
 
ملخص سهل اللغة -( ميديكيرالمساعدة المالية )العناية الخيرية / طفل /  وثيقةالمساعدة المالية و وثيقة  

 (Financial Assistance Policy and Financial Assistance Policy (Charity Care/Kid Care/Medicaid) 
– Plain Language Summary) 
 
 

   تذكر الحقا، معا،الخيرية / رعاية طفل / ميديكيد( ) رعايةالمالية )ال وثيقة المساعدةو  UMCهاكنساك المساعدة المالية ثيقة و
"FAP")   الرعاية الصحية الالزمة خدمات غيرها من لمرضى المؤهلين أو ل بالكاملجزئيا أو مخفضة ال خدمة الطوارئموجود لتوفير

المرضى الذين يبحثون عن المساعدة المالية التقدم بطلب للحصول على البرنامج الذي  علىيجب  . UMCهاكنساك  طبيا التي تقدمها
 ما يلي.لخص في

 
 

ن قبل ميتم تحصيلها و UMC هاكنساك  الالزمة طبيا التي تقدمهااألخرى الطوارئ أو خدمات الرعاية الصحية  -الخدمات المستحقة
بشكل حصل الخدمات األخرى التي ت.  UMCهاكنساك   فقط على فواتير الخدمات المقدمة من قبل  FAPينطبق ال UMC. هاكنساك

 .FAP منفصل من قبل مقدمي الخدمات اآلخرين، مثل األطباء أو المختبرات، ليسوا مؤهلين بموجب
 

لمساعدة المالية )بما في ذلك الوثائق / طلب كامل ل، الذين يقدمون ستحقةالخدمات الم ونتلقالمرضى الذين ي  -ينمؤهلال المرضى
 .   UMC هاكنساكبواسطة للحصول على المساعدة المالية  أثبتوا تأهلهمالمعلومات ذات الصلة(، والذين 

 
 على النحو التالي:تقديمه /  إستكماله/  هيمكن الحصول على المتعلق بهطلب الواستمارة  FAP  -تقديم الطلب كيفية

 
 

 :معلومات حول المساعدة المالية على االنترنت على الموقع التاليمشاهدة ال: يمكن للفرد موقععلى المعلومات عن المركز الطبي شاهد ال
 

http://www.hackensackumc.org/financialassistancepolicy 
 

الطلب . طلبللحصول على المساعدة المالية عن طريق ملء نسخة ورقية من ال يتقدميمكن للفرد أن  -الطلب 
 :من الطرق التالية بأيمتاح مجانا  يالورق

 :المساعدة الماليةطلب من : عن طريق الكتابة إلى العنوان التالي وطلب نسخة ورقية بواسطة البريد
 300جناح  - فيرستشارع  100

 NJ 07601 هاكنساك، 
 

 في(، وتقع ساءم 4-صباحا  8)االثنين حتى الجمعة، شخصياالمالية قسم المساعدة  بالذهاب إلى :بشكل شخصي
 :العنوان التالي

 300جناح  -شارع فيرست  100
 NJ 07601هاكنساك، 

 
 ( 551) -996 – 4343علىالمالية  المساعدة قسميمكن الوصول ل: عبر الهاتف

 
 

الذين يمتلكون  مجموعات سكانيةاللغة األساسية في أي بملخص بلغة بسيطة ال، وطلبالمساعدة المالية، وال تتوفر وثيقة – اللغات المتاحة
األفراد داخل منطقة الخدمة من  1000( في المئة أو ٪5التي تشكل أقل من خمس ) ("LEP") مهارات محدودة في اللغة اإلنجليزية

 .التي يخدمها المركز الطبياألولية 
 

 NJ 07601 ، هاكنساك، 300، جناح فيرستشارع  100في المالية مساعدة قسم الإلى  مكتملةالطلبات اليمكن إرسال 
 

 
 
 
 
 



 

لحصول على المساعدة المالية، ل هم مؤهلينهم األشخاص الذين بشكل عام، األشخاص المؤهلين  - لماليةامساعدة المستحقين للتقرير 
(. FPGللحكومة االتحادية ) للفقرمن المبادئ التوجيهية  ٪500دخل األسرة عند أو أقل من  يكونوذلك باستخدام مقياس متدرج، عندما 

تم يو جزئيا، ولن رعايتهم كليا أتم تغطية للحصول على المساعدة المالية يعني أن األشخاص الذين يستوفون الشروط المطلوبة سيتأهل ال
 IRC 501، كما هو محدد في القسم AGB( إلى األشخاص المؤمن عليهم )AGB" )التي تحصل بشكل عامأكثر من "المبالغ  هممحاسبت

(r.)يتم تحديد مستويات المساعدة المالية، التي تستند فقط على دخل األسرة و ( من قبل دائرة اإليرادات الداخليةFPG إذا كان الدخل هو ،
 .FPGمن  ٪500ما يصل الى 

 
)على سبيل المثال، توفر النقد أو غيرها من األصول التي يمكن تحويلها إلى نقد،  FPGمعايير أخرى خارج  إعتبار كذلكيتم  -ملحوظة

اإلبالغ عن أي دخل لم يتم صافي الدخل بالنسبة لنفقات األسرة الشهرية(، مما قد يؤدي إلى استثناءات من السابق. إذا في وفائض شهري 
الطلبات  UMCستعرض قسم المساعدة المالية هاكنساك ياالحتياجات اليومية. الوفاء بمعلومات عن كيفية لكون هناك حاجة سيألسرة، ل

غير الالطلبات يتم إعتبار . ال UMCهاكنساك للمساعدة المالية وفقا لسياسة المساعدة المالية لاألهلية المقدمة التي هي كاملة، ويحدد 
 / المعلومات الناقصة. المستنداتفرصة لتقديم  ممنحهيتم المستوفاة، ولكن يتم إخطار المتقدمين و

 
 8:00)االثنين حتى الجمعة،  بشكل شخصيإدارة المساعدة المالية بأو أسئلة، يرجى زيارة أو االتصال لعون للحصول على المساعدة أو ا

 (.551)996-4343 اإلتصال رقم، أو NJ 07601، هاكنساك، 300جناح  - فيرست شارع  100م(، وتقع في  4:00-ص
 


