المساعد المالية
فئة التمويل
لسياسة FH-FIN.0017
رقم ا

نشأة 06-21-9
تاريخ ال
الغرض
�ة عالية الجودةبغض النظر عن الوضعا�قتصاديلمتلقي الرعاية أو أصوله العرقية
�رلل ُمجتمع رعايةصحي
ف
تلتز ُم مؤسسة .Froedtert Health, Incبأنتو
فاءبمسؤوليات هم المالية خص ًما علىسبيل المساعدة
فيةللو
فراد الذينليسلدي هم موارد كا
�ة .وقديُمنَح ا�
أولونبشرته أونوعه أو معتقداته الدينية أو أصوله القومي
شفى Community Memorial
شفى  Froedtert Hospitalومست
فعتكاليف الخدمات المقدمةفي مست
خفيف جزء من التزام همبد
المالية من أجلت
خفيف التزام همبالكامل .وهذه السياسة�
فيات ،Froedtert Communityأوت
فى  St. Joseph's Community Hospitalومستش
 Hospitalومستش
تقديم المساعدة المالية إلى المرضى
فيات منقبل أي من مقدمي الرعاية المحددينفي المستند (أ).سيتم
تُغطي الخدمات المقدمةفي واحد أو أكثر من المستش
فاد جميعبرامج التأمين المتاحة وغير ها منبرامج المساعدة المالية المعمولب ها .وسيتمتحديد
فقً ال هذه السياسةبعد استن
المؤ هلينللحصول على المساعدة المالية و
فعالة وعادلةلجميعمقدمي الطلبات ،معاتباعا�رشادات التي وضعت ها American Hospital
يقة متسقة و
أهلية الحصول على المساعدة الماليةبطر
لقوانين السارية على المستوى
 Associationو  Wisconsin Hospital Association for Financial Assistanceومعا�متثالللوائح وا
فراد إلى الحصول على الرعايةفينطاقشبكات التأمين الخاصةب هم كلما أمكن ذلك،إ� أن
لفيدرالي وعلى مستوى الو�ية .ورغم أنه من المتوقع أنيسعى ا�
ا
فع ،ولنتشترك الكيانات المرتبطةبمؤسسة
فرد على الد
خدمات الطوارئ وغير ها من الرعاية الطبي ة العاجلةلنتُحجب أوتتأخربنا ًء على مدىقدرة ال
فعال أو إجراءات منشأن ها أنت ُ
فراد عن السعي إلى الحصول على الرعاية الطبية الطارئة.
ثنيا�
Froedtert Healthفي أي أ

يفات
التعر
تقدم خ�لهابطلب الحصول على مساعدة مالية إذا كانيرغب
فرد أني
لفترة التييجب على ال
تقديم الطلبات» هي ا
فترة
 .Aفترةتقديم الطلبات« .
فترة منتاريخ اليوم الذيق ُ
�د متفيه الرعاية الطارئة أو غير ها من خدمات الرعاية الضرورية من
في الحصول على مساعدةٍ مالية .وتبدأ هذه ال
�مة،باستثناء أي حا�تتنص
فىنظير الرعاية ال ُمقد
الناحية الطبية ،وتنتهيبمرور 240يو ًم ا منتاريختحرير أولفاتورةبعد مغادرة المستش
فيها هذه السياسة على خ�ف ذلك.
فى وتوثيق ها
فصاح عنا�صولللمستش
فرد.يجب ا�
�ة والسائلة ،المملوكة أو المتاحةقانونًالل
�ل ا�صولفيا�ستثمارات النقدي
�صول.تتمث
 .Bا
�Kسهم
لصناديق المشتركة و
سنوية الصادرةفيمايخص ا
�ة الحالية أو أحدثالكشوف ربع ال
في
بمستندات مثل كشوف الحساباتالمصر
والسندات والحساباتا�ئتمانية التي�تشكل جز ًءا من حساب الخطة ) 401(kأو ).403(b
 .Cالدخل.

�ح ( .)Modified Adjusted Gross Income, MAGIويشمل الدخل
�ل ال ُمصح
 )1سيتمتحديد الدخلباستخدام الدخل ا�جمالي ال ُمعد
كل
�ل ال ُمصح
ا�جمالي ال ُمعد
�ح ك�ً من الدخل ال ُمكتسببالعمل والدخل السالب (ال ُمكتسبب� عمل) .ويتمثل الدخل المكتسببالعمل -بش ٍ
�Kستثمار.
�Kيجار وغيره من دخل
�Kرباح وإيرادات
فوائد و
�Kجور والرواتب،بينمايتمثل الدخل المكتسبب� عملفي ال
عام-في
لضرائب من جميع المصادر .ويشتمل الدخل ،علىسبيل المثال� الحصر،
سنويةقبلخصم ا
نقدية ال
�Kيرادات ال
تضمن الدخل إجمالي
وي
صصات المحاربين
فقة ،ومخ
تعويضات العمال ،والن
�Kجتماعي ،و
لفوائد ،وإعاناتالضمان
�Kرباح  ،وا
�Kجور ،والرواتب ،و
على إجمالي
�Kسرة ،والمعاشات
�Kسرة الذين�يعيشوافي منزل
فراد
سكرية ،والدعم المنتظم من أ
صصات الع
القدامى ،ورواتب التدريب ،والمخ
لصناديق
�Kيجارات ،وحقوق المؤلف ،والعقارات ،وا
سنوية ،والدخل المكتسب من
فوعات ال
الحكومية ،والمعاشات الخاصة ،والتأمين والمد
فصاح جز ًءا من طلب المساعدة المالية .وستُخصم من الدخلفوائ ُد
فصاح عن جميع أشكال الدخلباعتبار هذاا�
يجب�
�Kئتمانية .و K
تقال ،والغرامات المفروضةبسبب السحب
�Kن
فقات
لفردي ( ،) IRAون
تقاعد ا
فقات المعلمين ،وخصومات حساب ال
لقروض الدراسية ،ون
ا
�Kنتاج المحلي،
فوعة ،وأنشطة
فقة المد
لصحي ( ،) Health Savings Accountوالن
فير ا
لتو
بكرللمدخرات ،وخصومات حساب ا
الم
فناني عروضا�داء والمسؤولين الحكوميين المعتمدين على الرسوم .وستُستبعد
فقات العمل المحددة الخاصةبجنود ا�حتياط و
وبعضن
فقات المعيشة)
تعليمية (وليسن
بنود التالي ة من عملية حساب الدخل :المنح الدراسية والجوائز ومنح الزمالة المستخدمةل�غراض ال
ال
فوائد ال ممتلكات وحقوق استخدام العقارات
فوعات و
لتوزيع والمد
�Kصليين المستخلص من ا
سكا
�K
سكان
يكيين و
�Kر
ودخل الهنود ا
والمساعدات الماليةللت�ميذ .ويُمكنتوثيق الدخلباستخدام أداة التحقق من الدخل التيتُشترى من خ�لبائع معتمد أو من خ�ل أشياء
�Kجتماعي ،وضرائب العام السابق ،وكشوف الحسابات
لضمان
فقة على ا
يكات الراتب ،وآخر خطاب موا
مثل :آخراثنينمن كعوبش
قتطع ة من
فقة ،وكشوف دخل المعاشات .ويُمكنتوثيق الخصومات ال م
فية التيتُظ هر أي إيداعات مباشرةللدخل ،واستحقاقات الن
المصر
�Kخرى ذات الصلة.
بقة وغير ها من المعلومات
فية وضرائب السنة الس ا
�Kت وكشوف الحسابات المصر
�Kيص
الدخل من خ�ل
 )2وسيتم استخدام العناصر التاليةلتوثيق وإثبات مصادر الدخل:
�K .iجور والرواتب ،على النحو المذكورفي نموذج  W-2الخاصبك
بقشيش
ال
.ii
شكل عام-في المبلغ المالي الذيتحصل علي ه من النشاط
في من أي عمل حر أونشاطتجاري (ويتمثل -ب
لصا
الدخل ا
.iii
لفيدرالي  1040أو
فقات) على النحو المطلوبليتمتوثيقهفي الجدول  Cمن النموذج ا
التجاريبعد أنتُطرح منه الن
.iv
.v

1040A

يضات البطالة
تعو
لضمان التكميلي
تضمن دخل ا
لكن دون أنت
�Kعاقة ،و
فوعات
تضمن مد
�Kجتماعي،بماي
فوعات الضمان
مد
()Supplemental Security Income, SSI

.vi
.vii
.viii
.ix
.x

فقة
الن

لفردي ( )IRAأو حساب خطة )401(k
تقاعد ا
تضمن معظم عمليات السحب من حساب ال
دخل التقاعد أو المعاش،بماي

فوائد
�Kرباح أو ال
�Kستثمارات ،مثل
دخل
�Kيجار
دخل
لقمار.
لضرائب ،مثل الجوائز والمنح ومكاسب ا
أي دخل آخر خاضعل
بنود التاليةباعتبار ها مصادر دخلبالنسبة إلىسياسة المساعدة المالية هذه:
 )3لنيتم إدراج ال
لطفل
إعالة ا
.i
الهدايا
.ii
لضمان التكميلي ()Supplemental Security Income, SSI
دخل ا
.iii
لقدامى
�Kعاقةللمحاربين ا
فوعات
مد
.iv
يضات العمال
 .vتعو
تى المبلغ المؤمن عليه الموضح
لقروض المأخوذةبضمان المنزل ح
لقروض الدراسية أو ا
لقروض (مثل ا
عائدات ا
.vi
لقروض البنكية)
 �Kأو ا
أع
قرارابالدخلباعتبارهإثباتًاللمسا همات الش هري ة
 )4قديُطلب من المرضى الذينيتلقون دع ًم ا منا�صدقاء أو أ
فراد العائلة أنيقدموا إ ً
تييحصلون علي ها ،أو خطابًا موثق ًا/موقعًا عليهيشير إلى مبلغ المسا همات الش هرية.
ال
.D

الرعاية ا�رى الضرورية من الناحية الطبية.

لضروري ة من الناحية الطبية» من الخدمات الطبيةبخ�ف الرعاية الطبية الطارئةباستثناء ما هو موضح أدناه.
�Kخرى ا
 )1تتألف « الرعاية
� )2تعتبر الخدمات التاليةبمثابة رعاية طبية طارئة أو رعاية أخرى ضرورية من الناحية الطبية ،ومنث َ
�م�تُغطي ها هذه السياسة
وبرنامج المساعدة المالية:
 �Kالسمنة
جراحة ع
.i
الجراحة التجميلية
.ii
الخدمات أو البنود الخاضعةللبحث
.iii
فية الخاصةبالشركات
خدمات العا
.iv
�Kبالتدليك
خدمات الع
.v
خدمات المدربين الشخصيين
.vi
بي
�Kنجا
الطب
.vii
�Kعضاء
خدمات زرع
.viii
لقيادة
 .ixتقييمات ا
تي
فع الذا
 .xبرامجفحص المخدراتبنظام الد
فع الذاتي
خدمات النطقبنظام الد
.xi
خدمات الطب البديل
.xii
يعةبالتجزئة
السلع المب
.xiii
شكل رئيسي من أجل راحة المريض)
صصةب
�ة (الرعاية الطبية المخ
لضروري ة من الناحية الطبي
�Kخرى غير ا
الخدمات
.xiv

 .Eالمريض .هوفردٌيتلقى رعاية طارئة أو رعاية أخرى ضرورية من الناحية الطبية.بالنسبة إلى هذه السياسة،فإن أي إشارات إلى "المريض"
�ة.
فعفاتورة المريضنظير الحصول على الرعاية الطبي
فرد الذييتصرفباعتباره ضامن ًالد
تضاء -ال
�Kق
تضمن  -عند
يجب أنت
نقدية الموجودة وما هوفي
�Kوال ال
تضمن  -علىسبيل المثال� الحصر  -ا
�Kصول المملوكةل�سرة،بماي
� ة .بالنسبة إلى
�صول المحمي
 .Fا
�Kسهم ،والسندات التيليست جز ًءا
لصناديق المشتركة ،و
فية الجارية وا�دخارية ،وشهاداتا�يداع ( ،) CDوا
ُحكم ها ،والحسابات المصر
�ة ولنتعتبربمثابة أصول
تكون مصونة ومحمي
�Kر،س
�Kجمالي عن  5,000د
تييقل مجموعها
من حساب خطة ) 401(kأو ) 403(bوال
لوكةل�سرة وتزيد عن ��5,000ر،فإن المبلغ الذي
لفردللمساعدة المالية .إ اذ كان مقدم الطلبلديه أصول مم
متاحة عند البتفي أ هلية ا
لفواتير) المستحقةنظير الحصول على الرعاية
فاتورة (ا
فع ال
�ة ،ويجب استخدامهلد
�Kصول المحمي
يتجاوز ��5,000رلنيعتبر ضمن
لضروري ة من الناحية الطبية.
�Kخرى ا
الطارئة أو الرعاية

السياسة
فراد المؤ هلينللمساعدة الماليةبموجب هذه السياسة،
فير المساعدة الماليةل�
 .Aالمساعدة المالية.تُمثلسياسة  Froedtert Healthو هيلتو
والذين:
شفيات .Froedtert Health
لقوا أوسوفيتلقوا رعاية طبية طارئة أو رعاية أخرى ضروري ة من الناحية الطبيةفي أحد مست
 )1ت
تقدمبطلبللحصول عليها.
�Kخرى المتاحة أو ال
فى المعنيفي البحث عنبرامج المساعدة المالية المحتملة
 )2تعاونوا مع المستش
�Kخرى المتاحة ،مثلبرامج  Medicaidأو  BadgerCareأو
نفدوا جميعبرامج التأمين و/أوبرامج المساعدات المالية
 )3است
فع المشترك (.)Copay
برامج المساعدةبالد
لضروري ة من الناحية الطبية المقدمة
�Kخرى ا
فع مستحقات الرعاية الطبية الطارئة أو الرعاية
تقرون إلى الموارد الماليةلد
)4يف
شفيات .Froedtert Health
في أحد مست
لصحية،قديظلوا مؤ هلين
فعتكاليف رعايتهم ا
 )5بالنسبة إلى المرضى الذينلديهمتغطيةتأمينية أو مصادر أخرى من أطراف خارجيةلد
فى .و هذايتضمن
للحصول على المساعدة الماليةبموجب هذه السياسة عن الجزء الذييلتزموابسدادهشخصيًا منفاتورة المستش
فوعات المشتركة علىسبيل المثال.
الخصومات والمد
 .Bإب�غ المرضىبالسياسة.

تقوم Froedtert Healthبإخطار المرضىبسياسة المساعدة الماليةلدي ها .وستقوم أيضًابتزويد المرضى غير المؤمن علي هم
 .1س
ف هما�لتزامات المالية التييتكبد هابسببتلقي
فيةبحيثيتسنىلكل مريض أني
فضًابالمعلومات الكا
والمؤمن علي همتأمينًا منخ
الرعاية الطبية الطارئة أو رعاية أخرى ضروري ة من الناحية الطبية.ستُنشَر هذه السياسة علىنطاق واسعبالطرق التالية:
قع�لكترونيلكل
ستتاح هذه السياسة وطلب المساعدة المالية وملخصلهذه السياسة مكتوببأسلوب مبسط على الموK
.i
فى.
مستش
 .iiستتاحنس ٌخ ورقية من هذه السياسة وطلب المساعدة المالية وملخصل هذه السياسة مكتوببأسلوب مبسط عند الطلب
تضمن غرف
شفياتبماي
ودون رسوم ،وذلك عن طريق البريد العادي ،وستوضعفي المساحاتالعامةفي المست
الطوارئ ومناطق دخول المرضى.
فراد
 .iiiستتاحنسخة ورقية من ملخص السياسة المكتوببأسلوب مبسطباعتبار ها جز ًءا من إجراءات دخول أو مغادرةا�
شفيات.
لضروري ة من الناحية الطبي ة من المست
�Kخرى ا
لقوا الرعاية الطبية الطارئة أو الرعاية
الذينيت
فر المساعدة المالية ورقم هاتف
تضمن معلومات حولتوا
لفواتير والذيي
تقديمإشعار خطي واضح علىبيانات ا
 .ivسيتم
المكتب أو القسم الذييُمكنفيه الحصول على معلومات حول هذه السياسة و إجراءاتتقديم الطلبات ،وكذلكتحديد
موقع الويب ال ُمباشر الذييُمكن منه الحصول على هذه السياسة وطلب المساعدة المالية وملخصلهذه السياسة مكتوب
بأسلوب مبسط.
فيات ،و هي العروض التيت ُ
بلغ
فى من المستش
 .vسيتم إعداد عروض عامة واضحةفيا�ماكن العامة عبر أنحاء كل مستش
المرضىبشأن هذه السياسة.
�Kشخاص المرجح أنهمبحاجة
يقةتصل إلى
شفيات،بهذه السياسةبطر
تيتخدمها المست
فراد المجتمعات ،ال
ستتم إحاطة أ
.vi
إلى مساعدة مالية.
لفئات
تيتتحدثبها ا
�Kساسية ال
كتوببأسلوب مبسط إلى اللغات
 .2ستتمترجمة هذه السياسة وطلب المساعدة المالية وملخص السياسة الم
يعاب
فيات  Froedtert Healthمن أجل است
السكانية الكبيرة التيتُجيد اللغةا�نجليزية إجادة ً محدودة ً والتيتتلقى الخدمات من مستش
سكاني ة.
لفئات ال
هذه ا
� هلية.
 .Cتقديم الطلبات وجمع المعلومات وا
.1

.2

.3

.4

تىيكون المرضى مؤ هلينللحصول على مساعدة مالية،يجب عليهم:
ح
إكمال طلب المساعدة المالية وتقديم المستندات الداعمة المطلوبة.
.i
فقةبها.
امت�ك أصول متاحة أقل من الحدا�دنى منا�صول المحددفي هذه السياسة والمستندات المر
.ii
لصحة
لفيدرالي الذيتصدره وزارة ا
فقر ا
ستوى ال
�حل�سرةيقل عن  %400من م
�ل ُمصح
امت�ك دخل إجمالي ُمعد
.iii
والخدماتا�نسانية ا�مريكيةسنويًا.
�Kتثال�يبرامج مساعدة مالية وحكومية أخرى متاحة.
ا
.iv
تقديم الطلبات.
تقديم الطلب خ�لفترة
إكمال و
.v
فقة على حصول هم على المساعدة المالية
 .viقديكون المرضى أيضًا مؤ هلينللحصول على المساعدة المالية إذاتمت المو
يكة لمؤسسة
في أحد المراكز الصحية المؤ هلةفيدراليًا ( )Federally Qualified Health Centers, FQHCالشر
خصصيلغير
يصيةبموجببرنامج الوصول الت
 Froedtert Healthأوتمت إحالتهم مباشرة إلى خدماتتخص
�من علي هم ( )Specialty Access for the Uninsured Progarm, SAUPأو كان الشخص مريضًالدى
المؤ
فقةبموجببرنامج  SAUPمن
عيادة  Albrechtالمجانية أو عيادة .Community Outreachسيتمقبولإثبات الموا
�Kحال ة المقدم ة من عيادة  Albrechtأو  ،Community Outreachوذلك
خ�ل مركز  FQHCأوقسيمة أوتذكرة
عوضًا عن طلب المساعدة المالية والوثائق الداعمة.
لفردللحصول على المساعدة الماليةبموجب هذه
تلتزم Froedtert Healthبجمع المعلومات المطلوب ة منمقدمي الطلباتلتحديد أ هلية ا
ظفو  Froedtert Healthلمساعدةمقدمي الطلباتفي إكمال المستند (ب) من طلب المساعدة
�Kخرى.سيتا ح مو
السياسة أو البرامج
فو  Froedtert Healthأيضًا خطواتلتلبية أي احتياجات
�من الحصول على الوثائق الداعمة المناسبة .وسيتخذ موظ
الماليةبمايتض
بصر أو الترجمة اللغوية.
خاصةلدىمقدم الطلب ،مثلضعف السمع أو ال
ظفو Froedtert Healthتحديد ما إذا كان المرضى مؤ هلينلبرنامج المساعدة الماليةقبلتقديم الخدمات (بنا ًء علىتقدير
سيحاول مو
 �Kأوأثناءه أو
 �Kهليةللمساعدة الماليةقبل الع
لفرد) .ومع ذلك ،من الممكن أنيتمتحديد
الرسوم والمعلومات المالية المقدم ة من ا
فعل،سيُستخدم دخل المريض وأصوله ووضعه المالي العامفيتاريخ
بعده .وبغض النظر عن الوقت الذييتمفيهتحديدا� هليةبال
 �Kهلية.
تقديم الخدمة ،حسب المبينفي المعلومات المقدمةفي طلب المساعدة المالية ،من أجلتحديد
�ق خصم علىمقياس متدرج معمولبه حسب ما هو موضحفي المستند (ج)بنا ًء على إرشادات
بناء على مايتمتحديده أع�ه،سيُطب
فيدرالية .وسيُطبق الخصم على رسوم الخدمات الطارئة أو الرعاية ا�خرى الضرورية من الناحية الطبية،فض�ً عن أي أدوية أو
فقر ال
ال
ُ
فى .ولكنلنيُطبق الخصم على أي أدويةيتمشراؤ ها
فى وتحرر على حساب المستش
مستلزمات طبي ةيتمتقديمهاأثناء الع�جفي المستش
فى.
بالتجزئ ة من صيدلية المستش

 �Kهلية المبدئيةللحصول على المساعدة الماليةلمدةستة أشهر منتاريخ الطلببالنسبة إلى
� هلية المبدئية .عادة ماتستمرفترة
 .Dفترة ا
�Kستمرارفيبرنامج
تقديمفي نهاية كلفترة أ هلي ة مدتهاستة أشهر من أجل
تشخيص الدخول ا�صلي .وسيُطلب من كل مري ض إعادة ال
�ث وكامل من أجل إعادة التقديم.
المساعدة المالية .ويُطلبتقديم طلب ُمحد
فى Froedtert Healthبموجب
�ر أيشيءفي هذه السياسةباعتبارهيحد أويُقيد من التزامات مستش
فس
 .Eقانون .EMTALAيجبأ�يُ
بي الطارئ
 �Kالط
��دة والع
��م ا
لفيدراليل
تقديم الرعاية الطبية الطارئة حسبمايتطلبهلاقانون ا
لاقانون المعمولبهل
فيات  Froedtert Healthرعاية
فر مستش
(.)Emergency Medical Treatment and Active Labor Act, EMTALAسوفتو
فى
في المستش
فرادبغض النظر عنقدرت هم على السداد أو أ هليت هملتلقي المساعدة المالية .يُحظر على موظ
 �Kالطبية الطارئةبدونتمييزل�
للح ا
 �Kالطبية
لقي الع�جللح ا
فعقبلت
فراد عن طلب الرعاية الطبية الطارئة ،مثل مطالبة مرضىقسم الطوارئبالد
ا�نخراطفي إجراءاتتثنيا�

فير الرعاية الطبية الطارئة غير التمييزية.
الطارئة أوا�نخراطفي أنشطةتحصيل الديون التيتتداخل معتو
.F

تعاون.
ا�فاقفي ال

فض الطلب المقدم من المريضللحصول على المساعدة المالية ،وستكون جميع أرصدة حساب المريض مستحقة السداد من
 .1قديُر
المريضفي حالة حدوث أي ممايلي:
عدمقيام المريضبإعادةتسليم الطلب ال ُمكتمل والوثائق المطلوبة.
.i
تقديم الوثائق الداعمة المطلوبة.
عدمقيام المريضب
.ii
��ية
ستوى ا
لفيدرالي أو على م
ستوى ا
بعة المريضللطلبات المقدمةللحصول على المساعدات على ال م
عدم مت ا
.iii
أو المقاطعة أو غير ها منبرامج المساعدات.
عدمتعاون المريضفي التقدمبطلب إلىبرامج المساعدة المالية الخارجية التيقديكون مؤ ه�ًلها.
.iv
 .vتزوير المعلومات الواردةفي طلب المساعدة المالية.
فوعات من طرفٍثالث
 .2المرضى الذينينتظرونتسوية ا�لتزامات من طرفثالث .وسيُعاد النظرفي الطلب إذالميتلق المريض مد
في وقت التسوية أو خ�ل مدة معقولةبعد التسوية.
فض وذلك من خ�ل ا�تصالبالخدمات المالية
فض خ�ل 30يو ًم ا منتاريخ الر
يكونللمرضى الحقفيالطعنضد الر
 .3س
للمرضى.

�قامة.
 .Gا

 .1تتاح المساعدة الماليةللمرضى المقيمينفيمنطقة خدمات  Froedtert Healthعلى النحو المحددفي الرموز البريدية الواردةفي
المستند (د).
يكونوا مؤ هلينللمساعدة المالية إذا اختاروا
 .2بالنسبة إلى المرضى غير المقيمينفي المناطق ذات الرموز البريدية المعتمدة،لن
قد َم ة
لضروري ة من الناحية الطبي
الحصول على الخدمات،بمافيها الخدمات ا
�ة ،على الرغم من وجود جهات أخرى محلية م�
للرعاية.
 .3وقديُستثنى من ذلك المرضى المقيمون خارج المناطق ذات الرموز البريدية المعتمدة وذلك حينيتلقى المريض الرعاية التييكون
فيات والرعاية الطبية الطارئة
فى مؤ ه� ًلتقديمهابشكلفريد،بمايتضمن إحا�ت الرعاية المتخصصة والتحويلبين المستش
المستش
التييتلقا هافي زياراتقسم الطوارئ.

قد َم ةللرعاية والتيتقدم الرعاية
 .Hالج هات ا
قد َم ة للرعاية .يحتوي المستند (أ) علىقائمة كاملةتضم جميع الج هات ا�خرى ال ُم�
�خرى ال ُم�
شفيات Froedtert
��تقوم مست
شفيات .Froedtert Health
لضروري ة من الناحية الطبيةفي أحد مست
�Kخرى ا
الطارئة والرعاية
قد َم ةللرعاية المنصوص علي هافي المستند (أ)،
Healthبتحريرفواتير عن الرسوم الم هنية المرتبطةبالخدمات التيتقومب ها الج هات ال ُم
�
ومنث َ
لفواتير
�مف هي غير مشمولةبالتغطيةفينطاق هذه السياسة.بالنسبة إلى المرضى الذينيطلبون خصومات المساعدة ال مالية على ا
المرتبطةبالخدمات المقدمة من ج هاتتقديم الرعاية هذه،فسيُطلب من هؤ�ء المرضىا�تصالبج هاتتقديم الرعاية هذه مباشرة.سيتم
تفظ Froedtert Healthبالحقفي مراجعة كل
فف َة للمسؤولية.تح
�Kقل .الظروف ال ُمخ
تحديث المستند (أ) على أساس ربعسنوي على
�
فَةللمسؤولية عين
ف
�ة ،وبالحقفي وضع الظروفا�خرى ال ُمخ
طلب على حدة من طلبات المساعدة المالية على أساس وقائعه الموضوعي
�
فقة على الطلب المقدم من المريضللحصول على المساعدة المالية.
�Kعتبار عنداتخاذقرار الموا
فراد
لرسوم.بالنسبة إلى رسوم الرعاية الطارئة أو الرعاية ا�خرى الضرورية من الناحية الطبية والتيتُقدم إلىا�
 .Iالقيود المفروضة على ا
فراد الذينلديهم
فروضة عمو ًم ال�
المؤ هلينللحصول على المساعدة الماليةبموجب هذه السياسة،فإن هذه الرسوملنتتجاوز المبالغ الم
فراد المؤ هلينللمساعدة
فرض رسوم على أي رعاية طبية أخرى مقدمة إلى ا�
تغطي ةًتأميني
�ةل هذه الرعاية (" .)"AGBوع�وة على ذلك،ست ُ َ
لقيود المفروضة على رسوم الخدمات الطبية
��تسري هذه ا
�Kجماليةلهذه الخدمات.
لفة
الماليةبموجب هذه السياسة وذلكبمبلغ أقل من التك
فرد؛ وبشرط أنتُجرىتعدي�ت إذا كانت المبالغ
تقديم طلب مساعدة مالية ُمكتملفي وقتتحرير الرسومل هذا ال
لفردب
في حالة عدمقيام ا
لفردقدتمتحديدهبعد ذلكباعتباره مؤ ه� ًللحصول على المساعدة المالية.
لقيود المفروضة وكان هذا ا
المطلوبةتتجاوز هذه ا
�Kجمالية
شفى من خ�ل ضرب الرسوم
تضطلع مؤسسة Froedtert Healthبتحديد المبالغ المفروضة عمو ًما () AGBلكل مست
 )1و
فى .ويتمتحديدنسبة AGBلكل
فى والمحددةفي المستند ( هـ) لهذا المستش
للرعاية الطبية الساريةفينسبة  AGBالخاصةبكل مستش
�Kخرى
�ا من خ�لقسمة  )1( --مجموع المبالغ الخاصةبجميع المبالغ ال ُمطالببهانظي ر الرعاية الطارئة والرعاية
فىسنوي
مستش
فع الرسوممقابل الخدمات (")FFSفيبرنامج
تيتم السماحبهاأثناءفترة  AGBمنقبل نموذج "د
لضروري ة من الناحية الطبية وال
ا
�ة ،جنبًا إلى جنب مع أي أجزاء مرتبطةبذلك من
فع رئيسي
 Medicareوكذلك جميعشركات التأمين الصحي الخاصةباعتبار ها ج هات د
فع مشترك أوتأمين
�من علي همفي صورة د
فراد المؤ
تفيدين منبرنامج  Medicareأوا�
فعها منقبل المس
تييتم د
هذه المطالبات وال
مشترك أو خصومات  --على ( )2مجموع التكاليف ا�جمالية ذات الصلةبالنسبة إلى هذه ال ُمطالبات.
شفياتلصالح المريض المؤ هلللحصول على المساعدة المالية.
 )2ستطبق مؤسسة  Froedtert Healthأدنىنسبة AGBفي المست
ت
شكلثاب ٍ
فىب
تفرضه المستش
فىنظير الرعاية الطبي ة والذي
�Kجمالية» السعر الكامل المقررلدى المستش
 )3يُقصدبمصطلح « التكاليف
�Kت ُمتعاقَد علي ها.
يضات أوب
تف
ت أوخ
وموحد على المريضقبلتطبيق أي خصوما ٍ
هرا وتنت هييوم  31ديسمبر.
لى كلفترةس ا
فترة  »AGBإ
 )4تشير «
بقةتبلغ 12ش ً
تيتم استخدامها
 )5ستبدأ مؤسسة Froedtert Healthفيتطبيقنسبة  AGBالمحددةسنويًا خ�ل 120يو ًم ابعدن هايةفترة  AGBال
في حسابنسبة .AGB
فى مع "المن هجية المرجعي ة" الموضحةفي�ئحة الخزانة ).26 CFR §1.501(r)-5(b)(3
فق حسابنسبة AGBلكل مستش
ويجب أنيتوا

��ءات
ا

تيوضعتها
فون معاييرا� هلية المالية ال
ستو
 .Aعام.قديكون المرضى مؤ هلينللحصول على المساعدة المالي ة من خ�لإثبات أنهمي
تقديم هذه البنود .و هذا
 �Kهليةفي طلب المساعدة المالية ويلتزم المريضب
 .Froedtert Healthويُطلبتضمين البنود المستخدمة عندتحديد
�Kساسية أو
فقات
�Kسرة ،والن
�Kجماليل�سرة ،وا�صول ال مملوكةللمريض وأسرته المباشرة المقيمةفي منزل
سنوي
تضمن الدخل ال
ي
ً
ا�لتزامات،فض� عن المعلومات ا�خرى المحددةفي الطلب والتعليمات ذات الصلة .وسيُطلبتقرير ائتمانيلكل مقدم طلب .وسيصبح
التقرير ا�ئتماني جز ًءا رسميًا من ملف طلب المساعدة المالية الخاصبالمريض وسيوضعبعين ا�عتبار عند إكمال التقييم الماليللمريض.
لفردللحصول على المساعدة المالية.
وتتمتع الخدمات الماليةللمرضىبالسلطة النهائيةفي البتفي أ هلية ا
�Kجمالي
 )�Kمع الرصيد
يفات الوارد أع
تعر
�Kصول المتاحةلدى المريض (على النحو المحددفيقسم ال
�صول .ستتممقارنة
 .Bتحديد ا
فقًاللتعليمات .ولنتشتمل ا�صول المتاحةلدى المريض علىبعض
المستحق أوتقدير الرسومفي وقتتقديم الطلببعد إكماله و
�Kجمالي المستحق أوتقدير رسوم الرعاية الطارئة أو
فض المساعدة الماليةللمريض إذا كانرصيده
�ة» المحددة.سيتم ر
�Kصول المحمي
«
نفقوا
ي
أن
تاحة
م
صول
أ
يهم
لد
ين
لذ
ا
ضى
لمر
ا
من
لب
ُط
ي
س
و
تاحة.
لم
ا
صول
�
ا
لغ
ب
م
عن
قل
ي
ية
ب
لط
ا
ية
ناح
ل
ا
من
ية
ضرور
ل
ا
�خرى
ا
ية
لرعا
ا
ُ
تىيمكنهم الحصول على خصم المساعدة المالية.
فى ح
�Kصول المتاحةلسدادفاتورة المستش
�Kصولباستخدام
من
�ح
�ل ال ُمصح
�جمالي.سيتم حساب دخل المريضباستخدام طريقة حساب الدخلا�جمالي ال ُمعد
 .Cتحديد الدخل ا
تقرر ها وزارة
تي
لفيدرالية ال
فقر ا
ستوى ال
(.)Modified Adjusted Gross Income, MAGIستتم مقارن ة الدخل المحسوب مع إرشادات م
الصحة والخدمات ا�نسانية ا�مريكيةسنويًا .وسيتمتخصيص المستوى المناسب من خصومات المساعدة الماليةللمرضى الذينيندرجون
�Kجمالي�سر هم أويقل عننسبة %400
�Kرشادات المالية الموضحةفي المستند (ج) .بالنسبة إلى المرضى الذينيساوي الدخل
ضمن
فقر الخاصةبالعام الحاليفي المستند (ج) ،فقديكونوا مؤ هلينللحصول على خصم من خصومات المساعدة المالية
ستوى ال
من إرشادات م
لضروري ة من الناحية الطبية.
صمبمقياس متدرج ،ويُطبق الخصم على الرعاية الطارئة والرعاية ا�خرى ا
بنا ًء على معدل خ ٍ
فوع ة من المال الخاصبالنسبة إلىمقدمي الطلب المؤ هلينبعدتطبيق
تكاليف المد
لسداد من المال الخاص.بالنسبة إلى ال
 .Dتحديد الحد ا�صى ل
سنوي لمقدم الطلب (والذييُحددبدورهباستخدام حساب
�Kجمالي ال
قصى  % 15من الدخل
خصم المساعدة المالية،سيتمتحديدنسبتهابحد أ
فر لدي هم دخل إجماليسنوييساوي أويقل عن نسبة
في حالة المرضى الذينيتوا
�ح) لكل حساب .ولذلك،ف
�ل ال ُمصح
إجمالي الدخل ال ُمعد
�Kجمالي السنوي الخاصبهم
�� المرضى أكثر من  % 15من الدخل
فع ه
فقر الخاصةبالعام الحالي،لنيد
ستوى ال
 % 400من إرشادات م
�Kطار الزمني المعتمد� هليةللمساعدة المالية.
في أي حسابفردي خ�ل
�Kرصدة
تقديم المساعدة المالية و
تفوضهاب
تي
يعات المناسبة ال
لتوق
تفويض.ستحصل مؤسسة  Froedtert Healthعلى ا
 .Eمستويات ال
المستحقة المشطوبة المستند (ج).
 .Fمعلومات إضافية.يُمكن الحصول على معلومات حول هذه السياسة والحصول على مساعدةفي إجراءاتتقديم طلبات المساعدة المالية
تاليFroedtert Health, Inc., Patient Financial Services, 400 Woodland Prime, N74W12592 :
على العنوان ال
كتوب
�Kتصال الموضحةفي ملخص هذه السياسة الم
في معلو مات
Leatherwood Court, Menomonee Falls, WI 53051؛ و
بأسلوب مبسط.
فواتيرنظير الرعاية الطبي ة
فرادفي حالة عدمسداد ال
لفواتير والتحصيل.بالنسبة إلىا�جراءات التييُمكناتخاذ هاضد ا�
 .Gسياسةتحرير ا
لفواتير والتحصيل ،و هي السياسة رقم .FH-FIN.015
لضروري ة من الناحية الطبية ،موجودةفيسياسةتحرير ا
�Kخرى ا
الطارئة والرعاية
فراد الحصول علىنسخة من هذه السياسة مجان ًا ،من خ�ل إرسال طلب خطي إلىFroedtert Health, Inc., Patient :
ويمكنل�
.Financial Services, 400 Woodland Prime, N74W12592 Leatherwood Court, Menomonee Falls, WI 53051
�ط�ع علي ها علىhttps://www.froedtert.com/financial- :
فوترة والتحصيل وا
بد�ً من ذلك،يمكن الوصول إلىنسخة منسياسة ال
.services

تفاصيل المراجع
 -- FCH-FIN.0019المحاسبة على الرعاية الخيري ة
لفواتير والتحصيل
- FCH-FIN.015سياسةا�ئتمان وتحرير ا

رفقات
الم

FROEDTERT HEALTH
سياسة المساعدة المالية
)المستند (أ
لضروري ة من الناحية الطبيةفي أحد
�خرى اK
تي تقدم الرعاية الطارئة والرعاية
حتوي المستند (أ) علىقائمة كاملةتضم جميع الجهات ال
ي
بتحريرفواتير عن الرسوم ال مهنية المرتبطةبالخدمات التيFroedtert Health شفيات
��تقوم مست
.Froedtert Health شفيات
مست
َ  ومنث،)قد َم ةللرعاية المنصوص عليهافي المستند (أ
بالنسبة إلى.�مف هي غير مشمولةبالتغطيةفينطاق هذه السياسة
�تقومب ها الج هات ال ُم
فسيُطلب من،فواتير المرتبطةبالخدمات المقدمة من ج هاتتقديم الرعاية هذه
لبون خصومات المساعدة المالية على ال
المرضى الذينيط
.�قلK
سيتمتحديث المستند (أ) على أساس ربعسنوي على.تقديم الرعاية هذه مباشرة
تصالبجهات
�رضى
K �� المK
Nephrology Associates of Waukesha, SC
Nephrology Associates, SC
Oral Surgery Associates
Oral Surgery Associates-Fond du Lac
Pediatric Associates
Pediatrics West
Planned Parenthood - Milwaukee
Quintessa Mequon, SC
Richer, Martin, Timm SC
.Rieter Podiatry Associates, S.C
Stephen Schacht, DDS
Terrence Riesch, DDS
*The Medical College of Wisconsin
Tosa Pediatrics
Town & Country Dental
Verre Eye Clinic, SC
West Bend Medical
Wheaton Franciscan Medical Group
Wisconsin Heart Group, SC
WisNova Institute of Dental Specialists
Women's Health Care - Waukesha

Advanced Pain Management
Affiliated Dermatologists, SC
Allergy Research & Care
Aspen Orthopedics
) (ا�طباء.Aurora Advanced Healthcare, Inc
Aurora Health Care, Inc
Burlington Healthcare Providers
Columbia-St. Mary's Ascension
Devang V. Gandhi, MD
Dr. K.F. Nassif and Associates
.Earl W. Nepple, M.D
Froedtert & The Medical College of Wisconsin
*.Community Physicians, Inc
Healing Corner, LLC
Henry Ambrookian, DDS
Independent Physicians of Wisconsin
Infectious Disease Specialists of SE Wisconsin,
SC
.Justin C. Ngene, M.D
Madison Medical Group
Mark Remshak, MD, LLC
Midwest Comprehensive Pain Care
Midwest Nephrology Associates, SC
Milwaukee Nephrologists, SC

لضروري ة
�خرى اK
تقلةبشأن المساعدة المالية التيتغطي الرعاية الطارئة والرعاية
تقديم الرعاية هذهسياساتها الخاصة والمس
*لدى جهات
فقسياسات المساعدة المالية هذه معسياسة المساعدة المالية لدى مؤسسة
تتوا، وبشكل عام.من الناحية الطبية التيتقد مها هذه الجهات
.فات
� ولكن هناك اخت،Froedtert Health
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ال مستند (ب) – طلب ال مساعدة ال مالي ة
ي ُرجى إعادة إرسال الطلببعد التوقيع علي ه وإرفاق الوثائق الداع م ة ل ه إلى:
Froedtert Health Patient Financial Servic es
Attn: Financial Assistance Team
400 Woodl and Prime Suite 103
N74 W12501 Leatherwood Ct
Menomonee Falls, WI 53051-4490
ال هاتف(800)466-9670 :
الفاكس(414) 777-1503 :
financial.assistance@froedtert.com

ت ممكن .إن عدم إعادة الطلببعد إكمال ه وجميع الوثائق الداعم ة ل ه قد
ي ُرجى إعادة إرسال الطلب وا�وراق ال�زم ةفي أقرب وق ٍ
يؤدي إلى رفض طلبك .ي ُرجى إرسال نسخ ٍ من الوثائق؛ وسيتم مسح ها ضوئي ًاثمتمزيق ها� .ترسل النسخ ا�صلي ة .سيتمتمزيق الوثائق
غير المطلوب ة.في حال ة عدمتوافر أي من المستندات الداعم ة ،استخدم قسم التعليقات لبيان سبب عدمتضمين ها.
يجبتقديم ال مستندات الداع م ة التالي ة من أجل معالج ة طلبك:
o

إذا كنتتحصل على الض مان ا�جت ماعي ل�عاق ة (  ) Social Security Disabilityأويزيد عمرك عن  65عا ًم ا،في ُرجىتض مينتاريخ
ا� هلي ة لبرنا مج إنفاق ا�صول "  " T19والمبلغبالدو�ر .إذاتم رفضك من قِبلبرنا مج إنفاق ا�صول " ،" T19في ُرجىتقديم نسخ ة من
الرفض.

َك/زوج ك أو
 oنسخ ة من أحدث إقرارات ضريب ة الدخل الفيدرالي ة الخاص ةبك ونماذج  ، W-2ونماذج ضرائب الجدول  Cإذا كنت أنت أو زوجت
ِ
ك�كماتع م�نفي ع مل حر ،وكذلك أي جداول ضريبي ة إضافي ة مُقدم ة .
هر واحد.
 oإثبات الدخل .إذا كنت متزو ً
ج ا/متزوج ة ً ،في ُرجىتض مينبيانات الزوج/الزوج ة ،وي ُرجىتقديم كعوب شيكات الدفع الحالي ة عن ش ٍ
ك ؛بمايتض منبطاقات الخصمبا�يداع
 oنسخ ة حديث ة من كشف حساب مصرفي كا مل لكل حسابيظ هر علي ه اس مك و/أو اسم زوجتك/زوج ِ
المباشر .لنيتم قبول الملخصات.
ك أو كليك ما،ب مايتض من ش هادات ا�يداع وا�س هم والسندات وال مستحقات
ج ِ
 oنسخ ة حديث ة منبيان لكل استث ماريخصك أنت أو زوجت َك/زو َ
السنوي ة والصناديق ا�ئت ماني ة.
o

ك أو ك�كما عاطلين عن الع مل وتتلقيانتعويضات البطال ة،في ُرجىتقديم إثبات ل مخصصات البطال ة.
ج ِ
إذا كنت أنت أو زوجت َك/زو َ

o

ك أو ك�كما عاطلين عن الع مل وتتلقيان دع ًم ا من ا�سرة أو ا�صدقاء ،سواءفي صورة مالي ة أوفي صورة
ج ِ
إذا كنت أنت أو زوجت َك/زو َ
غرف ة وإقا م ة،في ُرجى إك مال ن موذج "إقرار الدخل"باعتباره إثبات ً ا للتحقق من الطريق ة التيتلبيب ها نفقاتك اليو مي ة.

o

ك أو ك�ك ماتتلقيان مدفوعاتتعويض الع مال أو إعانات الضمان ا�جت ماعي أو مخصصات ا�عاق ة أو مدفوعات
ج ِ
إذا كنت أنت أو زوجت َك/زو َ
المعاشات أو نفق ة أو إعال ة لطفل أو مساعدة عام ة أو مخصصات المحاربين القدا مى،في ُرجىتقديم إثبات لمبلغ ال مخصصات أو كشف حساب
مصرفييوضح ا�يداع المباشر للدخل.
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ي ُرجى إعادة إرسال الطلببعد التوقيع علي ه وإرفاق الوثائق الداع م ة ل ه إلى:
Froedtert Health Patient Financ ial Servic es
Attn: Financial Assistance Team
400 Woodl and Prime Suite 103
N74 W12501 Leatherwood Ct
Menomonee Falls, WI 53051-4490
ال هاتف9670 - 466 ) 800 ( :
الفاكس1503 - 777 ) 414 ( :
financial.assistance@froedtert.com

معلومات الزوج/الزوج ة (في حال ة المتزوجين)

معلومات المريض

ا�سم ___________________ _ _________________
ا�سم ______________________________ _______
تاريخ ال مي�د _____________ _ ________ _ ___ _______ تاريخ ال مي�د ___________________ __ ____________
رقم الض مان ا�جت ماعي ______________ _ __ ____ ______
رقم ال هاتف ___________________ __ _ __ ____ ______

رقم الض مان ا�جت ماعي ________ __ ___ _____________
رقم ال هاتف _____________ ____ __ _______________

العنوان ___________________________ _________
_________________________________________

العنوان ____________ ________________________
_________________________________________

ت مليك ☐

ت مليك ☐

إيجار ☐

هلتوجد عقارات أخرى مسجل ةباس مك؟ نعم ☐

هلتوجد عقارات أخرى مسجل ةباس مك؟ نعم ☐

�☐

ج ه ة الع مل __________________________________
بدوام جزئي☐ :

إيجار ☐
�☐

ج ه ة الع مل __________________________________
بدوام جزئي ☐ :بدوام كا مل☐ :

بدوام كا مل☐ :

إج مالي الدخل _______________________ (بالدو�ر ) لكل
ساع ة ☐ أسبوع ☐ ش هر ☐ عام ☐ (حدد واح دًا)

إج مالي الدخل (بالدو�ر) _______________________ لكل
ساع ة ☐ أسبوع ☐ ش هر ☐ عام ☐ (حدد واح دًا)
إذا كنت عاط� ً عن الع مل،فإنتاريخ آخريوم ع مل هو ________

هل قد مت ضرائب الدخل الفيدرالي ة عن العام ال ماضي؟
نعم ☐� ☐ إذا كانت ا�جاب ةبنعم،في ُرجىتض مين نسخ ة كامل ة .إذا كانت ا�جاب ةب�،فإن آخرتاريخ لتقديم ا�قرارات كان __________
الحال ة ا�جتماعي ة:

أعزب ☐ متزوج ☐ ☐ ☐

أر مل ☐

منفصلبشكل قانوني ☐

مطلق ☐

ي ُرجى سرد مفردات الدخل وا�صول الخاص ةبك وبزوجك/زوجتك أدناه:
الزوج/الزوج ة (في حال ة المتزوجين)
المريض
الدخل (ش هري ً ا)
الدخل (ش هري ً ا)
______ دو�ر الض مان ا�جت ماعي
الض مان ا�جت ماعي
______ دو�ر مخصصات ال محاربين القدامى
مخصصات ال محاربين القدامى
______ دو�ر تعويضات الع مال
تعويضات الع مال
______ دو�ر البطال ة
البطال ة
______ دو�ر الفائدة/أرباح
الفائدة/أرباح
النفق ة/إعال ة الطفل
المعاش
دخل ا�عاق ة
دخل العقارات ا�يجاري ة
دخل آخر
ا�صول

______
______
______
______
______

الحساب الجاري
حساب ادخار/سوق ال مال
ا�س هم/السندات/ال مستحقات السنوي ة/الصناديق
ا�ئت ماني ة
ش هادة ا�يداع

______ دو�ر
______ دو�ر

دو�ر
دو�ر
دو�ر
دو�ر
دو�ر

______ دو�ر
______ دو�ر

2

______
______
______
______
______

دو�ر
دو�ر
دو�ر
دو�ر
دو�ر

النفق ة/إعال ة الطفل
المعاش
دخل ا�عاق ة
دخل العقارات ا�يجاري ة
دخل آخر
ا�صول

______
______
______
______
______

دو�ر
دو�ر
دو�ر
دو�ر
دو�ر

الحساب الجاري
حساب ادخار/سوق ال مال
ا�س هم/السندات/ال مستحقات السنوي ة/الصناديق
ا�ئت ماني ة
ش هادة ا�يداع

______ دو�ر
______ دو�ر
______ دو�ر
______ دو�ر

المعالون .م�حظ ة :لنيعتبر ا�فراد الذينتزيد أع مار هم عن  18عا ًم ابمثاب ة معالين إ� إذا كانوا مدرجينباعتبار هم معالينفي ضرائب
فاق ورق ة منفصل ة).
الدخل( .إذا كان لديك أكثر من  4معالين،في ُرجى إر
ا�سم

تاريخ المي�د

صل ة القراب ة

_________________________ . 1

___________________________

___________________________

_________________________ . 2

___________________________

___________________________

_________________________ . 3

___________________________

___________________________

_________________________ . 4

___________________________

___________________________

معلو مات الحادث (إذا كانت الخد مات الطبي ة ال مقدم ة إليك ناتج ة عنتعرضك لحادثينطوي على مسؤولي ة طرف ثالث،في ُرجىتقديم معلو مات
الحادث و معلو مات التأ مين):

تعليقات/شرح للظروف:

أقر وأش هد بأن ال معلو مات الواردة أع�ه هي معلو مات كا مل ة ودقيق ة .وأفوض ب موجب هذا ال مستند مؤسس ة  Froedtert Healthوكلي ة
فصاح عن أي معلومات ضروري ة للتحقق من البيانات ال مُ دلىب هافي هذا الطلب .وع�وة على
طب Medical College of Wisconsinبا�
ذلك ،أصرحب موجب هذا ا�قراربا�فصاح عن أي معلو مات ضروري ة ل مؤسس ة  Froedtert Healthوكلي ة طب Medical College of
 Wisconsinألغراض التحقق من البيانات الواردةفي هذا الطلب .تنت هي ص�حي ة هذه ال موافق ةبمرور ست ة (  ) 6أش هر منت اريخ ها .تقدم هذه
ال موافق ةب موجب القسم  ،146.81من قانون و�ي ة ويسكونسن.

التوقيع _____________________________________

التاريخ _____________

تحتفظ مؤسس ة  Froedtert Healthوكلي ة طب Medical College of Wisconsinبالحقفي رفض أي طلب إذاتم إثباتتزوير
المعلومات أو كانت ناقص ة أوفي حال ة الفشلفيتقديم الطلب أو ا�متثال لبرا مج ال مساعدة ا�خرى المع مولب ها .ستصبح ج ميع أرصدة الدفع
ت مالي ة من ج ه ة خارجي ة (طرفثالث)في م ايتعلقبالتكاليف الطبي ة،فأنتتقر
الذاتيبعد ذلك مستحق ة على ال مريض .إذاتلقيت مدفوعا ٍ
بالتزا مكبإب�غ مؤسس ة  Froedtert Healthوكلي ة طب  Medical College of Wisconsinعلى الفور ودفع الرصيدبالكا مل .سيتم
عكس أي خصوماتتمت مديد ها في ال ماضي  .سيُستخ دَم هذا الطلب وحده لتحديد ا� هلي ة للحصول على المساعدة المالي ة ل دى كل من مؤسس ة
 Froedtert Healthوكلي ة طب ويسكونسن  . Medical College of Wisconsinللحصول على ال مساعدة أو لطرح أسئل ة حول
فاتورتك،ي ُرجى ا�تصالب مؤسس ة  Froedtertوكلي ة طب  Medical College of Wisconsinعلى الرقم  (414) 805-5951أو على
الرقم ال مجاني .(800) 466-9670
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قسم التحقق من الدخل
َك/زوج ك أو ك�كماتتلقيان دع ًم ا من ا�سرة أو ا�صدقاء،في ُرجى إك مال هذا الجزء من الطلبباعتباره إثبات ً ا للتحقق من
إذا كنت أنت أو زوجت
ِ
� ة.
الطريق ة التيتلبيب ها نفقاتك اليو مي

يجب إكمال هذا الجزءبواسط ة المريض ،والذييجبتوثيقتوقيع ه ،أو إكمال هبواسط ة الشخص الذييساعد المريض ويدعم ه من خ�لتوفير
غرف ة وإقام ة ل ه ،أويعطي ه أموا� ً لدفع نفقات المعيش ة اليومي ة.
اسم المريض _______________________________________________________
رقم الضمان ا�جت ماعي لل مريض _________________________________________
� م الدعم
الشخص الذييُقد
 إذا كنتت م� هذا الجزء�نكتقدم دع ًم ا لل مريض،فإنتوقيعك على هذا الجزء�يجعلكتتح مل أي مسؤولي ة قانوني ّ ة عن دفع الفواتير
الطبي ة ال محررة ل هذا المريض.
 يجب إرفاق نسخ ة منبطاق ة ال هوي ة الحالي ة التيتح مل صورة للشخص الذييقدم الدعم.
أقر أنا________________________________________________________________ ،بحقيق ة أن
(اسم الشخص الذييُق دِّ م الدعم)
أسا هم ح الي ًابمبلغ وقدره _________________ دوالر على أساس ش هري من أجل
تغطي ة نفقات ال معيش ة اليو مي ة لـ _________________________________________________________
(اسم المريض)
التوقيع _____________________________________________التاريخ _________________
(توقيع الشخص الذييُقدم الدعم)

أو
المريض
بتوثيقتوقيع ال مريض.
 يج ُ
 يجب إرفاق نسخ ة منبطاق ة ال هوي ة الحالي ة التيتح مل صورة.
أتلقى دع ًم ا من ا�صدقاء أو ا�سرة لتغطي ة نفقات المعيش ة اليو مي ة.
أتلقى _________________ دو�ر ش هري ًا
توقيع ال مريض ________________________________________التاريخ __________________
تمتوثيق ه من قِبل ____________________________________________ :التاريخ __________________
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FROEDTERT HEALTH
سياسة المساعدة المالية
ال ُمستند (ج)
لفيدرالية وخصم المساعدة المالية المعمولبه
فقر ا
إرشادات ال

�سرة
حجم ا
1
2
3
4
5
6
7
8
في
كلفردإضا

الدخل
ا�مالي

يقرر�حقً ا
يقرر�حقً ا
يقرر�حقً ا
يقرر�حقً ا
يقرر�حقً ا
يقرر�حقً ا
يقرر�حقً ا
يقرر�حقً ا

إرشادات الفقر المقدمة من إدارة 2021 - HHS
%100

$12,880
$17,420
$21,960
$26,500
$31,040
$35,580
$40,120
$44,660
$4,540
%100

%250

$32,200
$43,550
$54,900
$66,250
$77,600
$88,950
$100,300
$111,650
$11,350
%100

%275

$35,420
$47,905
$60,390
$72,875
$85,360
$97,845
$110,330
$122,815
$12,485

%300

$38,640
$52,260
$65,880
$79,500
$93,120
$106,740
$120,360
$133,980
$13,620

سبة الخصم الممنوح ة
ن
%85
%90

%325

$41,860
$56,615
$71,370
$86,125
$100,880
$115,635
$130,390
$145,145
$14,755

$45,080
$60,970
$76,860
$92,750
$108,640
$124,530
$140,420
$156,310
$15,890

$51,520
$69,680
$87,840
$106,000
$124,160
$142,320
$160,480
$178,640
$18,160

%80

%70

%65

تفويض
ستوى ال
م
المبلغ
�را
دو
1,999.99
��0ر -
ً
�را
��2,000ر  9,999.99 -دو ً
�را
��10,000ر  24,999.99 -دو ً
�را
��25,000ر  49,999.99 -دو ً
��50,000رفأعلى

%350

%400

وافقة المطلوبة
الم
تيلدى الخدمات الماليةللمرضى ()PFS
فع الذا
منسق الد
مشرف PFS
مدير PFS
مدير عام PFS
�Kيرادات
نفيذيلدورة
المدير الت

FROEDTERT HEALTH
سياسة المساعدة المالي ة
المستند (د)
� ة)
منطقة خدمات ( Froedtert Healthحسب الرموز البريدي
53211

53132

53212

53137

53056
53058

53213

53139
53146
53149
53150
53151

53059
53066
53069
53072

53005

53074

53006

53217

53153

53075

53007

53218

53154

53076

53010

53219

53156
53167

53078
53080

53011

53221

53172

53222

53177

53086
53089

53223

53178
53182
53183

53090

53226

53185

53227

53186

53228

53188

53099

53233

53189
53202
53203
53204

53103
53105

53034

53108

53035

53110
53118
53119

53036

53214
53215
53216

53220

53224
53225

53235
53402
53403
53404
53405
53406

53205
53206

53091
53092
53095
53097

53001
53002
53003
53004

53012
53017
53018
53021
53022
53024
53027
53029
53032
53033

53037
53040
53045

53207

53120
53122

53209

53126
53129

53050

53130

53051

53208
53210

53046
53048

FROEDTERT HEALTH
سياسة المساعدة المالي ة

)المستند ( هـ
)"AGB"( نسبة المبالغ المفروضة عمو ًما
2021

AGB نسبة

تشفى
المس

% 32.58

Froedtert Memorial Lutheran فى
مستش

% 31.81

Froedtert Menomonee Falls فى
مستش

% 31.71

Froedtert West Bend فى
مستش

