
 

 بالیسیدز

ARABIC 
 

 
 سیاسة الدعم المالي 
 ملخص اللغة العامة

 
 او جزئیا او یاكل المخفضة وللطوارئ المستحقین للمرضى المالي للدعم الطبي بالیسیدز مركز سیاسة /ج یتوفر برنام

 تعرفھ كما( مشتركة عالقة ذات ھیئة واي الطبي بالیسیدز مركز یقدمھا التي االخرى الضروریة الصحیة للخدمات
IRS).  یمكن  .اقة مشتركة  ھنا بمركز بالیسیدز الطبيعل ذات ھیئة اي و الطبي بالیسیدز مركز الى یشار 

   .البرنامج لھذا یقدموا ان المالي الدعم عن یبحثون الذین للمرضى
 ویلخص كاالتي 

 
 

وھي خدمات العنایة الطبیة الطارئة او الطبیة الضروریة التي یقدمھا مركز ذا بالیسیدز الطبي والتي  الخدمات المستوفیة للشروط 
أما  .ینطبق فقط على الخدمات التي یصدر فواتیرھا  مركز بالیسیدز الطبي FAP .تقدم فواتیرھا الى مركز بالیسیدز الطبي

  .FAPالخدمات االخرى التي تصدر فواتیرھا بشكل منفصل من جھات اخرى مثل االطباء ال تكون ضمن الـ 
 

المالي المملوءة كاملة (التي وھم المرضى الذین یتمتعون بالخدمات المتاحة والذین یقدمون استمارة الدعم :  - للمرضى المستحقین

   المالي الطبي بالیسیدز مركز لدعم مستحقین یعدونوالذین  تتضمن المعلومات والوثائق المتعلقة)

 
 :واستمارة التقدیم وملئھا وتقدیمھا كاالتي FAP	على	الحصول	یمكن :كیفیة التقدیم

 
 .https://www.palisadesmedical.orgتحمیل الوثائق من موقع مركز ذا بالیسیدز الطبي    •

متوفرة عند طلبھا بالبرید وبدون رسوم وكذلك توجد في عدة  PLSواالستمارة و   FAPنسخ ورقیة من   •
 .اماكن في المركز الطبي بما في ذلك مكتب التسجیل الرئیسي وغرفة الطوارئ وقسم الخدمات المالیة للمریض

-201لطلب ارسال الوثائق بالبرید یمكن االتصال بقسم الخدمات المالیة للمریض في المركز الطبي على   •
854-5092 

 الردھة) -ارة شخصیة (الطابق االول زی •

HackensackUMC Palisades 
Patient Financial Services Department  

 7600R iver Road  
North Bergen, New Jersey 07047  

 علیھا المنصوص والمعلومات الوثائق جمیع معارسل االستمارة المملوءة بالكامل عبر البرید او تقدم شخصیا   •
   :على االستمارة تعلیمات في

HackensackUMC Palisades 
Patient Financial Services Department 

7600 River Road 
North Bergen, New Jersey 07047 



 

 بالیسیدز

 
 لدى مكتب التسجیل الرئیسي او غرفة الطوارئ في مركز بالیسیدز الطبي  •

 
 

یعتمد تحدید المرضى المستحقین للدعم المالي بصورة عامة على مقیاس خاص عندما یكون  تحدید استحقاق المساعدة المالیة
االھلیة )FPG  . (ة او اقل مما تنص علیھ دلیل الفدرالیة للفقر الصادر من الحكومة الفدرالي %500دخل عوائلھم یعادل 

 ,ولن تقدم لھم  الفواتیر اكثر من لیا او جزئیاللمساعدة المالیة یعنى ان االشخاص المؤھلین تتم تغطیة رعایتھم الصحیة ك
 501المحدد فى المادة )على النحو لالشخاص المؤمن علیھم  (عموما  المعتادة) "AGBزمبالغ "تكلفة  مبالغ فواتیر(  
 :والتي ھي FPGیحدد مستوى الدعم المالي فقط على دخل العائلة والـ  .(الضرائبالمركز)r (من جانب دائرة 
 

  .كامال--------------- %200دخل العائلة من صفر الى   •
  .للمریض كمطالبة دوالر صفر :الدعم المالي

 
  .جزئیا-------------- %500 الى 201دخل العائلة من   •

  .ھو الحد االعلى للمطالبة للمریض AGB :الدعم المالي
 

 
بنظر االعتبار ایضا (أي عند توفر النقد او االرصدة االخرى التي یمكن تحویلھا الى نقد  FPGتؤخذ المعاییر االخرى غیر الـ :مالحظة

والدخل الصافي الشھري الفائض قیاسا بالمصروفات المنزلیة الشھریة) والتي قد تسبب استثناءات للحالة السابقة. إذا لم یتم االفصاح عن 

سدید المعیشة الیومیة. ان قسم الخدمات المالیة للمریض في مركز بالیسیدز یراجع اي دخل عائلي فالبد من توفیر المعلومات عن كیفیة ت

 االستمارات المقدمة والمملوءة بالكامل ویقرر استحقاق الدعم المالي باالعتماد على سیاسة الدعم المالي لمركز ذا بالیستید الطبي. وال

 م المتقدمین ویتم اعطائھم مھلة إلكمال المعلومات والوثائق الناقصة.تؤخذ االستمارات غیر الكاملة بنظر االعتبار ولكن یتم اعال

الى اللغات االخرى حیث تكون اللغة  FAPوملخص اللغة العامة للـ  FAPللـ التقدیم  واستمارات FAPیترجم مركز بالیسیدز الطبي الـ 

او أي منھم اقل ; من عدد السكان الذین یكونون أكثر ;  1000او  %5االولى للمقیمین في المجتمع الذي یخدمھ المركز الطبي یشكلون 

شخصیا من العنوان التالي وكذلك  FAPاحتمالیة للتعامل من قبل مركز بالیسیدز الطبي. یمكن الحصول على الطبعات المترجمة من الـ 

 من موقع مركز بالیسیدز الطبي.

 
 HackensackUMC Palisades Patient :على للحصول على المساعدة او لالستفسارات یرجى الزیارة او االتصال

Financial Services Department   7600الواقع River Rd, North Bergen, New Jersey 07047; للزیارة 
 م 5-ص 8:30  من  الجمعة - االثنین,5092-854-201ل على  االتصا او الردھة - االول الطابق الى الحضور, شخصیا


