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( ية الطفل / ميديكيدالعناية الخيرية / رعا ) 

 

 

 10من  1صفحة                                                                                       2016: يناير تاريخ السريان

 

 العام
 الوثيقة

ويبينون أن و محدد مواعيد لهم مؤمن عليهم غير مؤمن عليهم أو الالمرضى كافة 

 من قبل العناية هم بشكل أوليسيتم فحصبالنسبة لهم ضائقة مالية الدفع يمثل 

المبادئ نطبق عليهم ت  . جميع المرضى الذينميديكيدطفل / الالخيرية / رعاية 

 موعد الفحص.لتحديد إلى العيادات الخارجية  يحالونالتوجيهية سوف 

 

 غرضال

طفل / ال رعايةعناية الخيرية / للعملية التسجيل ما قبل لفحص جميع المرضى أثناء 

  ي تممين.خضعون ألميديكيد الذين يعلنون أنهم ال ي

 

 االدارة

تقع نائب الرئيس التنفيذ ي للشؤون المالية ونائب رئيس الخدمات المالية للمرضى 

 الحقة لهذه السياسة.اتعديالت القيام بالمسؤولة إدارة وصيانة و عليهما
 

 
 اإلجراء

ال يخضعون أنهم و يعلنون التسجيل ما قبل جميع المرضى الذين أثناء عملية . 1

إلى إرجع  م على ما يلي. إلى مساعدة مالية سيتم عرضه يحتاجونتممين و أل ي

 ولي.الفحص األتعريفات لالملحق أ 

 نيو جيرسي للرعاية الخيريةسكن ا. 

 ب. الحالة اإلجتماعية

 ج. حجم األسرة

 د. دخل األسرة السنو ي

 ه. كمية أصول األسرة

 ريض؟يعمل المهل  .د

 ؟/ الزوجةيعمل الزوجهل ز. 

 أشهر الماضية؟ 3 خالل الالمريض هل عمل ح. 

 أشهر الماضية؟ 3 / الزوجة خالل العمل الزوجخ. هل 

 
 

 اإلجراء 

حجم ها ومعيار دخلله / دخمبدئيا على أساس  /المريضةسيتم فحص المريض .1

 إلى ما يلي:إرجع أصول األسرة. 

 بمرفق  - منخفضةالخيرية الاألهلية للعناية ا. العناية الخيرية و                                  
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  يرجى االطالع على: -/ رعاية طفل  ميديكيدب.                                  

 .                             re.org/default.aspxhttp://www.njfamilyca   
  

تنطبق عليهم المبادئ التوجيهية سوف يحالون إلى العيادات الخارجية ج. المرضى الذين 

 اإلحالة إلى قسم العيادات الخارجية ".  توثيقإلى " إرجع لتحديد موعد الفحص.

 

 فعاللعالج الطبي في حاالت الطوارئ وقانون العمل الليرجى مالحظة أنه وفقا د. 

(EMTALA لعام )يتم عرض األشخاص ذو ي الحاالت الطبية الطارئة س، 1986

لن بغض النظر عن قدرتهم على الدفع. لن تتمخر هذه الخدمات، وار حالتهم  واستقر

خالف ذلك أل ي سبب من األسباب، بما في ذلك لها بؤهل يأو  يتم الحرمان منها،

-558على سياسة اإلدارة  إطلعالدفع. بقتصر على االستفسارات المتعلقة يولكن ال 

 فعال، نقل المرضى والعالج الطبي في حاالت الطوارئ وقانون العمل ال1

(EMTALA.) 

 

يرجى مالحظة أن ليس كل الخدمات المقدمة في مرافق المستشفى المركز الطبي  -ه

للحصول على قائمة  جمشمولة في إطار هذه السياسة. يرجى الرجوع إلى الملحق 

أخرى الطوارئ أو التي تقدم خدمات ب القسم التي توفر خدمة الخدمة حسمقدمي 

ا ي من لرعاية الصحية الالزمة طبيا  داخل مرفق المستشفى. يحدد هذا المرفق ل

ذلك. وسيتم استعراض من هم غير بموجب هذه السياسة والخدمة يندرجون مقدمي 

 .تحديثها، إذا لزم األمرسيتم و  ي الخدمة بشكل ربع سنو يقائمة مزود
 

حساب حاالت الطوارئ أو غيرها من ل"( AGBالمبالغ المطلوبة عموما )" .2

  الطبية الالزمة رعايةال

(، في حالة الطوارئ r( )5) 501§ا. وفقا لقانون الضرائب على الدخل 
لن يتم خصم مصروفات أكثر من أو غيرها من الرعاية الطبية الالزمة، 

ن ع وثيقةبموجب هذه ال للحصول على المساعدة المالية مؤهلالشخص ال
 غطي هذه الرعاية.يتأمين  ملديهالذين 
مؤهل للحصول على المساعدة المالية التي تتطلب الفرد بالنسبة للب. 

سيتم خصم الطوارئ أو غيرها من الرعاية الطبية الالزمة خدمة 
 :مصروفات أيهما أقل

i. ب( أعاله؛ أو -( )أ( 1مقدار المحسوب في أقسام )ال( 
ii. AGB 

رسم مراجعة ما سبق من االستفادة من ب AGB احتساب رسوم يتم -ج

الحالية هي كما  AGB . نسبالخاصة باإلضافة إلى شركات التأمين ميديكيرللخدمة
 :يلي

i.  26الداخلي: في القسم المرضى٪ 
ii.  :32العيادات الخارجية٪        
iii. العيادات الخارجية ER :22٪                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.njfamilycare.org/default.aspx
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 . طرق تطبيق للمساعدة المالية3
 على شبكة اإلنترنت ا. عرض معلومات عن موقع المركز الطبي

   i علومات حول المساعدة المالية على االنترنت للفرد مشاهدة الم. الموقع: يمكن
    على 
 ٪26الموقع التالي: مرضى في القسم الداخلي:       

             
http://www.hackensackumc.org/financialassistancepolicy 

   
 

 ب الطلب                         
i. اللغات المتاحة 

باللغة   PLSو الطلب، FAPيتوفر المركز الطبي  .أ
دة اإلنجليزية واللغة األساسية للسكان مع إجادة محدو

 1000التي تشكل أقل من  ("LEP") للغة اإلنجليزية
لمركز ألساسية  لخدمة االمن مساحة  ٪5األفراد أو 

 ب.هذه الوثائق مجانا عند الطلتتوفر الطبي. و
ii                                                         للحصول على المساعدة المالية عن طريقبطلب التقدم للفرد  يمكن  

                         يتوفر الطلب مجانا بأي من الطرق . طلبنسخة ورقية من الملء                                                     
 التالية:                                                    

كتابة إلى العنوان التالي وطلب بالعن طريق البريد:  .ب
 المساعدة المالية: طلبمن نسخة ورقية 

 300جناح  -شارع فرست 100 (1

 NJ 07601هاكنساك،    
 التوجه شخصيا لقسم المساعدةمن خالل  :بشكل شخصيج. 

  :المالية
هو في (، وساءم4-صباحا  8)االثنين حتى الجمعة،    

 التالي:العنوان 

 300جناح  -شارع فرست  100(  1

 NJ 07601هاكنساك،       
 

 على رقمالمالية يمكن الوصول لقسم المساعدة هاتف: عبر ال -د
(551 )-996-4343. 
 

iii  مدة الطلب 
( يوما من تاريخ الخدمة 365للفرد ثالثمائة وخمسة وستين )  -أ

 طلب للحصول على الرعاية الخيرية.اللتقديم 
غير المستوفاة، ولكن يتم إخطار المتقدمين الالطلبات يعتد بال  -ب

 وثائق / المعلومات الناقصة.لافرصة لتقديم  مومنحه
 
 
 

http://www.hackensackumc.org/financialassistancepolicy
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iv                                                  - مله:تالطلبات المك  
إلى قسم بالبريد كل الطلبات المكتملة إرسال الطلبات ا. يرجى                                                      

 إلى العنوان المذكور أعاله(.المساعدة المالية )يرجى الرجوع 
 

 

لمريض من اما تجمع  UMCصفحة الخاصة بهاكنساك لوثيقة من هذه ال ديرجى الرجوع إلى الملحق 

(.r( )6) 501§واالمتثال لقانون اإليرادات الداخلية  التحصيلمعلومات بشأن الفواتير / عملية للحصول على 
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  أولية فحصتعاريف ملحق أ: ال
 

 حجم األسرة

 وأسنة  18عمر شخص البلغ هو من بلغ من الاألسرة. المن ، وأي األطفال القاصرين /الزوجةعتبر المريض والزوجي
. يحسب للمرأة 22/ انها تعتبر قاصرا حتى سن  فهو يعتبرهو طالب بدوام كامل، بالغ ومع ذلك، إذا كان ال  .أكثر

.(2)واحدة من   الحامل كأسرة  
 

 

 الحالة اإلجتماعية
 .1حجم األسرة  - عازب

 في حجم األسرة. إال إذا كان الفرد لديه حضانة األطفال القصر. ثم يتم عد األطفال القصر 1حجم األسرة من  -المطلق 
 (.2عائلة من اثنين ) لينالمنفصن يالزوجبر تيعوثيقة قانونية،  ما لم يكن لديه -فصل من

 

 دخل العائلة

 المبلغ اإلجمالي للدخل لهذا العام

 

ية أصول األسرةكم  

، والنقدية، حساب جار ي أوتوفيراألصول التي يملكها الزوج واألوالد القصر، تحسب للمريض. األصول هي الحسابات المصرفية، سواء 

IRAs.أو حسابات التقاعد األخرى ، 
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 الرعاية الخيرية و تخفيض التأهل للرعاية :ب الملحق
 

 الرعاية الخيرية و تخفيض التمهل للرعاية المرفق ب: 

(ATTACHMENT B: CHARITY CARE AND REDUCED CARE ELIGIBILITY) 

  للرعاية التأهل تخفيض معاييرو الخيرية الرعاية
 2015مارس23السريان في: 

 

 يجب على المريض أن يستوفي كال من معايير الدخل و األصول

 

 دما يكون الدخل الكلي السنو ي في نطاق ما يلي:ها المريض عنمعايير الدخل: النسبة االتي يدفع

 

 يدفع المريض 
 من 0٪

 الرسوم

 المريض يدفع
 الرسوم من 20٪

 المريض يدفع
 الرسوم من 40٪

 المريض يدفع
 الرسوم من 60٪

 المريض يدفع
 الرسوم من 80٪

 المريض يدفع
 من 100٪

 الرسوم
حجم األسرة 
* 

<=200% >200<=225% >225<=250% >250<=275% >275<=300% >300% 

1 $23,540  
 أو أقل

$23,541  
  إلى $26,483

$26,484 
$29,425 إلى     

$29,426 to 
$32,368 إلى     

$32,369 
$35,310 إلى     

$35,311  
 أو أكثر

2 $31,860  
أقل أو  

$31,861 
$35,843 إلى     

$35,844 
$39,825 إلى     

$39,826 
$43,808 إلى     

$43,809 
$47,790 إلى     

$47,791  
أكثر أو  

3 $40,180  
أقل أو  

$40,181 
$45,203 إلى     

$45,204 
$50,225 إلى     

$50,226 
$55,248 إلى     

$55,249 
$60,270 إلى     

$60,271 
أكثر أو   

4 $48,500  
أقل أو  

$48,501 
$54,563 إلى     

$54,564 
$60,625 إلى     

$60,626-
$66,688 

$66,689 
$72,750 إلى     

$72,751 
أكثر أو   

5 $56,820  
أقل أو  

$56,821 
$63,923 إلى     

$63,924 
$71,025 إلى     

$71,026 
$78,128 إلى     

$78,129 
$85,230 إلى     

$85,231 
أكثر أو   

6 $65,140 $65,141 
$73,283 إلى     

$73,284 
$81,425 إلى     

$81,426 
$89,568 إلى     

$89,569 
$97,710 إلى     

$97,711  
or more 

7 $73,460 
أقل أو   

$73,461 
$82,643 إلى     

$82,644 
$91,825 إلى     

$91,826 
$101,008 إلى     

$101,009 
$110,190 إلى     

$110,191 
أكثر أو   

8 $81,780 
أقل أو   

$81,781 
$92,003 إلى     

$92,004 
$102,225 إلى     

$102,226 
$112,448 إلى     

$112,449 
$122,670 إلى     

$122,671 
أكثر أو  

 
 أفراد إضافي من فرد لكل كل عمود في مبلغ أعلى إلى التالية المبالغ يتمة إضافة أفراد، 8 من التي تتكون من أكثر عائالتلل 

 .األسرة
 

 $8,320 $9,360 $10,400 $11,440 $12,480  

 .األسرة أفراد من 2 بعدد الحامل العاملة المرأة احتساب يتم  *

 

 على يزيد بما النفقاتالطبية لدفع مؤهلين منزلق لديهم مسئولية الدفع من الجيب رسم مقياس ٪80 إلى ٪20 على المرضى كان إذا

تعتبر فواتير  ٪30 عن التي تزيد فالمبلغ ،(أخرى أطراف قبل من المسددة غير فواتير أي) اإلجمالي السنوي الدخل من 30٪

 صدقة(. تساعد المستشفى في دفعها) رعاية
 

 األصول معايير

 .$ 15000 األسرة أصول تتجاوز أن يمكن وال $ 7500 الفردية للشخص  األصول تتجاوز أن نيمك ال
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مقدمي الخدمة حسب القسم الذي يقدم خدمة الطوارئ أو غيرها من خدمات الرعاية الصحية الالزمة طبيا  :ج لملحقا

                                                                                                                                     داخل مرفق مستشفى

 تشملها وثيقة المساعدة القسم / الكيان / المجموعة

  المالية؟

 كال قسم التخدير

 كال قسم مركز السرطان

 كال قسم طب األسنان

 كال قسم طب الطوارئ

 كال قسم طب األسرة

 كال قسم الطب الباطني

 كال قسم جراحة المخ واألعصاب

 كال قسم أمراض النساء والتوليد

 كال قسم طب وجراحة العيون

 كال قسم جراحة العظام

 كال قسم األنف و األذن

 كال قسم علم األمراض

 كال قسم طب األطفال

 كال قسم جراحة التجميل
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 كال قسم عالج القدم 

 كال قسم الطب النفسي والطب السلوكي

 كال قسم عالج األورام باإلشعاع

 كال قسم األشعة

 كال قسم طب التأهيل

 كال قسم الجراحة

 كال قسم جراحة المسالك البولية

 كال قسم المستشفيات

 كال خدمات المختبر
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 (رجيين للمرضى الداخليين والخاخدمات  )ما تجمع من المريض الصفحة الخاصة  : UMCهاكنساك :د ملحق

 

التممين. أرصدة بعد تجهيز المطالبة بيقدم المركز الطبي لجامعة هاكنساك بيانات الفواتير عن الخدمات المقدمة بعد 

 :ما يلي التممين تشمل

 (الدفع الذاتي )المريض دون تممين .1

 (لمريضالرصيد المتبقي مسؤولية ايبقى ، مالتممين مسؤوليتهبعد إستيفاء  الذاتي بعد التممين )الدفع  .2

 (رسوم مخفضة -الرعاية الرحيمة  UMCهاكنساكالرعاية الخيرية ل .3

 .(ميديكيرحدده يبعد الرعاية الطبية )مسؤولية المريض على النحو الذ ي الدفع الشخصي . 4

بعد خمسة أيام يتم إرسال كشف الحساب بالبريد في وقت يقارب التممين الذين ال يتمتعون ببالنسبة ألولئك المرضى 

 تاريخ الخدمة.في أو ج الخرو

 

 فاتورة. يتم إرسال التحصيلأيام قبل إرسال الرصيد إلى  62دورة الفوترة اإلجمالية  - بيان دورة الرعاية الطبيةبدون 

تممين. يجب أن يتم استالم الدفعة بالكامل في تاريخ االستحقاق المنصوص عليه في نصيب الللمرضى بعد استيفاء 

في الموعد المحدد، سوف يستمر المريض في الحصول على بيانات اإلجمالي المستحق صول على الحالبيان. إذا لم يتم 

للمريض  التحصيلبريد نهائي قبل خطاب الحقة )ما يصل الى ثالثة في المجموع(. إذا لم يتم استالم المبلغ، سيتم إرسال 

 ل الحساب إلى وكالة تحصيل الديون.خالل عشرة أيام. إذا لم يتم استالم المبلغ، وسوف يحابالدفع طالبة للم

 
يتم إرسال فاتورة . التحصيلقبل إرسال الرصيد إلى  يوم 120دورة الفوترة اإلجمالية  - بيان دورة الرعاية الطبية

. يجب أن يتم استالم الدفعة بالكامل في تاريخ االستحقاق ميديكير وأي بوالص تأمين ثانويةللمرضى بعد استيفاء 
ي البيان. إذا لم يتم الحصول على اإلجمالي المستحق في الموعد المحدد، سوف يستمر المريض في المنصوص عليه ف

في المجموع(. إذا لم يتم استالم المبلغ، سيتم إرسال خطاب بريد  أربعةالحصول على بيانات الحقة )ما يصل الى 
استالم المبلغ، سوف يحال الحساب إلى عدم إستمر نهائي قبل التحصيل للمريض للمطالبة بالدفع خالل عشرة أيام. إذا 

 وكالة تحصيل الديون.
 :وعات المرضىالعنوان لمدف

 المركز الطبي لجامعة هاكنساك
 48027ص ب: 
 NJ 07101-4827 نيوارك

 
 3355-996-551 علىخدمة العمالء برصيدهم يمكنهم اإلتصال باستفسارات متعلقة لديهم المرضى الذين 

لمعرفة ما  3355-996-551بخدمة العمالء على يمكنهم اإلتصال  مسابهحلى دفع رصيد غير قادرين عالالمرضى 
على االتصال بمكتب المساعدة المالية لدينا يمكنهم غير قادرين على دفع الإذا كانوا مؤهلين لترتيب الدفع. المرضى 

 .لمعرفة ما إذا كانوا مؤهلين للحصول على المساعدة المالية 4343-996-551 رقم
 

على ممتلكات الفرد، والرهن  حجز، ولكن ال تقتصر على ما يلي: وضع غير عاديةالتحصيل التدابير يمكن أن تشمل 
أو ربط الحساب المصرفي لشخص ما أو أي ممتلكات شخصية أخرى، تبدأ لحصول على ممتلكات الشخص، واعلى 

ستثنائية التحصيل االرد. تخضع تدابير أجر الفالحجز على دعوى مدنية ضد فرد، مما تسبب في اعتقال الفرد، و
 لفترات الزمنية التالية:ل

 
 
 
 
 
 



 دليل السياسات اإلدارية

_________________________________________________________________ 

فحةص  10 من 10 

 
 
 
 
. فترة إعالم: يقوم المركز الطبي يخطر الفرد عن جمع والدفع، وسياسة المساعدة المالية قبل البدء في أي إجراءات 1

يوما على األقل  120ة جمع غير عادية للحصول على دفعة واالمتناع عن الشروع في إجراءات جمع غير عادية لمد
 من تاريخ تقديم المريض أول بيان الفواتير بعد التفريغ للرعاية.

 
 

والدفع، وسياسة المساعدة المالية قبل البدء في  التحصيل الفرد عنبإخطار فترة إعالم: يقوم المركز الطبي  .1

غير  تحصيلت واالمتناع عن الشروع في إجراءا الدفعغير عادية للحصول على  تحصيلأي إجراءات 

 .لرعايةاإلنتهاء من ابعد لمريض للفواتير ليوما على األقل من تاريخ تقديم أول بيان  120عادية لمدة 

بعد اإلنتهاء من أول بيان الفواتير حصوله على يوما من تاريخ  240شخص الطبيعي يتاح لل: طلبفترة ال .2

 طلب.اللتقديم الرعاية 

مريض لل إتاحة فترة إخطار  UMCهاكنساك على ر عادية: يجبغيالتحصيل الوقت االنتظار إلجراءات  .3

 غير عادية. تحصيلقبل الدخول في أية إجراءات يوما  (30حد أدنى ثالثين )ب

 


