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 برنامج المساعدة المالية
يمكن بحيث نحن هنا لتقديم المساعدة . الماليةغير المتوقعة  لحالتك الطبية المشكالت مدى الصعوبة التي تسببها  Summa Health Systemيدرك 

في دفع فواتير تساعدك العثور على موارد في نود مساعدتك  .وبرامج المستشفى والدولةالبرامج الفيدرالية من المزايا الطبية للمريض الحصول على 

 .تأمين يكون مؤهالً للحصول على خصمليس لديه وفي الواقع، كل مريض . المستشفى
 

 
 المساعدة المالية للمرضى وأسرهم

يقدمها مجانية وهي خدمة إحالة  .للمرضىالماليين المستشارين ومن ليس لديهم مبلغ كاف للتأمين من خالل نوفر المساعدة المالية إلى المرضى المؤمن عليهم 

Summa Health System.  إذا  .والمستشفى وبرامج الدولةالبرامج الفيدرالية نحن هنا  لمساعدة المرضى في الحصول على المزايا الطبية من خالل

 :بـ Summa Health Systemفسوف يقوم المستشفى اليوم، فاتورة كان ال يمكنك تحمل نفقات بعض أو كل 
 

 

 .فواتير المستشفىلدفع إخبارك أين وكيف يمكنك الحصول على المساعدة  •

 .العثور على برامج يمكن أن تكون مؤهالً لهافي مساعدتك  •

الخاص بك، الدخل بناًء على مبلغ . المستشفى التي تتطابق مع احتياجاتكأو /تسجيلك في برامج الدولة و •

 :لـيمكن أن تكون مؤهالً 

 المجانيةالرعاية  •

 التخفيضات •

 شروط الدفع بدون فوائد •
 

 
لتقديم الخيارات نحن هنا . الرعاية الصحيةيمكنه الدفع مقابل خدمات ليس كل شخص نفهم أنه  .المتاحة الدفع خيارات و مستشاروهم في ينظر المرضى 

 ونعمل كممثلين للمرضى والمرضى الذين ليس لديهم مبلغ تأمين كاٍف بدون تأمين صحي من أجل المرضى والمساعدة 
 

 
 التوجيهات الفيدرالية السنوية الخاصة بالفقر

باستخدام مقياس تدريجي بناًء للمريض بتوفير خصم  Summa Health Systemال يفي بمعايير برامج المساعدة الفيدرالية، يقوم المريض إذا كان 

 .على توجيهات الفقر الفيدرالية

 
تحكمها أو بعد هذا التاريخ في الخدمة للحصول على أي تاريخ أهلية  .السجل الفيدراليفي تسري توجيهات الفقر الفيدرالية  كل عام من تاريخ نشرها 

لمشاهدة /http://aspe.hhs.gov/poverty قم بزيارة  .القديمةالتوجيهات تحكمها التاريخ الحصول على الخدمة قبل هذا تواريخ  .التوجيهات الجديدة

 .والخدمات اإلنسانية األمريكية  التوجيهات الحالية والسابقة التي تم نشرها من قبل وزارة الصحة

 

http://aspe.hhs.gov/poverty/
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 .الفيدراليةالفقر حد توجيهات إلى ضعف ألي شخص يصل دخله مجانية نقدم رعاية  •
 

 .حد توجيهات الفقر الفيدراليةأربع أضعاف ألي شخص يصل دخله إلى مخفضة رعاية نقدم  •
 

 .الفيدراليةالفقر الذين يحصلون على أكثر من أربع أضعاف حد توجيهات للمرضى موافقتنا على الدافعين التجاريين مثل نقدم خصومات   •

 
 .واحترام منذ تواجده على السرير وحتى وصوله إلى مكتب المحاسبة والفواتير وكرامةجميع المرضى برحمة  Summa Health Systemيعامل 

 
إذا احتجت إلى  .معالجة الطلب وبدء بديلة لتسهيل التحديد المبكر مواقع  عدةالتسجيل و /ما قبل التسجيل، والدخول على مواقع تتاح استمارات الطلب 

نحن . الماليينالمستشارين بأحد االتصال يرجى , التحدث مباشرةً مع ممثل المرضىكنت تود استفسارات، أو أو كان لديك مساعدة في إكمال  االستمارة، 

نحن نعمل مع كل مريض لمساعدته على تلبية . الدفع أو حول البرامج المتاحة، يرجى االتصال بناحول قدرتك على لديك أسئلة كانت إذا . للمساعدةهنا 

 .احتياجاته وظروفه الفردية


