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سياسة المساعدات المالية
17/01/10

السياسة/المبادئ
ُتعد هذه سياسة "( St. Vincent Anderson Regional Hospital, Inc.المؤسسة") لضمان تقديم ممارسات عادلة اجتماعيًا
لتوفير خدمات الرعاية في حاالت الطوارئ وغيرها من خدمات الرعاية الضرورية من الناحية الطبية في مرافق المؤسسة.
تم وضع هذه السياسة خصي ً
صا لمعالجة مدى أهلية الحصول على المساعدة المالية للمرضى الذين يحتاجون إلى الحصول على
مساعدة مالية وتلقي الرعاية من المؤسسة.
 l1ستوضح جميع المساعدات المالية مدى التزامنا نحو الحفاظ على كرامة األفراد والصالح العام واحترامنا لها ،واهتمامنا
الخاص باألشخاص الذين يعانون من الفقر واآلخرين المعرضين للخطر ،ومدى تضامننا معهم ،والتزامنا بالعدالة في
عملية توزيع هذه المساعدات وتوفير الرعاية.
ُ l2تطبق هذه السياسة على جميع الخدمات في حاالت الطوارئ وغيرها من الخدمات الضرورية من الناحية الطبية التي
تقدمها المؤسسة ،بما في ذلك خدمات األطباء العاملين والصحة السلوكية .وال تنطبق هذه السياسة على ترتيبات الدفع
لإلجراءات االختيارية أو حاالت الرعاية األخرى التي ال ُتعد ضمن الرعاية في حاالت الطوارئ أو حاالت الرعاية
األخرى التي تكون ضرورية من الناحية الطبية.
 l3تقدم قائمة موفري الرعاية الذين تغطيهم سياسة المساعدات المالية قائمة بجميع موفري الرعاية الموجودين ضمن مرافق
المؤسسة التي من شأنها أن تحدد موفري الرعاية سواء كانوا يخضعون لسياسة المساعدات المالية أو ال.
التعريفات
لتوضيح أغراض هذه السياسة ،يتم تطبيق التعريفات التالية:
 "501(r)" تعني الفقرة ) 501 (rمن قانون الضرائب األمريكي واللوائح الصادرة بموجبه.
" المبلغ الوارد في الفاتورة بشكل عام" أو " "AGBيعني المبلغ الوراد في الفاتورة بشكل عام فيما يتعلق بخدمات
الرعاية في حاالت الطوارئ وغيرها من خدمات الرعاية الضرورية من الناحية الطبية لألشخاص الذين لديهم تأمين
يُغطي مثل هذه الرعاية.
" رعاية الطوارئ" تعني االهتمام بمعالجة الحاالت الطبية التي تشتمل على أعراض مرضية حادة بالغة الخطورة (بما في ذلك
اآلالم الحادة) حيث يؤدي غياب الرعاية الطبية الفورية إلى حدوث تدهور بالغ في وظائف الجسم ،أو تلف أي عضو  /جزء منه،
أو تعرض صحة الفرد لخطر شديد".الرعاية الضرورية من الناحية الطبية" تعني الرعاية التي تم تحديد أنها ضرورية

من الناحية الطبية بعد تحديد أهلية الحصول على الرعاية السريرية من قبل موفر رعاية معتمد .في حالة تحديد أحد
األطباء المراجعين أن الرعاية التي طلبها أحد المرضى الذي تغطيه هذه السياسة غير ضرورية من الناحية الطبية،
يجب أي ً
ضا أن يؤكد طبيب اإلدخال أو اإلحالة هذا القرار.
" المؤسسة" تعني .St. Vincent Anderson Regional Hospital, Inc
" المريض " يعني هؤالء األشخاص الذين يتلقون الرعاية في حاالت الطوارئ أو الرعاية الضرورية من الناحية الطبية
لدى المؤسسة والشخص المسؤول ماديًا عن رعاية المريض.
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المساعدات المالية المقدمة
 l1سيكون المرضى الذين يقل دخلهم عن  %250من مستوى الفقر الفيدرالي (" )"FPLأو ما يعادله مؤهلين لتلقي
الرعاية الخيرية الكاملة  %100مع خصم الجزء الذي يتكبده المريض من الرسوم نظير الخدمات المقدمة بعد
عملية الدفع من شركة التأمين ،إن وجدت.
 l2وكحد أدنى ،سيحصل المرضى الذين يفوق دخلهم  %250من مستوى الفقر الفيدرالي ولكن ال يتعدى  %400من
مستوى الفقر الفيدرالي على خصم حسب الدخل على الجزء الذي يتكبده المريض من الرسوم نظير الخدمات
المقدمة بعد عملية الدفع من شركة التأمين ،إن وجدت .لن يتعين على المريض المؤهل للحصول على خصم
حسب الدخل دفع رسوم أكثر من رسوم  AGBالمحسوبة .سيكون الخصم حسب الدخل على النحو التالي:
جدول حساب توجيهات الفقر الصادرة عن إدارة الخدمات الصحية والبشرية لعام *2017
الخدمات المعتمدة على المستشفى
عدد
أفراد األسرة
1
2
3
4
5
6
7
**8
التصنيف
الخصم
تطبيق
الخصم

الرعاية الخيرية
الفيدرالي*إلى 138%
0
مستوى الفقر

12,060
16,240
20,420
24,600
28,780
32,960
37,140
41,320

$
$
$
$
$
$
$
$

إلى 250%

برنامج المساعدة المالية***
إلى 300%

$36,180
$30,150 $ 16,643
$48,720
$40,600 $ 22,411
$61,260
$51,050 $ 28,180
$73,800
$61,500 $ 33,948
$86,340
$71,950 $ 39,716
$98,880
$82,400 $ 45,485
$111,420
$92,850 $ 51,253
$123,960
$103,300 $ 57,022
الرعاية الخيرية 1الرعاية الخيرية  2مستوى الفقر
90%
100%
100%

إلى 350%

$42,210
$56,840
$71,470
$86,100
$100,730
$115,360
$129,990
$144,620
مستوى3الفقر
الفيدرالي
80%

إلى 400%

غير المؤمن عليهم ولديهم طرق
للدفع ****** ،
أكثر من 400%

$48,240
$64,960
$81,680
$98,400
$115,120
$131,840
$148,560
$165,280
الذاتي
الفيدرالي 5
مستوى4الفقر الدفع
الفيدرالي
****40%
70%

 )1تستند المساعدة المالية لغير المؤمن عليهم وخصم طرق الدفع على التكاليف اإلجمالية.
 )2يستند خصم المؤمن عليه على مسؤولية المريض أو الرصيد المستحق.
 )3تستند مستويات الدخل على دخل المنزل السنوي.

*وف ًقا للسجل الفيدرالي  /االقتباس من المستندات :السجل الفيدرالي المجلد  26 / 82يناير  / 2017الصفحتان 8832 - 8831
* انظر https:www.federalregister.gov/documents/2017/01/31/2017-02076/annual-update-of-the-hhs-poverty-guidelines
**لكل شخص إضافي يعاني من نسبة فقر  ،%100قم بإضافة  4180دوالرً ا (ثم ،إذا لزم األمر ،قم بمضاعفة الرقم تبعً ا لذلك إلى ما يصل إلى )400%
*** الحد األقصى المستحق من قبل أي مريض لكل نوبة عالجية أو عندما يكون الحساب بنسبة  10%من إجمالي دخل األسرة
**** يمثل خصم الدفع الذاتي نوعً ا آخر من أنواع المساعدة للمرضى غير المؤهلين للمساعدة المالية
وغير معد ليكون خاضعً ا للبند  ،)r( 501إال أنه مضمن هنا لتسهيل األمور على المجتمع الذي يتم توفير الخدمات به.

 l3قد يكون المرضى الذين بحاجة إلى المساعدات المالية الواضحة ويتجاوز دخلهم نسبة  %400من مستوى الفقر الفيدرالي
مؤهلين لدراسة حالتهم في إطار ما يسمى "بالبحث االجتماعي" للحصول على بعض الخصومات على الرسوم المقررة
عليهم نظير الخدمات المقدمة من المؤسسة استنا ًدا إلى إجراء تقييم موضوعي لتحديد قدرتهم على الدفع .والحد األقصى
المستحق ألي مريض عن كل جلسة رعاية أو يخصم من حسابه ما يعادل  %10من إجمالي دخل األسرة.

 l4بالنسبة للمريض الذي يشارك في خطط تأمين معينة تعتبر المؤسسة "خارج نطاق شبكتها" ،قد تقلل المؤسسة
المساعدات المالية التي قد تتوفر بطريقة أخرى للمريض أو تلغيها اعتما ًدا على مراجعة معلومات التأمين الخاصة
بالمريض والحقائق والظروف ذات الصلة.
 l5يمكن تحديد أهلية الحصول على المساعدات المالية في أي وقت من دائرة اإليرادات وقد تشمل استخدام التسجيل
االفتراضي لتحديد األهلية على الرغم من فشل المتقدم في إكمال طلب الحصول على المساعدات المالية (طلب
برنامج المساعدات المالية ".)"FAP
 l6يجب تحديد أهلية الح صول على المساعدات المالية ألي حساب مسؤول عنه المريض الذي يحتاج إلى مساعدات
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مالية.
 l7تكون عملية تقديم المرضى وأسرهم استئنافات في قرارات المؤسسة فيما يتعلق بأهلية الحصول على المساعدات
المالية على النحو التالي:
 laيجب أن يتم تقديم كل االستئنافات مكتوبة عبر البريد إلىSt. Vincent Health, Vice President :
of Revenue Cycle, 10330 North Meridian Street, Suite 220, Indianapolis, IN
46290
 lbسيتم النظر في جميع االستئنافات من قبل لجنة االستئنافات المتعلقة بالمساعدات المالية والرعاية الخيرية
الكاملة بنسبة  %100في مؤسسة St. Vincent Healthوسيتم إرسال قرارات اللجنة في نموذج مكتوب
إلى المريض أو األسرة التي قدمت االستئناف.
خدمات أخرى للمرضى غير المؤهلين للحصول على المساعدات المالية
ال يزال المرضى غير المؤهلين للحصول على المساعدات المالية ،كما هو موضح أعاله ،مؤهلين للحصول على أنواع أخرى
ً
حفاظا على مبدأ التكامل ،يتم سرد هذه األنواع األخرى من المساعدات هنا ،على الرغم
من المساعدات التي تقدمها المؤسسة.
من أنها ليست قائمة على االحتياجات ولم يتم وضعها لتكون خاضعة للفقرة ) 501(rولكن تم إدراجها هنا من أجل راحة
المجتمع الذي تخدمه .htl eHetVet iV .tS
 l1سيتم تقديم خصم للمرضى غير المؤمن عليهم وغير المؤهلين للحصول على المساعدات المالية حسب الخصم
المقدم لألشخاص ذوي أعلى معدل للدفع لتلك المؤسسة .يشكل األشخاص ذوو أعلى معدل للدفع  %3من
أعضاء المؤسسة على األقل حيث تم قياس هذه النسبة وف ًقا إلجمالي عائدات المرضى أو حجمها .إذا لم يقدم
أحد الدافعين بمفرده أدنى مستوى من مقدار الدفع ،يجب أن يسجل العقد الخاص بعدد من الدافعين مقدار دفع
ً
متوسطا حيث تشكل شروط الدفع المستخدمة في حساب المتوسط هذا على األقل  %3من حجم أعمال المؤسسة
لهذا العام المحدد.
 l2يمكن أن يحصل المرضى غير المؤمن عليهم والمؤمن عليهم المؤهلون للحصول على المساعدات المالية على
خصم عند الدفع الفوري .يمكن أن يُقدم الخصم عند الدفع الفوري باإلضافة إلى الخصم الذي ال يغطيه التأمين
المحدد في الفقرة السابقة مباشرة.
القيود المفروضة على رسوم المرضى المؤهلين للحصول على مساعدات مالية
ال يتم فرض رسوم على المرضى المؤهلين للحصول على المساعدات المالية بشكل فردي أكثر من  AGBللخدمات في
حاالت الطوارئ وغيرها من الرعاية الضرورية من الناحية الطبية وال أكثر من الرسوم اإلجمالية لجميع خدمات الرعاية
الطبية األخرى .تحسب المؤسسة نسبة مئوية واحدة للمبلغ الوارد في الفاتورة بشكل عام ( )AGBأو أكثر باستخدام طريقة
"النظر فيما حدث" وخدمات الرعاية الطبية المدرجة مدفوعة األجر وجميع شركات التأمين الصحي الخاصة التي تدفع
المستحقات إلى المنظمة ،ويتم ذلك كله وف ًقا للفقرة ) .501(rيمكن الحصول على نسخة مجانية من وصف عملية حساب
المبلغ الوارد في الفاتورة بشكل عام ( )AGBوالنسبة المئوية (النسب المئوية) الخاصة به عن طريق من خالل زيارة أي إدارة
لتسجيل المرضى ،أو من خالل البريد عبر االتصال بإدارة خدمات العمالء لدينا.

التقدم للحصول على المساعدات المالية والمساعدات األخرى
قد يكون المريض مؤهالً للحصول على المساعدات المالية من خالل أهلية التسجيل االفتراضي أو عن طريق التقدم للحصول
على المساعدات المالية عن طريق تقديم طلب  FAPكامل .قد يتم رفض تقديم المساعدات المالية للمريض إذا كان يقدم
معلومات غير صحيحة في طلب  FAPأو فيما يتعلق بعملية أهلية التسجيل االفتراضي .يتوفر طلب  FAPوإرشاداته ويتوفر
ذلك عبر اإلنترنت من خالل الموقع  ،www.stvincent.orgأو من خالل زيارة أي إدارة لتسجيل المرضى ،أو من خالل البريد عبر
االتصال بإدارة خدمات العمالء لدينا.
تستخدم التوجيهات التالية لتحديد األهلية االفتراضية:
أ .ألغراض تتعلق بمساعدة المرضى الذين يحتاجون إلى مساعدات مالية ،قد تلجأ المنظمة إلى جهة خارجية لمراجعة معلومات المريض
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بهدف تقييم االحتياجات المالية .تستخدم هذه المراجعة نموذجً ا تنبؤيًا معتر ًفا به في مجال الرعاية الصحية يعتمد على قواعد بيانات
السجالت العامة .يتضمن النموذج بيانات السجالت العامة لحساب معدل القدرة االجتماعية واالقتصادية والمالية التي تشمل تقديرات
الدخل واألصول ،واألموال المتاحة .وصُممت مجموعة قواعد النموذج لتقييم كل مريض وف ًقا للمعايير نفسها ،وتتم معايرتها حسب
الموافقات التاريخية على المساعدات المالية الخاصة بالمنظمة .ويم ّكن النموذج التنبؤي المنظمة من تقييم ما إذا كان لدى أحد المرضى
الصفات نفسها التي امتلكها بعض المرضى اآلخرين ممن كانوا مؤهلين من قبل للحصول على المساعدات المالية أم ال بموجب طلب
الحصول على المساعدة المالية (.)FAP
ب .بعد الجهود المبذولة للتأكد من إمكانية توفير التغطية ،يقدم النموذج التنبؤي طريقة منهجية لمنح المرضى ذوي االحتياجات المالية
المناسبة المساعدات المالية االفتراضية .وعندما يُعد وضع النماذج التنبؤية أساسًا لألهلية االفتراضية ،سيتم تقديم خصم مناسب حسب
النتيجة على الخدمات المؤهلة للخصم حسب مواعيد تقديم الخدمة بأثر رجعي فقط .بالنسبة ألولئك المرضى الذين لم يتم منحهم الحق في
الحصول على رعاية خيرية بنسبة  ،%100يجب إرسال خطاب لهم إلبالغهم بمستوى المساعدات المالية المقدمة وتقديم اإلرشادات
المتعلقة بكيفية تقديم استئناف على القرار.
ج .باإلضافة إلى استخدام النموذج التنبؤي المذكور أعاله ،يجب أن ُتقدم المساعدات المالية االفتراضية أيضًا بمستوى الرعاية الخيرية
بنسبة  %100في الحاالت التالية:
 .1المرضى المتوفون الذين تحققت المنظمة من أنهم ال يمتلكون عقارات أو أزواج على قيد الحياة .2 .المرضى المؤهلون لالستفادة من
برنامج  Medicaidمن الواليات األخرى التي ال تكون فيها المنظمة جهة مشاركة لتقديم الخدمات وال تنوي أن تكون كذلك.
 .3المرضى المؤهلون لبرامج المساعدات الحكومية األخرى ،مثل برنامج المعونة الغذائية التكميلية ،ووحدات اإلسكان المدعومة،
وبرامج النساء والرضع واألطفال (.)WIC

الفواتير والتحصيل
تم توضيح اإلجراءات التي يمكن أن تتخذها المؤسسة في حالة عدم الدفع في سياسة فواتير وتحصيل منفصلة .يمكن الحصول
على نسخة مجانية من سياسة الفواتير والتحصيل عن طريق ويتوفر ذلك عبر اإلنترنت من خالل الموقع  ،أو من خالل زيارة أي
إدارة لتسجيل المرضى ،أو من خالل البريد عبر االتصال بإدارة خدمات العمالء لدينا.

التفسير
تهدف هذه السياسة إلى االمتثال للفقرة ) ،501(rباستثناء الحاالت المشار إليها على وجه التحديد .يتعين تفسير هذه السياسة
باإلضافة إلى جميع اإلجراءات المعمول بها وتطبيقها وف ًقا للفقرة ) 501(rباستثناء الحاالت المشار إليها على وجه التحديد.
معلومات االتصال
 ,l.. p He . o geRin red n tS cniV .tSالمستشار المالي8240-646-765 :
رقم الهاتف المجاني لخدمة العمالء2078-435-866 :
عنوان المراسلة البريدية:
lhtl eHetVet iV .tSs C ,ttlVn hVneHtV Vtt
s0tntS iVnH,H e htnVVts h HtV 200 10330
pe,H e tt.H,s p0 462n0
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البيان ب
it,tHt . htl eHetVet re,Vn,te cViHte .
قائمة موفري الرعاية الذين تغطيهم سياسة المساعدات المالية
17/01/10

 توضح هذه القائمة موفري الخدمات الطبية في،2015-46  واإلشعارReg. Sec. 1.504(r)-4(b)(1)(iii)(F) وف ًقا لـ
حاالت الطوارئ وخدمات الرعاية الضرورية من الناحية الطبية في مرفق المستشفى الذي تغطيه سياسة المساعدات المالية
 اإلجراءات االختيارية وحاالت الرعاية األخرى التي ال ُتعد ضمن الرعاية في حاالت الطوارئ أوFAP  ال تغطي.)FAP(
.حاالت الرعاية األخرى التي تكون ضرورية من الناحية الطبية ألي موفر خدمة
FAP الموفرون الذين ال تغطيهم

FAP الموفرون الذين تغطيهم

hr pr r rhp i
criir0 i -Lrhip r AK
iAiriir r MrK i
Ahir0 riir i
pr0Cr h rp0iAc0 i
rLp0AKr i ALpLA0Kp
CrcL0 C r0 pchA0 i
hAhr0 i r0 pchA0 i
ip pc rc Lp0 i
r0 rc rhicr i
DAhpii C rpc i
p
rc c rc KpL i
pipKL c pCLir0 Cc0r
iAipc
pK M i
pcpC p pK M i
ircp0 i irLr0p i
Dp cpL iAc A0 KrLp i
Kr0Lp0hipi i KrccL K
p
KACi i
rir0 r
ALh C0i
irc rcp r cp0 Kp i
iAirh i cp i i
rK pc 0 cA0A i
Driph rep CrKKrir0 i
cpr0 p CripKKpcp A
CAK r Cr0hKpc ir
ipCipKKp Kpp CrcKAh 0i
C-Lrcphhr Crcip0 pc ir

r.. htl eHetVet iV,Ht . nt t iS ,HtH e,
r.. htl eHetVet plt.t V, iS ,HtH e,
i ,H,te Ct et plVniVet iS ,HtH e,
ipCirpK ip0 i
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KAcp r00 Crcc 0i
LpKp Crc pc i
h piip0 i Crh Kpir0 A
epc pKpA 0 Cir0 i
LAipp Cip0 i
Kp i Cip0 i
Lr iL hr0 h CKrcL i
ircC K CAip0 i
DAKpr D CAii A0 i
ipCirpK h CA0KpL i
0pCiAKrh D CAAL i
piA iL rKr0 CAKKphA0 i
cr0 rp i
reph i ii
piA iL KKAL
h pep0 D pKpp A
DAhiAr
A pKK i
DrCL i cp i
iAirh C A r0 i
KrAcr A A r0 i
irc ir D
p0 pc i
ipCirpK h pr A0 i
pcpC pKKpA i
hrKri r pKhrirc L i
Dr0rKL0 i pc AhA0 i
DAi0
pp pcKpp0 i
phCipc i
pKKpri C
ircLAh p MpL i
ep0Cp0 Dl Kl Kr0 pch i
A0L KAcph Cc0r
p rc A i KAcph r0 pCA0r i
h pep0 r cp hCi i
pr0p p A0L 0i
DAhpii C pAc p i
iAKKL C pcp L Cc0r
h r0KpL hCA
pep0h i
iriphi C ApK i
i iipKKpi p Ahipc
erKpcp 0 AA hAAKprL i
cpr0 A0rK
cr0pc i
rep
crL pKK i
hrcri r00 cpp0 Cc0r
DAhiAr p0 cpp0p i
rep D AKKpepc i
iAirh ir ir0 i
LpMr h irp pc i
pKKpri K irKK i
rep
irKK i
cpCirc K irKKp i
Lp0 ir0hp0 i
rccp0
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r pKK 0i-Dp0pKp D ircipc
CA00pp Kpp i irccpKK i
rK pc l irccL i
cA p0 r ipKiA i i
LKpc hipr ip0hKpL Cc0r
h pep0 r ipc h i
CrcAKL0 ipcir0 i
h pep0 l ipKK i
cpr0 iAc0 rCL i
LpKKL L iAch i
i CircKph iA p
Drpipp i iA pKK i
ep0Cp h iAip A
r0 iA0L Cicph Aiipc pKKp0 i
0pCiAKrh cA pc Drhipc i
ipA Acp rApc Dp00pcir00 i
DAhpii l Dpcir0 i
icpp iri Dp L i
Drcp
DA0ph i
ir ip i DA0ph i
cp p DAhpii i
i hA0pK DrLr0 DA ir0p
h ri0r Lr pirKKL i
ir cpCL DripphA0 LrL i
r r0 pc Lirpcr i
r0ppK K Lpi i
hriApK C Lpi i
pKKpri D LAii i
ppi ip Cicph p0r LAcrLAKr i
p0Drip0 LAMir i
ipA Acp i Kr Ah i
ir cpCpr p Kr
i
Cir C Kri i
Kr0Crh pc i Lp0
KAAph A0rK Kr Accp i
CrcKA c KrMMrcA i
Cicph Aiipc r Kpr cp i
CircKph r Kpc0pc i
Cip0 Kp i
cA pc i Kpp cAhh i
Kr cp0Cp p KKAL
ii
ir ip D KACLpc i
r00 crL A0 KA r0 i
DA0 i irppc i
erhpKph irLcph i
pcpCr p ir0 hr pc 0i
rep C ircph i
r0p r c irc p0 i
epcA0pCr D irc p0 i
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rep K irc p0 i
p i
iCCAc L i
Ac A0 C iCKrA iKp0 i
DAi0 c iCKpiAcp i
CircKA p DA0p ippLpc C0i
pcpC i iphiAKri ii
cphip h iirihpLrc i
ipCirpK i DAi0 ircL
cA0rK h ipKKpc i
rir0 r C ipKKpc Cc0r
Dr0p h ip CipKK i
ir KA p iAKp0r i
hriApK rK pc iAc Ah i
DAi0 r iAc A0 i
DrCL D iAhh i
CircKph C iAKcL i
A0
0 ALp0 i
cA r 0php i
Ccrp i 0AeL i
A0phAcA ALA pp i
0rhhpi AKr p
h
ircL C Ah Ac0p i
phhr CpCpKp irKipc 0i
r0AD r ir pK i
hAhr0 r00p ir pchA0 C0i
A0rK i ipcpM i
cr0L ipL A0 i
Driph ipCirpK iipKih i
A00pLcphi0r0 iA00riir LA0Dr0
ipKKrp i
cr0L D iph Apr i
icph A0 Cc0r h piir0pp KL00
0p pKK A iA i i
rircr Lpi pcKpp iLKr Lr i
DAr00p cpXKpc crL i
Lcph p0p i cpr i
DAi0 prcK cpreph i
C- cp0 rKKp0 cpph ir
Dp cpL p cpp pc i
r0 cp D cp CiphA0 i
crCipK cA p0hA0 i
Cicph Aiipc i cACCA i
cAhp0 pc
ii KrccL r
rep
cAhh i
iAirh hrKh AcL i
riir crip hrK r p i
crep c hrcp0 i
cLr0 0r ir0 hrApc i
r 0ph D hCicr pc i
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ph ipc hCiA pc i
hCA K hCiAKir0 ii
pcp K hCiAKM i
Kp00 c hCi p0L i
ircphi hiri i
hipp h K0i ipr ipc i
Cicph p0r 0 hip0repc i
Lpep0 L hp Ar i
ip pc i hpiiA0h i
cpr0 hpip i
ipCirpK h hLAKhLp i
Lpep0 pA p0p hip i i
C- iAirh L hip0 Kpc ir
rep p h pp0 pc
A
CrcAKp0p h pep0h A
hipcp p h AiKpc 0i
KrccL K h Aepc i
r0 cp D hA0 Kr i
0pcirK L hAc r0p i
CAAc 0pL cp0pp h p0L 0i
ip0r p h A Ac i
riip hl rKp r pKKri i
r0r0
r0 cr i
DAi0
rLKAc i
cr0CphCr
pLAKr i
hicpL L ir rp i
KrAcp r iAirhhA0 0i
hrcri i iAiihA0 ii
irchirKK K cAhKpc i
rir0 r cA i ACLpc 0i
irKpL 0 ALpcp 0i
Dp cpL C AKcpCi i
ircC i A0 pcipKK i
DAr0 C erc rh i
0Lcpr C epKKrccprK i
DAi0 eA i
LirKpK
rLpi i
irAK rep
rccpCL i
hCA i r pcir0 i
ircp0r pp0h pp0 A
KAcp D pKKh i
cpr0 D pp pK i
cA pc h pKKprih i
DAhpii
pKKprihA0 ir
h pep0 D pKKp0 i
p
rc c pKKh i
DAi0
AA rKK i
h p rc h AccpKK i
rcL r cp i i
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CripArK 0 cp i i
h piip0 D cp i i
hiAr0 Lr0 i -Lp
rKpXr0 pc i Lpi i
crircrA LpKp p i
KrAcr r0ppKKp LAA0 i
r0 iA0L e Mr0Cr0rcA i
DphhpCr MiAA i
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