
  سياسة المساعدة المالية (الرعاية الخيرية / رعاية الطفل / 

  ملخص السياسة بلغة مبسطة -المساعدة الطبية) 

 
ُخصصت سياسة المساعدة المالية (الرعاية الخيرية / رعاية الطفل / المساعدة الطبية) لمؤسسة مستشفيات اتش ام اتش (يُشار إليها فيما 

 المؤهلينبعد باسم "المستشفيات") و(يُشار إليهم مجتمعين فيما يلي باسم "سياسة المساعدة المالية") لتقديم الرعاية الطبية للمرضى 
في حاالت الطوارئ أو غيرها من خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها مؤسسة مستشفيات اتش ام  للحصول على تخفيض جزئي أو كامل

  لبرنامج، والذي تم تلخيصه هنا. لاتش. يجب على المرضى الذين يرغبون في الحصول على المساعدة المالية التقدم بطلب 

ً التي تقدمها المستشفيات هي خدمات  -الخدمات المؤهلة  وتتحمل الطوارئ أو غيرها من خدمات الرعاية الصحية الضرورية طبيا
تقاضي  . الخدمات األخرى التي يتم فواتيرها المستشفياتتتحمل . ال تنطبق سياسة المساعدة المالية إال على الخدمات التي فواتيرها

  األطباء أو المختبرات، غير مؤهلة بموجب سياسة المساعدة المالية.بشكل منفصل من قبل مقدمي خدمات آخرين، مثل مصاريفها 

الوثائق / المعلومات يتضمنه هم المرضى الذين يتلقون خدمات مؤهلة، والذين يقدمون طلب مساعدة مالية كامل ( -المرضى المؤهلون
  ستشفيات.ذات الصلة)، والذين يتم تحديدهم كمؤهلين للحصول على المساعدة المالية من قبل الم

  ذات الصلة على النحو التالي: والنماذج يمكن الحصول على / استكمال / تقديم نماذج سياسة المساعدة المالية -كيفية التقديم

  عرض وطباعة المعلومات على موقع المستشفيات

وقع التالي:  يمكن للفرد االطالع على معلومات حول المساعدة المالية عبر اإلنترنت على الم الموقع اإللكتروني:
https://www.hackensackmeridianhealth.org/ 

يمكن للفرد التقدم للحصول على مساعدة مالية عن طريق ملء نسخة ورقية من الطلب. النسخة الورقية من الطلب  الطلب:الحصول على 
  متاحة مجانًا بأي من الطرق التالية:

  التالي وطلب نسخة ورقية من طلب المساعدة المالية: عن طريق كتابة خطاب إلى العنوان  عن طريق البريد:أ) 

•  HUMC patients 100 First Street - Suite 300 Hackensack, NJ 07601,   

•  Palisades Medical Center, 7600 River Road, North Bergen, NJ, 07047,     

•  Jersey Shore University Medical Center, Ocean Medical Center, Riverview Medical 
Center, Southern Ocean Medical Center, Bayshore Medical Center, and Raritan Bay 

Medical Center - 1945 Route 33, Neptune NJ, 07753  

 8:00من الساعة  عن طريق الذهاب إلى إدارة المساعدة المالية شخصيًا (من االثنين إلى الجمعة، شخصيًا:الحصول على الطلب  ب)
  مساًء)، الموجود على العنوان التالي: 4:00صباًحا إلى 

•  HUMC,100 First Street - Suite 300 Hackensack, NJ 07601  

•  Palisades Medical Center, 7600 River Road, North Bergen, NJ, 07047   

 • Jersey Shore University Medical Center, 1945 Route 33, Neptune, NJ, 07753  

 •Ocean Medical Center, 425 Jack Martin Boulevard, Brick, NJ 08724  

 •Riverview Medical Center, 1 Riverview Plaza, Red Bank, NJ 07701  

 •Southern Ocean Medical Center, 1140 Route 72 W, Manahawkin, NJ 08050  

  •Bayshore Medical Center, 727 N Beers St, Holmdel, NJ 07733,  

  •Meridian Family Health Center, 1828 W Lake Ave # 202, Neptune, NJ, 07753  

 •Jane H Booker Family Health Center, Neptune, NJ, 07753  



  سياسة المساعدة المالية (الرعاية الخيرية / رعاية الطفل / 

  ملخص السياسة بلغة مبسطة -المساعدة الطبية) 

 
 •Booker Behavioral Health Center, Shrewsbury, NJ, Parkway 100 Behavioral Health Center, 

Neptune, NJ, 07753  

 •Raritan Bay Medical Center, 530 New Brunswick Ave, Perth Amboy, NJ  

 HUMC ، (201) 4343-996 (551)يمكن الوصول إلى قسم المساعدة المالية على  عن طريق الهاتف:الحصول على الطلب ج) 
854-5092 PMC في جميع المواقع األخرى 7080-902 (732)، أو  

  -ملخص عملية التقديم  

  • يستكمل المريض طلبًا مكتوبًا يطلب اإلفصاح عن دخل األسرة وأصولها وحجمها 

  أو فاتورة خدمات أو خطاب دعم آخر. NJمطلوب في شكل رخصة قيادة الإثبات اإلقامة  تقديم يجب• 

  للتأكد من اكتماله ودقته. الطلب • يتم مراجعة 

  • يتم تقديم الطلب إلى المريض للحصول على أي معلومات مفقودة 

  • يتم إرسال الموافقة على الطلب أو رفضه

وملخص مبسط باللغة األساسية ألي مجموعة من السكان ذوي الكفاءة المحدودة والطلب تتوفر سياسة المساعدة المالية  -اللغات المتاحة
  فرد داخل منطقة الخدمة األساسية التي تخدمها المستشفيات. 1000٪) أو 5خمسة بالمائة ( في اللغة اإلنجليزية والتي تشكل أقل من

  يمكن إرسال الطلبات المكتملة إلى قسم المساعدة المالية على العناوين أعاله.

المالية، باستخدام بشكل عام، يكون األشخاص المؤهلون مؤهلين للحصول على المساعدة  -المساعدة المالية  الحصول على تحديد أهلية
٪ من قيمة توجيهات مستوى خط الفقر الفيدرالي الخاصة بالحكومة 500مقياس متدرج، عندما يكون دخل أسرهم بمقدار أو يقل عن 

  الفيدرالية.

يُقصد باألهلية للمساعدة المالية أنه سيتم تغطية تكاليف رعاية المرضى المؤهلين بشكل كلي أو جزئي، ولن يتم فرض فواتير عليهم تزيد  
من دائرة اإليرادات الداخلية). (r)501"المبالغ المفروضة بشكل عام" لألشخاص المؤمن عليهم، على النحو المحدد في القسم قيمتها عن 
مستويات المساعدة المالية، التي تعتمد فقط على دخل األسرة وقيمة توجيهات مستوى خط الفقر الفيدرالي الخاصة بالحكومة يتم تحديد 

  ٪ من قيمة توجيهات مستوى خط الفقر الفيدرالي الخاصة بالحكومة الفيدرالية.500الفيدرالية، إذا كان الدخل يصل إلى  

توجيهات مستوى خط الفقر الفيدرالي (على سبيل المثال، توفر النقد أو األصول غير رى يتم أيًضا النظر في معايير أخ -مالحظة 
األخرى التي يمكن تحويلها إلى نقود، وصافي الدخل الشهري الزائد مقارنة بنفقات األسرة الشهرية)، والتي قد تؤدي إلى استثناءات من 

حاجة لمعلومات عن كيفية تلبية االحتياجات اليومية. تقوم دائرة المساعدة السابق. إذا لم يتم اإلبالغ عن دخل األسرة، فستكون هناك 
تم النظر المالية للمستشفيات بمراجعة الطلبات المقدمة كاملة، وتحدد أهلية المساعدة المالية وفقًا لسياسة المساعدة المالية للمستشفيات. ال ي

  حهم فرصة لتقديم الوثائق / المعلومات المفقودة.في الطلبات غير المكتملة، ولكن يتم إخطار المتقدمين ومن

يمكن الحصول على المساعدة أو طرح األسئلة واإلجابة عليها عن طريق الذهاب إلى إدارة المساعدة المالية شخصيًا (من االثنين إلى 
  مساًء)، الموجود على العنوان التالي: 4:00صباًحا إلى  8:00الجمعة، من الساعة 

•  HUMC,100 First Street - Suite 300 Hackensack, NJ 07601  

•  Palisades Medical Center, 7600 River Road, North Bergen, NJ, 07047   

  •Jersey Shore University Medical Center, 1945 Route 33, Neptune, NJ, 07753  

 •Ocean Medical Center, 425 Jack Martin Boulevard, Brick, NJ 08724  

 •Riverview Medical Center, 1 Riverview Plaza, Red Bank, NJ 07701  

 •Southern Ocean Medical Center, 1140 Route 72 W, Manahawkin, NJ 08050  



  سياسة المساعدة المالية (الرعاية الخيرية / رعاية الطفل / 

  ملخص السياسة بلغة مبسطة -المساعدة الطبية) 

 
  •Bayshore Medical Center, 727 N Beers St, Holmdel, NJ 07733,  

  •Meridian Family Health Center, 1828 W Lake Ave # 202, Neptune, NJ, 07753  

 •Jane H Booker Family Health Center, Neptune, NJ, 07753  

 •Booker Behavioral Health Center, Shrewsbury, NJ, Parkway 100 Behavioral Health Center, 
Neptune, NJ, 07753  

 •Raritan Bay Medical Center, 530 New Brunswick Ave, Perth Amboy, NJ  

، أو HUMC ، (201) 854-5092 PMC 4343-996 (551)عن طريق الهاتف: يمكن الوصول إلى قسم المساعدة المالية على 
  في جميع المواقع األخرى. 902-7080 (732)


