
                                       

 

 المالية  المساعداتبرنامج 
إننا  . المشاكل الطبية غير المتوقعة لشؤونك الماليةبالصعوبة التي يمكن أن تتسب فيها  Medina Surgery Centerيعترف 

ونريد  . البرامج الفيدرالية وعلى مستوى الواليةموجودون لتقديم المساعدة حتى يتمكن المرضى من الحصول على مزايا طبية من 

في الواقع، يُعد كل مريض ليس لديه تأمين  . مساعدتك في العثور على الموارد التي قد تساعد في سداد فاتورتك في مرفق الجراحة

 . مؤهالً للحصول على الخصومات 

 

  المساعدات المالية للمرضى وأسرهم
 Medinaهذه خدمة مجانية يقدمها . ضى غير المؤمن عليهم وممن لديهم تأمين غير كاف  إننا نقدم المساعدات المالية للمر

Surgery Center .  ونحن موجودون لمساعدة المرضى في الحصول على مزايا طبية من خالل البرامج الفيدرالية وعلى مستوى

 : سوف Medina Surgery Centerإذا كنت ال تستطيع سداد جزء من فاتورتك في مرفق الجراحة أو كلها اليوم، فإن . الوالية

 

 . يخبرك بالمكان حيث يمكنك الحصول على المساعدة لسداد فواتير الجراحة الخاصة بك وكيفية سدادها •

 .  يساعدك في العثور على البرامج التي تتأهل لها •

 . في برامج الوالية التي تناسب حاجتك يساعدك في التسجيل •

 

 : بناًء على المبلغ الذي تكسبه، قد تكون مؤهالً للحصول على

   الرعاية المجانية •

   الخصومات •

  شروط الدفع بدون فوائد •

 

يتمتع بتأمين  ونحن موجودون لتقديم الخيارات والمساعدة لمن ال . نفهم أنه ال يمكن للجميع سداد مصاريف خدمات الرعاية الصحية

، ولنعمل في مناصرة المرضى  . صحي أو من لديه تأمين غير كاف 

 

   المبادئ التوجيهية الفيدرالية السنوية بشأن تحديد خطوط الفقر
خصًما للمريض   Medina Surgery Centerإذا كان المريض ال يفي بمعايير برامج المساعدة الفيدرالية المتاحة ، فسيوفر 

تسري المبادئ التوجيهية الفيدرالية بشأن   .درج يعتمد على المبادئ التوجيهية الفيدرالية بشأن تحديد خطوط الفقرباستخدام معيار مت

يجب الحكم على األهلية ألي تاريخ خدمة في هذا التاريخ أو  . تحديد خطوط الفقر في كل عام في تاريخ نشرها في السجل الفيدرالي

. يجب الحكم على تواريخ الخدمة السابقة لهذا التاريخ باستخدام المبادئ التوجيهية القديمة.  جديدةبعده من خالل المبادئ التوجيهية ال

لعرض المبادئ التوجيهية للسنوات الحالية والسابقة كما نشرتها  /http://aspe.hhs.gov/povertyتفّضل بزيارة 

 . وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية األمريكية

 

مجانية ألي شخص يكسب ما يصل إلى ضعفي قيمة المبلغ المنصوص عليه في المبادئ التوجيهية الفيدرالية نقدم رعاية  •

 . بشأن تحديد خطوط الفقر



                                                                                                                                                          

 2الصفحة 

نقدم رعاية مخفضة بشكل كبير ألي شخص يكسب ما يصل إلى أربعة أضعاف قيمة المبلغ المنصوص عليه في المبادئ  •

 . التوجيهية الفيدرالية بشأن تحديد خطوط الفقر

أكثر من أربعة نحن نقدم خصومات مماثلة للخصومات التي نتفق عليها مع الدافعين التجاريين للمرضى الذين يكسبون  •

 . أضعاف قيمة المبلغ المنصوص عليه في المبادئ التوجيهية الفيدرالية بشأن تحديد خطوط الفقر

 

التعاطف، والوقار، واالحترام عند معالجة جميع المرضى بدًءا من السرير وصوالً إلى  Medina Surgery Centerيظهر 

 . مكتب الفواتير

 

إذا كنت بحاجة إلى  . ء عملية القبول المسبق والتسجيل لتسهيل التعرف المبكر وبدء عملية التقديميتم توفير استمارات الطلب في أثنا

مساعدة في ملء النموذج، أو كانت لديك أسئلة، أو ترغب في التحدث مباشرة مع أحد ممثلي المرضى، يُرجى االتصال بمكتب  

بنا إذا كانت لديك أسئلة حول قدرتك على السداد أو حول البرامج   يُرجى االتصال. إننا موجودون لتقديم المساعدة. القبول لدينا

 . إننا نعمل للمساعدة في تلبية االحتياجات والظروف الفردية لكل مريض. المتاحة

 

فريق مكتب القبول لدينا على أتم االستعداد لإلجابة عن أسئلتكم بشأن برامج المساعدات المالية، وترتيبات السداد، والتغطيات 

 . Medina Surgery Centerوغيرها من االستفسارات المالية في ، Medicareتأمينية، وخدمات ال

 

 . 0014-952 (330)، يُرجى االتصال بالرقم للمزيد من المعلومات بشأن المساعدات المالية

 


