ملخص سياسة أهلية تلقي المساعدة المالية

شكرا الختيارك لنا لتلبية احتياجاتك من خدمات الرعاية الصحية .هدفنا هو تزويد
جميع المرضى بخدمات رعاية صحية عالية الجودة بغض النظر عن ظروفهم
المالية .نحن نقدم المساعدة المالية للمرضى في حاالت الطوارئ وغيرها من الرعاية
الطبية الضرورية وفقًا لسياسة المساعدة المالية الخاصة بنا (السياسة).
من المؤهل لتلقي المساعدة المالية؟
نحن نقدم المساعدة المالية للمرضى الذين يستوفون متطلبات سياستنا .تعتمد األهلية
على عدة عوامل منها التغطية التأمينية ومصادر الدفع األخرى (مثل إدعاءات
اإلصابة الشخصية) والدخل وحجم األسرة واألصول .توفر السياسة رعاية مجانية
ألولئك الذين جربوا جميع خيارات الدفع األخرى ووجدوا ما يلي:
•	أن يكون دخل األسرة عند أو أقل من  %250في السنة الحالية وفقا ً للقواعد
االرشادية الفيدرالية للفقر؛
• تقديم طلب مكتمل بشكل صحيح.
إذا كنت مؤهالً للحصول على مساعدة مالية ،فلن يتم تحميلك أكثر من المبالغ التي يتم
دفعها بشكل عام للطوارئ أو الرعاية الطبية الالزمة.
ضا إذا كنت قد تعرضت لحادث طبي
تتوفر المساعدة المالية للحوادث المفجعة أي ً
ومالي كبير.
أين يمكن الحصول على نسخ مجانية من سياسة وتطبيق المساعدة المالية
سياستنا وتطبيقنا متاحان مجانًا عن طريق االتصال بنا باستخدام المعلومات المدرجة
على الجانب األيسر .يمكن طلبها عن طريق الهاتف أو البريد أو البريد اإللكتروني.
ضا في جميع مواقع
ضا على مواقعنا للتحميل والطباعة .تتوفر نسخ أي ً
وهي متوفرة أي ً
مستشفياتنا في مكاتب المعلومات أو مكاتب التسجيل أو أقسام الطوارئ.
الترجمة متوفرة

تتوفر تراجم لسياستنا والتطبيق وهذا الملخص بلغات أخرى عند الطلب أو عن
طريق زيارة المواقع اإللكترونية المدرجة على الجانب االيسر.
المساعدة متوفرة
المستشارون الماليون والمستشارون المتمرسون متاحون لمساعدتك في إكمال طلبك
للحصول على المساعدة المالية .يمكن الوصول إليهم عن طريق االتصال بهم أو
ضا مساعدتك
التواصل معهم كما هو موضح في قسم "كيفية التقديم" .يمكنهم أي ً
في التسجيل للحصول على التغطية من خالل برنامج Health Insurance
 Exchangeأو برامج خدمات الرعاية الصحية التابعة لوالية ميشيغان.

كيفية التقديم
Beaumont Health
•	بالحضور الشخصي ألي من مقرات مستشفيات
 ،Beaumontبما في ذلك الحرم الرئيسي القائم في
18101 Oakwood Blvd. Dearborn, MI 48124
•	عن طريق البريد الخاص بـ  Beaumontوعنوانه
Health Financial Assistance,
26901 Beaumont Blvd.,
Southfield, MI 48033
• االتصال على الرقم 1.248.577.9205
•	عن طريق زيارة الموقع اإللكتروني beaumont.
org/patients-families/billing/financialassistance
•	التواصل عن طريق البريد اإللكتروني _patient
financial_resources@beaumont.org
Spectrum Health Lakeland
• 	بالحضور الشخصي ألي من مقرات مستشفيات
،Spectrum Health Lakeland Hospital
بما في ذلك الحرم الرئيسي القائم في 1234 Napier
Avenue, St. Joseph, MI 49085
•	بالبريد الخاص بـ  Spectrum Healthوعنوانه
Lakeland Financial Counseling, 1234
Napier Avenue, St. Joseph, MI 49085
• االتصال على الرقم 1.844.408.4103
•	عن طريق زيارة الموقع اإللكتروني
spectrumhealthlakeland.org/patientvisitor-guide/patient/billing/financialassistance
•	عن طريق البريد اإللكتروني
@SHLFinancialCounseling
spectrumhealth.org
Spectrum Health
• بالحضور الشخصي ألي من مقرات مستشفيات
 ،Spectrum Healthبما في ذلك الحرم الرئيسي القائم
في 100 Michigan, Grand Rapids, MI 49503
•	عن طريق البريد الخاص بـ Spectrum Health
وعنوانه Financial Counseling, 100
Michigan, Grand Rapids, MI 49503
• االتصال على الرقم 1.844.838.3115
•	عن طريق زيارة الموقع اإللكتروني
spectrumhealth.org/billing/financialassistance
• عن طريق البريد اإللكتروني
FinancialCounseling@spectrumhealth.org

