
 

 
 

 

 برنامج المساعدة المالية
الصعوبة التي يمكن أن تسببها المشكالت الطبية غير المتوقعة لشؤونك  Summa Rehab Hospitalيدرك مستشفى 

ونحن هنا للمساعدة حتى يتمكن المرضى من الحصول على االمتيازات الطبية من البرامج الفيدرالية والبرامج المالية. 

التي توفرها الوالية والمستشفى. ونحن نريد مساعدتك في العثور على الموارد التي قد تساعد في دفع فاتورة 

 صول على خصومات.المستشفى. في الواقع، كل مريض ليس لديه تأمين يكون مؤهالً للح

 

 المساعدة المالية للمرضى وأسرهم

نحن نقدم المساعدة المالية للمرضى غير المؤمن عليهم والمؤمن عليهم بشكل غير كافي. وهذه خدمة مجانية توفرها 

. ونحن هنا لمساعدة المرضى في الحصول على االمتيازات الطبية من خالل Summa Rehab Hospitalمستشفى 

درالية والبرامج التي توفرها الوالية والمستشفى. إذا كنت ال تستطيع دفع بعض أو كل فاتورة المستشفى البرامج الفي

 سيقوم بما يلي: Summa Rehab Hospitalاليوم، فإن مستشفى 

 

 .يخبرك أين وكيف يمكنك الحصول على المساعدة لدفع فواتير المستشفى 

 الً لالستفادة منها.مساعدتك في العثور على البرامج التي تكون مؤه 

 .مساعدتك في االشتراك في برامج الوالية و / أو المستشفى التي تتناسب مع احتياجاتك 

 

 بناًء على الدخل الذي تحققه، قد تكون مؤهالً لما يلي:

 

  الرعاية المجانية 

 الخصومات 

 شروط الدفع بدون فوائد 

 

الصحية. ونحن هنا لتقديم الخيارات والمساعدة ألولئك غير نحن نتفهم أنه ال يمكن للجميع دفع مقابل خدمات الرعاية 

 المؤمن عليهم أو المؤمن عليهم بشكل غير كافي باإلضافة إلى دعم المرضى.

 

 التوجيهات الفيدرالية السنوية بشأن الفقر

 Summa Rehab Hospitalإذا كان المريض ال يفي بمعايير برامج المساعدة الفيدرالية المتاحة، فسيوفر مستشفى 

 خصًما للمريض باستخدام مقياس تدريجي بناًء على توجيهات الفقر الفيدرالية.

 

وتخضع أهلية استفادة الخدمات التي تسري توجيهات الفقر الفيدرالية كل عام في تاريخ نشرها في السجل الفيدرالي.  

يتم تلقيها في أي تاريخ للخدمة في هذا التاريخ أو بعده لتلك التوجيهات الجديدة. أما تواريخ الخدمة التي تسبق هذا 

لعرض التوجيهات الحالية  poverty/http://aspe.hhs.gov/التاريخ فتخضع للتوجيهات القديمة. قم بزيارة الموقع 

 وتوجيهات السنوات السابقة كما نشرتها وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية األمريكية.

 

 

 

 

  

http://aspe.hhs.gov/poverty/


 

 
 

  .نحن نقدم رعاية مجانية ألي شخص يجني ما يصل إلى ضعف حدود توجيهات الفقر الفيدرالية 

  نحن نقدم رعاية مخفضة بشكل كبير ألي شخص يجني ما يصل إلى أربعة أضعاف حدود توجيهات الفقر

 الفيدرالية.

   نحن نقدم خصومات مثل تلك التي نتفق عليها مع الجهات التجارية الدافعة للمرضى الذين يجنون أكثر من

 أربعة أضعاف حدود توجيهات الفقر الفيدرالية.

 

مع جميع المرضى بشكل يتحلى بالرحمة والكرامة واالحترام، من  Summa Rehab Hospitalيتعامل مستشفى 

 داخل غرفة العالج وحتى مكتب الفوترة.

 

يتم توفير نماذج الطلبات أثناء عملية ما قبل الدخول إلى المستشفى وأثناء عملية الدخول إلى المستشفى / التسجيل 

يم الطلب. إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في إكمال النموذج، أو إذا كانت لتسهيل التعرف المبكر والبدء في عملية تقد

لديك أسئلة، أو كنت ترغب في التحدث مباشرة مع ممثل للمرضى، يرجى االتصال بمكتب دخول المرضى لدينا. 

ل بنا. نحن فنحن هنا لمساعدتك. إذا كانت لديك أسئلة حول قدرتك على الدفع أو حول البرامج المتاحة، يرجى االتصا

 نعمل مع كل مريض لمساعدته في تلبية االحتياجات والظروف الفردية الخاصة به.

 

وفريق الدخول إلى المستشفى لدينا متاح لإلجابة عن أسئلتك حول برنامج المساعدة المالية الخاص بمستشفى  

Summa Rehab Hospital  وترتيبات الدفع والتغطية التأمينية وبرنامجMedicare ير ذلك من االستفسارات وغ

 المالية.

 

 .7255-572 (330)للحصول على المزيد من المعلومات حول المساعدة المالية، يرجى االتصال على الرقم  

 

 

 

 

 

 

 


