
 
  ُمبسطة لغة - المالیة المساعدة سیاسة

 
 الرعایة )Cincinnati Children's Hospital Medical Center( الطبي لألطفال سینسیناتي مستشفى مركز سیُوفر
 مستشفى مركز یمنعك لن. الرعایة تلك ُمقابل الدفع باستطاعتك یكن لم لو حتى تمییز، دون الطارئة الطبیة الحاالت لجمیع

 مستشفى مركز یُطالبك لن المثال، سبیل على. الطارئة الطبیة الرعایة طلب من األشكال من شكل بأي الطبي لألطفال سینسیناتي
 . الطارئة الطبیة الرعایة تلقي قبل العالج ُمقابل بالدفع الطبي لألطفال سینسیناتي

 
 للخدمات المالیة المساعدة الطبي لألطفال سینسیناتي مستشفى مركز سیقدم ،2021 األول تشرین/أكتوبر 1 من اعتباًرا

 برامج على حصولھم لتأمین وأسرھم المؤھلین المرضى مع وسیعمل المتحدة الوالیات في مقیم مریض ألي طبیًا الضروریة
 لعائالت ینتمون الذین المرضى ألولئك األسرة/المرضى على تكلفة بدون الخدمات تقدیم یتم سوف.  الحكومیة الصحیة  الرعایة

 اإلعانة طلب نموذج إكمال عبر  إثباتھ یتم والذي) FPL( الفیدرالي الفقر مستوى من% 200 -عن یقل أو- السنوي دخلھا یبلغ
 أسرھم دخل یزید  الذین المرضى ألولئك األسرة/للمریض المفوترة التكلفة من% 49 یبلغ بخصم الخدمات تقدم وسوف. المالیة

 . الفیدرالي الفقر مستوى من% 200 عن
 

 بموجب علیھ ُمؤمنًا أو علیھ مؤمن غیر إما المریض یكون أن یجب السیاسة، ھذه بموجب المالیة المساعدة المریض یتلقى لكي
 فردیة حالة اتفاقیة لدیھ أو فیھا الُمشاركین الخدمة مزودي أحد الطبي لألطفال سینسیناتي مستشفى مركز یكون صحیة خطة

 فإن الطبي، لألطفال سینسیناتي مستشفى مركز معھا التعاقد  یتم لم خطة في عضًوا المریض كان إذا.  بالمریض  خاصة
 الخاص المشترك والتأمین للخصم القابلة المبالغ من النثریة المصاریف على تقتصر الملخص في الموضحة المالیة المساعدة

 . بك
 

 مستشفى مركز في الطارئة غیر الضروریة الطبیة للرعایة ُمخصًصا النثریَّة للمصاریف میزانیتك في بندًا تملك كنت إذا
 – سداد  خطة وضع على معك فسنعمل لعائلتك، السنوي الدخل من% 25 من  أكثر قیمتھ وتُعادل الطبي، لألطفال سینسیناتي

 أھلیتك مدى تحدید  على سنساعدك كما. الطبي لألطفال سینسیناتي مستشفى لمركز دخلك من% 25 من أكثر تدفع ال بحیث
 أیًضا سنساعدك. للسداد  خطة وضع  مع لھا، استحقاقك حال لك المساعدة ھذه تقدیم على وسنعمل مالیة، مساعدة على للحصول

 میدیكیر برنامج أو) Medicaid( میدیكید  برنامج مثل لھ، مؤھالً  تكون قد  حكومي برنامج أي دعم على الحصول في
)Medicare (الطبیة للرعایة  . 

 
 حسابات كشوف عدة إرسال وبعد  المالیة، المساعدة على الحصول في مساعدتك ُمحاولة بعد  للسداد خطة وضع علینا تعذر إذا

 المبالغ لتحصیل ُمعتادة غیر جھود  أیة نبذل لن. خارجیة تحصیل وكالة إلى حسابك بتحویل نقوم أن حینئذ  الممكن فمن شھریة،
 على یؤثر أن شأنھ من تقریر إصدار أو دینك ببیع نقوم لن. الضروریة الطبیة الخدمات على الحصول نظیر علیك الُمستحقة
 لن. الصحیة الرعایة خدمة تقدیم قبل السداد  منك نطلب ولن وقفھا أو لك الرعایة خدمة تقدیم بتأجیل نقوم لن. االئتماني تصنیفك

 . رھنھا أو علیھا الحجز أو ممتلكاتك على االستیالء أو ضدك قضائیة دعوى برفع نقوم
 
 

  الرابط على الحالي الفقر خط مستوى حول معلومات تتوفر
http://www.cincinnatichildrens.org/patients/resources/financial-assistance/ 

 من أقل مالیة مساعدة على للحصول  تسعى كنت  إذا المالیة المساعدة طلب استیفاء علیك یجب .)فقط اإلنجلیزیة باللغة متوفر(
 تتوفر. بعائلتك األفراد  وعدد إقامتك، ومحل دخلك، بخصوص إثباتات تقدیم إلى ستحتاج. الفقر خط مستوى من% 200

 : التالیة المواقع من مختلفة بلغات  التطبیقات
 513-636-4427 الرقم على مالي بمستشار اتصل •

http://www.cincinnatichildrens.org/patients/resources/financial-assistance/


 PFC@cchmc.org اإللكتروني البرید  •
 لألطفال سینسیناتي مستشفى بمركز) Patient Financial Services( للمرضى المالیة الخدمات قسم راسل •

 Burnet Avenue, MLC 5011, Cincinnati, Ohio 45229 3333 وعنوانھ الطبي،
  اإللكتروني موقعنا بزیارة تفضل •

/assistance-http://www.cincinnatichildrens.org/patients/resources/financial 
 (متوفر باللغة اإلنجلیزیة فقط) 

 
 .المطلوبة المستندات جمیع استالم بعد  یوًما 30 خالل المقدمة الطلبات في النظر سیتم

mailto:PFC@cchmc.org
http://www.cincinnatichildrens.org/patients/resources/financial-assistance/

