نسخة مجانية من برنامج اإلعانة املالية تتوفر نسخ من استامرة
الطلب ،وسياسة اإلعانة املالية ،وملخص بلغة مبسطة وسياسة الفوترة
والتحصيل باللغة اإلنجليزية واإلسبانية واللغات األخرى التي تستويف
املعايري املوضحة يف سياسة اإلعانة املالية من خالل:
• االتصال بإدارة دخول/التسجيل باملستشفى
• االتصال عىل الرقم  1 713 338 5502أو
 ،1 800 526 2121الخيار 5
• طلب استامرة طلب من خالل الربيد اإللكرتوين:
909 Frostwood
لعناية :اإلعانة املالية من خدمات أعامل املرىض
Houston, TX 77024
• 	تنزيل استامرة طلب من النظام الصحي مبستشفى ميموريال
هريمان املوقع اإللكرتوين:
http://www.memorialhermann.org/
financialassistanceprogram/

النظام الصحي مبستشفى ميموريال هريمان

مؤھل للحصول علی إعانة مالیة ،أو إعانة طبية
ً
ملعرفة ما إذا کنت
من خالل برنامج  Medicaidأو  Medicareأو أي برامج أخرى،
وللحصول علی مساعدة رسیة مجانیة ،يُرجى االتصال عىل:

خدمات أعامل املرىض ”“Patient Business Services
909 Frostwood Dr., Suite 3:100
Houston, TX 77024
لعناية :اإلعانة املالية من خدمات أعامل املرىض

ملخص اإلعانة املالية
املُقدمة للمريض

ملخص بلغة مبسطة

هاتف 1 713 338 5502 :أو
 ،1 800 526 2121الخيار 5
الربيد اإللكرتوينPatient.Billing@memorialhermann.org :
الجمعة 8 :صبا ًحا –  5مسا ًء
االثنني  -الخميس 8 :صبا ًحا  7 -مسا ًء

تاريخ اإلصدار 14 :نوفمرب 2017

األسئلة الرئيسية امل ُجاب عنها:
• ما هي الخدمات التي يغطيها الربنامج؟
• كيف أُقدم طلب للحصول عىل إعانة؟
• من هم األشخاص املؤهلني للحصول عىل إعانة؟
• ما هي حدود الدخل؟
• ماذا لو مل أستويف حدود الدخل؟
• من أين ميكنني الحصول عىل استامرة طلب لتقدميها؟

سياسة اإلعانة املالية
يحرص النظام الصحي مبستشفى ميموريال هريمان عىل تقديم اإلعانة
املالية للمرىض املؤهلني بناء عىل الدخل وحجم األرسة وخط الفقر عىل
املستوى االتحادي للحصول عىل الرعاية الطبية الطارئة أو الرضورية
يف املستشفى بخصم كيل أو جزيئ .وينبغي للمرىض الذين يسعون إىل
الحصول عىل إعانة مالية تقديم طلب لالستفادة من املزايا التي يوفرها
الربنامج وامل ُلخصة يف هذه الوثيقة.

ما هي الخدمات التي يغطيها الربنامج؟

تُغطي سياسة اإلعانة املالية الخدمات الطبية الطارئة والالزمة امل ُقدمة
يف مستشفى ميموريال هريمان.

ال تغطي سياسة اإلعانة املالية :عمليات التجميل والخدمات امل ُقدمة
من أطباء وأي مقدمي خدمات يقدمون لك العالج يف مستشفيات
ميموريال هريمان ولكن مل ت ُ َعينهم املستشفى أو مقدمي الخدمات
الذين يحصلون عىل أجورهم بشكل منفصل عن املستشفى مقابل
خدماتهم.

كيفية تقديم الطلب

یمکن الحصول علی سیاسة اإلعانة املالیة واستامرة الطلب شخص ًيا أو
عرب الربید أو الھاتف وكذلك من موقع ميموريال هريمان علی اإلنرتنت.
أكمل استامرة الطلب ،وأرفق الوثائق املطلوبة وقدمها إىل إدارة القبول/
التسجيل لدى املستشفى أو أرسلهم عىل العنوان املدرج يف الجزء
الخلفي من هذا الكتيب.

حدود الدخل

الدخل من العوامل التي يتحدد عىل أساسها إمكانية االستفادة من الربنامج
بنا ًء عىل الجدول امل ُبني أدناه:

إرشادات مكافحة الفقر 2018
عدد أفراد
العائلة/األرسة

الدخل
السنوي

1

 12,140دوالر

2

 16,460دوالر

3

 20,780دوالر

4

 25,100دوالر

5

 29,420دوالر

6

 33,740دوالر

7

 38,060دوالر

8

 42,380دوالر

بالنسبة لألرس/العائالت املكونة من أكرث من  8أفراد:
يتم إضافة  4,320دوالر عىل كل فرد إضايف.

من هم األشخاص املؤهلني للحصول عىل اإلعانة املالية؟

يعتمد مقدار اإلعانة املالية عىل دخلك وحجم أرستك وخط الفقر عىل
املستوى االتحادي .وقد يكون املرىض الذين يحصلون عىل دخل بنسبة
أهل للحصول
 200%من خط الفقر عىل املستوى االتحادي أو أقل ً
عىل خصم بنسبة  .100%وبالنسبة للمرىض الذين يحصلون عىل دخل
يتجاوز  200%من خط الفقر عىل املستوى االتحادي ،فقد يحصلون
عىل خصم.
راجع املعلومات املفصلة يف السياسة عىل الرابط التايل:
http://www.memorialhermann.org/
financialassistanceprogram/
لن يتم تحصيل مبالغ إضافية من املرىض املؤهلني للحصول عىل الرعاية
الطبية الطارئة أو أي نوع آخر من الرعاية الطبية الالزمة بخالف املبالغ
املفروضة عمو ًما عىل هؤالء املرىض الذين لديهم تأمني طبي.
األشكال التالية من الهوية املصحوبة بصورة شخصية مقبولة
إلثبات الهوية:
• رخصة القيادة أو بطاقة الهوية الصادرة عن الدولة أو الوالية
• بطاقة هوية الطالب
• جواز السفر (أمرييك أو أي دولة أخرى)
• وثيقة الهجرة االمريكية
• بطاقة الهوية الصادرة عن أي قنصلية أجنبية
• بطاقة االئتامن (مع صورة)

