الرعایة تقدم بجھات قائمة المالیة المساعدة سیاسة تغطیھا التي الخدمات مقدمي قائمة توفر .3

  كذلك. تغطیھا ال والتي المالیة المساعدة سیاسة تغطیھا تيال الخدمات ما تحدد
 

 تعریفات
 

 التالیة: التعریفات تنطبق السیاسة، ھذه ألغراض
• “501(r)” 501 القسم بھ یُقصد(r) بموجبھ. الصادرة واللوائح الدخل ضریبة قانون من 
 من غیرھا أو الطوارئ بحاالت تعلقی فیما بھ، یُقصد “AGB” باالختصار المعروف أو “عموًما المفوتر المبلغ” •

 الرعایة. تلك یغطي تأمین لدیھم الذین األفراد یتحملھ الذي عموًما المفوتر المبلغ طبًیا، الالزمة الرعایة
 ومونرو وإیستون فیرفیلد وبلدات كونیكتیكت، بوالیة وشیلتون ومیلفورد بریدجبورت مدن بھ یُقصد “المجتمع” •

  كونیكتیكت. ةبوالی وستراتفورد وترومبول
 األلم ذلك في (بما كافیة خطورة تشكل حادة أعراض من تعاني طبیة حالة لعالج الرعایة بھا یُقصد “الطارئة الرعایة” •

 یؤدي قد فوریة طبیة رعایة وجود عدم إن حیث المواد)، استخدام إساءة أعراض و/أو النفسیة االضطرابات و/أو الشدید
 إلی:

 أو بالغ؛ لخطر جنینھا) تعرض حامل، امرأة كانت اإذ (أو الفرد صحة تعرض أ.
 أو الجسم؛ وظائف في خطیر تدھور ب.
 أو بالجسم؛ جزء أو جھاز أي في خطیر خلل ج.
 - تقلصات من تعاني حامل بامرأة یتعلق فیما د.
 أو الوالدة؛ قبل آخر مستشفى إلى آمن نقل إلجراء كافٍ  غیر الوقت .1 
 سالمتھما. أو جنینھا، أو المرأة لصحة اتھدیدً  النقل ذلك یشكل قد .2 
 األھلیة تحدید بعد طبًیا ضروریة أنھا ُمّرخص رعایة مقدم یقرر التي الرعایة بھا یُقصد “طبًیا الضروریة الرعایة” •

 طبًیا، ضروریة غیر السیاسة ھذه بموجب للتغطیة خاضع مریض یطلبھا التي الرعایة أن الطبیب قرر إذا  السریریة.
 اإلحالة. أو الدخول طبیب قِبل من أیًضا القرار ذلك كیدتأ فیجب

 ..Center Medical Vincent’s St بھا یُقصد “المؤسسة” •
ا المسؤول والشخص المؤسسة في طبًیا ضروریة أو طارئة رعایة یتلقون الذین األشخاص بھ یُقصد “المریض” •  عن مالًی

 المریض. رعایة
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 المقدمة المالیة المساعدة
 

 المجتمع: في یعیشون الذین المرضى على القسم ھذا في الموضحة المالیة مساعدةال تقتصر
 

 مؤھلین سیكونون “)FPL(” الفیدرالي الفقر مستوى من 250% یساوي أو عن دخلھم یقل الذین المرضى .1
 نأ بعد عنھ مسؤوالً  المریض یكون الذي الخدمات رسوم من الجزء ذلك على الخیریة الرعایة من %100 إلسقاط

 ُوِجدت. إن حصتھا، التأمین شركة تسدد
 %400 یتجاوز ال ولكن الفیدرالي الفقر مستوى من 250% عن دخلھم یزید الذین المرضى یحصل أدنى، كحد .2

 مسؤوالً  المریض یكون الذي المقدمة الخدمات رسوم جزء على تدریجي خصم على الفیدرالي، الفقر مستوى من
 عن تزید رسوم أي یتحمل لن تدریجي لخصم المؤھل والمریض  ُوِجدت. إن ا،حصتھ تأمین شركة تسدد أن بعد عنھ

 السیاسة. بھذه 1 الملحق في التدریجي الخصم یرد  المحسوب. عموًما المفوتر المبلغ رسوم
 مؤھلین الفیدرالي الفقر مستوى من 400% عن یزید ودخلھم مالیة احتیاجات لدیھم الذین المرضى یكون قد .3

 من یتلقونھا التي الخدمات نظیر یتحملونھا التي الرسوم على التخفیضات لبعض “وسائل اختبار” بموجب للنظر
  سیتطلب الوسائل"، "اختبار تقییم إلكمال  السداد. على لقدرتھم موضوعي تقییم إلى استناًدا المؤسسة
Center Medical Vincent’s St. التالیة: الوثائق  

 األسرة حجم .أ
 السنوي الدخل .ب
 األسرة نفقات .ج
 الطبیة النفقات .د
 اإلعاقة نفقات .ه

 المحسوب. عموًما المفوتر المبلغ رسوم عن تزید رسوم أي یتحمل لن الوسائل" "اختبار لخصم المؤھل المریض
 

 أن للمؤسسة یجوز ،“شبكتھا خارج” المؤسسة تعتبر التي التأمین خطط بعض في یشارك الذي للمریض بالنسبة .4
 معلومات مراجعة على بناءً  للمریض أخرى ظروف في ستتوفر كانت التي یةالمال المساعدة ترفض أو تخفض
 الصلة. ذات األخرى والظروف والوقائع بالمریض الخاصة التأمین

 
 التقدیر استخدام تشمل وقد الدخل دورة من مرحلة أي في المالیة المساعدة على للحصول األھلیة تحدید یمكن .5

 “).المالیة المساعدة طلب(” المالیة المساعدة طلب الطلب مقدم إكمال عدم من الرغم على األھلیة لتحدید االفتراضي
 عنھ. مسؤوالً  المالیة الحاجة ذو المریض یکون رصید ألي المالیة المساعدة علی الحصول أھلیة تُحدد أن یجب .6
 على للحصول ةاألھلی یخص فیما المؤسسة قرارات على للطعن واألسر المریض یتبعھا التي اإلجراءات یلي فیما .7

 المالیة: المساعدة
 لـ التابعة الخیریة التظلمات لجنة إلى خطي خطاب تقدیم األسرة أفراد ألحد أو للمریض یجوز أ.

Center Medical Vincent’s St. ”)المالیة. المساعدة قرار على للطعن “)التظلمات لجنة 
 التظلمات. لجنة إلى طعن بطل تقدیم كیفیة بشأن تعلیمات المالیة المساعدة قرار وسیتضمن

 أو المریض إلى خطًیا التظلمات لجنة قرارات وستُرسل المقدمة، الطعون جمیع في التظلمات لجنة ستنظر ب.
 الطعن. قدمت التي األسرة

 
 المالیة المساعدة على للحصول المؤھلین غیر للمرضى األخرى المساعدات

 
 من أخرى ألنواع مؤھلین یزالون ال ربما أعاله، موضح ھو كما لیة،الما المساعدة على للحصول المؤھلین غیر المرضى
 على الوثیقة، ھذه في المساعدة من األخرى األنواع ھذه وصف یرد باالكتمال، یتعلق وفیما  المؤسسة. تقدمھا التي المساعدة

 المجتمع على للعناء توفیًرا ھنا مدرجة لكنھا (r)501 للقسم تخضع أن بھا یُقصد وال االحتیاجات على قائمة لیست أنھا من الرغم
 خدماتھ. .Center Medical Vincent’s St فیھ یقدم الذي

 
 أساس على خصم على سیحصلون مالیة مساعدة على للحصول مؤھلین لیسوا الذین علیھم المؤمَّن غیر المرضى .1

 من %3 عن یقل ال ما تسدیًدا األعلى الدافع یشكل أن یجب  المؤسسة. لتلك تسدیًدا األعلى الدافع إلى المقدم الخصم
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 مستوى من األدنى الحد الواحد الدافع یشكل لم إذا  المرضى. دخول إجمالي أو حجمھا حسب المؤسسة أعضاء
 المتوسط لحساب المستخدمة الدفع شروط تكون بحیث واحد دافع عقد من أكثر متوسط یُحسب أن فینبغي الحجم،
 المعنیة. السنة لتلك المؤسسة أعمال حجم من األقل على %3 تشكل

 على الحصول لھم یجوز المالیة المساعدة على للحصول المؤھلین غیر علیھم والمؤمَّن علیھم المؤمَّن غیر المرضى .2
 الموضح علیھ المؤمَّن غیر الخصم إلى باإلضافة الفوري الدفع على الخصم تقدیم یجوز  الفوري. الدفع عند خصم

 .مباشرةً  السابقة الفقرة في
 الرعایة لتقدیم استخدامھ یمكن مجانًیا" "سریًرا لتمنح المؤسسة إلى مقدمة منح عن عبارة – المجانیة األسّرة صنادیق .3

 المؤسسة. تدیره خیري تبّرع لكنھا حكومًیا، برنامًجا لیست وھي  تكالیفھا. تحّمل یستطیعون ال للذین الطبیة
  ومؤسسة المنح الحصر، ال الالمث سبیل على األخرى، المساعدات صنادیق تشمل .4

Inc Foundation, Center Medical Vincent’s St.. )Sound the Across Swim.(   
 

 یستوفي أن علیھ یجب األخرى، المساعدات وصنادیق المجانیة األسّرة صندوق منح على للحصول مؤھالً  المریض یكون لكي
 .2 الملحق انظر  المحددة. الصندوق معاییر

 

 المالیة المساعدة على للحصول المؤھلین المرضى رسوم على لمفروضةا القیود
 

ا المفوتر المبلغ من أكثر فردي بشكل المالیة المساعدة على للحصول المؤھلین المرضى من رسوم تحصیل یتم لن  نظیر عموًم
 تحسب  األخرى. الطبیة الرعایة أوجھ لجمیع اإلجمالیة الرسوم من أكثر ولیس طبًیا الالزمة األخرى الرعایة أو الطارئة الرعایة

 ذلك في وبما الوراء) إلى (الرجوع “back-look” طریقة باستخدام عموًما المفوتر للمبلغ أكثر أو واحدة مئویة نسبة المؤسسة
 ةللماد وفًقا ذلك وكل المؤسسة، إلى مطالبات تدفع التي الخاصة الصحي التأمین شركات وجمیع رسوم مقابل Medicare خدمة

r)(501.  طریق عن عموًما المفوتر المبلغ لحساب المئویة (النسب) والنسبة الوصف من مجانیة نسخة على الحصول یجوز 
 أو ،475-210-6257 رقم على .Center Medical Vincent’s St في الخیریة المالیة المساعدات بمستشار االتصال

 عن أو ،]Attention: Charity Financial Counselor2800 Main Street, Bridgeport CT ,06606 ,[ على كتابةً 
 Financial.Assistance@Stvincents.org العنوان خالل من اإللكتروني البرید طریق

 

 األخرى والمساعدة المالیة المساعدة على للحصول بطلب التقدم
 

 للحصول طلب تقدیم خالل من أو االفتراضي التقدیر أھلیة خالل من المالیة المساعدة علی للحصول مؤھالً  لمریضا یكون قد
 معلومات قدم إذا المالیة المساعدة من المریض یحرم قد  المستوفي. المالیة المساعدة طلب تقدیم طریق عن المالیة المساعدة علی
 الخاصة والتعلیمات المالیة المساعدة طلب یتوفر  .االفتراضي التقدیر تأھیل بعملیة یتعلق فیما أو المالیة المساعدة طلب في زائفة

 أو ،anceassist-visitors/financial-https://www.stvincents.org/patients خالل من اإلنترنت على بتعبئتھ
  الرقم على .Center Medical Vincent’s St في الخیریة المالیة المساعدات بمستشار االتصال طریق عن

 Main Street, Bridgeport CT, 06606, Attention: Charity 2800[ العنوان إلى كتابةً  أو ،6257-210-475
Financial Counselor[، العنوان خالل من اإللكتروني البرید طریق عن أو 

Financial.Assistance@Stvincents.org 
 

 والتحصیل الفوترة
 

 الحصول یجوز  والتحصیل. للفوترة منفصلة سیاسة في السداد، عدم حالة في المؤسسة تتخذھا قد التي اإلجراءات وصف یرد
  الرقم على المرضى خدمة اتصاالت بمركز االتصال طریق عن والتحصیل الفوترة سةسیا من مجانیة نسخة على

 Main Street, Bridgeport CT, 06606 Attention: Customer 2720[ العنوان إلى كتابةً  أو ،5384576-203
Service Department[، خالل من اإللكتروني موقعنا بزیارة تفضل أو -https://www.stvincents.org/patients

assistance-visitors/financial 
 

 التفسیر
 

 بجن إلى جنًبا السیاسة، ھذه تفسیر یجب  تحدیًدا. إلیھا المشار الحاالت باستثناء ،(r)501 للمادة االمتثال إلى السیاسة ھذه تھدف
 تحدیًدا. إلیھ المشار الحاالت باستثناء (r)501 للمادة وفقا وتطبیقھا بھا، المعمول اإلجراءات جمیع مع

mailto:Financial.Assistance@Stvincents.org
https://www.stvincents.org/patients-visitors/financial-assistance
mailto:Financial.Assistance@Stvincents.org
https://www.stvincents.org/patients-visitors/financial-assistance
https://www.stvincents.org/patients-visitors/financial-assistance
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 1 الملحق
 

ST. VINCENT’S MEDICAL CENTER 
 
 التدریجي الخصم

 9201 كانون الثاني 1 من اعتباًرا سارٍ 
 
 

• Patients between 0% FPL and 250% FPL will receive 100% assistance 

• Patients between 251% FPL and 350% FPL will receive 80% assistance 

• Patients between 351% FPL and 400% FPL will receive 70% assistance 
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 2 الملحق

 
Center Medical Vincent’s St. 

 المجانیة األسّرة صنادیق
 

 ألحد مؤھالً  تكون قد أنك تعتقد كنت إذا  ..Center Medical Vincent’s St في المجانیة األسّرة بصنادیق قائمة یلي فیما
 على للحصول .Center Medical Vincent’s St إلى حالتك تقدیم فیمكنك أدناه، الواردة المجانیة األسّرة صنادیق
 المالیة االحتیاجات اسأس على المجانیة األسّرة صنادیق منح سلطة الدخل لدورة التنفیذي المدیر لدى المالیة. المساعدة

  الرقم على المالي بالمستشار االتصال یُرجى التقدیم، طلب ذلك في بما إضافیة، معلومات على للحصول والشخصیة.
6257-210-475. 

 
  Baker صندوق
 إثباًتا المریض یقدم أن یجب بریدجبورت. في والشرطة اإلطفاء إلداراتي متوفر

 بریدجبورت. في الشرطة أو اإلطفاء إدارة في عضو بأنھ
 

 Harral صندوق
 أوغستین سانت أبرشیة من خطاًبا المریض یقدم أن یجب أوغستین. سانت أبرشیة في عضو

 عضویتھ. حالة یؤكد كونیكتیكت) (بریدجبورت،
 

 Hubbell صندوق
 بریدجبورت في یقیمون الذین بریدجبورت في التمریض مدرسة أو .Vincent’s St كلیة خریجو

 المرضى. تمریض في نشاط ھمولدی
 

 Klein صندوق
 المیالد شھادة من نسخة المریض یقدم أن یجب األطفال. المرضى لمساعدة صندوق

 التعمید. شھادة أو
 

 Charity of Ladies صندوق
 .Charity of Ladies مؤسسة في العضویة صحة یؤكد خطاب

 
 Conlin صندوق
 رفض وخطاب واألصول الدخل إثبات المریض یقدم أن یجب المنخفض. الدخل ذوي للمرضى المساعدة تقدیم
 متوفرة. خارجیة جھات مصادر من

 
 Brodbeck صندوق
 من رفض وخطاب واألصول الدخل إثبات المریض یقدم أن یجب الطوارئ. قسم خدمات
 متوفرة. خارجیة جھات مصادر
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