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  AJHمن  سیاسة المساعدة المالیة
 

                                
 

0Bمستشفى آنا جاكتنطبق ھذه السیاسة على  تنطبق على ")AJH ، المستشفى") ، فیما یتعلق بالمستشفى الذي تدیره أو"
(ص) من وزارة الخزانة) ومقدمي  501وأي كیان ذي صلة جوھریًا (على النحو المحدد في لوائح قسم 

ائمة الكاملة لمقدمي ) للحصول على الق5(انظر الملحق الخامس ( AJHالخدمة المعینین أو المنتسبین إلى 
 الخدمات المشمولین بھذه السیاسة). 

 
1Bقانون العالج الطبي والعمل في حاالت الطوارئ  المراجعEMTALAجمع المعلومات المالیة : 

 سیاسة االئتمان والتحصیل
 المبادئ التوجیھیة الفیدرالیة للفقر ، وزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة األمریكیة

 and 29 CFR §§1.501(r)-(4)-(6) 46-2015ئب إشعار مصلحة الضرا
 : طلب المساعدة المالیة للرعایة الخیریة1الملحق 
 : طلب المساعدة المالیة للمشقة الطبیة2الملحق 
 : مخطط الخصم على أساس عتبات الدخل والموجودات3الملحق 
 )AGB: المبالغ المطلوبة بشكل عام (4الملحق 
 المؤمنة و الغیر مؤمنة  -: مقدمو الخدمات واإلدارات 5الملحق 
 : وصول الجمھور إلى الوثائق 6الملحق 

 
2Bمھمتنا ھي أن نمیز أنفسنا من خالل التمیز في رعایة المرضى والتعلیم والبحث ومن خالل تحسین  الغرض

 خدمات الصحة في المجتمعات التي نخدمھا.
 

AJH  المالیة للمرضى الذین لدیھم احتیاجات رعایة صحیة وال یملكون تأمین مكرس لتقدیم المساعدة
صحي ، أو لدیھم تأمین صحي منخفض ، أو غیر مؤھلین لبرنامج حكومي ، أو غیر قادرین على دفع 
تكالیف الرعایة الطارئة ، أو الرعایة العاجلة ، أو أي رعایة طبیة ضروریة أخرى بناًء على وضعھم 

ھدف سیاسة المساعدة المالیة ھذه إلى االمتثال للقوانین الفیدرالیة وقوانین الوالیة المالي الفردي. ت
المعمول بھا في منطقة خدمتنا. سیحصل المرضى المؤھلون للحصول على المساعدة المالیة على رعایة 

. المرضى الذین تقرر أنھم مؤھلون للحصول على AJH خدمات مخفضة یتلقونھا من تأھیل مقدمي
مركز بیث  مستشفى بایریدج؛؛ ة مالیة من مستشفى تابع (بما في ذلك مستشفى أدیسون جیلبرت ؛ مساعد

ل دیكونیس میلتون ؛ مستشفى بیت إسرائی -مستشفى بیث إسرائیل دیكونیس  إسرائیل دیكونیس الطبي ؛
لطبي ابلیموث ؛ مستشفى بیفرلي؛ مستشفى ومركز الھي  -نیدھام ؛ مستشفى بیث إسرائیل دیكونیس  -

، برلنغتون ؛ مركز الھي الطبي ، بیبودي ؛ مستشفى ماونت أوبورن؛ مستشفى نیو إنجالند بابتیست؛ 
خالل  AJHومستشفى وینشستر) غیر مطالبون بإعادة تقدیم طلب للحصول على المساعدة المالیة من 

 فترة التأھیل.
مرضى مع عملیة تطبیق السیاسة یتم تقدیم المساعدة المالیة بموجب ھذه السیاسة مع توقع تعاون ال

 والسیاسات ذات المنفعة العامة أو برامج التغطیة التي قد تكون متاحة لتغطیة تكلفة الرعایة.
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لن نقوم بالتمییز على أساس عمر المریض أو الجنس أو العرق أو العقیدة أو الدین أو اإلعاقة أو التوجھ 
 حالة الھجرة عند تحدید األھلیة. الجنسي أو الھویة الجنسیة أو األصل القومي أو 

 
 

3Bالتعریفات التالیة تنطبق على جمیع أقسام ھذه السیاسة. التعریفات 
 

یعتمد تصنیف الخدمات الطارئة وغیر الطارئة على التعریفات العامة التالیة ، باإلضافة إلى التحدید 
اردة أدناه الطارئة والرعایة العاجلة الوالطبي للطبیب المعالج. یستخدم المستشفى أیًضا تعریفات الرعایة 

برنامج المساعدة المالیة "ألغراض تحدید تغطیة الدیون المعدومة الطارئة والعاجلة المسموح بھا في
 الخاص بالمستشفى ، بما في ذلك شبكة األمان الصحي.

 
على أنھا المبالغ التي یتم دفعھا عموًما للرعایة  AGBیتم تعریف ): AGB( المبالغ المطلوبة بشكل عام

الطارئة أو الرعایة العاجلة أو غیرھا من الرعایة الطبیة الالزمة لألفراد الذین لدیھم تأمین یغطي ھذه 
 ) CFR § 1.501(r)-5(b))3 29" الموصوفة فيLook-Backتستخدم طریقة " AJHالرعایة. 

 AJHبقسمة مجموع المبالغ لكل مطالبات  AGBساب نسبة الخاصة بھا. یتم احت AGBلتحدید نسبة 
للرعایة في حاالت الطوارئ ، والرعایة العاجلة ، والرعایة الطبیة الضروریة األخرى التي سمحت بھا 

 -أكتوبر  1شركات التأمین الخاصة ورسوم الرعایة الطبیة مقابل الخدمة خالل السنة المالیة السابقة (
ك التأمین المشترك ، والمساھمات المشتركة والخصومات) بواسطة مجموع سبتمبر) (بما في ذل 30

مقابل الرسوم  AGBبضرب نسبة  AGBالرسوم اإلجمالیة المرتبطة بتلك المطالبات. ثم یتم تحدید 
واحدة فقط وال تحسب نسبة مختلفة  AGBتستخدم نسبة  AJH اإلجمالیة للرعایة المقدمة للمریض.

الذي یلي إغالق السنة المالیة  45سنویًا في الیوم  AGBفة. سیتم احتساب نسبة ألنواع الرعایة المختل
التالي إلغالق السنة المالیة. بعد تحدید أن الفرد مؤھل للحصول  120 السابقة ، ویتم تنفیذه بحلول الیوم

للرعایة الطارئة  AGBعلى المساعدة المالیة بموجب ھذه السیاسة ، ال یجوز تحمیل ھذا الفرد أكثر من 
 أو الرعایة العاجلة أو أي رعایة طبیة ضروریة أخرى.

 
 ).4لمزید من المعلومات ، یرجى مراجعة الملحق الرابع (

 
الفترة التي سیتم فیھا قبول الطلبات ومعالجتھا للحصول على المساعدة المالیة. تبدأ فترة : فترة التقدیم

بعد ذلك  240 لما بعد الخروج من الخدمة وتنتھي في الیومالتقدیم من تاریخ تقدیم أول كشف فواتیر 
 التاریخ.

 
  تتكون من:الموجودات: 

 حسابات التوفیر •
 الحسابات الجاریة •
 ) *HSAحسابات التوفیر الصحیة ( •
 ) *HRAترتیبات السداد الصحي ( •
 )*FSAحسابات النفقات المرنة ( •

 
أو صندوق مماثل مخصص لنفقات األسرة الطبیة ، فإن  FSAأو  HRAأو  HSA* إذا كان المریض / الضامن لدیھ 

 ھذا الفرد غیر مؤھل للحصول على المساعدة بموجب ھذه السیاسة حتى یتم استنفاد ھذه الموجودات. 
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أو أقل  ٪400سیتلقى المرضى ، أو ضامنوھم ، الذین لدیھم دخل عائلي سنوي بنسبة : الرعایة الخیریة
، والذین یستوفون معاییر األھلیة األخرى المنصوص علیھا في ھذه السیاسة ، تنازًال بنسبة  FPLمن 

 .AJHعن رصید المریض المسؤول عن الخدمات الطبیة المؤھلة التي تقدمھا  100٪
 

خدمة مستشفى غیر مؤھلة لرعایة الطوارئ أو الرعایة العاجلة أو رعایة طبیة أخرى  :الخدمة االختیاریة
  ة (على النحو المحدد أدناه).ضروری

 
تقییم و / أو تشخیص و / أو عالج العناصر أو الخدمات المقدمة لغرض  :الرعایة في حاالت الطوارئ

  حالة طبیة طارئة.
 

 .U.S.C 42من قانون الضمان االجتماعي ( 1867كما ھو محدد في القسم : حالة طبیة طارئة
1395dd "یعني حالة طبیة تظھر من خالل أعراض حادة ذات ) ، فإن مصطلح "حالة طبیة طارئة

  خطورة كافیة بحیث یمكن توقع أن یؤدي غیاب الرعایة الطبیة بشكل معقول إلى:
 تعریض صحة الفرد (أو فیما یتعلق بالمرأة الحامل ، صحة المرأة أو جنینھا) لخطر شدید ؛ .1
 ضعف خطیر في وظائف الجسم. .2
 ؛ أو ضعف خطیر في أي عضو أو جزء من الجسم .3
 بالنسبة للحامل المصابة بانقباضات: .4

a. ال یوجد وقت كاٍف إلجراء نقل آمن إلى مستشفى آخر للوالدة ؛ و 
b. .قد یشكل ھذا النقل تھدیدًا لصحة أو سالمة المرأة أو الطفل الذي لم یولد بعد 

 
یقیمون على النحو المحدد من قبل مكتب اإلحصاء األمریكي ، مجموعة من شخصین أو أكثر : أسرة

معًا ویرتبطون بالمیالد أو الزواج أو التبني. إذا ادعى المریض أن شخًصا ما یعتمد على إقرار ضریبة 
 الدخل ، وفقًا لقواعد خدمة اإلیرادات الداخلیة ، فقد یتم اعتباره معاًال لغرض تحدید األھلیة لھذه السیاسة.

 
المجمع لجمیع أفراد األسرة البالغین الذین دخل األسرة لمقدم الطلب ھو إجمالي الدخل : دخل األسرة

یعیشون في نفس المنزل والُمدرج في أحدث إقرار ضریبي فیدرالي. بالنسبة للمرضى الذین تقل أعمارھم 
عاًما ، یشمل دخل األسرة دخل الوالد أو الوالدین و / أو زوج األم أو زوجة األب أو األقارب  18عن 

ل األسرة باستخدام تعریف مكتب التعداد على النحو التالي عند حساب الذین یعتنون بھم. یتم تحدید دخ
 إرشادات الفقر الفیدرالیة:

یشمل الدخل ، وتعویضات البطالة ، وتعویضات العمال ، والضمان االجتماعي ، ودخل  .1
الضمان اإلضافي ، والمساعدة العامة ، ومدفوعات المحاربین القدامى ، ومزایا الورثة ، ودخل 

أو التقاعد ، والفوائد ، واألرباح ، واإلیجارات ، واإلتاوات ، والدخل من العقارات ،  المعاش
 والصنادیق االستئمانیة ، والرواتب التعلیمیة ، والنفقة ودعم األطفال

 الفوائد غیر النقدیة (مثل قسائم الطعام وإعانات اإلسكان) ال تحسب .2
 ُمحددة على أساس ما قبل الضریبة (إجمالي) .3
 د أرباح وخسائر رأس المالیستبع .4

 
) عتبات الدخل التي تختلف حسب حجم FPLیستخدم مستوى الفقر الفیدرالي (: مستوى الفقر الفیدرالي

األسرة وتكوینھا لتحدید من یعاني من الفقر في الوالیات المتحدة. یتم تحدیثھ بشكل دوري في السجل 
) 2الوالیات المتحدة بموجب سلطة القسم الفرعي (الفیدرالي من قبل وزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة ب

الحالیة  FPLمن قانون الوالیات المتحدة. یمكن الرجوع إلى إرشادات  42من العنوان  9902من القسم 
 .guidelines-https://aspe.hhs.gov/poverty على 

 

https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines
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 المرضى المساعدة ، التي تتكون من الرعایة الخیریة والمشقة الطبیة ، المقدمة إلى: مساعدة مالیة
المؤھلین ، الذین قد یعانون من ضائقة مالیة ، إلعفائھم من التزام مالي للرعایة الطارئة أو الرعایة 

  . AJHالعاجلة أو الرعایة الطبیة الضروریة األخرى التي یقدمھا 
 

  المریض المسؤول عن فاتورة المریض.شخص باستثناء : الضامن
 

إجمالي الرسوم بالسعر المحدد الكامل لتقدیم خدمات رعایة المرضى قبل تطبیق : الرسوم اإلجمالیة
  الخصومات من اإلیرادات.

 
على النحو المحدد من قبل الحكومة الفیدرالیة ، والمنشور في السجل الفیدرالي بواسطة : شخص بال مأوى

HUDو األسرة التي تفتقر إلى إقامة لیلیة ثابتة ومنتظمة وكافیة ، مما یعني أن الفرد أو العائلة : "الفرد أ
لدیھ مكان إقامة لیلي أساسي یكون مكانًا عاًما أو خاًصا لیس مخصص لسكن اإلنسان أو یعیش في مأوى 

فراد الذین أیًضا األ یدیره القطاع العام أو الخاص مصمم لتوفیر ترتیبات معیشیة مؤقتة. تشمل ھذه الفئة
یوًما أو أقل والذین أقاموا في ملجأ للطوارئ أو مكان غیر مخصص  90یغادرون مؤسسة أقاموا فیھا لمدة 

 للسكن البشري مباشرة قبل الدخول إلى المؤسسة ."
 

والشركات التابعة لھا متعاقدة مع شركة تأمین المریض للسداد بأسعار  AJH :شبكة الرعایة الصحیة
  ض علیھا.متفاو

 
أو تساوي  ٪25المساعدة المالیة المقدمة للمرضى المؤھلین الذین تزید فواتیرھم الطبیة عن : مشقة طبیة

  من دخل عائلتھم.  25٪
 

العناصر أو الخدمات الضروریة طبیًا ، مثل خدمات الرعایة الصحیة للمرضى : الرعایة الطبیة الالزمة
التقییم و / أو التشخیص و / أو العالج لإلصابة أو المرض.  الداخلیین أو الخارجیین المقدمة لغرض

ف عادةً على أنھا مغطاة  باإلضافة إلى تلبیة المعاییر السریریة ، مثل ھذه العناصر أو الخدمات تُعرَّ
  مقابل الخدمة ، أو شركات التأمین الصحي الخاصة ، أو تأمین طرف ثالث.  Medicareبرسوم 

 
من  Bوالجزء  Aالتأمین الصحي المقدم بموجب الجزء : الخدمةمقابل  Medicareرسوم 

Medicare ) 42من الباب الثامن عشر من قانون الضمان االجتماعي USC 1395c-1395w-5.(  
 

والشركات التابعة لھا غیر متعاقدة مع شركة التأمین الخاصة  AJH: خارج شبكة الرعایة الصحیة
  وض علیھا ، مما یؤدي عادةً إلى زیادة مسؤولیة المریض. بالمریض لسداد التكالیف بأسعار متفا

 
والمریض / AJH، أو مورد طرف ثالث یمثل AJHخطة سداد یتم االتفاق علیھا من قبل : خطة الدفع

الضامن مقابل أتعاب من جیبھ. ستأخذ خطة الدفع في االعتبار الظروف المالیة للمریض والمبلغ المستحق 
 وأي مدفوعات سابقة.

 
في ظل ظروف معینة ، قد یُفترض أو یُعتبر المرضى غیر المؤمن علیھم مؤھلین : ھلیة االفتراضیةاأل

للحصول على المساعدة المالیة بناًء على تسجیلھم في البرامج األخرى التي تم اختبارھا بالوسائل أو 
  للحاجة المالیة. مصادر المعلومات األخرى ، والتي ال یوفرھا المریض مباشرةً ، إلجراء تقییم فردي

 
أي منظمة لیست وحدة حكومیة تقدم التأمین الصحي ، بما في ذلك : شركة التأمین الصحي الخاصة

  .Medicare Advantageالمنظمات غیر الحكومیة التي تدیر خطة تأمین صحي بموجب 
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اعدة لمدة المالیة المسسیتم منح المتقدمین الذین تقرر أنھم مؤھلون للحصول على المساعدة : فترة التأھیل

ستة أشھر من تاریخ الموافقة. قد یشھد المرضى المؤھلون للحصول على المساعدة المالیة أنھ لم تكن 
) 6) أشھر لتمدید األھلیة لمدة ستة (6ھناك تغییرات في وضعھم المالي في نھایة فترة التأھیل لستة (

 أشھر أخرى.
 

مریض لیس لدیھ تغطیة من طرف ثالث مقدمة من شركة تأمین صحي  :مریض بدون تأمین صحي
البرنامج الفیدرالي للرعایة الصحیة (بما في ذلك على سبیل المثال ال   ، ERISAخاصة ، شركة تأمین 

) ، CHAMPUS، و  SCHIP، و  Medicaidمقابل الخدمة ، و  Medicareالحصر رسوم 
  ثالث المتاحة لتغطیة تكلفة نفقات الرعایة الصحیة للمریض.وتعویضات العمال ، أو مساعدة الطرف ال

 
أي فرد لدیھ تغطیة خاصة أو حكومیة والذي سیكون من الصعب علیھ : المرضى بتأمین صحي منخفض

  .AJHدفع المصاریف المالیة المتوقعة بالكامل مقابل الخدمات الطبیة التي تقدمھا 
 

ا المقدمة في مستشفى مخصص للحاالت الخطیرة بعد الظھور الرعایة الالزمة طبیً : الرعایة العاجلة
المفاجئ لحالة طبیة ، سواء كانت جسدیة أو عقلیة ، والتي تتجلى من خالل أعراض حادة ذات شدة كافیة 

ساعة  24(بما في ذلك األلم الشدید) بحیث یعتقد الشخص العادي الحكیم أن غیاب الرعایة الطبیة خالل 
معقول إلى تعریض صحة المریض للخطر أو ضعف في وظائف الجسم أو خلل یمكن أن تؤدي بشكل 

  في أي عضو أو جزء من الجسم. 

 
األھلیة للحصول على 
 المساعدة المالیة من 

AJH  

یجب أن تكون الخدمات المؤھلة للحصول على المساعدة المالیة مناسبة سریریًا وضمن معاییر الممارسة 
 الطبیة المقبولة ، وتشمل:

 رسوم مؤسسات داخل الشبكة وخارجھا لرعایة الطوارئ على النحو المحدد أعاله. .1
الرسوم المھنیة داخل الشبكة وخارجھا لرعایة الطوارئ على النحو المحدد أعاله ، والتي  .2

والشركات التابعة لھا ، على النحو الوارد في  AJHیقدمھا مقدمو الخدمة المعینون من قبل 
  ).5الملحق الخامس (

 سوم مؤسسات داخل الشبكة للرعایة العاجلة ، على النحو المحدد أعاله.ر .3
 رسوم مؤسسات داخل الشبكة للرعایة الضروریة طبیًا ، على النحو المحدد أعاله. .4
الرسوم المھنیة داخل الشبكة للرعایة العاجلة والرعایة الطبیة الالزمة التي یقدمھا مقدمو الخدمة  .5

  ).5ات التابعة لھا ، على النحو الوارد في الملحق الخامس (والشرك AJHالعاملون من قبل 

 
الخدمات غیر مؤھلة 

للحصول على 
 المساعدة المالیة من 

AJH  

 تشمل الخدمات غیر المؤھلة للحصول على المساعدة المالیة ما یلي: 
 الرسوم المھنیة ورسوم المؤسسات للخدمات االختیاریة ، على النحو المحدد أعاله. .1
 الرسوم المھنیة للرعایة التي یقدمھا مقدمو الخدمة الذین ال یتبعون سیاسة المساعدة المالیة .2

، وسیارات   AJH(على سبیل المثال ، المھنیین الطبیین أو األطباء الخواص أو غیر التابعین ل
). یتم تشجیع المرضى على 5اإلسعاف ، وما إلى ذلك) ، كما ھو مدرج في الملحق الخامس (

تصال بھؤالء المزودین مباشرة لمعرفة ما إذا كانوا یقدمون أي مساعدة مالیة وإلجراء اال
) للحصول على قائمة كاملة بمقدمي الخدمات غیر 5ترتیبات الدفع. راجع الملحق الخامس (

 المشمولین بھذه السیاسة.
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ا یة طبیً رسوم المؤسسات خارج الشبكة والرسوم المھنیة للرعایة العاجلة والرعایة الضرور .3
 التي لیست رعایة طارئة ، على النحو المحدد أعاله.

 

 
 

6Bالمساعدة المتاحة 
AJH  تقدم المساعدة للمرضى في التقدم للحصول على برامج المساعدة العامة والمساعدة المالیة للمستشفى ، كما ھو موضح

  بمزید من التفصیل أدناه.
 

AJH  ستبذل جھودًا حثیثة لجمع حالة التأمین الخاصة بالمریض وغیرھا من المعلومات من أجل التحقق
من تغطیة خدمات الرعایة الصحیة الطارئة أو للمرضى الداخلیین أو الخارجیین التي سیقدمھا المستشفى. 

ایة ئة أو رعسیتم الحصول على جمیع المعلومات قبل تسلیم أي عناصر أو خدمات ال تشكل رعایة طار
عاجلة. سیقوم المستشفى بتأخیر أي محاولة للحصول على ھذه المعلومات أثناء تقدیم أي رعایة طارئة 

، إذا كانت  EMTALAأو رعایة عاجلة على مستوى قانون العالج الطبي والعمل في حاالت الطوارئ 
أو الخدمات المقدمة  عملیة الحصول على ھذه المعلومات ستؤخر أو تتداخل مع دراسة الفحص الطبي

 لتحقیق االستقرار في حالة الطوارئ الطبیة. 
 

یجب أن تتضمن جھود العنایة الواجبة و المعقولة في المستشفى للتحقیق فیما إذا كان تأمین طرف ثالث 
أو مورد آخر مسؤوالً عن تكلفة الخدمات المقدمة من المستشفى ، على سبیل المثال ال الحصر ، تحدید 

) سیاسة مسؤولیة السیارة 1انت ھناك سیاسة قابلة للتطبیق لتغطیة تكلفة المطالبات ، بما في ذلك: (ما إذا ك
) برامج تعویض العمال 3) سیاسة حمایة الحوادث العامة أو اإلصابة الشخصیة ، (2أو مالك المنزل ، (

ث ا على تحدید طرف ثال) سیاسات التأمین للطالب ، من بین أمور أخرى. إذا كان المستشفى قادرً 4، و (
مسؤول أو تلقى مدفوعات من جھة خارجیة أو مصدر آخر (بما في ذلك من شركة تأمین خاصة أو 
برنامج عام آخر) ، فسیقوم المستشفى باإلبالغ عن الدفعة للبرنامج المطبق وتعویضھا ، إذا قابلة للتطبیق 

ة قد تم دفعھا من قبل الطرف الثالث أو أي وفقًا لمتطلبات معالجة مطالبات البرنامج ، مقابل أي مطالب
مورد آخر. بالنسبة لبرامج المساعدة العامة للوالیة التي دفعت بالفعل تكلفة الخدمات ، ال یُطلب من 
المستشفى تأمین التنازل عن حق المریض في تغطیة خدمات الطرف الثالث. في ھذه الحاالت ، یجب أن 

 بق قد یحاول طلب تخصیص تكالیف الخدمات المقدمة للمریض. یدرك المریض أن برنامج الدولة المط
 

AJH ) سیتفقد نظام التحقق من األھلیة في ماساتشوستسEVS للتأكد من أن المریض لیس مریًضا (
، أو برنامج دفع المساعدة المتمیز  MassHealthمنخفض الدخل ولم یقدم طلبًا للحصول على تغطیة من 

، أو برنامج األمان الطبي لألطفال ، أو شبكة األمان الصحیة ، قبل  Health Connectorالذي تدیره 
  تقدیم المطالبات إلى مكتب شبكة األمان الصحیة لتغطیة الدیون المعدومة.

 
 

 
7B برامج المساعدة

 العامة
بالنسبة للمرضى بدون تـأمین صحي أو المرضى بتأمین منخفض ، سیعمل المستشفى مع ھؤالء المرضى 
لمساعدتھم في التقدم بطلب للحصول على برامج المساعدة العامة التي قد تغطي بعض أو كل فواتیر 

 يالمستشفى غیر المدفوعة. من أجل مساعدة المرضى بدون تأمین صحي والمرضى بتأمین منخفض ف
العثور على الخیارات المتاحة والمناسبة ، سیزود المستشفى جمیع األفراد بإشعار عام بتوفر برامج 
المساعدة العامة أثناء التسجیل الشخصي األولي للمریض في موقع المستشفى للحصول على خدمة ، في 

ة د ، أو من خالل العنایكل الفواتیر التي یتم إرسالھا إلى المریض أو الضامن ، وعندما یتم إخطار المزو
 الواجبة الخاصة بھ ، بتغییر في حالة أھلیة المریض للتغطیة التأمینیة العامة أو الخاصة. 
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قد یكون مرضى المستشفى مؤھلین للحصول على تكلفة مجانیة أو مخفضة لخدمات الرعایة الصحیة 
ى سبیل المثال ال الحصر من خالل العدید من برامج المساعدة العامة الحكومیة (بما في ذلك عل

MassHealth  وبرنامج دفع المساعدة المتمیزة الذي یدیره ،Health Connector  وبرنامج األمان ،
الطبي لألطفال ، وشبكة األمان الصحیة. ). تھدف ھذه البرامج إلى مساعدة المرضى ذوي الدخل 

ي بالنسبة للمرضى بدون تأمین صحالمنخفض مع مراعاة قدرة كل فرد على المساھمة في تكلفة رعایتھ. 
أو المرضى بتأمین صحي منخفض ، سیقوم المستشفى ، عند الطلب ، بمساعدتھم في التقدم للحصول 
على التغطیة من خالل برامج المساعدة العامة التي قد تغطي كل أو بعض فواتیر المستشفى غیر 

 المدفوعة. 
 

رامج التغطیة الصحیة الحكومیة. وھي تشمل المستشفى متاح لمساعدة المرضى في التسجیل في ب
MassHealth   وبرنامج دفع المساعدة المتمیزة الذي یدیره رابط ،Health Connector  ، بالوالیة

وخطة التأمین الطبي لألطفال. بالنسبة لھذه البرامج ، یمكن للمتقدمین تقدیم طلب من خالل موقع ویب 
اإللكتروني الخاص بالوالیة) ، أو  Health Connectorموقع عبر اإلنترنت (والذي یقع مركزًیا على 

. قد Connector أو MassHealthطلب ورقي ، أو عبر الھاتف مع ممثل خدمة العمالء الموجود في 
یطلب األفراد أیًضا المساعدة من المستشارین المالیین بالمستشفى (یُطلق علیھم أیًضا مستشاري الطلبات 

 لب إما على الموقع اإللكتروني أو من خالل طلب ورقي. المعتمدین) لتقدیم الط

 
8B المساعدة من خالل

 شبكة األمان الصحیة
من خالل مشاركتھا في شبكة األمان الصحي في ماساتشوستس ، یقدم المستشفى أیًضا مساعدة مالیة 
للمرضى ذوي الدخل المنخفض الذین ال یملكون تأمین صحي والذین یملكون تأمین منخفض القاطنین 

فة توفیر لبوالیة ماساتشوستس والذین یستوفون مؤھالت الدخل. تم إنشاء شبكة األمان الصحي لتوزیع تك
رعایة غیر مدفوعة األجر بشكل أكثر إنصافًا للمرضى ذوي الدخل المنخفض الذین ال یملكون تأمین 
صحي والذین یملكون تأمین منخفض من خالل الرعایة المجانیة أو المخفضة عبر المستشفیات للحاالت 

لكل  ة من خالل تقییمالحادة في ماساتشوستس. یتم تجمیع شبكة األمان الصحي للرعایة غیر المدفوع
مستشفى لتغطیة تكلفة الرعایة للمرضى بدون تأمین صحي والمرضى بتأمین صحي منخفض بدخل أقل 

 مستوى الفقر الفیدرالي. من  ٪300من 
 

قد یكون المرضى من ذوي الدخل المنخفض الذین یتلقون خدمات في المستشفى مؤھلین للحصول على 
، بما في ذلك الرعایة المجانیة أو  Health Safety Netن الصحي مساعدة مالیة من خالل شبكة األما

 . CMR 613.00 101المجانیة جزئیًا للخدمات المؤھلة لـشبكة األمان الصحي المحددة في 
 
)a(  أساسي -شبكة األمان الصحي 

قد یتم تحدید المرضى الذین ال یملكون تأمین صحي و الساكنین بوالیة ماساتشوستس الذین لدیھم 
أو دخل عائلي لصعوبة طبیة ، كما ھو موضح في  MAGI MassHealthأسري موثق من  دخل

101 CMR 613.04(1)  من مستوى الفقر الفیدرالي، مؤھلین للحصول على   ٪300-0، بین
 خدمات شبكة األمان الصحي المؤھلة. 

 
ل یقتصر على المرضى المؤھلین للتسجی أساسي -شبكة األمان الصحي فترة األھلیة ونوع الخدمات ل

 101كما ھو موضح في  Health Connectorفي برنامج دفع المساعدة المتمیزة الذي یدیره 
CMR 613.04(5)(a) and (b) المرضى الخاضعین لمتطلبات برنامج صحة الطالب من .

M.G.L. c. 15A, § 18  أساسي -شبكة األمان الصحي غیر مؤھلین للحصول على. 
 

)b(  ثانوي  -شبكة األمان الصحي 
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قد یتم تحدید المرضى من سكان ماساتشوستس الذین لدیھم تأمین صحي أولي و دخل أسري معیشي 
 101أو الدخل األسري المعتبر للمشقة الطبیة ، كما ھو موضح في  MassHealth MAGIمن 

CMR 613.04(1)  من مستوى الفقر الفیدیرالي  ٪300و  0، بینFPLلحصول على ، مؤھلین ل
 ثانوي -شبكة األمان الصحي المؤھلة. فترة األھلیة ونوع الخدمات ل Health Safety Netخدمات 

 Healthیقتصر على المرضى المؤھلین للتسجیل في برنامج دفع المساعدة المتمیزة الذي یدیره 
Connector  101كما ھو موضح في CMR 613.04(5)(a) and (b) . المرضى الخاضعین

 برنامج غیر مؤھلین للحصول على M.G.L. c. 15A, § 18بات برنامج صحة الطالب من لمتطل
 .ثانوي -شبكة األمان الصحي 

 
)c(  الخصومات الجزئیة  -شبكة األمان الصحي 

 ثانوي -شبكة األمان الصحي أو  أساسي -شبكة األمان الصحي قد یخضع المرضى المؤھلین ل 
 ٪150.1أو دخل عائلي محسوب بنسبة تتراوح بین  MassHealth MAGIمع دخل أسري من 

، للخصم السنوي إذا كان جمیع أعضاء مجموعة عائلة FPLمن مستوى الفقر الفیدیرالي  ٪300و 
. تم تعریف ھذه المجموعة في FPLمن  ٪150.1) لدیھم دخل أعلى من PBFGالفواتیر الممیزة (

130 CMR 501.0001 . 
 

، فال یوجد خصم  ٪150.1أقل من  FPLلدیھ مستوى فقر فیدیرالي  PBFGإذا كان أي عضو في 
 . الخصم السنوي یساوي القیمة األكبر من:PBFGألي عضو في 

،  Health Connector premium. أقل تكلفة لبرنامج دفع المساعدة المتمیزة الذي یدیره 1
، اعتباًرا من  MassHealth FPLبما یتناسب مع معاییر الدخل  PBFGالمعدلة حسب حجم 

 بدایة السنة التقویمیة ؛ أو 
أو الدخل  MassHealth MAGIمن الفرق بین أدنى قیمة لدخل األسرة المعیشي  40٪. 2

، لمقدم الطلب  CMR 613.04(1) 101األسري للمشقة طبیة ، كما ھو موصوف في 
PBFG  من مستوى الفقر الفیدیرالي  ٪200وFPL. 

 
)d(  طبیةمشقة  -شبكة األمان الصحي 

ة مشقة طبیة (ضائق -شبكة األمان الصحي قد یتأھل أي شخص لھ دخل مقیم في ماساتشوستس ل
من خالل شبكة األمان الصحي إذا كانت النفقات الطبیة المسموح بھا قد استنفدت دخلھ  طبیة)

تتجاوز  ، یجب أنمشقة طبیةالمعتبر بحیث یتعذر علیھ دفع تكالیف الخدمات الصحیة. للتأھل ل 
نفقات الطبیة المسموح بھا لمقدم الطلب نسبة مئویة محددة من الدخل المعتبر لمقدم الطلب محددة ال

 .CMR 613 101في 
 

 101یتم احتساب المساھمة المطلوبة لمقدم الطلب كنسبة مئویة محددة من الدخل المعتبر في 
CMR 613.05(1)(b)  روب باألسرة مض الخاص للمشقة طبیةبناًء على مستوى الفقر الفیدیرالي

في الدخل الفعلي المعتبر مطروًحا منھ الفواتیر غیر المؤھلة لدفع شبكة األمان الصحي ، والتي 
 CMR 101محددة في  مشقة طبیةسیظل مقدم الطلب مسؤوالً عنھا. مزید من المتطلبات لل

613.05. 
 

من  ٪20یداعات على قد یطلب المستشفى ودیعة من المرضى المؤھلین للمشقة الطبیة. ستقتصر اإل
دوالر. ستخضع جمیع األرصدة المتبقیة لشروط خطة  1،000مساھمة المشقة الطبیة التي تصل إلى 

 .CMR 613.08(1)(g) 101الدفع المنصوص علیھا في 
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 Medicalللمشقة الطبیة ،  سیعمل المستشفى مع المریض لتحدید ما إذا كان برنامج مثل المشقة الطبیة 
Hardship مناسبًا وتقدیم طلب المشقة الطبیة إلى شبكة األمان الصحي. من واجب المریض  سیكون

تقدیم جمیع المعلومات الضروریة حسب طلب المستشفى في إطار زمني مناسب للتأكد من أن المستشفى 
 یمكن أن یقدم طلبًا كامالً. 

 
9B دور مستشار

 المساعدة المالیة
سیساعد المستشفى المرضى بدون تأمین صحي والمرضى الذین یملكون تأمین منخفض على التقدم 
للحصول على تغطیة صحیة من خالل برنامج المساعدة العامة (بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر 

MassHealth  وبرنامج دفع المساعدة المتمیزة الذي تدیره ،Health Connector أمین ، وبرنامج الت
الطبي لألطفال) ، والعمل مع األفراد من أجل تسجیلھم حسب االقتضاء. سیساعد المستشفى أیًضا 

 Healthالمرضى الذین یرغبون في التقدم للحصول على مساعدة مالیة من خالل شبكة األمان الصحي 
Safety Net . 

 
 سیقوم المستشفى بما یلي: 

a(  توفیر معلومات حول المجموعة الكاملة من البرامج ، بما في ذلكMassHealth  ،
، وبرنامج األمان  Health Connectorوبرنامج الدفع للمساعدة المتمیزة الذي تدیره 

 الطبي لألطفال ، وشبكة األمان الصحیة ؛
b( لیة ؛مساعدة األفراد على إكمال طلب جدید للتغطیة أو تقدیم تجدید للتغطیة الحا 
c( العمل مع الفرد للحصول على جمیع الوثائق المطلوبة ؛ 
d(  تقدیم الطلبات أو التجدیدات (مع جمیع الوثائق المطلوبة) ؛ 
e(  التفاعل ، عند االقتضاء وعلى النحو المسموح بھ بموجب قیود النظام الحالیة ، مع البرامج

 المتعلقة بحالة ھذه الطلبات والتجدیدات ؛
f( سجیل المتقدمین أو المستفیدین في برامج التأمین ؛ والمساعدة في تسھیل ت 
g( .عرض وتقدیم المساعدة في تسجیل المصوتین 

 
سیقوم المستشفى بإبالغ المریض بالتزامھ بتزوید المستشفى والوكالة الحكومیة المعنیة بمعلومات دقیقة 
وفي الوقت المناسب فیما یتعلق باالسم الكامل والعنوان ورقم الھاتف وتاریخ المیالد ورقم الضمان 

 ن المنزل والمركبة وتأمیناالجتماعي (إن وجد) وخیارات التغطیة التأمینیة الحالیة ( بما في ذلك تأمی
مسؤولیة آخر) الذي یمكن أن یغطي تكلفة الرعایة المتلقاة وأي موارد مالیة أخرى قابلة للتطبیق 
ومعلومات الجنسیة واإلقامة. سیتم تقدیم ھذه المعلومات إلى الدولة كجزء من طلب مساعدة البرنامج 

 العام لتحدید تغطیة الخدمات المقدمة للفرد. 
 

الفرد أو الضامن غیر قادر على تقدیم المعلومات الالزمة ، یجوز للمستشفى (بناًء على طلب  إذا كان
الفرد) بذل جھود معقولة للحصول على أي معلومات إضافیة من مصادر أخرى. تشمل ھذه الجھود أیًضا 

فرد خدمات إلى الالعمل مع األفراد ، عندما یطلب منھم الفرد ، لتحدید ما إذا كان ینبغي إرسال فاتورة لل
للمساعدة في تلبیة المبلغ المقتطع لمرة واحدة. سیحدث ھذا عندما یقوم الفرد بجدولة خدماتھ ، أثناء 
التسجیل المسبق ، أثناء دخول الفرد إلى المستشفى ، عند الخروج ، أو لفترة معقولة بعد الخروج من 

یة واألمن حتفاظ بھا وفقًا لقوانین الخصوصسیتم اال المستشفىالمستشفى. المعلومات التي سیحصل علیھا 
 الفیدرالیة المعمول بھا والخاصة بالوالیة. 

 
سیقوم المستشفى أیًضا بإخطار المریض أثناء عملیة تقدیم الطلب بمسؤولیتھ عن إبالغ كل من المستشفى 

ن دفع والً عوالوكالة الحكومیة التي تقدم تغطیة لخدمات الرعایة الصحیة ألي طرف ثالث قد یكون مسؤ
المطالبات ، بما في ذلك المنزل أو السیارة أو أي سیاسة مسؤولیة تأمینیة أخرى. إذا قام المریض بتقدیم 
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سوف یخطر المریض المستشفى  دعوى من طرف ثالث أو رفع دعوى قضائیة ضد طرف ثالث ، فإن
راءات. سیتم إبالغ أیام من ھذه اإلج 10بضرورة إخطار مقدم الخدمة وبرنامج الوالیة في غضون 

المریض أیًضا بأنھ یجب علیھ سداد مبلغ الرعایة الصحیة التي یغطیھا برنامج الوالیة للوكالة الحكومیة 
المناسبة إذا كان ھناك استرداد في المطالبة ، أو تخصیص حقوق للدولة للسماح لھا باسترداد المبلغ 

 المطبق.
 

شفى تحدید ما إذا كان الفرد مؤھالً لبرنامج المساعدة عندما یتصل الفرد بالمستشفى ، سیحاول المست
العامة أو للحصول على مساعدة مالیة من المستشفى. قد یتأھل الفرد المسجل في برنامج المساعدة العامة 
للحصول على مزایا معینة. قد یتأھل األفراد أیًضا للحصول على مساعدة إضافیة بناًء على برنامج 

 ستشفى بناًء على الدخل الموثق للفرد واألصول والنفقات الطبیة المسموح بھا.المساعدة المالیة بالم

 
10Bقبل تقدیم أي خدمات رعایة صحیة (باستثناء الخدمات التي یتم توفیرھا لتحقیق االستقرار لمریض تقرر  التزامات المریض

دم المریض معلومات أنھ یعاني من حالة طبیة طارئة أو یحتاج إلى رعایة عاجلة) ، من المتوقع أن یق
دقیقة وفي الوقت المناسب عن حالة التأمین الحالیة ، والمعلومات الدیموغرافیة والتغییرات في دخل 
األسرة أو سیاسة تغطیة المجموعة (إن وجدت) ، وإذا كانت معروفة ، معلومات عن الخصومات والتأمین 

أو البرنامج المالي. یجب أن تتضمن  المشترك والمدفوعات المشتركة التي یتطلبھا التأمین المطبق
 المعلومات التفصیلیة لكل عنصر ، على سبیل المثال ال الحصر:

 
االسم الكامل ، والعنوان ، ورقم الھاتف ، وتاریخ المیالد ، ورقم الضمان االجتماعي (إن وجد) ،  •

دى المالیة المطبقة ل وخیارات تغطیة التأمین الصحي الحالیة ، ومعلومات الجنسیة واإلقامة ، والموارد
 المریض والتي یمكن استخدامھا لدفع فاتورتھ ؛

إن أمكن ، االسم الكامل لضامن المریض وعنوانھ ورقم ھاتفھ وتاریخ میالده ورقم الضمان االجتماعي  •
(إن وجد) وخیارات تغطیة التأمین الصحي الحالیة والموارد المالیة المطبقة التي یمكن استخدامھا لدفع 

 المریض ؛ و فاتورة
الموارد األخرى التي یمكن استخدامھا لدفع فواتیرھم ، بما في ذلك برامج التأمین األخرى ، أو سیاسات  •

التأمین على السیارات أو التأمین ألصحاب المنازل إذا كان العالج ناتًجا عن حادث ، وبرامج تعویض 
یراث ، الھدایا ، أو التوزیعات من العمال ، وسیاسات تأمین الطالب ، وأي دخل عائلي آخر مثل الم

 صندوق ائتمان متاح ، و غیرھا.
 

یكون المریض مسؤوالً عن تتبع فاتورة المستشفى غیر المدفوعة ، بما في ذلك أي مدفوعات مشتركة 
حالیة ، والتأمین المشترك ، والخصومات ، واالتصال بالمستشفى إذا احتاجوا إلى المساعدة في دفع 

من المریض أیًضا إبالغ شركة التأمین الصحي الحالیة (إذا كان لدیھ واحدة) أو وكالة  فاتورتھم. یُطلب
الوالیة التي حددت حالة أھلیة المریض في برنامج عام بأي تغییرات في دخل األسرة أو حالة التأمین. 

رات في یقد یساعد المستشفى أیًضا المریض في تحدیث أھلیتھ في برنامج عام عندما تكون ھناك أي تغی
دخل األسرة أو حالة التأمین بشرط أن یقوم المریض بإبالغ المستشفى بأي تغییرات من ھذا القبیل في 

 حالة أھلیة المریض.
 

یُطلب من المرضى أیًضا إخطار المستشفى والبرنامج المطبق الذي یتلقون فیھ المساعدة (على سبیل 
) ، بأي معلومات تتعلق بتغییر في Health Safety Net أو Connectorأو  MassHealthالمثال ، 

دخل األسرة ، أو إذا كانوا جزًءا من مطالبة التأمین التي قد تغطي تكلفة الخدمات التي یقدمھا المستشفى. 
إذا كان ھناك طرف ثالث (على سبیل المثال ال الحصر ، التأمین على المنزل أو على السیارة) مسؤول 
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حادث أو واقعة أخرى ، فسیعمل المریض مع المستشفى أو البرنامج عن تغطیة تكلفة الرعایة بسبب 
أو  Connectorأو  MassHealthالقابل للتطبیق (بما في ذلك ، على سبیل المثال ال الحصر ، 

Health Safety Net .لتعیین الحق في استرداد المبلغ المدفوع أو غیر المدفوع مقابل ھذه الخدمات ( 

 
11B المساعدة المالیة

 ستشفىللم
سیتم تقدیم المساعدة المالیة إلى المرضى بدون تأمین صحي ، والمرضى بتأمین صحي منخفض ، 
وضامنیھم الذین یستوفون معاییر محددة على النحو المحدد أدناه. ستضمن ھذه المعاییر أن یتم تطبیق 

تحتفظ بالحق في مراجعة أو تعدیل أو تغییر  AJH .AJHسیاسة المساعدة المالیة ھذه باستمرار عبر 
ستساعد األفراد على التقدم للحصول على المساعدة  AJHھذه السیاسة حسب الضرورة أو المناسبة. 

 ).2والملحق  1المالیة للمستشفى من خالل استكمال الطلب (انظر الملحق 
 

صنادیق المعوزین وضحایا ،  Medicaidیجب مراجعة موارد الدفع (التأمین متاح من خالل التوظیف ، 
الجرائم العنیفة وما إلى ذلك) وتقییمھا قبل اعتبار المریض للحصول على المساعدة المالیة. إذا ظھر أن 

ستحیل المریض إلى الوكالة المناسبة  AJHالمریض قد یكون مؤھالً للحصول على مساعدة أخرى ، 
و مساعدة المریض في تلك الطلبات. یُطلب من المتقدمین للمساعدة في استكمال الطلبات واالستمارات أ

للحصول على المساعدة استنفاد جمیع خیارات الدفع األخرى كشرط لموافقتھم على المساعدة المالیة 
 للمستشفى ، بما في ذلك التقدم إلى برامج المساعدة العامة وشبكة األمان الصحیة ، كما ھو موضح أعاله.

 
ة المالیة مسؤولون عن التقدم للبرامج العامة والسعي للحصول على تغطیة التأمین مقدمو طلبات المساعد

 AJHالصحي الخاص. اختیار المرضى / الضامنون عدم التعاون في التقدم للبرامج المحددة بواسطة 
كمصادر محتملة للدفع قد تحرمھم من المساعدة المالیة. من المتوقع أن یساھم مقدمو الطلبات في تكلفة 

 رعایتھم بناًء على قدرتھم على الدفع كما ھو موضح في ھذه السیاسة.
 

أو أي تأمین صحي  Medicaidیجب على المرضى / الضامنین الذین قد یتأھلون للحصول على برنامج 
أو إظھار دلیل على أنھ تقدم بطلب للحصول على  Medicaidآخر التقدم بطلب للحصول على تغطیة 

Medicaid آخر عبر منصة التأمین الصحي الفیدیرالي  أو تأمین صحيFederal Health 
Insurance Marketplace ) السابقة من التقدم للحصول على المساعدة المالیة 6خالل األشھر الستة (

. یجب على المرضى / الضامنین التعاون في عملیة التقدیم الموضحة في ھذه السیاسة AJHالخاصة ب 
 المساعدة المالیة. من أجل التأھل للحصول على

 
عند تقییم أھلیة المریض للحصول على المساعدة المالیة  AJHالمعاییر التي یتعین النظر فیھا من قبل 

  من المستشفى ، تشمل:
 دخل األسرة؛ •
 الممتلكات •
 االلتزامات الطبیة •
 استنفاد جمیع المساعدات العامة والخاصة األخرى المتاحة •

 
متاح لجمیع المرضى الذین یستوفون شروط األھلیة AJH ص بـ برنامج المساعدة المالیة الخا

المنصوص علیھا في ھذه السیاسة ، بغض النظر عن الموقع الجغرافي أو حالة اإلقامة. سیتم منح 
 المساعدة المالیة للمرضى / الضامنین بناًء على الحاجة المالیة ووفقًا لقانون الوالیة والقانون الفیدرالي.
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المساعدة المالیة للمرضى المؤھلین الذین یملكون تأمین صحي منخفض ، شریطة أن تكون سیتم تقدیم 
ھذه المساعدة وفقًا لالتفاقیة التعاقدیة لشركة التأمین. ال تتوفر المساعدة المالیة بشكل عام للرسوم 

  المشتركة أو األرصدة في حالة فشل المریض في االمتثال لمتطلبات التأمین.
 

) أو HRA) أو حساب تعویض صحي (HSAلمرضى الذین لدیھم حساب توفیر صحي (یُتوقع من ا
) استخدام أموال الحساب قبل اعتبارھم مؤھلین للحصول على المساعدة المالیة FSAحساب إنفاق مرن (

تحتفظ بالحق في تغییر التخفیضات الموضحة في ھذه السیاسة في حالة ما إذا  AJHفي المستشفى. 
 .AJHل أن ھذه الشروط تنتھك أي التزام قانوني أو تعاقدي لـ قررت بشكل معقو

 
 

تخفیضات المساعدة 
 المالیة

بناًء على تقییم دخل عائلة لمقدم الطلب وممتلكاتھ والتزاماتھ الطبیة ، قد یتلقى المرضى أحد الخصومات 
ة عات المشتركالمدرجة أدناه. جمیع الخصومات المذكورة تتعلق بالرصید المسؤول للمریض. المدفو

والتأمین المشترك والخصومات خارج الشبكة غیر مؤھلة للحصول على المساعدة المالیة. بطریقة 
المرضى الذین یمتلكون تأمین صحي و یختارون عدم االستفادة من تغطیة الطرف الثالث المتاحة مماثلة، 

اب للمبلغ المستحق على أي حس للحصول على المساعدة المالیة ("الدفع الذاتي االختیاري") غیر مؤھلین
ومع ذلك ، لن یتم بأي حال من األحوال تحمیل المریض الذي تقرر أنھ   مسجل كدفع ذاتي اختیاري.

 .AGBمؤھل للحصول على المساعدة المالیة بالمستشفى أكثر من المبلغ الوارد في الفاتورة 
 

بموجب ھذه السیاسة للمرضى / الضامنین الذین  ٪100ستوفر الرعایة بخصم  AJH: رعایة خیریة
الذین یستوفون الحالي ،  FPLمن مستوى الفقر الفیدیرالي  ٪400یكون دخل أسرتھم أقل أو یساوي 

  .معاییر األھلیة األخرى المنصوص علیھا في ھذه السیاسة
 

المؤھلین الذین تساوي أو تزید دیونھم الطبیة عن للمرضى  ٪100سیتم تقدیم خصم بنسبة : مشقة طبیة
  من دخل عائلتھم ، والذین یستوفون معاییر األھلیة األخرى المنصوص علیھا في ھذه السیاسة. 25%

 
 

13B سیاسة المساعدة
 المالیة

المعلومات المتعلقة بسیاسة المساعدة المالیة وملخص اللغة البسیط و طلب المساعدة المالیة الخاصة ب 
AJH ـ ، معروضة في مواقع المستشفیات والعیادات وستتم  AJHتتوفر مجانًا على موقع الویب الخاص ب

من سكان المجتمع الذي  ٪5شخص أو  1،000ترجمتھا إلى أي لغة تعتبر أساسیة و التي یتحدث بھا 
 أیھما أقل.AJHتخدمھ 

 
كشوفات المرضى الشھریة ستراجع سیاسات الدفع والمساعدة المالیة في جمیع  AJHباالضافة، 

المطبوعة وخطابات التحصیل. المعلومات المتعلقة بسیاسة المساعدة المالیة متاحة ، في أي وقت ، عند 
 الطلب.

 
یمكن للمرضى / الضامنین التقدم بطلب للحصول على مساعدة مالیة في أي وقت خالل فترة  .1

 تقدیم الطلب.
تعین على المرضى / الضامنین التعاون وتقدیم لكي یتم النظر في طلب المساعدة المالیة ، ی .2

المستندات المالیة أو الشخصیة أو غیرھا من الوثائق ذات الصلة لتحدید الحاجة المالیة. یمكن 
 الحصول على نموذج طلب المساعدة المالیة بأي من الطرق التالیة:
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a.  على الموقع عام لAJH  :-and-https://www.ajh.org/patients
insurance-and-visitors/billing  

b. شخصیاً في وحدة اإلرشاد المالي 
Anna Jaques Hospital   

                        25 Highland Avenue 
 First Floor 

Newburyport, MA 01950 
)978 (463-1134 

c.  بالرقم أعاله لطلب نسخة إلرسالھا بالبریداتصل 
d. اتصل بالرقم أعاله لطلب نسخة إلكترونیة 

یُطلب من المرضى / الضامنین تقدیم حساب للموارد المالیة المتاحة بسھولة للمریض /  .3
 الضامن. 

 یمكن التحقق من دخل األسرة باستخدام أي من أو كل ما یلي:
a.  النماذج الحالیةW-2  1099و / أو النماذج 
b. اإلقرارات الضریبیة الحكومیة أو الفیدرالیة الحالیة 
c. ) أحدث قوائم الرواتب4أربعة ( 
d. ) أحدث كشوف مراجعة و / أو بیانات توفیر4أربعة ( 
e. حسابات التوفیر الصحیة 
f. ترتیبات السداد الصحي 
g. حسابات النفقات المرنة 

قبل تقییم األھلیة للحصول على المساعدة المالیة ، یجب على المریض / الضامن تقدیم دلیل  .4
أو تأمین صحي آخر عبر منصة التأمین  Medicaidعلى أنھ تقدم بطلب للحصول على 

، ویجب علیھ تقدیم  Federal Health Insurance Marketplaceالصحي الفیدیرالي 
 جودة.وثائق عن أي تغطیة طرف ثالث مو

a. المستشارون المالیون لAJH  سیساعدون المریض / الضامنون في التقدم بطلب
وسیساعدون ھؤالء األفراد الحقًا في التقدم للحصول  Medicaidللحصول على 

  على المساعدة المالیة.
b.  إذا تقدم الفرد بطلب للحصول على المساعدة المالیة أثناء التسجیل المفتوح لمنصة

ألي AJHفیدرالي ، فیجب على ھذا الفرد طلب التغطیة قبل تقییم التأمین الصحي ال
  طلب مساعدة مالیة.

5. AJH  ترفض المساعدة المالیة بموجب ھذه السیاسة بناًء على فشل الفرد في تقدیم ان  یمكنال
  موصوفة بوضوح في ھذه السیاسة أو في طلب المساعدة المالیة. لیستمعلومات أو وثائق 

6. AJH یوم 30ة النھائیة للحصول على المساعدة المالیة في غضون ثالثین (ستحدد األھلی (
  عمل عند استالم الطلب المكتمل.

سیتم توثیق تقریر األھلیة النھائي على جمیع حسابات المرضى الحالیة (الرصید المفتوح) بأثر  .7
 أشھر من تقدیم الطلب. سیتم إرسال القرار كرسالة للمریض / الضامن. 6رجعي حتى 

ا قدم المریض / الضامن طلبًا غیر مكتمل ، فسیتم إرسال إشعار إلى المریض / الضامن إذ .8
) یوًما لالمتثال وتقدیم 30یوضح المعلومات المفقودة. سیكون لدى المریض / الضامن ثالثون (

 المعلومات المطلوبة. سیؤدي عدم استكمال الطلب إلى رفض المساعدة المالیة.
ول على المساعدة المالیة بناًء على تقدیم طلب المساعدة المالیة سیظل تحدید األھلیة للحص .9

ساریًا لفترة التأھیل لجمیع الخدمات الطبیة المؤھلة المقدمة ، وسیشمل جمیع المستحقات غیر 
المرضى ) السابقة بما في ذلك تلك في وكاالت الدیون المعدومة . 6المسددة لألشھر الستة (

أو مستشفى تابع خالل  AJHصول على المساعدة المالیة من قبل الذین تم تحدید أھلیتھم للح

https://www.ajh.org/patients-and-visitors/billing-and-insurance
https://www.ajh.org/patients-and-visitors/billing-and-insurance
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أشھر  6فترة التأھیل سیتم اعتباره تلقائیًا مؤھالً للحصول على المساعدة المالیة للمستشفى لمدة 
ألي تغییر  AJH یتحمل المریض / الضامن مسؤولیة إخطار من تاریخ تحدید األھلیة ھذا.

 مالي خالل فترة التأھیل. قد یؤدي عدم القیام بذلك إلى فقدان األھلیة.
سیتلقى المرضى المؤھلون للحصول على المساعدة المالیة استردادًا ألي مدفوعات تتجاوز  .10

 المبلغ الذي یتحمل الفرد مسؤولیة دفعھ شخصیًا. 

 
14Bأسباب الرفض AJH :قد ترفض طلب المساعدة المالیة لعدة أسباب تشمل ، على سبیل المثال ال الحصر  

 دخل أسري كافي •
 مستوى أصول كافي •
 المریض غیر متعاون أو غیر مستجیب للجھود المعقولة للعمل مع المریض / الضامن •
 طلب مساعدة مالیة غیر مكتمل بالرغم من الجھود المعقولة للعمل مع المریض / الضامن •
 مطالبات التأمین أو المسؤولیة المعلقة •
حجب مدفوعات التأمین و / أو أموال تسویة التأمین ، بما في ذلك المدفوعات المرسلة إلى المریض /  •

، والمطالبات المتعلقة باإلصابة الشخصیة و / أو AJHالضامن لتغطیة الخدمات المقدمة من قبل 
   بالحوادث

 
 

 
15Bاألھلیة االفتراضیة AJH  .تدرك أنھ لیس كل المرضى قادرین على إكمال طلب المساعدة المالیة أو االمتثال لطلبات التوثیق

قد تكون ھناك حاالت یتم فیھا إثبات أھلیة المریض / الضامن للحصول على المساعدة المالیة دون إكمال 
المریض / الضامن  لتحدید ما إذا كان حساب AJHنموذج الطلب. یمكن استخدام معلومات أخرى من قبل 

 غیر قابل للتحصیل وسیتم استخدام ھذه المعلومات لتحدید األھلیة االفتراضیة.
 

 یمكن منح األھلیة االفتراضیة للمرضى بناًء على أھلیتھم للبرامج األخرى أو ظروف الحیاة مثل:
 
ید الحساب شطب رصالمرضى / الضامنین الذین أعلنوا إفالسھم. في الحاالت المتعلقة باإلفالس ، سیتم  •

 فقط اعتباًرا من تاریخ اإلفالس.
 المرضى / الضامنین المتوفین بدون تركة في الوصیة. •
 المرضى / الضامنون الذین تقرر أنھم بدون مأوى. •
الحسابات التي أعادتھا وكالة التحصیل على أنھا غیر قابلة للتحصیل ألي من األسباب المذكورة أعاله  •

 ات.ولم یتم استالم أي مدفوع
الحكومیة مؤھلین للحصول على  Medicaidسیكون المرضى / الضامنون المؤھلون لبرامج  •

 المساعدة المالیة ألي التزامات تقاسم التكالیف المرتبطة بالبرنامج أو الخدمات غیر المغطاة.
 

لمالیة. لن استتم إعادة تصنیف حسابات المرضى الممنوحة لألھلیة االفتراضیة بموجب سیاسة المساعدة 
 یتم إرسالھا إلى التحصیل ولن تخضع لمزید من إجراءات التحصیل.

 
16B30سیتم منح المرضى غیر المؤھلین للحصول على مساعدة عامة أو مساعدة مالیة خصًما بنسبة  خصم الدفع الفوري ٪ 

بشرط الدفع الفوري لرصید حسابھم على جمیع الرعایة المقدمة ، بما في ذلك الرعایة الطارئة والرعایة 
لكامل لمتفاوض علیھ باالعاجلة والرعایة الطبیة الالزمة والخدمات االختیاریة. یجب أن یتم سداد المبلغ ا
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في غضون خمسة عشر یوًما من استالم المریض لكشفھ األول. لن یتم تقدیم ھذا الخصم ألي خدمة تم 
مشترك المدفوعات المشتركة والتأمین الفیھا تعیین جدول منفصل لرسوم ذاتیة الدفع. باإلضافة إلى ذلك ، 
ن لتجنب الشك ، لخصم الدفع الفوري. والخصومات داخل و خارج الشبكة لیست مؤھلة للحصول على 

 یتم تقدیم ھذا الخصم أیًضا ألي مریض یدفع مقابل الخدمات وفقًا لخطة الدفع. 
 

 
 

17B الخدمات الطبیة
 الطارئة

) ، لن یتم فحص أي مریض EMTALAوفقًا للوائح الفیدرالیة للعالج الطبي الطارئ وقانون العمل (
قد تطلب  AJHمات الدفع قبل تقدیم الخدمات في حالة الطوارئ. للحصول على المساعدة المالیة أو معلو

تقدیم  في وقت أن یتم تقدیم مدفوعات تقاسم التكالیف الخاصة بالمریض (أي المدفوعات المشتركة)
الخدمة ، بشرط أال تتسبب ھذه الطلبات في تأخیر الفحص أو العالج الالزم لتحقیق االستقرار للمریض 

ستقدم ، دون تمییز ، الرعایة للحاالت الطبیة الطارئة لألفراد بغض النظر  AJHفي حالة الطوارئ. 
لن تشارك في أعمال تثني األفراد عن طلب الرعایة  AJHعما إذا كانوا مؤھلین بموجب ھذه السیاسة. 

 الطارئة.

 
في حالة عدم الدفع موصوفة في سیاسة منفصلة لالئتمان  AJH اإلجراءات التي یمكن اتخاذھا من قبل االئتمان والتحصیالت

 والتحصیل.
 یمكن ألفراد المجتمع الحصول على نسخة مجانیة عن طریق:

a.  الدخول للموقع العام لAJH  :-and-https://www.ajh.org/patients
insurance-and-ors/billingvisit  

b. :زیارة وحدة االستشارة المالیة الموجودة في 
Anna Jaques Hospital   

25 Highland Avenue 
First Floor 

Newburyport, MA 01950 
)978 (463-1134 

c. اتصل بالرقم أعاله لطلب نسخة إلرسالھا بالبرید 
d. اتصل بالرقم أعاله لطلب نسخة إلكترونیة 

 

 
19Bالمتطلبات التنظیمیة AJH  تلتزم بجمیع القوانین والقواعد واللوائح الفیدرالیة والوالئیة والمحلیة ومتطلبات إعداد التقاریر

بتتبع المساعدة المالیة  AJHالتي قد تنطبق على األنشطة وفقًا لھذه السیاسة. ھذه السیاسة تتطلب أن تقوم 
المقدمة لضمان دقة التقاریر. سیتم اإلبالغ عن المعلومات المتعلقة بالمساعدة المالیة المقدمة بموجب ھذه 

 . IRS form 990 Schedule Hالسیاسة سنویًا على نموذج 
 

AJH عسوف توثق جمیع المساعدات المالیة من أجل الحفاظ على الضوابط المناسبة وتلبیة جمی 
  . متطلبات االمتثال الداخلیة والخارجیة

  

https://www.ajh.org/patients-and-visitors/billing-and-insurance
https://www.ajh.org/patients-and-visitors/billing-and-insurance
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 1الملحق 
20B استمارة طلب الرعایة

 الخیریة
 طلب المساعدة المالیة للرعایة الخیریة 

 یرجى الطباعة
 

 تاریخ الیوم: _________________ الضمان االجتماعي #____________________ 
 

 رقم السجل الطبي:______________________
                                                                                                                                                            

اسم المریض:  
______________________________________________________________

_________ 
                                     

العنوان:  
______________________________________________________________

_____________ 
رقم الشقة                  الشارع                                                                               

 _____________________________________________ _____________ 
 الوالیة                                                   المدینة                            الرمز البریدي

 
 تاریخ خدمات المستشفى: _______________________ 

 
 تاریخ میالد المریض

                 
 ** وقت تقدیم الخدمة في المستشفى؟  Medicaidھل كان لدى المریض تأمین صحي أو 

 ☐ ال  ☐نعم  
 إذا كانت اإلجابة بنعم ، أرفق نسخة من بطاقة التأمین (من األمام والخلف) واستكمل اآلتي:

 
 اسم شركة التأمین:_____________________ 

 
 رقم وثیقة التأمین:

 
 تاریخ السریان:___________________ 

 
 ________________________رقم ھاتف التأمین: 

 
** قبل التقدم بطلب للحصول على مساعدة مالیة ، یجب أن تكون قد تقدمت بطلب للحصول على 

Medicaid .في األشھر الستة الماضیة وستحتاج إلى إظھار دلیل على الرفض 
 

، أو حساب تعویض صحي  )HSA(: إذا كان لدى المریض / الضامن حساب توفیر صحي ملحوظة
)HRA) أو حساب إنفاق مرن ، (FSA(  أو صندوق مماثل مخصص للنفقات الطبیة لألسرة ، فإن ھذا

  الشخص غیر مؤھل للحصول على مساعدة مالیة حتى یتم استنفاد ھذه الموجودات.
  

 لتقدیم طلب للحصول على مساعدة مالیة أكمل ما یلي:
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والوالدین واألطفال و / أو األشقاء ، الطبیعیین أو ضع قائمة بجمیع أفراد األسرة بما في ذلك المریض 
 عاًما والذین یعیشون في المنزل. 18المتبنین ، الذین تقل أعمارھم عن 

الصلة مع  العمر فرد العائلة
 المریض

مصدر الدخل أو اسم 
 صاحب العمل

الدخل اإلجمالي 
 الشھري

1.     
2.     
3.     
4.     

 
 المساعدة المالیة ، نحتاج أیًضا إلى المستندات التالیة المرفقة بھذا الطلب:باإلضافة إلى طلب 

 اإلقرارات الضریبیة الحكومیة أو الفیدرالیة الحالیة •
 1099و / أو النماذج  W-2النماذج الحالیة  •
 ) أحدث قوائم الرواتب4أربعة ( •
 أحدث أربعة كشوف حسابات تدقیق و / أو حساب توفیر •
 صحیةحسابات التوفیر ال •
 ترتیبات السداد الصحي •
 حسابات النفقات المرنة •

 
 إذا لم تكن متوفرة ، یرجى االتصال بوحدة االستشارات المالیة لمناقشة الوثائق األخرى التي قد تقدمھا.

 
بتوقیعي أدناه ، أقر بأنني قد قرأت بعنایة سیاسة المساعدة المالیة والطلب وأن كل ما ذكرتھ أو أي 

حقیقیة وصحیحة على حد علمي. أفھم أنھ من غیر القانوني تقدیم معلومات خاطئة عن وثائق أرفقتھا 
 عمد للحصول على مساعدة مالیة.

 
توقیع مقدم الطلب:_____________________________ 

 _____________________________ 
 

الصلة مع المریض:  
______________________________________________________ ____ 

 
 تاریخ اإلكمال:______________________

 
دوالر في ھذا الطلب ، فقم  0.00إذا تم استكمال دخلك بأي شكل من األشكال أو أبلغت عن دخل بقیمة 

 بإكمال بیان الدعم أدناه من قبل الشخص (األشخاص) الذي یقدم المساعدة لك ولعائلتك.
 

 بیان الدعم
ف المسؤول على أنني أقدم الدعم المالي. فیما یلي قائمة بالخدمات لقد حددت من قبل المریض / الطر

 والدعم التي أقدمھا.
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
أقر بموجب ھذا وأتحقق من أن جمیع المعلومات المقدمة حقیقیة وصحیحة على حد علمي. أفھم أن 

 الطبیة للمریض. توقیعي لن یجعلني مسؤوالً مالیاً عن النفقات
 
 

 التوقیع:_________________________________________ 
 

 تاریخ اإلكمال:_______________________
 

 یوًما من تاریخ استالم الطلب المكتمل لتحدید األھلیة. 30یُرجى االنتظار 
  

إذا كنت مؤھالً ، یتم منح المساعدة المالیة لمدة ستة أشھر من تاریخ الموافقة وھي صالحة لجمیع 
كما ھو موضح  Beth Israel Lahey Healthالشركات التابعة ل 

 من سیاسات المساعدة المالیة الخاصة بھا: 5في الملحق 
• Anna Jaques Hospital  
• Addison Gilbert Hospital  
• BayRidge Hospital 
• Beth Israel Deaconess Medical Center-Boston 
• Beth Israel Deaconess Milton 
• Beth Israel Deaconess Needham 
• Beth Israel Deaconess Plymouth 
• Beverly Hospital 
• Lahey Hospital & Medical Center, Burlington 
• Lahey Medical Center, Peabody 
• Mount Auburn Hospital 
• New England Baptist Hospital 
• Winchester Hospital 
 

 الموظفین فقط.
 تم استالم الطلب من قبل:

AJH                   ☐ 
AGH                 ☐ 

BayRidge          ☐ 
BIDMC             ☐  

BID Milton       ☐  
BID Needham  ☐  
BID Plymouth  ☐ 

Beverly             ☐ 
LHMC              ☐ 

LMC Peabody   ☐ 
MAH                 ☐ 

NEBH               ☐ 
WH                   ☐ 
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 2الملحق 
 

21Bطلب المساعدة المالیة للمشقة الطبیة  طلب المشقة الطبیة 
 یرجى الطباعة

 
 تاریخ الیوم:________________________

 
 الضمان االجتماعي#_____________________________ 

 
 رقم السجل الطبي:______________________

                                                                                                                                                            
اسم المریض:  

______________________________________________________________
 _____________ 

 
 الد المریض____________________تاریخ می

                                     
العنوان:  

______________________________________________________________
_____________ 

 الشقة الرقم        الشارع                                                                                                
 

           _____________                 _________________________________
 ____________ 

 الرمز البریدي للوالیة المدینة 
 

 وقت تقدیم الخدمة في المستشفى؟  Medicaidھل كان لدى المریض تأمین صحي أو 
 نعم    ال

 من بطاقة التأمین (من األمام والخلف) واستكمل اآلتي:إذا كانت اإلجابة بنعم ، أرفق نسخة 
 

 اسم شركة التأمین:_____________________ 
 

 رقم وثیقة التأمین:________________________________
 

 تاریخ السریان:_________________________________ 
 

 رقم ھاتف التأمین: ________________________
 

) ، أو حساب تعویض صحي HSAلدى المریض / الضامن حساب توفیر صحي (: إذا كان ملحوظة
)HRA) أو حساب إنفاق مرن ، (FSA أو صندوق مماثل مخصص للنفقات الطبیة لألسرة ، فإن ھذا (

  الشخص غیر مؤھل للحصول على مساعدة مالیة حتى یتم استنفاد ھذه الموجودات.
  

 كمل ما یلي:للتقدم بطلب للحصول على مساعدة طبیة ، أ
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ضع قائمة بجمیع أفراد األسرة بما في ذلك المریض والوالدین واألطفال و / أو األشقاء ، الطبیعیین أو 
 عاًما والذین یعیشون في المنزل. 18المتبنین ، الذین تقل أعمارھم عن 

 
مصدر الدخل أو اسم  الصلة مع المریض العمر فرد العائلة

 صاحب العمل
الدخل اإلجمالي 

 ريالشھ

1.     
2.     
3.     
4.     

 
 باإلضافة إلى طلب المشقة الطبیة ، نحتاج أیًضا إلى الوثائق التالیة مرفقة بھذا الطلب:

 اإلقرارات الضریبیة الحكومیة أو الفیدرالیة الحالیة •
 1099و / أو النماذج  W-2النماذج الحالیة  •
 ) أحدث قوائم الرواتب4أربعة ( •
 حسابات تدقیق و / أو حساب توفیرأحدث أربعة كشوف  •
 حسابات التوفیر الصحیة •
 ترتیبات السداد الصحي •
 حسابات النفقات المرنة •
 نسخ من جمیع الفواتیر الطبیة  •

 
 إذا لم تكن متوفرة ، یرجى االتصال بوحدة االستشارات المالیة لمناقشة الوثائق األخرى التي قد تقدمھا.

 
 م نسًخا من الفواتیر المتكبدة في االثني عشر شھًرا السابقة:ضع قائمة بجمیع الدیون الطبیة وقد

 
  المبلغ المستحق   مكان الخدمة     تاریخ الخدمة

  
 

_____________  _____________________             _________________ 
 

_____________  _____________________             _________________ 
 

_____________  _____________________             _________________ 
 

_____________  _____________________              _________________ 
 

_____________  _____________________             _________________ 
 

 یُرجى تقدیم شرح موجز عن سبب صعوبة دفع ھذه الفواتیر الطبیة:
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

بتوقیعي أدناه ، أشھد أن جمیع المعلومات المقدمة في الطلب صحیحة وفقًا لمعرفتي ومعلوماتي 
 واعتقادي.

 
 توقیع مقدم الطلب: 

 
    __________________________________________________________ 

 
الصلة مع المریض: 

__________________________________________________________ 
 

 تاریخ اإلكمال:______________________
 

 یوًما من تاریخ استالم الطلب المكتمل لتحدید األھلیة.  30یُرجى االنتظار 
 

میع إذا كنت مؤھالً ، یتم منح المساعدة المالیة لمدة ستة أشھر من تاریخ الموافقة وھي صالحة لج
من سیاسات المساعدة  5كما ھو موضح في الملحق  Beth Israel Lahey Healthالشركات التابعة ل 
 المالیة الخاصة بھا:

 
• Anna Jaques Hospital  
• Addison Gilbert Hospital  
• BayRidge Hospital 
• Beth Israel Deaconess Medical Center-Boston 
• Beth Israel Deaconess Milton 
• Beth Israel Deaconess Needham 
• Beth Israel Deaconess Plymouth 
• Beverly Hospital 
• Lahey Hospital & Medical Center, Burlington 
• Lahey Medical Center, Peabody 
• Mount Auburn Hospital 
• New England Baptist Hospital 
• Winchester Hospital 
 
 

 الموظفین فقط.
 تم استالم الطلب من قبل:

AJH                   ☐ 
AGH                 ☐ 

BayRidge          ☐ 
BIDMC             ☐  

BID Milton       ☐  
BID Needham  ☐  
BID Plymouth  ☐ 

Beverly             ☐ 
LHMC              ☐ 

LMC Peabody   ☐ 
MAH                 ☐ 

NEBH               ☐ 
WH                   ☐ 
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22B مخطط الخصم على
أساس عتبات الدخل 

 والموجودات

سیتم منح المرضى غیر المؤھلین للحصول على مساعدة عامة أو مساعدة مالیة  :خصم الدفع الفوري
بشرط الدفع الفوري لرصید حسابھم على جمیع الرعایة المقدمة ، بما في ذلك الرعایة  ٪ 30خصًما بنسبة 

الطارئة والرعایة العاجلة والرعایة الطبیة الالزمة والخدمات االختیاریة. یجب أن یتم سداد المبلغ 
المتفاوض علیھ بالكامل في غضون خمسة عشر یوًما من استالم المریض لكشفھ األول. لن یتم تقدیم ھذا 

عات المدفوالخصم ألي خدمة تم فیھا تعیین جدول منفصل لرسوم ذاتیة الدفع. باإلضافة إلى ذلك ، 
المشتركة والتأمین المشترك والخصومات داخل و خارج الشبكة لیست مؤھلة للحصول على خصم الدفع 

 لتجنب الشك ، لن یتم تقدیم ھذا الخصم أیًضا ألي مریض یدفع مقابل الخدمات وفقًا لخطة الدفع.الفوري. 
 

ول صید المسؤول للمریض للحصیتم تطبیق الخصومات على المساعدة المالیة والمشقة الطبیة على الر
 على الخدمات الطبیة المؤھلة كما ھو موضح في السیاسة.

 
 خصم المساعدة المالیة للمرضى المؤھلین:

 
 رعایة خیریة

 
 الخصم مستوى الدخل
من مستوى الفقر الفیدیرالي  ٪400أقل أو یساوي 

FPL 
100%  

  
 مشقة طبیة

 
للحصول على برنامج المشقة الطبیة إذا كانت الفواتیر الطبیة سیتم تحدید المرضى على أنھم مؤھلین 

 .٪100من دخل األسرة وسیحصلون على خصم بنسبة  ٪25أكبر من أو تساوي 
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المبالغ المطلوبة 
 ) AGB( بشكل عام

 AGBراجع تعریف المبالغ المطلوبة بشكل عام في السیاسة أعاله ، للحصول على وصف لكیفیة حساب 
 ".  Look-Back باستخدام طریقة "

 
  . ٪.45تسا AJHالخاصة ب 2020الحالیة على أساس المطالبات للسنة المالیة  AGBنسبة 

 
AGB :عرضة للتغییر في أي وقت لألسباب التالیة 
 تغییرات عقد التأمین الصحي الخاص ورسوم الخدمات الطبیة •
الخاصة ورسوم الرعایة الطبیة مقابل التسویات التي تتلقاھا خطط شركة التأمین الصحي  •

 الخدمة
 

 1/2021تم التحدیث ف
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مقدمي الخدمات 
المؤمنة و  -والعیادات 

 الغیر مؤمنة

 التالیة: AJHتغطي سیاسة المساعدة المالیة ھذه جمیع رسوم المستشفى (المؤسسة) في مواقع 
 

• AJH Main Campus, 25 Highland Ave, Newburyport, MA 
• Amesbury Health Center, 24 Morrill Place, 3rd Floor, Amesbury, MA 
• AJH Diagnostic Ultrasound, 255 Low St., Newburyport, MA   
• Diagnostic Imaging Services, One Parkway, PMA, 1st Floor, Haverhill, MA   
• AJH Ultrasound ،600 Primrose St. ،2nd Floor ،Suite 202 ،Haverhill ،MA 
• AJH Aquatic Rehabilitation, 13 Market St.,1st Floor, Haverhill, MA   
• AJH Cancer Center, 1 Wallace Bashaw Jr. Way, 2nd Floor, Suite 2001, 

Newburyport, MA 
• AJH Outpatient Rehabilitation, 25 Storey Ave., 1st Floor, Newburyport, MA 

 
تغطي سیاسة المساعدة المالیة ھذه أیًضا الرسوم لألفراد والكیانات المدرجة في ھذا القسم أدناه 

 للخدمات المقدمة داخل مرافق المستشفى المذكورة أعاله: 
 
• Seacoast Affiliated Group Practice ،Inc. (SAGP) 
 
 
 
 
 
 

Provider Last Name Provider First Name 
Alexander Kelsey 
Andoni Alda 
Baker-Berzansky Mary 
Bibeau Steven 
Bourke Janae 
Boyer Rebecca 
Chang Mary 
Cruz-Gonzalez Irma 
Daou Nadine 
Geary Julie 
Hartmann Peter 
Kellogg Patricia 
Kerr-Fernandez Jane 
Kersten Kimberly 
Liu Thomas 
Mace Lauren 
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Matos Katy 
McCarthy Shayla 
Mollov Steven 
Naseer Saira 
Payeur Christa Ramsey 
Pilkenton Deanna 
Quinlan Kasey 
Richards Rachel 
Rissmiller Rachel Ross 
Rollins Andrea 
Russell Erica 
Sebeny Peter 
Swierzewski David 
Thurlow Jeffrey 
Thurlow Kyla 
Walsh Lisa 
White Jaclyn 
Zirin Richard 
    
    
    
    
Provider Last Name Provider First Name 
Adams Kenneth 
Agarwal Sangita 
Allen Samuel 
Anderson Chad 
Anderson Kevin 
Anderson Marianne 
Appleton Jenya 
Aquino Infante Messalina 
Arnow Jonathan 
Asch Alexander 
Aschkenasi Carl 
Assouline-Dayan Yehudith 
Badri Omar 
Bah Hassanatu 
Balekian Diana 
Banos Andrew 
Barnes Angela 
Barthold Harold 
Bashir Hassaan 
Basler Sally Ann 
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Beams Owen 
Beaudoin Stephen 
Beck Adam 
Belmonte Kirsten 
Bencale Maureen 
Bentley Jeffrey 
Berger Ruth 
Bernard Kevin 
Bernstein Megan 
Berzansky Stephen 
Blaeser Bart 
Block Linda 
Bogorad Ilya 
Bottner Tammy 
Bouley Michelle 
Bourne Katherine 
Boyd Catherine 
Boydstun Natasha 
Bradley Erin 
Brady Stephen 
Branton Kenneth 
Breen Joan 
Brezinski Mark 
Briggs Lawrence 
Bronstein Yulia 
Bucher Eric 
Buck Rosanne 
Bullard Deborah 
Burdette David 
Burgos-Munoz Franklin 
Burnham Kimberly 
Cabrera Miguel 
Campbell David 
Cancelliere Alessandro 
Cardenas Villa Sandra 
Carey Jeremy 
Carmichael Thomas 
Carney Caitlin 
Carroll Jacqueline 
Casha Lawrence 
Cashman Virginia 
Cerami Ross 
Chan Andrew 
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Chan Mony 
Chang John 
Chang Paul 
Chang Scott 
Chartier Molly 
Chaudhry Ghulam 
Childs Margaret 
Chin Benjamin 
Chinamasa Gordon 
Clark Anna 
Cleveland Jane 
Colden Daryl 
Collins Jennifer 
Cooke Vera 
Coolidge Beth 
Cooper Bruce 
Corrales Carleton 
Corson Deborah 
Cote Matthew 
Cronin Kaylie 
Cullen Maureen 
Cummings Sakara 
Curtis Elizabeth 
D'Alessandro Melissa 
Davis Alexander 
Davis Steven 
De Kanter Katherine 
DeAngelis Cynthia 
DeAngelis Joseph 
Dearborn-Tomazos Jennifer 
DeFilippis Rachel 
Dellogono Amy 
Desai Anupam 
Desai Brijal 
Desai Neelam 
DeSimone Olga 
Dieselman Karin 
DiResta James 
Dolan Dan 
Donohoo Jay 
Dore Cortney 
Dowen Cathy 
Downs Timothy 
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Duclos Sarah 
Dude Karen 
Dulude Emily 
Dunn Celeste 
Dunn Nancy 
Echavarria Luciana 
Eisenberg Vladimir 
Elwell Brooke 
Eneman Jonathan 
Ensminger Elizabeth 
Evans Ira 
Evans Jordan 
Evansmith Jennifer 
Evenchik Benjamin 
Faliszek James 
Fallon Paul 
Faro Angela 
Faynzilberg Simon 
Fayre Gail 
Federman Marc 
Feeley Raymond 
Fehnel David 
Ferres Millie 
Ferrucci Frankie 
Ficht Kay 
Filigenzi John 
Finkle Jeremy 
Fiore Eddie 
Fisher Marc 
Fleck Sawyer 
Fletcher James 
Ford James 
Fox Matthew 
Fox Pamela 
Francavilla Deborah 
Freedberg Paul 
Freid Ronald 
Froio Erin 
Fu Eric 
Fuenfer Michael 
Fung Claire 
Gangadharan Sidharta 
Garcia Christopher 
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Gayed Ahmed 
Gelineau Katelyn 
Gelsomini-Gruber Rita 
Ghiasuddin Salman 
Gibney Mary  
Giguere Kathryn 
Glazier Kenneth 
Gluckstein Jeffrey 
Gogia Bhanu 
Goldman Richard 
Golzari Houtan 
Greenblott David 
Greenstein David 
Grim Klaus 
Guarino Dana 
Guide Danielle 
Gurley Kiersten 
Haddad Eduardo 
Hall Matthew 
Harris Laura 
Hasan Saad 
Hashmi Ali 
Hassan Fida 
Hassani Sara 
Hatch Christine 
Hayden Anthony 
Heald Meghan 
Heath Jessica 
Heatwole Benjamin 
Hecht Adam 
Heersink Bernhard 
Hein John 
Hemani Sadruddin 
Hemming Jason 
Henning Lynne 
Herrera Michele 
Hession Meghan 
Heyman Joseph 
Ho Charles 
Hochstedler Rowen 
Hosea Lisa 
Hughes Beth 
Hulefeld Robert 
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Hull Joe 
Ibrahim Ahmer 
Ierardi Michael 
Imbrescia Jr. Frank 
Jackson William 
Jaleel Mohammed 
Jawadekar Kerri 
Jednacz Jeffrey 
Jeffcoat Lydia 
Johnson Patrick 
Juliano Elise 
Kannler Christine 
Karbassi John 
Kass Jason 
Kats Mark 
Kaul Heema 
Kaza Sai 
Kelleher David 
Kempinski Sharon 
Kent Michael 
Kheir Fayez 
Khoury Constantine 
Kim Patricia 
Kireyev Dmitriy 
Kirkman Robert 
Kirsner Robert 
Kitamura Tatsuyoshi 
Kittredge Maureen 
Klauer Jessie 
Klein Jerome 
Kobrosky Neil 
Koning Heather 
Korinow Doron 
Kraeft Jessica 
Kraus James 
Kshirsagar Ravi 
Kumar Sandeep 
Kutka Michael 
Kwon Robert 
Lacy Kyle 
Ladner Mandy 
Lange Nancy 
Lanoue Mark 
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Lanphear Kevin 
Larios Roberto 
Larson Ann 
LaSpina Mark 
Lee Jennifer 
Lee Stella 
Levitz Michael 
Liguori Paul 
Liou Wayne 
Lioutas Vasileios-Arsenios 
Lipin Alexander 
Little Gavin 
Lomonaco Anthony 
Long Jennifer 
Longwell Joan 
Lopes Anavera 
Lopez Anthony 
Lowrie Karen 
Lugo Susana 
Lundgren Lars 
Lutner Samuel 
Ma Jingli 
Maan Mohender 
Madden-Holman Loretta 
Mahmood Omar 
Mahmoud Mohamed 
Majid Adnan 
March Jonathan 
Marchione Robb 
Markarian Mark 
Markuns Kimberly 
Martin Robert 
Martin Tyler 
Mastromatteo Michael 
Mattheos Steven 
Mazzarino Erin 
McCartney Michael 
McClintock Marissa 
McLaughlin II Robert 
McLaulin John 
McNeil Brianna 
Melchionda Lara 
Melendez Melissa 
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Mendelsohn Michael 
Milosavljevic Vladan 
Mitchell Renae 
Moche Ilana 
Morocco Daniel 
Morse James 
Murale Anushya 
Murnane Leah 
Nadkarni Sangeeta 
Navarra Guido 
Naveed Nausheen 
Nicell Donald 
Nowak Joanne 
O'Brien Karen 
O'Brien DiBrielle William 
O'Flynn Hugh 
O'Holleran James 
Okurowski Lee 
O'Reilly Edward 
Oren Eyal 
Orraca-Tetteh Kingsley 
Ortiz Jorge 
Ozuna Richard 
Padron Gleich Mariann 
Palumbo Cristina Mazzoni 
Panda Alexander 
Papandrea Cheryl 
Pappavaselio Thomas 
Parikh Mihir 
Parker James 
Parker Steven 
Parker-Mello Kelly 
Patel Minesh 
Patwa Najmuddin 
Pelletier Jon 
Perry Kelly 
Peruski Lauren 
Pilz Michael 
Polansky Jared 
Poole Jennifer 
Poole Lisa 
Post-Anderle Janine 
Pourati Isaac 
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Pratt Alan 
Prokopis Peter 
Pursell Susan 
Pursley DeWayne 
Quinlan Laura 
Quinn James 
Raju Kiran 
Ram Prabhu 
Rao Kavitha 
Ray Chaya 
Reiner Bruce 
Reynolds Owen 
Riccardi Christine 
Riley Thomas 
Rindner Sarah 
Riordan Matthew 
Rivera Morris 
Rizos Demetrius 
Robertson Sarah 
Rosin Richard 
Ross Kirsten 
Roy-Bornstein Carolyn 
Rozell Joseph 
Rupnick Maria 
Sakr Mahmoud 
Salvador Gary 
Sandford Amanda 
Sanfacon Kristina 
Sasmor Michele 
Sayegh Raouf 
Schleibaum Jeremy 
Schoeck Andreas 
Schoonmaker Jessica 
Schulman Risa 
Schwartz Benjamin 
Schwartz Mary 
Scott Tyrone 
Searls David Eric 
Selim Magdy 
Seymour Bridget 
Seymour Peter 
Shafiq Majid 
Shah Ashish 
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Shah Kaya 
Shainker Scott 
Sheehan Stacey 
Shehadah Amjad 
Shin Reuben 
Shore Jeremy 
Sitzer Alon 
Siva Kirubakaran 
Skinner Cary 
Small Jeffrey 
Smith Benjamin 
Snadecki Haley 
Soccorso Elizabeth-Ann 
Somers Dana 
Someswarananthan Janarthanan 
Sorenson David 
Spang Robert 
Spiegel Daphna 
Spiel Melissa 
Srivastava Sunny 
St. Pierre Stephanie 
Stahl Simonne 
Stanton Christopher 
Stewart Jane 
Su Mark 
Sullivan Katharine 
Sullivan Kelsi 
Sullivan Patrick 
Sutcliffe Joan 
Sydow Gregg 
Tabba Maher 
Talbot Danea 
Tarkan Joshua 
Teabo Melanie 
Thiim Michael 
Thumser Carolyn 
Tibbetts Alla 
Timpson Wendy 
Todaro Joseph 
Todd Erin 
Todd Matthew 
Tollman James 
Towne Justin 
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Tran Tai 
Tsirozidou Irene 
Tudi Savitha 
Tusini Alta 
Uroskie Jonathan 
Valeras Demetrios 
Votaw James 
Wachtel Mitchell 
Wax Jenne 
Weerasinghe Kenneth 
Weinschenk Nancy 
Welch Taylor 
Wen Shih-Te 
Werner Alain-Marc 
Westrin David 
Wilbraham Tracy 
Williams Kyle 
Williams Ryan 
Winking Kyle 
Wolpert Helaine 
Xue Lanny 
Yasin Zayed 
Yavarow Colleen 
Yumasi Vivienne 
Zoric Bojan 

 
 

 
 7/2021تم التحدیث في 
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24B اطالع الجمھور على

 المستندات
 

،وملخص بلغة بسیطة ، وطلب  AJHسیتم توفیر معلومات عن سیاسة المساعدة المالیة الخاصة ب 
للمرضى AJH المساعدة المالیة ، وتطبیق المشقة الطبیة و سیاسة االئتمان والتحصیل الخاصة ب

 من خالل مجموعة متنوعة من المصادر مجانًا: AJHوالمجتمع الذي یخدمھ 
 

تمان ئیمكن للمرضى والضامنین طلب نسخ من جمیع المستندات المتعلقة بالمساعدة المالیة واال .1
والتحصیل ، وقد یطلبون المساعدة في استكمال كل من طلبات المساعدة المالیة والمشقة الطبیة 

 ، عبر الھاتف أو البرید أو شخصیًا على:
AJH  

 وحدة االستشارات المالیة
25 Highland Avenue 

  First Floor 
Newburyport, MA 01950 

)978 (463-1134 
یمكن للمرضى والضامنین تنزیل نسخ من جمیع المستندات المتعلقة بالمساعدة المالیة وسیاسة  .2

 موقع عام:  AJHاالئتمان والتحصیل عبر 
3. uranceins-and-visitors/billing-and-https://www.ajh.org/patients   

 
ستتم ترجمة سیاسة المساعدة المالیة ، وملخص اللغة البسیط ، وطلب المساعدة المالیة ، وطلب المساعدة 

یخدم  ن م الطبیة وسیاسة االئتمان والتحصیل إلى أي لغة ھي اللغة األساسیة التي یتحدث بھا المؤجر 
 . AJH  من سكان المجتمع ٪5شخص أو  1،000

 
AJH   قام بنشر إخطارات (عالمات) بتوفر المساعدة المالیة كما ھو موضح في ھذه السیاسة في المواقع

 التالیة: 
 

القبول العام ، وصول المریض ، مناطق االنتظار / التسجیل ، أو ما یعادلھا ، بما في ذلك  .1
 ، لتجنب الشك ، منطقة االنتظار / التسجیل في قسم الطوارئ ؛

 التسجیل أو ما یعادلھا من المرافق المرخصة خارج الموقع ؛ و مناطق االنتظار /  .2
 مجاالت المستشار المالي للمرضى. .3

 
بوصة) ومقروءة للمرضى الذین یزورون ھذه المناطق.  11×  8.5العالمات المنشورة مرئیة بوضوح (

 تقرأ الالفتات: 
 

 إشعار المساعدة المالیة
AJH  ًیقدم مجموعة متنوعة من برامج المساعدة المالیة للمرضى المؤھلین. لمعرفة ما إذا كنت مؤھال

للحصول على مساعدة بشأن فواتیر المستشفى الخاصة بك ، یرجى زیارة مكتب االستشارات المالیة 
  at 25 Highland Avenue, Newburyport, MAbuilding  mainthe floor of  st1الخاص بنا في 
 على معلومات حول البرامج المختلفة ومدى توفرھا.للحصول   1134-463) 978(أو أتصل 

https://www.ajh.org/patients-and-visitors/billing-and-insurance


 
 

 39الصفحة   یاسة المساعدة المالیة س- مستشفى آنا جاك
 2020تمت المراجعة في أغسطس 

 

 
 

25Bتاریخ السیاسة 
 

 عمل التاریخ
 تم تحدیث قائمة الموفرین 2020یونیو 

تمت الموافقة على السیاسة المنقحة من قبل  2020أغسطس 
BILH EVP / CFO و AJH أمین صندوق

 مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة كھیئة مفوضة من 
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