
 

 
 ملخص بأسلوب مبسط –سياسة المساعدة المالية 

 
هم في المستشفى هناك أوقاتًا يكون فيها المرضى غير قادرين على تحمل فواتير وقد ُصم �َم برنامج المساعدة المالية من . إننا نُدرك أن 

Froedtert Health   م من لمساعدة المرضى، وبهذه الطريقة فإن برنامج المساعدة المالية المقدFroedtert Health  يقدم للمرضى
هلين خصوماٍت كاملة أو جزئي ة على فواتير الرعاية الطارئة والرعاية ا�خرى الضرورية من الناحية الطبية في المستشفى وهذا . المؤ

 .وإجراءات التقدم بطلبات الحصول على المساعدة المالية Froedtert Healthملخص لسياسة المساعدة المالية لدى 
 

هلة في المستشفى ويقدمون طلبًا للحصول على المساعدة المالية : توافر المساعدة المالية  بالنسبة إلى المرضى الذين يتلقون خدماٍت مؤ
رها من المعلومات) رهم مؤهلين للحصول على المساعدة بموجب سياسة المساعدة ( بما يشمل المستندات���� وغي ويتم تحديدهم باعتبا

ويُرجى الم�حظة أن . ، سيكونون مؤهلين للحصول على مساعدة مالية في دفع تكاليف خدمات المستشفى هذهFroedtertدى المالية ل
وخدمات التجميل وخدمات��� البدانة ( الغرس)بعض الخدمات�� تكون مؤهلة للحصول على مساعدة مالية؛ مثل عمليات الزرع 

 .والطب ��نجابي وبعض الخدما����
 

هلين للحصول على مساعدة مالية من خ�ل برنامج المساعدة المالية : أهلية الحصول على المساعدة المالية بشكل عاٍم، يكون المرضى مؤ
وقد يكون المرضى أو���راف المسؤولة، ممن�� يتجاوز دخل���� . بناًء على مستوى دخل ا�سرة وبعض ا�صول ا�خرى المحددة

ممن %.  100ى الفقر الفيدرالي، مؤهلين للحصول على خصم بنسبة من مستو% 250لديهم  أما المرضى أو ���اف المسؤولون 
% 90و% 65من مستوى الفقر الفيدرالي، فقد يكونون مؤهلين للحصول على خصم يتراوح بين % 250يتجاوز دخل ��سرة لديهم 

ل للمساعدة المالية بموجب برنامج المساعدة المالية أي تكاليف لن يتحمل أي شخص مؤه.  وهو ما يتم تحديده بواسطة مقياس متدرج
إضافية نظير الرعاية الطارئة أو الرعاية ا�خرى الضرورية من الناحية الطبية أكبر من المبالغ التي تُحرر بها الفواتير بشكل عام 

هذه الرعاية المسؤول أو كليكما تغطية تأمينية كافية أو أصول متاحة  إذا كانت لديك أنت أو الطرف. ل�فراد الذين يمتلكون تأمينًا يُغطي 
ه�ً للحصول على مساعدةٍ مالية  .لدفع تكاليف رعايتك المقدمة في المستشفى، فقد � تكون مؤ

 
سة وكذلك الحصول على سيا( والمساعدة في إكمال الطلب)يُمكن الحصول على طلبات المساعدة المالية : كيفي ة الحصول على المعلومات

 :على النحو التالي Froedtertالمساعدة المالية لدى 
  احصل على طلب في مكتب القبول بالمستشفى أو من المستشارين الماليين الموجودين في كل مستشفياتFroedtert Health. 
  5951-805-414اطلب إرسال طلب مجاني إليك عبر البريد العادي من �����تصال على. 
 طلب إرسال طلب مجاني عبر البريد على العنوان التاليا :Froedtert Health, Inc., Patient Financial Services, 

400 Woodland Prime, N74W12592 Leatherwood Court, Menomonee Falls, WI 53051. 
  قم بتنزيل نسخة من سياسة المساعدة المالية لدىFroedtert أو نسخة من طلب المساعدة المالية مجانًا من خ�ل موقع /و

Froedtert Health ني���� :services-www.froedtert.com/financial . 
 

هذا الملخص بلغة مبسطة وسياسة المساعدة المالية وتطبيق المساعدة المالية باللغات���بانية والهمونغ والروسية والعربية في كل  يتوفر
 .��من المواقع المذكورة أع

 
يُرجى الرجوع إلى النص الكامل لسياسة المساعدة المالية من أجل الحصول على الشرح الكامل وتفاصيل برنامج المساعدة المالية لدى 

Froedtert Health. 

http://www.froedtert.com/financial-services

