
 ملخص سياسة المساعدة المالية
 
 
 

 على ينالقادر غير مجتمعنا ألفراد المالية الحاجة وتتفهم للمرضى الصحية الرعاية خدمات لتقديم جهودها تكرس: هنتنجتون مستشفى
 الالزمة الطبية ةالرعاي يتلقون الذي المرضى لتأهيل المالية المساعدة هنتنجتون مستشفى تقدم الصدد، هذا وفي. الطبية رعايتهم تكلفة سداد

 جدير. دناهأ المذكورة األهلية بمتطلبات والوفاء معينة تحقق مستندات وتقديم الطلب تعبئة المريض على ويجب. الطوارئ حاالت رعاية أو
 .هنتنجتون مستشفى خالف آخرين خدمة مقدمي أي تشمل ال السياسة هذه أن بالذكر

 
 مالية؟ال المساعدة على للحصول المؤهل هو من

. لطبيةا رعايتهم بعض أو جميع لتقديم الثانوي التأمين وأصحاب عليهم المؤمن وغير المنخفض الدخل أصحاب المرضى برنامجنا يساعد
 كما(. FPG) للفقر الفيدرالية التوجيهية المبادئ من %053 عن يقل أو األسرة دخل يكون حينما المالية للمساعدة مؤهلين المرضى ويكون
 .المستشفى قرار على النهاية في تؤثر وقد أخرى معلومات طلب يمكن

 
( في حاالت الطوارئ والرعاية AGBولن يتم فرض رسوم على المرضى المؤهلين للحصول على المساعدة المالية أكثر من المبالغ المعتادة )

)ص((.  انظر الملحق أ في سياسة المساعدة 105م ، القس IRSالطبية األخرى الالزمة للمرضى المؤمن عليهم. المبالغ المعتادة كما حددها 
 المالية.

 
 البرنامج؟ يشمل عالم
 هذه ملهاتش فال االختيارية التجميلية الخدمات أما. هنتنجتون مستشفى في الالزمة الطبية الرعاية المالية المساعدة برنامج يشمل

 .السياسة

 
 كاملة؟ السياسة على الحصول أو المالية المساعدة على للحصول بطلب أتقدم كيف
 .التعبئة تعليمات متضمنًا الوثيقة هذه من المقابل الجانب في طلب نموذج يوجد

 
 للمساعدة في إكمال الطلب أو لطلب نسخة من السياسة، يمكنك الحصول على المساعدة من أي من المصادر التالية:

 رئالطوا قسم أو الخارجيين المرضى أو الداخليين المرضى مناطق أي في. 

 هذا بعد رسالة اترك) مساء 5 حتى صباًحا 8 الساعة بين ما 636 093-5035 رقم هاتف على العمل بمكتب االتصال 
 .مباشرة ترجمة خدمات أيًضا يتاح(. التوقيت

 إلى إلكتروني بريد رسالة إرسال طريق عن Huntington Hospital 100 W. California Blvd Pasadena, Ca 
91109 Attention Patient Financial Services (مجانًا) 

 في Help Hub مساء 6 حتى صباحا 3 الساعة من الجمعة، إلى اإلثنين من للمستشفى، الرئيسية الصالة في 

 من السياسات من ونسخة الطلب من نسخة تنزيل يمكنك www.huntingtonhospital.com 
 

 لغوية؟ مساعدة يتاح هل
 

 .فوري مترجم خدمة يتاح كما. أعاله المذكورة المواقع في مجتمعنا في اللغات بمعظم الطلبات ونماذج السياسة تتاح
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