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ددليیلل االفووتررةة وواالتأميینن وواالمساعددةة االماليیة ووااالستشاررااتت  	  

Billing, Insurance, Financial Assistance and Counseling Guide  

نشكرركمم على ااختيیارر مستشفى بووموونتت لتلبيیة ااحتيیاجاتكمم منن االررعايیة االصحيیة.  	  

نن محلل إإقامتهھمم أأوو ظظررووفهھمم االمادديیة. هھھھددفنا هھھھوو تقدديیمم خددماتت االررعايیة االصحيیة بأعلى جووددةة لجميیع االمررضى بغضض االنظظرر ع
ووسووفف نقددمم هھھھذذهه االخددماتت بكفاءةة ووفعاليیة ووشغفف لنضمنن أأنهھا ااألفضلل قيیمة للمررضى االمستفيیدديینن منهھا وولشرركاتت االتأميینن االتي 

تددفع مقابلهھا.  	  

هھھھلل ستددفع شرركة االتأميینن مقابلل هھھھذذهه االززيیاررةة؟ 	  

تددفع قيیمة االخددماتت االمقددمة إإليیكك. فبررنامج شرركة ال يیمكنن لمستشفى بووموونتت ضمانن أأنن شرركة االتأميینن االخاصة بكك سووفف 
االتأميینن٬، ووليیستت مستشفى بووموونتت٬، هھھھوو منن يیقرررر االددفع منن عددمهھ. ووسووفف نقددمم مططالبة إإلى شرركة االتأميینن في أأقرربب تارريیخ ممكنن 

٬، عددتنالمسابعدد مغاددررتكك للمستشفى أأوو عالجكك ووسووفف نقددمم جميیع االمعلووماتت االضرروورريیة للمساعددةة في تقرريیرر مستوويیاتت االسدداادد. 
منن االهھامم أأنن تقددمم معلووماتت تأميینن ددقيیقة عندد االتسجيیلل. فسووفف تؤؤدديي االمعلووماتت غيیرر االصحيیحة أأوو غيیرر االمكتملة إإلى تأخرر إإنهھاء 
معامالتت حسابكك. وونتووقع منكك تسدديیدد ررصيیدد حسابكك بالكاملل إإذذاا لمم تددفع شرركة االتأميینن أأوو إإذذاا ررفضتت سدداادد االمططالبة االخاصة بكك.  	  

عمليیاتت إإحالة أأوو موواافقة مسبقة للعالجج٬، أأوو تتططلبب منكك أأنن تحصلل على االررعايیة لددىى شبكة محددددةة بعضض خطططط االتأميینن تتططلبب 
منن مووفرريي االررعايیة االصحيیة. ووعنددما نكوونن على ددرراايیة بهھذذهه االقيیوودد٬، سنحاوولل إإشعارركك بضررووررةة ووجوودد ططلبب إإحالة أأوو موواافقة 

لكك مسؤؤووليیة عددمم تلبيیة هھھھذذهه االمتططلباتت. فإذذاا لمم تكنن مسبقة قبلل تقدديیمم االخددماتت. ووعلى االررغمم منن ذذلكك٬، بعضض شرركاتت االتأميینن تحمّ 
متأكدًداا منن االمتططلباتت االخاصة بخططة تأميینكك٬، فالررجاء االتحققق منهھا لددىى قسمم االموواارردد االبشرريیة االتابع لصاحبب عملكك أأوو لددىى ممثلهھ 

أنن.أأوو قررااءةة ددليیلل مززاايیا خططة تأميینكك أأوو ااالتصالل بشرركة االتأميینن مباشررةة للحصوولل على االمساعددةة بهھذذاا االش 	  

ووتذذّكرر أأنن شرركة االتأميینن هھھھي صاحبة االقرراارر االنهھائي في االددفع مقابلل االخددماتت االمقددمة. وواالتحققق منن صحة االمعلووماتت وواالموواافقة 
االمسبقة ال يیضمنانن أأنن يیتمم ددفع قيیمة االمططالبة.  	  

ماذذاا عنن االمددفووعاتت االمططلووبة في ووقتت االخددمة؟ 	  

تأميینن مشترركة٬، أأوو ااستقططاعاتت٬، أأوو خددماتت ال يیغططيیهھا االضمانن في قدد يُیططلبب منكك تسدديیدد قيیمة مددفووعاتت مشترركة٬، أأوو مددفووعاتت 
ووقتت تقدديیمم االخددمة.  	  

كيیفف ستبددوو فاتووررتي؟ 	  

قدد تتلقى أأكثرر منن فاتووررةة عنن االخددماتت االمقددمة. ووحسبب مووقع االخددمة٬، قدد تشملل فووااتيیرر (مررفقق) مستشفى بووموونتت كذذلكك ررسوومم 
نن مقددمي االخددماتت ااآلخرريینن االذذيینن ساهھھھموواا في عالجكك أأوو ررااجعوواا االططبيیبب (االمهھني). ووقدد تتلقى كذذلكك االفووااتيیرر بشكلل مباشرر م

االفحووصاتت االتي أأجررتهھا مستشفى بووموونتت (مثلل٬، أأططباء االتخدديیرر٬، ووااختصاصيیي ااألشعة٬، ووااختصاصيیي علمم ااألمررااضض). 	  

ماذذاا لوو كانتت لدديي أأسئلة أأخررىى؟ 	  

منن سيیاسة االمساعددةة االماليیة أأوو االططلبب٬،  إإذذاا كنتت ترريیدد االتحددثث مع أأحددهھھھمم بشأنن فاتووررتكك٬، أأوو ترريیدد االحصوولل على نسخة مجانيیة
مم أأوو  5:00صص إإلى 8:00  	منن ااالثنيینن إإلى االجمعة٬، منن  9600‐-577‐-248‐-1فالررجاء ااالتصالل بخددمة االعمالء على االررقمم 

.www.beaumont.orgززيیاررةة مووقعنا على االوويیبب على  	  

هھھھلل يیشارركك تأميیني مع مستشفى بووموونتت؟ 	  

نن االررئيیسيیة٬، باإلضافة إإلى خطططط االتأميینن االحكووميیة٬، مدديیكيیرر وومدديیكيیدد. تشارركك مستشفى بووموونتت في معظظمم خطططط االتأميی 	  

االررجاء ااالتصالل بخططة االتأميینن لالستفسارر عنن االمشارركة وومتططلباتت االموواافقة.  	  

االررجاء ااالتصالل بممثلل قسمم االموواارردد االبشرريیة االتابع لصاحبب عملكك أأوو بشرركة االتأميینن للتحققق منن االتأهھھھلل للتغططيیة. وويیمكنكك كذذلكك 
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للحصوولل على االمعلووماتت أأوو االتووضيیح بشأنن  9600‐-577‐-248‐-1بالممثلل االمالي لمستشفى بووموونتت على االررقمم ااالتصالل 
تغططيیة خططة تأميینكك.   	  

رربما عليیكك االتحققق لددىى شرركة تأميینكك لتحدديیدد االمبلغ االذذيي ستددفعهھ االشرركة مقابلل االخددماتت إإذذاا لمم تكنن مشارركة لمستشفى بووموونتت. 
عقدد مع مستشفى بووموونتت٬، فسووفف تصددرر االمستشفى االفاتووررةة إإلى شرركة تأميینكك مقابلل حتى لوو لمم يیكنن لددىى شرركة تأميینكك 

االخددماتت االمقددمة إإليیكك. ووعلى االررغمم منن ذذلكك٬، إإذذاا ددفعتت خططة االتأميینن غيیرر االمتعاقددةة مع االمستشفى مبلًغا أأقلل منن قيیمة االفاتووررةة٬، 
االتأميینن٬، سووفف تتلقى بيیاًنا منن مستشفى بووموونتت فرربما تتحملل مسؤؤووليیة سدداادد باقي االررصيیدد. ووبعدد إإصدداارر االفاتووررةة إإلى شرركة 

يیووضح االمبلغ االمططلووبب.  	  

ماذذاا لوو لمم يیكنن لدديي تأميینن؟  	  

ددعًما لمهھمة مستشفى بووموونتت٬، تتووفرر االمساعددةة االماليیة للمررضى غيیرر االمؤؤمنن عليیهھمم. سووفف تقددمم مستشفى بووموونتت٬، 
تأهھھھلهھمم للمساعددةة االماليیة أأوو االمساعددةة  ددوونن تميیيیزز٬، االررعايیة في االحاالتت االططبيیة االططاررئة لألفرراادد بغضض االنظظرر عنن

االحكووميیة. 	  
	  

هھھھوو شخصص ليیسس لدديیهھ تأميینن صحي على ااإلططالقق٬، سووااء منن خاللل االتأميینن أأوو أأيي بررنامج  االمرريیضض غيیرر االمؤؤمنن عليیهھ
حكوومي٬، ووليیسس لدديیهھ أأيي حقق الستعاددةة االمبالغ االتي يیددفعهھا مقابلل االررعايیة االصحيیة بووااسططة أأيي شخصص آآخرر. 	  

	  
ً إإذذاا تأهھھھلتَت للمساعددةة االماليیة٬، فلنن يُیفررضض عليیكك بأيي حالل منن ااألحوواالل ررسووم تززيیدد عنن مبالغ االفووااتيیرر االمعتاددةة لخددماتت  ا

بصفة سنوويیة ووااستنادًداا إإلى  مبالغ االفووااتيیرر االمعتاددةةاالططووااررئئ أأوو غيیررهھھھا منن االخددماتت االضرروورريیة ططبيًیا. وويیتمم تحدديیدد 
(صص) منن قانوونن االضرراائبب ووااللوواائح االمنددررجة تحتهھ. باإلضافة 501ططرريیقة ااألثرر االررجعي كما وورردد ذذكررهھھھا في االفقررةة 

إإلى ذذلكك٬، لنن يُیططلبب منكك أأيي ددفعاتت مسبقة أأوو غيیررهھھھا منن تررتيیباتت االسدداادد منن أأجلل االحصوولل على خددماتت االططووااررئئ.  	  
	  

متططلباتت االتأهھھھلل: 	  
. )FPL( التحادديييیتمم تحدديیدد مددىى أأهھھھليیة االمررضى غيیرر االمؤؤمنن عليیهھمم للمساعددةة االماليیة بناًء على مستووىى االفقرر اا

% منن أأحددثث مستووىى للفقرر ااالتحادديي قدد يیتأهھھھلل لخصمم 200فالمرريیضض االذذيي يیكوونن ددخلهھ ااألسرريي مساوويًیا أأوو أأقلل منن 
% منن مستووىى االفقرر ااالتحادديي قدد 300% إإلى 200كاملل بالمساعددةة االماليیة. وواالمرريیضض االذذيي يیكوونن ددخلهھ ااألسرريي منن 

يیتأهھھھلل لمساعددةة ماليیة جززئيیة كما نووجزز أأددناهه: 	  
	  

لل كنسبة مئوويیة منن مستووىى االفقرر ااالتحادديي وومستوويیاتت االمساعددةة االماليیة:االددخ 	  
	  

االددخلل كنسبة مئوويیة منن مستووىى 
	االفقرر ااالتحادديي  

	االمساعددةة االماليیة  

	%200ما يیصلل إإلى    	مساعددةة 100%  
	%300ما يیصلل إإلى    % منن مبالغ 50خصمم 

	االفووااتيیرر االمعتاددةة*  
	%300أأكثرر منن    	مبالغ االفووااتيیرر االمعتاددةة*  

%25فووااتيیرر االمعتاددةة لمسشفى بووموونتت في ترروويي وورروويیالل أأووكك ووجررووسس بوويینتت = *مبالغ اال 	  
%65*مبالغ االفووااتيیرر االمعتاددةة لمهھنيیي مسشفى بووموونتت =  	  

%25*مبالغ االفووااتيیرر االمعتاددةة لمسشفى بووموونتت في فاررمنجتوونن =  	  
	  

٬، ووططلبب االمساعددةة االماليیة مع تتووفرر نسخة مجانيیة منن سيیاسة االمساعددةة االماليیة للمستشفى٬، ووسيیاسة االفووتررةة وواالتحصيیلل
ووتحدديیدد مووقع االخددمة.  www.beaumont.orgااإلررشاددااتت على مووقع وويیبب مستشفى بووموونتت منن خاللل ززيیاررةة 

ووتتووفرر كذذلكك االنسخ في أأماكنن ااالستقبالل االررئيیسيیة للمستشفى ووعبرر االبرريیدد منن خاللل ااالتصالل بفرريیقق ااالستشاررااتت 
9600‐-577‐-248‐-1االماليیة على االررقمم  	  
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ااإلسبانيیة٬، ووااإليیططاليیة٬، وواالعرربيیة٬، ووااأللمانيیة٬،  نسخ متررجمة منن هھھھذذهه االمستنددااتت للمررضى باللغاتت االتاليیة: ووتتووفرر 
وواالررووسيیة٬، وواالبوولندديیة٬، وواالصيینيیة٬، ووااليیابانيیة٬، وواالكوورريیة٬، وواالفيیتناميیة.   	  

	  
ماذذاا لوو كانتت ززيیاررةة إإلى مرركزز االططووااررئئ؟ 	  

ى االررعايیة وواالعملل على ااستقرراارر حالتكك االططبيیة٬، بغضض إإذذاا حضررتت إإلى مرركزز ططووااررئئ مستشفى بووموونتت٬، فسووفف تحصلل عل
االنظظرر عنن تغططيیة االتأميینن أأوو قددررتكك على االسدداادد. ووتذذّكرر أأنن االمررضى تتمم خددمتهھمم على أأساسس أأوولوويیة االحالة االططبيیة٬، ووليیسس 

بالضررووررةة تررتيیبب ووصوولهھمم.  	  

شرركة االتأميینن كززيیاررةة ططووااررئئ وولنن يیتمم هھھھذذهه ليیستت عيیاددةة أأوو مرركزًزاا للررعايیة االمستعجلة. يیتمم إإصدداارر فاتووررةة هھھھذذهه االخددماتت إإلى 
ااحتسابهھا في االفاتووررةة كززيیاررةة عيیاددةة أأوو عيیاددةة ططبيیبب أأوو "ررعايیة مستعجلة".  	  

ماذذاا لوو تعررضتت إلصابة عملل أأوو حاددثث نقلل؟ 	  

إإذذاا تلقيیتت االعالجج إلصابة مشموولة بتعوويیضض االعملل ووليیستت لدديیكك االمعلووماتت االضرروورريیة إلصدداارر االفاتووررةة إإلى صاحبب االعملل أأوو 
‐-248‐-1تعوويیضاتت االتي يیتعاقدد معهھا٬، فعليیكك ااالتصالل بقسمم االخددماتت االماليیة للمررضى بمستشفى بووموونتت على االررقمم شرركة اال

في خاللل ثالثة أأيیامم منن االحصوولل على االعالجج.  9600‐-577 	  

	 بالعمل؛ االمرتبطة للحوااددثث االتاليیة بالمعلوماتت جاهھھھًزاا كن ووررجاء٬،ً  

ملل في ووقتت ووقووعع االحاددثث أأوو ااإلصابة) ااسمم صاحبب االعملل (االررجاء تقدديیمم ااسمم صاحبب االع•  	  

عنوواانن صاحبب االعملل٬، ووررقمم االهھاتفف٬، ووااسمم االمسؤؤوولل عنن االموواافقة على سدداادد قيیمة االعالجج •  	  

تارريیخ االحاددثث أأوو ااإلصابة •  	  

ررقمم االمططالبة •  	  

ااسمم ووعنوواانن ووررقمم هھھھاتفف شرركة تعوويیضاتت صاحبب االعملل •  	  

	 االنقل؛ لحوااددثث االتاليیة بالمعلوماتت جاهھھھًزاا كن ووررجاء٬،ً  

ااسمم شرركة تأميینن حووااددثث االنقلل ووعنوواانهھا ووررقمم هھھھاتفهھا •  	  

ااسمم جهھة ااالتصالل (إإذذاا كانن مؤؤمًنا عليیهھ عبرر جهھة مستقلة) •  	  

تارريیخ االحاددثث •  	  

ررقمم االمططالبة (االتي أأصددررتهھا شرركة االتأميینن) •  	  

لططبيیة االمقددمة إإليیكك مباشررةة. إإذذاا لمم تتصلل بمستشفى بووموونتت ووتبلغهھا بهھذذهه االمعلووماتت٬، فسووفف يیتمم إإصدداارر فاتووررةة ررسوومم االخددماتت اا 	  

وواالررجاء مالحظظة أأنهھ في حالة حووااددثث االنقلل٬، سووفف نتحققق منن تغططيیة تأميینكك االصحي. بعضض خطططط االتأميینن ذذااتيیة االتموويیلل منن 
أأصحابب االعملل٬، وومدديیكيیرر٬، وومدديیكيیدد٬، ووخططة مستشفى بووموونتت للتأميینن االصحي على االعامليینن تتططلبب منا إإررسالل االفاتووررةة إإلى 

االنقلل أأووالً.  شرركة تأميینن حووااددثث 	  

ماذذاا لوو لمم تكنن بططاقة االتأميینن معي؟ 	  

في أأقربب ووقت  9600‐-577‐-248‐-1بعد مغاددررةة االمستشفى٬، االرجاء ااالتصالل بالخدماتت االماليیة للمرضى على االرقم 
ووإإذذاا لمم تتمكنن منن تقدديیمم معلووماتت االتأميینن االضرروورريیة٬، فسووفف يیتمم إإررسالل فاتووررةة االخددماتت  ممكن لتأكيید معلوماتت تأميینك.

بيیة االمقددمة إإليیكك مباشررةة.االطط 	  


