تتوفر نسخة مجانية من طلب الحصول على إعانة مالية،
وسياسة اإلعانة المالية ،وملخص بلغة مبسطة ،وسياسة
الفوترة والتحصيل باللغة اإلنجليزية واإلسبانية واللغات
االخرى التي تستوفي المعايير الموضحة في سياسة اإلعانة
المالية من خالل:
• االتصال بإدارة القبول بالمستشفى/التسجيل بالمستشفى
• االتصال على الرقم  281 312 4012أو
 ،281 312 4000الخيار 5
• طلب استمارة طلب من خالل البريد اإللكتروني:
Attn: Financial Assistance
300 Kingwood Medical Drive
Kingwood, TX 77339
•	تنزيل استمارة طلب من الموقع اإللكتروني
لمستشفى Memorial Hermann Surgical
		 Hospital Kingwood:
http://www.memorialhermannkingwood.com/
financial-assistance-program/

مستشفى Memorial Hermann Surgical
Hospital Kingwood

ً
مؤھل للحصول علی إعانة مالیة ،أو
لمعرفة ما إذا کنت
إعانة طبية من خالل برنامج  Medicaidأو Medicare
أو أي برامج أخرى ،وللحصول علی مساعدة سریة
مجانیة ،يُرجى االتصال على:

ملخص اإلعانة المالية
ال ُمقدمة للمريض

ملخص بلغة مبسطة

خدمات أعمال المرضى ”“Patient Business Services
Attention: Financial Assistance
300 Kingwood Medical Drive
Kingwood, TX 77339
هاتف 281 312 4012 :أو
 ،281 312 4000الخيار 5
الجمعة 8 :صباحً ا  5 -مسا ًء
االثنين  -الخميس 8 :صباحً ا  7 -مسا ًء

األسئلة الرئيسية المُجاب عنها:

تاريخ اإلصدار 01 :أكتوبر2018 ,

•	ما هي الخدمات التي يغطيها البرنامج؟
• كيف أُقدم طلب للحصول على إعانة؟
• من هم األشخاص المؤهلين للحصول على إعانة؟
• ما هي حدود الدخل؟
• ماذا لو لم أستوفي حدود الدخل؟
• من أين يمكنني الحصول على استمارة طلب لتقديمها؟

4412310

سياسة اإلعانة المالية
توفر مستشفى Memorial Hermann Surgical Hospital
 Kingwoodإعانات مالية للمرضى المؤهلين بناء على
مستوى الدخل وحجم األسرة وخط الفقر على المستوى
االتحادي للحصول على الرعاية الطبية الطارئة أو
الضرورية في المستشفى ،إمّا بخصم جزئي أو كلي.
وينبغي للمرضى الذين يسعون إلى الحصول على إعانة
مالية تقديم طلب لالستفادة من المزايا التي يوفرها البرنامج،
وهو ما يرد تلخيصه في هذا المستند.

ما هي الخدمات التي يغطيها البرنامج؟

ُتغطي سياسة اإلعانة المالية ( )FAPالخدمات الطبية
الطارئة والضرورية التي تقدمها مستشفى Memorial
.Hermann Surgical Hospital Kingwood
ال تغطي سياسة اإلعانة المالية :عمليات التجميل والخدمات
التي يقدمها األطباء ومقدمو الخدمات اآلخرون المعالجون
لك في مستشفى Memorial Hermann Surgical Hospital
 Kingwoodإال أنهم غير موظفين بالمستشفى ،أو مقدمو
الخدمات الذين تصدر فواتير خدماتهم بشكل منفصل عن
المستشفى.

كيفية تقديم الطلب

یمکن الحصول علی سیاسة اإلعانة المالیة واستمارة
الطلب شخصيًا أو عبر البرید أو الھاتف وكذلك من الموقع
اإللكتروني لمستشفى Memorial Hermann Surgical
 Hospital Kingwoodعلى اإلنترنت .ثم أكمل استمارة
الطلب ،وأرفق الوثائق المطلوبة وقدمها إلى إدارة القبول/
التسجيل لدى المستشفى أو أرسلها على العنوان المدرج في
الجزء الخلفي من هذا الكتيب.

حدود الدخل

الدخل من العوامل التي يتحدد على أساسها إمكانية االستفادة من
البرنامج بنا ًء على الجدول الوارد أدناه:

إرشادات مكافحة الفقر 2019
عدد أفراد
العائلة/األسرة

الدخل
السنوي

1

$ 12,490

2

$ 16,910

3

$ 21,330

4

$ 25,750

5

$ 30,170

6

$ 34,590

7

$ 39,010

8

$ 43,430

بالنسبة للعائالت/األسر التي يزيد عدد أفرادها عن  8أشخاص :إضافة
 4,420دوالر أمريكي لكل شخص إضافي.

من هم األشخاص المؤهلون للحصول على
اإلعانة المالية؟

يعتمد مقدار اإلعانة المالية على دخلك وحجم أسرتك وخط
الفقر على المستوى االتحادي .وقد يكون المرضى الذين
يحصلون على دخل بنسبة  200%من خط الفقر على
المستوى االتحادي أو أقل ً
أهل للحصول على خصم بنسبة
 .100%وبالنسبة للمرضى الذين يحصلون على دخل
يتجاوز  200%من خط الفقر على المستوى االتحادي ،فقد
يحصلون على خصم.
راجع المعلومات المفصلة في السياسة على الرابط التالي:
http://memorialhermannkingwood.com/
financial-assistance-program
لن يتم تحصيل مبالغ إضافية من المرضى المؤهلين
للحصول على الرعاية الطبية الطارئة أو أي نوع آخر من
الرعاية الطبية الالزمة بخالف المبالغ المفروضة عمومًا
على هؤالء المرضى الذين لديهم تأمين طبي.
األشكال التالية من الهوية المصحوبة بصورة شخصية
مقبولة إلثبات الهوية:
• رخصة القيادة أو بطاقة الهوية الصادرة عن الدولة
أو الوالية
• بطاقة هوية الطالب
• جواز السفر (أمريكي أو أي دولة أخرى)
• وثيقة الهجرة االمريكية
• بطاقة الهوية الصادرة عن أي قنصلية أجنبية
• بطاقة االئتمان (مع صورة)

