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 ملخص سياسة المساعدات المالية
 

ملتزمة بالحفاظ على كرامة  مستشفى فنسنت سانت و مركز للرعاية الصحية ، وشركة د / ب / أ سانت فنسنت مركز اإلجهاد
كل شخص واحترامها مع إيالء اهتمام خاص لهؤالء الذين يعانون من العوائق التي تحول دون الحصول على خدمات الرعاية 

لديها التزام معادل  مستشفى فنسنت سانت و مركز للرعاية الصحية ، وشركة د / ب / أ سانت فنسنت مركز اإلجهادالصحية.  
مستشفى فنسنت الرعاية الصحية باعتبارها خدمات مقدمة للمجتمع بأسره.  وفي إطار تعزيز هذه المبادئ، إلدارة موارد 

تقدم المساعدات المالية لبعض األفراد الذين  سانت و مركز للرعاية الصحية ، وشركة د / ب / أ سانت فنسنت مركز اإلجهاد
مستشفى فنسنت سانت و لرعاية الضرورية من الناحية الطبية من يتلقون الرعاية في حاالت الطوارئ أو غيرها من حاالت ا

.  ويقدم هذا الملخص نظرة عامة مختصرة عن مركز للرعاية الصحية ، وشركة د / ب / أ سانت فنسنت مركز اإلجهاد
فنسنت مركز مستشفى فنسنت سانت و مركز للرعاية الصحية ، وشركة د / ب / أ سانت سياسة المساعدات المالية التابعة لـ 

 .اإلجهاد
 

  من هو الشخص المؤهل؟
يمكنك الحصول على المساعدات المالية.  عادة ما يتم تحديد المساعدات المالية عن طريق مقارنة إجمالي دخل األسرة 

يرية % من مستوى الفقر الفيدرالي أو ما يعادله، فستتلقى الرعاية الخ250بمستوى الفقر الفيدرالي.  إذا كان دخلك أقل من 
% من مستوى الفقر الفيدرالي 250% مع خصم الجزء الذي تتكبده من الرسوم.  إذا كان دخلك أعلى من 100الكاملة بنسبة 

% من مستوى الفقر الفيدرالي، فستحصل على خصم حسب مستوى دخلك.  لن تُفرض على المرضى 400لكنه ال يتجاوز 
على الرعاية المناسبة بما هو أكثر من المبلغ الوارد في الفاتورة المؤهلين للحصول على مساعدات مالية رسوم للحصول 

 بشكل عام للمرضى الذين لديهم تغطية تأمينية.  
 

 ما الخدمات التي تتم تغطيتها؟
تنطبق سياسة المساعدات المالية على الخدمات في حاالت الطوارئ وغيرها من الرعاية الضرورية من الناحية الطبية.  وتم 

 الشروط في سياسة المساعدات المالية.  ال تُغطي سياسة المساعدات المالية الخدمات االختيارية. تحديد هذه
 

 كيف يمكنني التقدم للحصول عليها؟
للتقدم للحصول على المساعدات المالية، عادة ما ستكمل طلبًا مكتوبًا وتقدم المستندات المؤيدة، كما هو محدد في سياسة 

 ها.المساعدات المالية وطلب
 

 كيف يمكنني الحصول على مساعدة بشأن تقديم طلب؟
سانت فنسنت مركز ، المستشار المالي ، للحصول على مساعدة بشأن طلب سياسة المساعدات المالية، يمكنك االتصال بـ 

 . 4636-338-317ق الهاتف التأكيد على المدخل الرئيسي ، أو عن طري
 

 المعلومات؟كيف يمكنني الحصول على مزيد من 
وفي. يمكن أيًضا الحصول  www.stvincent.org/billingتتوفر نسخ من سياسة المساعدات المالية ونموذج طلبها على 

لبريد اإللكتروني عن بواسطة اعلى نسخ مجانية من سياسة المساعدات المالية وطلبها أيًضا عبر البريد اإللكتروني عن طريق 
تتوفر أيًضا معلومات إضافية عن   . 2078-435-866طريق االتصال بخدمة العمالء على الرقم الهيدروجيني المجاني # 

ق الهاتف التأكيد على سانت فنسنت مركز ، المستشار المالي ، المدخل الرئيسي ، أو عن طري سياسة المساعدات المالية في
317-338-4636 . 

 
 يحدث إذا لم أكن مؤهالً؟ماذا 

إذا لم تكن مؤهالً للحصول على المساعدات المالية وفقًا لسياسة المساعدات المالية، فقد تكون مؤهالً ألنواع أخرى من 
سانت فنسنت مركز ، المستشار المالي ، المدخل الرئيسي المساعدات.  للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى االتصال بـ 

 . 4636-338-317الهاتف التأكيد على  ق، أو عن طري
 

http://www.stvincent.org/billing


 

 تتوفر ترجمة وترجمة سياسة المساعدة المالية. هذا الملخص مكتوب بلغة مبسطة باللغات التالية بناء على الطلب:
 اإلنجليزية والفرنسية والصينية واإلسبانية

 


