
 AD-1032دلیل التوجیھات اإلداریة                                                                                                  النظام الصحي لجامعة نورث شور
          المنظمة بأكملھانطاق  المنطقة المستھدفة:

 
 سیاسة المساعدة المالیة

           
 

 السیاسة: .1
 

توفیر الرعایة الصحیة الجیدة والخدمات الصحیة عالیة الجودة التي تُلبي  فيیتمثل الغرض األساسي من النظام الصحي لجامعة نورث شور (نورث شور)  •
ما یلي إلى احتیاجات األفراد والعائالت ممن یقیمون في المجتمعات التي تخدمھا نورث شور بفعالیة وكفاءة. وألغراض ھذه السیاسة، تشیر نورث شور فی

 معي ومستشفى جلینبروك ومستشفى ھایالند بارك الجامعي ومستشفى سكوكي والمستشفى السویديالمستشفیات غیر الھادفة للربح: مستشفى إیفانستون الجا
(یُشار إلیھما معًا بمستشفى نورث ویست المحلي  IIومستشفى نورث ویست المحلي ومركز جراحة الیوم الواحد التابع لمستشفى نورث ویست المحلي 

NCH(ستُحدد ھذه االختالفات بشكل منفصل.ومستشفى نورث ویست المحلي تشفى السویدي.  وحیثما تنطبق اختالفات السیاسة على المس ، 
 

لى ذلك، فإن وتمشیًا مع قیم نورث شور الخاصة بالتعاطف والرعایة، تتمثل سیاسة نورث شور في تقدیم المساعدة المالیة للمحتاجین من المرضى. عالوة ع •
عمل یتم بموجبھ منح المساعدة المالیة للمرضى في حاالت الطوارئ أو عند الحاجة للرعایة الطبیة  الغرض من سیاسة المساعدة المالیة ھو توفیر إطار

 الضروریة التي تقدمھا نورث شور.
 

مات بشكل الیف الخدتحدد ھذه السیاسة المعاییر المحددة وعملیة التطبیق التي ستقدم بموجبھا نورث شور المساعدة المالیة لألفراد الذین ال یمكنھم سداد تك •
 ھـ).-4كامل بسبب وضعھم المالي. وننوه أن بعض األفراد مؤھلین بشكل افتراضي لتلقي الخدمات دون مقابل (انظر القسم 

 
یاسة ملزمة تنطبق ھذه السیاسة على جمیع حاالت الطوارئ أو حاالت الرعایة الضروریة طبیًا التي تقدمھا إحدى مستشفیات نورث شور. ال تعتبر ھذه الس •

من سیاسة المساعدة المالیة بعض المعلومات المتعلقة بمقدمي الخدمات الذین یقدمون الرعایة  )1الملحق (قدمي الخدمات الطبیة خارج المستشفى. یوضح لم
مات الذین ال تشكل في حاالت الطوارئ أو الرعایة الضروریة طبیًا داخل مقر المستشفى الذین تشكل خدماتھم جزًءا من ھذه السیاسة، وقائمة بمقدمي الخد

فر نسخ ورقیة خدماتھم جزًءا من ھذه السیاسة. ننوه أن الخدمات المقدمة مشمولة فقط في حال تبین استحقاقك للمساعدة المالیة بموجب ھذه السیاسة. تتو
us/billing/financial-www.northshore.org/about-كجزء من سیاسة المساعدة المالیة على الموقع اإللكتروني ) 1الملحق (مجانیة من 

assistance  أو الموقع اإللكتروني-bill/hospital-your-visitors/pay-and-patients-www.swedishcovenant.org/for
 policy-assistance-financial أو /assistance-insurance/financial-www.nch.org/billing عند الطلب في قسم الطوارئ وأماكن  أو

-3841) أو رقم 847( 570-5000التسجیل بالمستشفى. یمكنك أیًضا الحصول على نسخ ورقیة مجانیة كذلك عبر البرید أو عن طریق االتصال برقم 
 .بالنسبة لمستشفى نورث ویست المحلي  4542-618 (847)رقمأو  ) بالنسبة للمستشفى السویدي773( 989

 
 تثني نورث شور بعض الخدمات من ھذه السیاسة، إذا كانت ھذه الخدمات مشمولة في برنامج تأمین في موقع مقدم خدمات آخر لكنھا غیر مشمولةقد تس •

طبي ج الفي نورث شور، بعد بذل الجھود لتوعیة المریض بشأن حدود تغطیة البرنامج التأمیني، وشریطة الوفاء بااللتزامات التي یفرضھا قانون العال
 الطارئ والعمل النشط. 

 
لإلعالن  تصف ھذه السیاسة المعاییر التي تستخدمھا نورث شور في حساب مبلغ الخصم للمساعدة المالیة، إن ُوجد، والتدابیر التي ستتخذھا نورث شور  •

ھا نورث شور لتحدید األھلیة لتلقي المساعدة عن سیاسة المساعدة المالیة على نطاق واسع داخل المجتمع الذي تخدمھ نورث شور، واإلجراءات التي تتخذ
اإلجراءات التي قد تتخذھا نورث شور في حالة عدم الدفع. یُمكن تحمیل ھذه سیاسة الفوترة والتحصیل المالیة وإجراءات طلب المساعدة المالیة. تحدد 

أو من خالل الموقع  assistance-us/billing/financial-www.northshore.org/aboutالسیاسة من خالل موقع نورث شور 
  policy-assistance-financial-bill/hospital-your-visitors/pay-and-patients-www.swedishcovenant.org/for  أو
/assistance-insurance/financial-www.nch.org/billing  ة ورقیة مجانیة من قسم الطوارئ وأماكن التسجیل یمكنك الحصول على نسخأو

 (847)أو رقم ) بالنسبة للمستشفى السویدي773( 989-3841) أو رقم 847( 570-5000بالمستشفى أو عبر البرید أو عن طریق االتصال برقم 
 .بالنسبة لمستشفى نورث ویست المحلي  618-4542

 
لیك استكمال وتقدیم طلب المساعدة المالیة (للمرضى غیر المؤھلین بشكل افتراضي) مع تقدیم أي مستندات لتكون مؤھًال لتلقي المساعدة المالیة، یتعین ع •

یوًما من تاریخ إرسال بیان الفاتورة األول عن الخدمات التي تطلب  240ثبوتیة مطلوبة. یجب تقدیم طلبات المساعدة المالیة في غضون فترة ال تتجاوز 
یمكن تطبیق بعض االستثناءات في ھذا الشأن على النحو الذي سیرد توضیحھ في ھذه السیاسة. ال یكون ألي بند من بنود ھذه  المساعدة المالیة بشأنھا.

 السیاسة األولویة على القوانین أو اللوائح الفیدرالیة أو الحكومیة أو المحلیة الساریة حالیًا أو التي ستسري مستقبًال.
 

مستشفى نورث ویست المحلي ومركز خدمات المرضى التابع لیكون لمكتب األعمال الموحد لنورث شور ومركز الخدمات المالیة بالمستشفى السویدي   •
إفادة مجتمع نورث لى السلطة النھائیة لتحدید ما إذا كانت نورث شور قد بذلت الجھود المعقولة لتحدید األھلیة لتلقي المساعدة المالیة. تھدف ھذه السیاسة إ

تج عنھا أي حقوق شور بما یتفق مع قیم التعاطف والرعایة. ال تعتبر سیاسة المساعدة المالیة ھذه عرًضا لتقدیم المساعدة المالیة ألي مریض معین، وال ین
 أو التزامات تعاقدیة. قد یتم تحدیث سیاسة المساعدة المالیة من قِبل نورث شور وفق تقدیرھا الخاص.

 
(ص) من قانون اإلیرادات الداخلیة  501السیاسات واإلجراءات المنصوص علیھا في ھذه السیاسة إلى االمتثال للوائح والیة إلینوي والمادة  تھدف •

 والتوجیھات ذات الصلة.
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 النطاق: .2
 

یاسة ملزمة تنطبق ھذه السیاسة على جمیع حاالت الطوارئ أو حاالت الرعایة الضروریة طبیًا التي تقدمھا إحدى مستشفیات نورث شور. ال تعتبر ھذه الس
ین یقدمون الرعایة في من سیاسة المساعدة المالیة بعض المعلومات المتعلقة بمقدمي الخدمات الذ )1الملحق (لمقدمي الخدمات الطبیة خارج المستشفى. یوضح 

ن ال تشكل خدماتھم حاالت الطوارئ أو الرعایة الضروریة طبیًا داخل مقر المستشفى الذین تشكل خدماتھم جزًءا من ھذه السیاسة، وقائمة بمقدمي الخدمات الذی
 یة بموجب ھذه السیاسة.جزًءا من ھذه السیاسة. ننوه أن الخدمات المقدمة مشمولة فقط في حال تبین استحقاقك للمساعدة المال

 
 التعریفات: .3

 
 یعني طلب الحصول على مساعدة مالیة ویتعین على المریض إكمال بیاناتھ. - الطلب

 
خالل فترة تقدیم الطلب، تقبل نورث شور طلب الحصول على المساعدة المالیة ومعالجتھ. تبدأ فترة تقدیم الطلب من تاریخ تقدیم الرعایة  - فترة تقدیم الطلب

 بعد تاریخ أول بیان فاتورة نظیر الرعایة الصحیة. 240الصحیة للمریض وتنتھي في الیوم 
 

ن الرسوم على المرضى المؤھلین للحصول على المساعدة المالیة مقابل الحصول على الرعایة في حاالت لن یتم فرض المزید م - المبالغ المفوترة بشكل عام
 الطوارئ أو الرعایة الضروریة طبیًا بخالف المبالغ المفوترة بشكل عام للمرضى الذین لدیھم تأمین.

 
عة"،  وھي إجمالي رسوم برامج میدیكیر مقابل الخدمة والمطالبات تُحتسب المبالغ المفوترة بشكل عام من جانب نورث شور باستخدام طریقة "المراج )1

شھًرا.  سیتم مراجعة الخصومات  12المسموح بھا من قبل شركة التأمین الصحي الخاصة مقسومة على إجمالي الرسوم لتلك المطالبات خالل فترة مدتھا 
المبالغ المفوترة بشكل عام لضمان عدم فرض أي رسوم إضافیة على المرضى بخالف المقدمة للمرضى المؤھلین لتلقي المساعدة المالیة مقابل حدود نسبة 

 المبالغ المفوترة بشكل عام.  
 

 من سیاسة المساعدة المالیة.   2الملحق یمكن االطالع على نسب المبالغ المفوترة بشكل عام في  )2
 

 من بدایة السنة. 120وتطبیقھا بحلول الیوم سیتم حساب النسبة المنقحة للمبالغ المفوترة بشكل عام على أساس سنوي  )3
 

بـ الرسوم االعتیادیة في وقت الفوترة األولیة، مضروبًا (مخفًضا) في عالقة التكالیف بالرسوم التي تحددھا المستشفى (یُشار إلیھا أیًضا  - تكلفة الخدمات المقدمة
 الیف برامج میدیكیر الُمعد من قِبل نورث شور والُمقدم مؤخًرا. یتم تحدیث التكالیف سنویًا."نسبة التكالیف إلى الرسوم" التي تحددھا المستشفى) بحسب تقریر تك

 
الخدمات المقدمة لعالج حالة ال تتطلب العنایة الفوریة. تشمل الخدمات االختیاریة العملیات التي تكون مفیدة للمریض لكنھا غیر عاجلة  - الخدمات االختیاریة

طبیًا والخدمات غیر الضروریة طبیًا، مثل جراحة التجمیل وجراحة األسنان التي یتم إجراؤھا فقط لتحسین المظھر أو العملیات  وتشمل الخدمات الضروریة
 االختیاریة األخرى التي ال تغطیھا عادةً خطط التأمین الصحي. ال تشمل المساعدة المالیة الخدمات االختیاریة غیر الضروریة طبیًا.

 
لخدمات المقدمة لمریض یعاني من حالة مرضیة ذات أعراض حادة وخطورة كافیة (بما في ذلك األلم الحاد واالضطرابات النفسیة و/ أو ا - خدمات الطوارئ

ض غیاب العنایة الطبیة الفوریة صحة الفرد (أو المراة الحامل أو جن حدق، ینھا) لخطر مأعراض تعاطي المخدرات)، بحیث من المتوقع على نحو معقول أن یُعِرّ
 أو یتسبب في إعاقة خطیرة في وظائف الجسم، أو خلل خطیر في أي عضو أو جزء من الجسم.

 
تتمثل في إجراءات التحصیل التي تتطلب اتخاذ إجراء قانوني أو قضائي ویمكن أن تنطوي على أنشطة أخرى مثل بیع الدین  - إجراءات التحصیل غیر العادیة

السلبیة لوكاالت أو مكاتب االئتمان. ال تشارك نورث شور في إجراءات التحصیل غیر العادیة وال تسمح لمحصلیھا لطرف آخر أو اإلبالغ عن المعلومات 
سیاسة خالل  بالمشاركة في إجراءات التحصیل غیر العادیة. یمكن االطالع على المزید من المعلومات الخاصة بسیاسات التحصیل التي تتبعھا نورث شور من

المنفصلة لنورث شور. یُمكن الحصول على نُسخ ورقیة مجانیة ھذه السیاسة من خالل الموقع اإللكتروني الفوترة والتحصیل 
assistance-us/billing/financial-www.northshore.org/about  أو من خالل الموقع-patients-www.swedishcovenant.org/for

 policy-assistance-financial-bill/hospital-your-visitors/pay-and  أو/assistance-insurance/financial-www.nch.org/billing  أو
 570-5000یمكنك الحصول على نسخ ورقیة مجانیة عند الطلب من قسم الطوارئ وأماكن التسجیل بالمستشفى أو عبر البرید أو عن طریق االتصال برقم 

 .بالنسبة لمستشفى نورث ویست المحلي  4542-618 (847)أو رقم ) بالنسبة للمستشفى السویدي773( 989-3841) أو رقم 847(
 

رار المریض والزوج أو الزوجة/ شریك االتحاد المدني ووالدي المریض أو األوصیاء علیھ (بالنسبة للمریض القاصر)، وأي معالین مذكورین في إق - األسرة
 دخل المریض أو أحد الوالدین ویعیشون في منزل المریض أو في منزل الوالدین أو األوصیاء. ضریبة

 
ي إجمالي الدخل السنوي لألسرة واالستحقاقات النقدیة من جمیع المصادر قبل خصم الضرائب، مخصوًما منھ المبالغ المخصصة لنفقة الطفل والت - دخل األسرة

لیة للوالیات المتحدة بھا. یشمل دخل األسرة، على سبیل المثال ال الحصر، األرباح وتعویض البطالة وتعویضات العمال والضمان یتم إبالغ دائرة اإلیرادات الداخ
لزوجة األرباح ونفقة ااالجتماعي ودخل الضمان اإلضافي والمساعدة العامة ومدفوعات المحاربین القدامى واستحقاقات الورثة والمعاش أو دخل التقاعد والفائدة و

 ونفقة الطفل وغیرھا من المصادر.
 

مستوى الدخل الذي یعتبر عنده الفرد على عتبة الفقر. یختلف مستوى الدخل باختالف حجم وحدة األسرة. یتم تحدیث مستوى الفقر سنویًا  - مستوى الفقر الفیدرالي
السجل الفیدرالي. ألغراض ھذه السیاسة، یمثل مستوى الفقر الموضح في ھذه  من قِبل وزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة بالوالیات المتحدة ونشر التحدیث في

ستوى الفقر التوجیھات المنشورة إجمالي الدخل. سیتم تحدیث مستوى الفقر الفیدرالي المستخدم ألغراض ھذه السیاسة بشكل سنوي.   یمكن االطالع على م
 من سیاسة المساعدة المالیة.   3الملحق الفیدرالي في 

 
حو یُقصد بالمساعدة المالیة المساعدة التي تقدمھا نورث شور للمرضى المستوفین لمعاییر مالیة معینة وغیر ذلك من معاییر األھلیة على الن - المساعدة المالیة

ات الرعایة الصحیة الضروریة طبیًا أو الُمعرف في سیاسة المساعدة المالیة لنورث شور لمساعدتھم على الحصول على الموارد المالیة الالزمة لدفع تكالیف خدم
وي الدخل الطارئة، التي تقدمھا نورث شور داخل المستشفى. قد یشمل المرضى المؤھلون لتلقي المساعدة المالیة المرضي غیر المؤمن علیھم والمرضى ذ

 تیرھم الطبیة بأكملھ أو بعًضا منھ.المنخفض والمرضى الذین لدیھم تغطیة جزئیة لكنھم غیر قادرین على دفع المبلغ المتبقي من فوا
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الخدمات أو الُمعدات التي تقدم للتشخیص والرعایة المباشرة وعالج حالة طبیة وتلبي معاییر الممارسة الطبیة الجیدة في المنطقة  - الخدمات المطلوبة طبیًا

خدمات  تشمل الالمحلیة، ویشملھا بالتغطیة ویعتبرھا ضروریة طبیًا برنامج میدیكیر وبرنامج میدیكید، وھي لیست لراحة المریض أو الطبیب في األساس.  ال
 الضروریة طبیًا خدمات الجراحة التجمیلیة أو الخدمات غیر الطبیة، مثل الخدمات االجتماعیة أو التعلیمیة أو المھنیة.

 
) وصف موجز لمتطلبات األھلیة والمساعدة 1ملخص سیاسة نورث شور للمساعدة المالیة الُمصاغ بلغة مبّسطة ویتضمن ما یلي:  - ملخص بصیغة مبّسطة 

) التعلیمات بشأن كیفیة الحصول على 3) قائمة بالموقع اإللكتروني والمواقع المادیة التي یمكن من خاللھا الحصول على طلبات المساعدة المالیة؛ 2؛ المقدمة
لغویة لسیاسة المساعدة  ) ترجمات5) تعلیمات االتصال للحصول على المساعدة بشأن إجراءات تقدیم الطلب؛ 4نسخة ورقیة مجانیة من سیاسة المساعدة المالیة؛ 

ن لتلقي المساعدة المالیة بخالف المبالغ و) بیان یؤكد بأنھ لن یتم فرض رسوم إضافیة على المرضى الذین تقرر أنھم مؤھل6المالیة والمستندات ذات الصلة؛ 
 المفوترة بشكل عام للخدمات في حاالت الطوارئ والخدمات الضروریة طبیًا.

 
 تم تحدید األھلیة لتلقي المساعدة المالیة بالرجوع إلى معاییر محددة إلثبات الحاجة المالیة للمریض غیر المؤمن علیھ دون استكمال طلبی - األھلیة االفتراضیة

 المساعدة المالیة.
 

قدیم ُملخص بلغة مبسطة لسیاسة ستبذل نورث شور الجھود المعقولة إلخطار المریض بشأن سیاسة المساعدة المالیة لنورث شور، من خالل ت - الجھود المعقولة
 المساعدة المالیة. وعالوة على ذلك، ستتخذ نورث شور الخطوات التالیة إلبالغ المرضى بسیاسة المساعدة المالیة لدى منظمة نورث شور.

 
فستوجھ نورث شور لھ إشعاًرا كتابیًا توضح إذا قدم المریض أو أحد أفراد أسرة المریض طلبًا غیر مكتمل لتلقي المساعدة المالیة،  - الطلبات غیر المكتملة )1

 فیھ المعلومات أو المستندات اإلضافیة المطلوبة.
 

 إذا قدم المریض أو أحد أفراد أسرة المریض طلبًا مكتمًال لتلقي المساعدة المالیة، فستوجھ نورث شور إشعاًرا كتابیًا یحدد ما إذا كان - الطلبات المكتملة )2
اعدة المالیة في الوقت المناسب وتُخطر المریض كتابیًا بھذا القرار (بما في ذلك، حیثما ینطبق، المساعدة التي یكون المریض المریض مؤھًال لتلقي المس

لتي لنسبة للطلبات امؤھًال للحصول علیھا) واألساس الذي بُني علیھ ھذا القرار.   سیتضمن ھذا اإلشعار أیًضا المبلغ الذي یمثل نسبة المساعدة المالیة (با
المریض تمت الموافقة علیھا) او سبب/ أسباب الرفض والمبلغ المتوقع دفعھ من جانب المریض و/أو أسرتھ حیثما ینطبق. وسیستمر المریض و/أو أسرة 

 في تلقي البیانات أثناء تقییم الطلب المكتمل.
 

سترسل نورث شور مجموعة متتابعة من البیانات التي توضح حساب المریض والمبلغ المستحق. ستتضمن بیانات المریض طلبًا یفید  - بیانات المریض )3
بأن المریض مسؤول عن إخبار نورث شور بوجود أي تغطیة تأمین صحي، كما ستتضمن إشعاًرا بسیاسة المساعدة المالیة لنورث شور، ورقم ھاتف 

 لمالیة وعنوان موقع إلكتروني یمكن من خاللھ تلقي مستندات المساعدة المالیة.لطلب المساعدة ا
 

سینشر موقع نورث شور إشعاًرا في مكان بارز یفید بتوفر المساعدة المالیة ویوضح إجراءات التقدم بطلب لتلقي  - الموقع اإللكتروني لنورث شور  )4
لمالیة الخاصة بھا مع قائمة من مزودي الخدمات المشمولین وغیر المشمولین بموجب سیاسة المساعدة المالیة.  ستنشر نورث شور سیاسة المساعدة ا

المساعدة المالیة، وملخص بلغة مبسطة، وطلب المساعدة المالیة، وسیاسة الفوترة والتحصیل على الموقع اإللكتروني 
assistance-us/billing/financial-www.northshore.org/about  الموقع اإللكتروني أو-www.swedishcovenant.org/for

 policy-assistance-financial-bill/hospital-your-sitors/payvi-and-patients  أو-www.nch.org/billing
assistance/-insurance/financialسم الطوارئ وأماكن التسجیل أو عبر .  ستوفر نورث شور نسًخا ورقیة مجانیة من ھذه المستندات عند الطلب في ق

بالنسبة   4542-618 (847)أو رقم ) بالنسبة للمستشفى السویدي773( 989-3841) أو رقم 847( 570-5000البرید أو عن طریق االتصال برقم 
 .لمستشفى نورث ویست المحلي

 
المریض غیر المشمول بالتغطیة التأمینیة بشكل كلي أو جزئي بموجب وثیقة التأمین الصحي، وغیر المستفید بموجب أي تأمین  - المریض غیر المؤمن علیھ

اص، أو برنامج صحي عام أو خاص أو منفعة صحیة أو برنامج تغطیة تأمینیة آخر للتأمین على الصحة (بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، التأمین الخ
على السیارات، یكیر، أو برنامج میدیكید، أو برنامج مساعدة ضحایا الجرائم)، والذي تكون إصابتھ غیر قابلة للتعویض ألغراض تعویض العمال أو التأمین مید

ل المریض أو التي تم الحصول أو المسؤولیة أو التأمین على أي طرف ثالث، على النحو الذي تحدده نورث شور بناًء على المستندات والمعلومات الُمقدمة من قِب
 علیھا من أي مصادر أخرى، لسداد رسوم خدمات الرعایة الصحیة المقدمة من قِبل نورث شور.

 
ساعة عادة)، إذا كان المرض  48الخدمات التي تُقدَّم لعالج مرض غیر متوقع أو إصابة غیر متوقعة تتطلب عنایة طبیة فوریة (في غضون  - الخدمات العاجلة

 أو اإلصابة ال یشكالن خطًرا على الحیاة ولكن قد یھدد طول مدة تأخیر العالج صحة المریض أو رفاھیتھ.
 

 اإلجراءات:  .4
 

A. لیكون المرضى واألُسر والمجتمع األوسع نطاقًا على درایة بتوفر المساعدة المالیة، ستتخذ نورث شور عدًدا من الخطوات إلخطار المرضى  :التواصل
تشمل ھذه یات. ووالزوار المترددین على مستشفیاتھا بتوفر المساعدة المالیة، ولنشر ھذه السیاسة بین أفراد المجتمع األوسع نطاقًا الذي تخدمھ المستشف

 اإلجراءات ما یلي:
 

i. :یُوَصى مرضى نورث شور بطلب المعلومات من المستشار المالي للمستشفى التي یتلقون العالج بھا، إذا توقعوا صعوبة دفع  االستشارات المالیة
علیھم أو غیر المؤمن علیھم بشكٍل  التكالیف الخاصة بھم من فاتورة المستشفى. یبذل المستشارون لدینا كافة الجھود لمساعدة المرضى غیر المؤمن

یواجھون تحدیات مالیة أخرى تتعلق بالدفع مقابل خدمات الرعایة الصحیة التي نقدمھا. یمكن للمستشارین البحث عن مدى أھلیة  نكاٍف أو الذی
ویض العامل أو المطالبة بالمسؤولیة، أو المرضى لتلقي مجموعة متنوعة من البرامج الممولة من قِبل الحكومة، أو تقدیم المساعدة فیما یتعلق بتع
 إعداد خطة سداد على فترة زمنیة ممتدة، أو مساعدة المرضى في التقدم للحصول على المساعدة المالیة.

 
ii. :رث سیتم تقدیم نسخة ورقیة من الملخص بلغة مبسطة من سیاسة المساعدة المالیة لنورث شور إلى جمیع المرضى. ستوفر نو الُملخص بلغة مبسطة

www.northshore.org/about-شور أیًضا نسًخا ورقیة مجانیة من مستندات سیاسة المساعدة المالیة على الموقع اإللكتروني 
 assistance-us/billing/financial أو الموقع اإللكتروني-visitors/pay-and-patients-www.swedishcovenant.org/for
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 policy-assistance-financial-bill/-your أو /assistance-insurance/financial-www.nch.org/billing عند الطلب في قسم  أو
 570-5000الطوارئ وأماكن التسجیل بالمستشفى. یمكنك أیًضا الحصول على نسخ ورقیة مجانیة كذلك عبر البرید أو عن طریق االتصال برقم 

 .بالنسبة لمستشفى نورث ویست المحلي  4542-618 (847)أو رقم لنسبة للمستشفى السویدي) با773( 989-3841) أو رقم 847(
 

iii.  ستقدم نورث شور سیاسة المساعدة المالیة الخاصة بھا، والملخص بلغة مبسطة، وطلب المساعدة المالیة، وسیاسة الفوترة  :تتوفر نسخ مترجمة
% أیھما أقل من السكان الذین سیستفیدون على األرجح بالخدمات التي 5فرد أو  1000والتحصیل، باللغة اإلنجلیزیة وأیة لغات أخرى یتحدث بھا 

رث شور.  ستوفر نورث شور أیًضا نسًخا ورقیة مجانیة من ھذه المستندات على الموقع اإللكتروني لنورث شور تقدمھا مستشفیات نو
assistance-us/billing/financial-www.northshore.org/about أو الموقع اإللكتروني -www.swedishcovenant.org/for

 policy-assistance-financial-bill/-your-visitors/pay-and-patients أو -insurance/financial-www.nch.org/billing
/assistance عند الطلب في قسم الطوارئ وأماكن التسجیل بالمستشفى. یمكنك أیًضا الحصول على نسخ ورقیة مجانیة كذلك عبر البرید أو عن  أو

بالنسبة لمستشفى   4542-618 (847)أو رقم بالنسبة للمستشفى السویدي )773( 989-3841) أو رقم 847( 570-5000طریق االتصال برقم 
 .نورث ویست المحلي

 
iv. على النحو التالي: سیتم تعلیق جمیع الالفتات الخاصة بالمساعدة المالیة في أماكن واضحة وبارزة بحیث یراھا  :بإمكاننا المساعدة بخصوص الالفتات

ال الحصر، قسم الطوارئ وأماكن تسجیل المرضى في نورث شور. ستوضح الالفتات توفر المساعدة الجمھور، بما في ذلك، على سبیل المثال 
 المالیة ورقم الھاتف الذي یمكن من خاللھ االتصال بالمستشار المالي للمزید من المعلومات.

 
v.  :سیتم توفیر الكتیبات بحیث تكون في متناول المریض وفي أماكن التسجیل وفي قسم الطوارئ وعند الصراف، وستتضمن إرشادات بشأن  الُكتیبات

عدة كیفیة تقدم المریض بطلب للحصول على برنامج میدیكیر وبرنامج میدیكید وبرنامج أول كیدز وبرنامج الرعایة األسریة، إلخ، وبرنامج المسا
 رث شور. ستتضمن الكتیبات تفاصیل االتصال ورقم الھاتف للمساعدة في مراجعة أو التقدم بطلب للحصول على المساعدة المالیة.المالیة لنو

 
vi. :سینشر موقع نورث شور اإللكتروني إشعاًرا في مكان بارز یفید بتوفر المساعدة المالیة ویوضح إجراءات التقدم بطلب لتلقي  الموقع اإللكتروني

لمالیة.  ستنشر نورث شور سیاسة المساعدة المالیة الخاصة بھا مع قائمة من مزودي الخدمات المشمولین وغیر المشمولین بموجب سیاسة المساعدة ا
المساعدة المالیة، وملخص بلغة مبسطة، وطلب المساعدة المالیة، وسیاسة الفوترة والتحصیل على الموقع اإللكتروني لنورث شور 

assistance-us/billing/financial-www.northshore.org/about  أو الموقع اإللكتروني     
 policy-assistance-financial-bill/hospital-your-visitors/pay-and-patients-www.swedishcovenant.org/for  أو

assistance/-insurance/financial-www.nch.org/billing شور نسًخا ورقیة مجانیة من ھذه المستندات عند الطلب في قسم . ستوفر نورث
) أو 847( 570-5000الطوارئ وأماكن التسجیل. یمكنك أیًضا الحصول على نسخ ورقیة مجانیة كذلك عبر البرید أو عن طریق االتصال برقم 

 .تشفى نورث ویست المحليبالنسبة لمس  4542-618 (847)أو رقم ) بالنسبة للمستشفى السویدي773( 989-3841رقم 
 

vii. :ستتضمن بیانات المریض طلبًا یفید بأن المریض مسؤول عن إخبار نورث شور بوجود أي تغطیة تأمین صحي، كما  فواتیر وبیانات المریض
خاللھ تلقي مستندات  یمكن من استتضمن إشعاًرا بسیاسة المساعدة المالیة لنورث شور، ورقم ھاتف لطلب المساعدة المالیة وعنوان موقع إلكترونیً 

 المساعدة المالیة.
 

B. :سیتم تحدید الحاجة للمساعدة المالیة وفقًا لإلجراءات التي تتضمن تقییم حاجة الفرد للمساعدة المالیة. وفیما یلي وصف  تحدید األھلیة لتلقي المساعدة المالیة
 لتلك اإلجراءات:

 
i. ھـ أدناه. إذا كان المریض مؤھًال بشكل افتراضي لتلقي المساعدة -4فقًا للمعاییر المحددة في القسم یكون تحدید األھلیة لتلقي المساعدة المالیة مكتمًال و

 المالیة، فلن یكون ھناك حاجة لتقدیم طلب للحصول على المساعدة المالیة. یُتوقع من المریض أو الوصي التعاون مع إجراءات الفحص وتقدیم
 ات ذات الصلة لتحدید مدى األھلیة االفتراضیة؛المعلومات الشخصیة أو المالیة والمستند

 
ii. ستندات إجراءات تقدیم طلب للحصول على المساعدة المالیة، حیث یُتوقع من المریض أو الوصي التعاون وتقدیم المعلومات الشخصیة أو المالیة والم

 ذات الصلة لتحدید مدى الحاجة للمساعدة المالیة؛
 

iii. شور الستكشاف مصادر بدیلة مناسبة للسداد والتغطیة من برامج السداد العامة والخاصة، ومساعدة المرضى على  الجھود المعقولة التي تبذلھا نورث
 تقدیم الطلبات لالستفادة بتلك البرامج. یمكن متابعة التغطیة من خالل الوسائل التالیة:

 
a(  المسؤولیة العامة. المواقع اإللكترونیة ومعلومات االتصال المتاحة لتعویضات العمال أو مطالبات 
b(  معلومات االتصال المتاحة بالنسبة للمرضى المحتجزین لدى الشرطة 
c(   الموقع اإللكترونيGet Covered Illinois بالنسبة للمرضى الذین یسجلون للحصول على التغطیة الصحیة أثناء التسجیل المفتوح 
d(   األھلیة لتغطیة التأمین الصحي، وتغطیة المساعدة العامة، والخدمات أداة إي كیر نكست (كجزء من باسبورت وان سورس) للبحث عن

 ة.االجتماعیة إلدارة الخدمات اإلنسانیة، وبرنامج إلینوي لصحة النساء، والخدمات الكلویة فقط، وبرنامج المساعدة المؤقتة لألسر المحتاج
e(  ) قاعدة بیانات نظام اإلدارة والمعلومات السریریةPACISبیانات نظام االھلیة المتكامل ( ) و/أو قاعدةIES للبحث عن تغطیة المساعدات (

 العامة
f( ) أداة بحث برنامج مساعدة التغذیة التكمیلیةSNAPمن خالل الموقع اإللكتروني لبطاقة تحویل المنافع اإللكتروني إلینوي لینك ( 

g(  أداة األھلیة إكسبریان للبحث عن تغطیة المساعدة العامة 
h(  ثة أخرى مناسبةمصادر أطراف ثال 

 
iv. تماني) استخدام مصادر البیانات الخارجیة المتاحة للجمھور والتي توفر معلومات عن قدرة المریض أو الوصي على الدفع (بما في ذلك التصنیف االئ

 ز)؛-4(انظر القسم 
 

v. خ السداد او الدیون المعدومة للمریض؛مراجعة حسابات المریض المستحقة للقبض المعلقة عن الخدمات التي سبق تقدیمھا في نورث شور وتاری 
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https://www.nch.org/billing-insurance/financial-assistance/
https://www.nch.org/billing-insurance/financial-assistance/
http://www.northshore.org/about-us/billing/financial-assistance
http://www.swedishcovenant.org/for-patients-and-visitors/pay-your-bill/hospital-financial-assistance-policy
https://www.nch.org/billing-insurance/financial-assistance/
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vi. ي شرًطا فقط تعتمد مستویات المساعدة المالیة الُمقدمة من قِبل نورث شور على الدخل وحجم االسرة ومستوى الفقر الفیدرالي. تعتبر اإلقامة في إلینو
ى الفقر الفیدرالي. یمكن للمرض غیر المؤمن علیھم للسكان غیر المؤمن علیھم الذین یبلغ دخلھم األسري ما بین أربعة أضعاف وستة أضعاف مستو

 والمرضى المؤمن علیھم، على حد سواء، التقدم بطلب لتلقي المساعدة المالیة؛ 
 

vii. المخففة  وستعتمد أھلیة المریض لتلقي المساعدة المالیة على الجداول الموضحة أدناه وقد تختلف بناًء على الوضع المالي للمریض والظروف المالیة
یتضمن لقي منافع الرعایة الصحیة من طرف ثالث. سیتم مراجعة دلیل األھلیة سنویًا بعد نشر دلیل مستوى الفقر من قِبل الحكومة الفیدرالیة، وسوت

یمكن أیًضا نسبة التكلفة إلى الرسوم لبرنامج میدیكیر والمودعة مؤخًرا لدى مستشفى نورث شور. إذا تخطى دخل األسرة الدلیل الموضح أدناه، ف
 إجراء بحث بشأن تلك األُسر للنظر في خطة السداد الخاصة بھا.

 
C. :بناء على مستویات الفقر الفیدرالیة، یُستخدم الجدول التالي لتحدید مبالغ الخصم المقدمة للمرضى  أھلیة المریض غیر المؤمن علیھ لتلقي المساعدة المالیة

. سیتم مراجعة الخصومات المقدمة للمرضى المؤھلین لتلقي المساعدة المالیة مقابل حدود نسبة المبالغ غیر المؤمن علیھم المؤھلین لتلقي المساعدة المالیة
 المفوترة بشكل عام لضمان عدم فرض أي رسوم إضافیة على المرضى بخالف المبالغ المفوترة بشكل عام.

 
تصنیف مستوى الفقر  

 الفیدرالي
0 %- 200% 

 مستوى الفقر الفیدرالي
201 %- 300% 

 مستوى الفقر الفیدرالي
301 %- 400% 

 مستوى الفقر الفیدرالي
401 %- 600% 

 مستوى الفقر الفیدرالي

 المبلغ الذي یُتوقع
 من المریض دفعھ  

المبلغ المدفوع: صفر 
دوالر / قیمة الخصم: 

100% 

% من تكلفة 100
 الخدمات المقدمة

% من تكلفة 100
 الخدمات المقدمة

 
المفوترة نسبة المبالغ 

 بشكل عام
 )2(انظر الملحق  

 الحد األقصى السنوي
للمبلغ المتوقع من 

 دفعھ المریض

المبلغ المدفوع: صفر 
دوالر / قیمة الخصم: 

100% 

% من دخل األسرة 20
 السنوي

% من دخل األسرة 20
 السنوي

% من دخل األسرة 20
 السنوي

 
i. من سیاسة المساعدة المالیة، كما یمكن االطالع على نسب المبالغ المفوترة بشكل عام لكل  3الملحق  یمكن االطالع على مستوى الفقر الفیدرالي في

 .2الملحق  مستشفى في
 

ii.  یُحدد السداد المتوقع لرسوم مستشفى نورث شور من خالل تخفیض رسوم المستشفى للخدمات الضروریة طبیًا على فاتورة المریض غیر المؤمن
كالیف المستشفى إلى نسبة الرسوم للمرضى الذین یبلغ دخلھم األسري ما بین ضعفي وأربعة أضعاف مستوى الفقر % من ت100علیھ بنسبة 

حساب  الفیدرالي، أو المبالغ المفوترة طبیًا للمرضى الذین یبلغ دخلھم األسري ما بین أربعة أضعاف وستة أضعاف مستوى الفقر الفیدرالي. سیتم
من بدایة السنة. یُمكن االطالع على نسب الخصم التي تقدمھا نورث شور حسب  120وي وتطبیقھا بحلول الیوم النسبة المنقحة على أساس سن

.  یُمكن االطالع على نِسب الخصم التي تقدمھا المستشفى السویدي حسب تصنیف مستوى الفقر 4الملحق تصنیف مستوى الفقر الفیدرالي في 
 .6 الملحقفي  الفیدرالير مستوى الفقحسب فئة  مستشفى نورث ویست المحلي اتموعلى نسب خصیمكن العثور  .5الملحق الفیدرالي في 

 
iii. ) 210امتثاًال لقانون الخصومات للمرضى غیر المؤمن علیھم بمستشفى إلینوي ILCS 89/1 تقتصر األھلیة لتلقي 4/1/09) الساري بتاریخ ،

ربعة أضعاف وستة أضعاف مستوى الفقر الفیدرالي على المرضى المقیمین في إلینوي أالمساعدة المالیة للمرضى الذین یبلغ دخلھم األسري ما بین 
% من 135أیًضا، قارنت نورث شور الخصومات بنسبة دوالر. وامتثاًال لھذا القانون  300وفي حال كانت رسوم الخدمات الضروریة طبیًا تتجاوز 

 تكالیف المستشفى إلى نسبة التكالیف إلى المبالغ المفوترة بشكل عام وطبقت الخصومات األكثر نفعًا بالنسبة للمرضى.
 

D. :الي لتحدید مبالغ الخصم المقدمة للمرضى بناء على مستویات الفقر الفیدرالیة، یُستخدم الجدول الت أھلیة المریض المؤمن علیھ لتلقي المساعدة المالیة
د سداد تأمینھم المؤمن علیھم المؤھلین لتلقي المساعدة المالیة. یجوز للمرضى طلب مقابل المساعدة المالیة للرصید المتبقي (أي رصید الدفع الذاتي) بع

دوالر أو أكثر.  300على المرضى الذین یبلغ رصیدھم المتبقي الصحي مقابل الخدمات الضروریة طبیًا. تقتصر المساعد المالیة للمرضى المؤمن علیھم 
ي رسوم سیتم مراجعة الخصومات المقدمة للمرضى المؤھلین لتلقي المساعدة المالیة مقابل حدود نسبة المبالغ المفوترة بشكل عام لضمان عدم فرض أ

نسب الخصم التي تقدمھا نورث شور حسب تصنیف مستوى الفقر الفیدرالي  إضافیة على المرضى بخالف المبالغ المفوترة بشكل عام. یُمكن االطالع على
یمكن العثور على . 5الملحق .  یُمكن االطالع على نِسب الخصم التي تقدمھا المستشفى السویدي حسب تصنیف مستوى الفقر الفیدرالي في 4الملحق في 

إذا تخطى دخل األسرة الدلیل الموضح أدناه، فیمكن إجراء  .6 الملحقفي  دراليمستوى الفقر الفیحسب فئة  مستشفى نورث ویست المحلي اتمونسب خص
 بحث بشأن تلك األُسر للنظر في خطة السداد الخاصة بھا.

 
تصنیف مستوى الفقر 

 الفیدرالي
0 %- 200% 

 مستوى الفقر الفیدرالي
201 %- 400% 

 مستوى الفقر الفیدرالي

 المبلغ الذي یُتوقع
 من المریض دفعھ  

المبلغ المدفوع: صفر دوالر / 
 %100قیمة الخصم: 

نسبة المبالغ المفوترة بشكل 
عام مضروبة في الرصید 
 المتبقي من الدفع الذاتي  

 
من سیاسة المساعدة المالیة، كما یمكن االطالع على نسب المبالغ المفوترة بشكل عام لكل  3الملحق  یمكن االطالع على مستوى الفقر الفیدرالي في

 .2الملحق  مستشفى في
 

E. :یتم تحدید أھلیة المرضى غیر المؤمن علیھم لتلقي المساعدة المالیة بناًء على وجود إحدى المعاییر المنصوص علیھا أدناه. إذا تبین   األھلیة االفتراضیة
سرة للمریض عن ضعفي مستوى ر واحد على األقل، فلیس ھناك حاجة ألي إثبات آخر للدخل. تمثل القائمة أدناه الظروف التي یقل فیھا دخل األوجود معیا

%. یجب استكمال بحث األھلیة االفتراضیة 100الفقر الفیدرالي ویكون المریض مؤھًال للحصول على تخفیض لرسوم الخدمات الضروریة طبیًا بنسبة 
األھلیة  لمریض غیر المؤمن علیھ في أقرب وقت ممكن بعد تلقي الخدمات الضروریة طبیًا وقبل إصدار أي فاتورة عن ھذه الخدمات. عند اإلخطار بحالةل
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یمكن لنورث االفتراضیة المحتملة، ستحتفظ نورث شور بأي بیان خاص بالمریض أثناء استكمال إجراءات مراجعة األھلیة االفتراضیة. عالوة على ذلك، 
ك الوكاالت شور العمل مع وكاالت خارجیة خیریة وغیر ھادفة للربح العتماد األفراد مسبقًا من أجل األھلیة المفترضة في الظروف المخففة. من بین تل

 على سبیل المثال: العیادات الصحیة المؤھلة اتحادیًا أو المنظمات الدینیة غیر الھادفة للربح.
 

i. االفتراضیة من خالل التسجیل في أحد البرامج التالیة: تتضح معاییر األھلیة 
 

a(  برنامج تغذیة النساء والرضَّع واألطفال 
b(  برنامج المساعدة الغذائیة التكمیلیة 
c(  برنامج إلینوي للغداء والفطور المجاني 
d(  برنامج مساعدة الطاقة المنزلیة منخفضة الدخل 
e(  برنامج المساعدة المؤقتة لألسر المحتاجة 
f(  برنامج دعم اإلسكان اإلیجاري التابع لھیئة تطویر اإلسكان في إلینوي 

g(  برنامج مجتمعي منظم أو برنامج صحي خیري لتقدیم الرعایة الطبیة، یقیم الوضع المالي للدخل المنخفض ویوثقھ كأحد المعاییر 
h(  ة غیر المشمولة بالتغطیةاألھلیة لالستفادة ببرنامج میدیكید، مع غیاب األھلیة في تاریخ الخدمة أو الخدم 

 
ii. :تتضح معاییر األھلیة االفتراضیة أیًضا من خالل ظروف الحیاة التالیة 

 
a(  .تلقي منحة المساعدة للخدمات الطبیة 
b(  .التشرد 
c(  .متوفي دون تركة 
d(  .اإلعاقة الذھنیة مع عدم وجود من یتصرف نیابة عن المریض 
e(  .اإلفالس الشخصي مؤخًرا 
f(  .الحبس في مؤسسة عقابیة 

g(  .االنتماء لنظام دیني وتبني نذر الفقر 
h(   مستوى الفقر األدلة مجلوبة من وكالة مستقلة إلعداد التقاریر تابعة لجھاٍت خارجیة، وتشیر إلى أن الدخل العائلي أقل بقدر مرتین من

 )FPL( الفیدرالي
 

iii. :تشمل طرق إثبات األھلیة االفتراضیة ما یلي 
 

a(  رنامج أو معاییر األھلیة االفتراضیة األخرى.التأكید اإللكتروني للتسجیل بالب 
b(   أو إثباٌت معاییر األھلیة األخرى. سیكون أي دلیٍل مما یلي ال یكون التأكید اإللكتروني المستقل أمًرا ممكنًا، سیُطلب إثباٌت على التسجیل عندما 

 مرضیًا: 
 

 قسیمة برنامج ویك (برنامج التغذیة التكمیلیة للنساء والرضع واألطفال)  .1
 )SNAP، أو نسخة طبعة شاشة إلثبات التسجیل، أو نسخة من خطاب اعتماد من برنامج ((SNAPبرنامج المساعدة التغذویة التكمیلیة (بطاقة  .2
 ى تنازل عن الرسومخطاب من المدرسة أو إشعار بتوقیع لوجبات مجانیة/بسعر ضئیل ومشتمل عل .3
 )LIHEAPمنحة أو خطاب اعتماد برنامج مساعدة الطاقة المنزلیة منخفضة الدخل ( .4
 ) أو منظمة الصلیب األحمر أو برنامج االستقصاءات TANFخطاب اعتماد برنامج مساعدة الطاقة المنزلیة منخفضة الدخل ( .5

 )HFSري () أو برنامج األمن الغذائي األسDHSالدیمغرافیة والصحیة (    
 إیصال باإلیجار في حالة وجود برنامج لإلسكان ذات الدعم الحكومي أو االتحادي .6
 ) أو خطاب منھاHUDخطاب لالتفاق على اإلیجار من المؤجر أو بطاقة وزارة االسكان والتنمیة المدنیة األمریكیة ( .7
 نويكشف حساب البطاقة أو المنحة الذي یعرض األھلیة الحالیة لبرنامج والیة إلی .8
 كشف حساب من الوكالة المسؤولة عن المنح أو خطاب المنح .9

 الشھادة الشخصیة أو خطاب من الكنیسة أو المأوى تؤكد صفة التشرد .10
 خطاب من محاٍم أو منزل جماعي أو مأوى أو طائفة دینیة أو كنیسة  .11
 في إجراءات إشھار اإلفالس إشعار إبراء ذمة المدین الذي یحدد أن نورث شور ھو بمثابة الجھة الدائنة المشمولة  .12

 
F. :الجدول الزمني لألھلیة 

 
i.  یم الطلب بالنسبة للمرضى غیر المؤمن علیھم، ستكون قرارات المساعدة المالیة فعالة بأثر رجعي لجمیع أرصدة الدفع الذاتي المؤرخة خالل فترة تقد

 ومستقبلیًا لمدة ستة أشھر على األقل دون أي إجراء آخر من قبل المریض. یجب على المریض إبالغ نورث شور بأي تغییر جوھري في الوضع
) یوًما من التغییر. قد یؤدي عدم 30المالي للمریض یحدث خالل فترة الستة أشھر والذي قد یؤثر على قرار المساعدة المالیة في غضون ثالثین (

ن قیام المریض باإلفصاح عن التحسن المادي في دخل األسرة إلى إبطال أي مساعدة مالیة تقدمھا نورث شور بعد حدوث التحسین المادي. قد تكو
 قرارات األھلیة االفتراضیة للمرضى غیر المؤمن علیھم فعالة بأثر رجعي فیما یتعلق بجمیع أرصدة الدفع الذاتي االفتتاحیة.  

 
ii. لطلب. بالنسبة للمرضى المؤمن علیھم، ستكون قرارات المساعدة المالیة فعالة بأثر رجعي لجمیع أرصدة الدفع الذاتي المؤرخة خالل فترة تقدیم ا

 لمرضى المؤمن علیھم إعادة تقدیم طلب للحصول على مساعدة مالیة ألي رعایة طارئة ورعایة طبیة ضروریة في المستقبل.یمكن ل
 

G. :ل أو  الفحص النھائي لقرارات أھلیة المساعدة المالیة ھناك حاالت قد یبدو فیھا المریض مؤھالً للحصول على مساعدة مالیة، لكن ال یوجد معھ طلب ُمسجَّ
ین في مستندات الدعم. في ھذه الحالة، یمكن استخدام بیانات الوكاالت الخارجیة أو تاریخ المدفوعات القابلة للسداد/المؤسسات الخیریة/الد انقصً أن ھناك 

أو  عيالمعدوم فیما یتعلق بحسابات جامعة نورث شور أو كال األمرین أو العضویة في المركز الصحي لمجتمع نورث شور في مستشفى إیفانستون الجام
ث شور على المساعدة مركز إیري للصحة العائلة لتحدید الحالة التأمینیة أو حالة التوظیف وتقدیر الدخل فیما یتعلق بقرارات المساعدة المالیة.  ستوافق نور

ھذه الحاالت، قد یتم إرسال تعدیل المالیة للمرضى الذین تم التحقق من وضعھم المالي من قبل جھاٍت خارجیة (على سبیل المثال، التصنیف االئتماني). في 
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قد یتم إجراء تأكید الحالة المالیة عبر جھة خارجیة  بالمساعدة المالیة إلى حساب المریض، ولن یكون مطلوبًا من المریض تقدیم طلب مساعدة مالیة.
 " أو المصادر األخرى للجھات الخارجیة.Experian Payment Navigatorباستخدام "

 
H. تقتصر المساعدة المالیة على الخدمات العاجلة أو الضروریة طبیًا الُمقدمة في المستشفى. ال یوجد في  أو الضروریة من الناحیة الطبیة: الخدمات العاجلة

ئة بغض النظر الحكومي فیما یتعلق بعالج الحاالت الطبیة الطار ھذا القسم ما یھدف إلى تغییر التزامات نورث شور أو ممارساتھا وفقًا للقانون االتحادي أو
 عن قدرة المریض على الدفع.

 
I. عملیة تقدیم الطلب 

 
i. یجب إكمال طلب المساعدة المالیة وتقدیمھ مع مستندات الدعم. تتوفر نسخ ورقیة مجانیة للطلب للتنزیل من خالل موقع نورث كیفیة تقدیم الطلب :

www.swedishcovenant.org/foror  assistance-us/billing/financial-www.northshore.org/about-شور على 
 policy-assistance-financial-bill/hospital-your-visitors/pay-and-patients أو-www.nch.org/billing

. assistance/-insurance/financial ورقیة مجانیة في قسم الطوارئ أو في مناطق التسجیل بالمستشفى. یمكنك أیًضا الحصول كما تتوفر نسخ
) بالنسبة للمستشفى 773( 989-3841) أو رقم 847( 570-5000على نسخ ورقیة مجانیة كذلك عبر البرید أو عن طریق االتصال برقم 

 .بالنسبة لمستشفى نورث ویست المحلي  4542-618 (847)أو رقم السویدي
 

ii. .یمكن للمتقدمین إرسال الطلب المكتمل ومستندات الدعم إلى عنوان جامعة نورث شور المدرج أدناه أو إحضارھم إلى مستشار مالي بالمستشفى 
ل یمكن للمرضى إیجاد مستشار مالي بالمستشفى من خالل زیارة مكتب التسجیل المركزي وطلب التحدث مع مستشار مالي. فیما یتعلق باألسئلة حو

مستشفى ملیة التقدیم أو المساعدة في ملء الطلب أو للتحقق من حالة الطلب المقدم، یتوفر مستشارون مالیون بالمستشفیات للمساعدة شخصًیا في الع
بالنسبة لمستشفى   4542-618 (847)أو رقم 3841-989) 773أو ( 5000-570) 847أو یمكنك االتصال بالمستشفى السویدي على رقم (

 .المحلينورث ویست 
 

iii. المكان الذي تُرسل إلیھ الطلبات المقدمة المكتملة: 
 

 النظام الصحي لجامعة نورث شور
 الخدمات المالیة للمرضى

 330، جناح رقم 1006ص.ب رقم 
 9877-60076سكوكي، إلینوي 

 6957-982 (847)الفاكس: 
 أو

 قابْل مستشاًرا مالیًا بالمستشفى
 
 

 المستشفى السویدي
 المالیةمركز الخدمات 

 نورث كالیفورنیا أفینیو 5145
 60625شیكاغو ، إلینوي 

 3838-878 (773)الفاكس: 
 أو

 قابْل مستشاًرا مالیًا بالمستشفى
 المحليمستشفى نورث ویست 
 مركز خدمات المرضى

  مالیةالستشارات االعنایة: 
 .غرب الطریق المركزي 800

 60005تون غأرلینغتون ھایتس، إلین
 

 847-618-4549: الفاكس
 أو

 قابْل مستشاًرا مالیًا بالمستشفى
 
 

iv. أ) یمكن بدء طلبات النظر للحصول على مساعدة مالیة أو األھلیة االفتراضیة من قبل أي من األفراد التالیة أسماؤھم خالل فترة تقدیم الطلب :
 المریض/مقدم الطلب، أو د) الطبیب المعالج للمریض.المریض أو الضامن، أو ب) ممثل المریض أو الضامن، أو ج) ممثل نورث شور نیابة عن 

 
v.  بصرف النظر عن االعتبارات الموضحة في مكان آخر في ھذه السیاسة، تقع على عاتق المریض مسؤولیة التعاون والمشاركة الكاملة في عملیة

فیما یتعلق بالنفقات الصحیة؛ وتوفیر جمیع الوثائق طلب المساعدة المالیة. یتضمن ذلك تقدیم معلومات حول أي تغطیة متوفرة من جھاٍت خارجیة 
یكیر، والشھادات في الوقت المناسب وبشكل مباشر والمطلوبة في التقدیم للحصول على التمویل عبر الحكومة أو البرامج األخرى (مثل، برنامج مید

سیاق قانون الرعایة الصحیة زھیدة األسعار، ومسؤولیة  وبرنامج میدیكید، وبرنامج أول كیدز، وبرنامج فامیلي كیر، تبادل التأمین الصحي في
لى النظر الجھات الخارجیة، وتمویل ضحایا الجرائم، إلخ.) أو لتحدید أھلیة المریض في طلب مساعدة مالیة أخرى. قد یؤثر عدم القیام بذلك سلبًا ع

) یوًما من طلب نورث شور 30ات والوثائق في غضون ثالثین (في طلب المساعدة المالیة للمریض. یُطلب من المرضى تقدیم المعلومات والشھاد
ْھ انتباه نورث شور إلى ظروف قاھرة. باستثناء حاالت األھلیة االفتراضیة، یجب أن یوقع المریض (أو ضامنھ/ممثلھ) طلب الم ساعدة ما لم یتوجَّ

 المالیة.
 

http://www.swedishcovenant.org/for-patients-and-visitors/pay-your-bill/hospital-financial-assistance-policy
http://www.swedishcovenant.org/for-patients-and-visitors/pay-your-bill/hospital-financial-assistance-policy
http://www.northshore.org/about-us/billing/financial-assistance/
http://www.northshore.org/about-us/billing/financial-assistance/
https://www.nch.org/billing-insurance/financial-assistance/
https://www.nch.org/billing-insurance/financial-assistance/
https://www.nch.org/billing-insurance/financial-assistance/
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vi. على المساعدة المالیة. إذا كان المریض متوفًي ولم یتم تحدید الطرف المسؤول،  یمكن للمستشار المالي مساعدة مقدم الطلب في عملیة التقدم للحصول
لعقاریة، فیجوز لممثل نورث شور وضع الطلب وإكمالھ باستخدام المعلومات والوثائق المتاحة (على سبیل المثال، نموذج إنفاق میدیكید، المستندات ا

 إلخ)
 

J. :الدخل األسري 
 

i.  واحد أو أكثر من المستندات التالیة التي تدلل على دخل األسرة، في حالة توفر ھذه المستندات. إذا كان ھناك أكثر یجب على المریض تقدیم مستند
 من موظف واحد في عائلة المریض، فیجب علیھم جمیعًا تقدیم مستند واحد أو أكثر من المستندات أدناه:

 
a(  والذي یتضمن أی�ا مما یلي: بطاقة ھویة ساریة صادرة عن الدولة أو فاتورة یجب على جمیع المتقدمین تقدیم دلیل على اإلقامة في إلینوي ،

مرافق سكنیة حدیثة أو عقد إیجار أو بطاقة تسجیل السیارة أو بطاقة تسجیل الناخبین أو برید آخر موجھ إلى مقدم الطلب من الحكومة أو 
نفس العنوان ویقدم التحقق من اإلقامة، أو خطاب من مأوى للمشردین أو مصدر آخر موثوق بھ، أو بیان من أحد أفراد األسرة الذي یقیم في 

 منزل انتقالي أو مرفق مماثل آخر.
b(  :إذا كان الشخص موظفًا 

 آخر إقرار ضریبي اتحادي تم رفعھ .1
 آخر كعبین لشیكات المدفوعات .2
 آخر كشفي حساب متعلقین بحسابات جاریة وحسابات ادخار وحسابات ائتمانیة اتحادیة .3

 
c(  :إذا كان الشخص یعمل لحسابھ الخاص 

 آخر إقرار ضریبي اتحادي تم رفعھ .1
 آخر كشفي حساب متعلقین بحسابات جاریة وحسابات ادخار وحسابات ائتمانیة اتحادیة .2

d(  :إذا كان الشخص غیر موظٍف 
 آخر إقرار ضریبي اتحادي تم رفعھ .1
 خطاب بمنحة بطالة یسرد استحقاقاتك المالیة .2
 السابق ممھور بتاریخ إنھاء العملخطاب من صاحب العمل  .3
 خطاب بتأكید الدعم .4

e(  :إذا كان الشخص طالبًا منتظًما 
دلیل على االلتحاق بالكلیة (بما في ذلك خطاب من الكلیة أو الجامعة یوضح حالة االنتظام لدیك، أو مستندات بالرسوم الدراسیة/الوثائق  .1

 المالیة)
f(  :إذا كان الشخص متقاعًدا لداعي اإلعاقة 

 ر إقرار ضریبي اتحادي تم رفعھ (إذا لزم األمر)آخ .1
 خطاب بمنحة مقدمة من إدارة الضمان االجتماعي یوضح مبلغ االستحقاق الشھري .2
 آخر كشفي حساب متعلقین بحسابات جاریة وحسابات ادخار وحسابات ائتمانیة اتحادیة .3

g( (إذا انطبق ذلك) إثباٌت على دخل آخر من غیر المرتب 
 أو األطفال أو كلیھماخطاب دعم لألزواج  .1
 الدخل الوارد من إیجار الممتلكات العقاریة .2
 الدخل الوارد من االستثمار في الممتلكات العقاریة .3
 أي مصادر أخرى للدخل غیر واردةٌ أعاله .4

 
ii. تعدیل أي قرار إذا ظھر  باستثناء حاالت األھلیة االفتراضیة، یجب على مقدم الطلب التوقیع على شھادة الطلب. یجوز لجامعة نورث شور إلغاء أو

 دلیل الحق یفید بأن مقدم الطلب قدَّم معلومات خاطئة بشكٍل واضح.
 

K. :یجوز لمقدمي الطلبات تقدیم وثائق إضافیة فیما یتعلق باألصول أو النفقات أو الدخل أو الدیون المستحقة أو الظروف األخرى التي قد  المستندات اإلضافیة
ب الحصول على المساعدة المالیة التي تساوي أو تزید عن المبالغ التي ھم مؤھلون للحصول علیھا بموجب سیاسة تظھر صعوبة مالیة بما یدعم طل

مستندات الدخل المساعدة المالیة ھذه. قد تطلب نورث شور من المتقدمین تقدیم وثائق إضافیة إذا كان الوضع المالي لمقدم الطلب ال ینعكس بشكل كاف في 
 السالف ذكرھا.

 
L. یوًما بعد تلقیھا 45ستبذل نورث شور قُصارى جھدھا إلخطار المتقدمین كتابیًا بقرارات المساعدة المالیة في غضون خمسة وأربعین ( عار باألھلیة:إش (

تمدة) والمبلغ المتوقع دفعھ طلب لمساعدة مالیة مكتمل بالكامل. سیتضمن ھذا اإلخطار أیًضا مبلغ المساعدة المالیة بالنسبة المئویة (فیما یتعلق بالطلبات المع
لب المساعدة من المریض و/أو العائلة عند االقتضاء. وسیستمر المریض و/أو أسرة المریض في تلقي البیانات أثناء تقییم الطلب المكتمل. إذا تم رفض ط

 ات االتصال إذا كان لدى مقدم الطلب أي استفسارات.  المالیة، كلیًا أو جزئیًا، یجب على نورث شور إبالغ مقدم الطلب بسبب (أسباب) القرار وتقدیم معلوم
 

M. :إذا قدَّم المریض و/أو العائلة طلبًا غیر مكتمل، فسترسل نورث شور إشعاًرا مكتوبًا یصف المعلومات أو الوثائق اإلضافیة المطلوبة. الطلبات غیر المكتملة 
 

N. :َم عن قصد معلومات خاطئة أو مضللة بشكٍل واضح بشأن قدرتھ على دفع النفقات الطبیة، إذا تم التأكد أن مقدم الطلب قد قدَّ  معلومات خاطئة أو مضللة
رث شور فیجوز أن ترفض نورث شور الطلبات الحالیة أو المستقبلیة لمقدم الطلب. في حالة تقدیم معلومات خاطئة مع عدم وجود نیة سیئة، فستؤسس نو

ساعدة المالیة بالفعل بناًء على تقدیم المریض المتعمد لمعلومات خاطئة بشكٍل واضح، فیجوز لنورث شور قرارھا على المعلومات الُمصححة. إذا ُمنحْت الم
قد تكون مستحقة. إلغاء منحة المساعدة المالیة المقدمة مسبقًا، وفي ھذه الحالة تحتفظ نورث شور بجمیع الحقوق القانونیة لطلب تسدید المریض ألي مبالغ 

 معلومات خاطئة بشكل واضح على نحٍو غیر مقصود، فستقوم نورث شور بمراجعة القرار بناًء على المعلومات الُمصححة.إذا كان قد تم تقدیم 
 

 المرفقات: .5
 

 قائمة موفري الخدمات/األطباء بسیاسة المساعدة المالیة - 1 الملحق
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 النسب المئویة للمبالغ التي تمت فوترتھا بشكل عام عبر المنشأة - 2الملحق 
 مستوى الفقر الفیدراليالمبادئ التوجیھیة حول  - 3 الملحق

 جداول بخصومات رسوم نورث شور للحصول على المساعدات المالیة - 4الملحق 
 جداول بخصومات المستشفى السویدي للحصول على المساعدات المالیة - 5 الملحق

 المساعدات المالیةللحصول على  المحليمستشفى نورث ویست ات موخصبجداول  - 6الملحق 
 

 التوزیع: .6
 

 دلیل التوجیھات اإلداریة       
 

 المسؤولیة الواردة في السیاسة: .7
 

الخدمات المالیة للمرضىنائب الرئیس األول،   
 
 المراجع: .8

 خارجیة داخلیة

 دلیل التوجیھات اإلداریة: سیاسة الفوترة والتحصیل
 دلیل التوجیھات اإلداریة: القانون المتعلق بإمكانیة نقل التأمین الصحي والمساءلة 

 (إدارة المعلومات)
دلیل التوجیھات اإلداریة: السیاسات المرتبطة القانون المتعلق بإمكانیة نقل التأمین الصحي 

 والمساءلة
سیاسة اختبارات الفحص دلیل االمتثال لقانون العالج الطبي الطارئ وَدور الوالدة النشط: 

 الطبي فیما یتعلق بقانون العالج الطبي الطارئ وَدور الوالدة النشط

 وزارة الصحة والخدمات البشریة     
 المبادئ التوجیھیة االتحادیة للقضاء على الفقر

قانون خصومات المشافي المطبقة على المرضى غیر المؤمن 
 )ILCS 89/1 210علیھم (

  (ص) 501الداخلیة، القسم قانون اإلیرادات 

 
 المراجعة: .9

 
 ون تقدیمھ.تحتفظ المنظمة بالحق في مراجعة شروط السیاسة وأحكامھا أو تعدیلھا أو مراجعتھا أو تغییرھا في حدود القانون بتقدیم إشعار معقول أو د

 
 االعتماد: .10

 
 

        Brian M. Washa    
 التوقیع                         

 
          Sr. Vice President, Business Services                        
 .                       الوظیفة

 
2022/8/2 

 التاریخ         
 

              Douglas D. Welday        
 التوقیع                         

 
    Chief Financial Officer   

 الوظیفة                                                                                               

   
2/8/2022 

 التاریخ         
 

  . التواریخ:11
23/9 
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 1 الملحق
 قائمة موفري الخدمات/األطباء بسیاسة المساعدة المالیة

 
مستشفى نورث ویست و تشمل ھذه السیاسة جمیع موفري الخدمات/األطباء الذین یتبعون جامعة نورث شور والمجموعة الطبیة السویدیة

تتوفر قائمة بموفري الخدمات المستقلین/غیر العاملین الذین یوفرون رعایة طارئة أو رعایة طبیة ضروریة أخرى في منشآت  المحلي.
www.northshore.org/about-تغطیھا ھذه السیاسة عبر اإلنترنت في مستند منفصل على  المستشفى نورث شور التي 

assistance-us/billing/financial تتوفر قائمة بموفري الخدمات المستقلین/غیر العاملین الذین یوفرون رعایة طارئة أو رعایة .
تغطیھا ھذه السیاسة عبر اإلنترنت في مستند منفصل على  الطبیة ضروریة أخرى في المستشفى السویدي والتي 

-assistance-financial-bill/hospital-your-visitors/pay-and-patients-www.swedishcovenant.org/for
 policy مستشفى في  أخرى رعایة طبیة ضروریةأو رعایة طارئة  وفرونغیر العاملین الذین یالخدمات المستقلین/ وفريتتوفر قائمة بم

-www.nch.org/billingوالتي ال تغطیھا ھذه السیاسة عبر اإلنترنت في مستند منفصل على  نورث ویست المحلي
insurance/financial-assistance/ .  عند الطلب في قسم الطوارئ ومناطق  1 الملحقتتوفر أیًضا نسخ ورقیة مجانیة من

أو على رقم نورث شور بالنسبة لمستشفى  5000-570 (847)التسجیل بالمستشفى وعن طریق البرید عن طریق االتصال على رقم 
.  ستُجرى بالنسبة لمستشفى نورث ویست المحلي  4542-618 (847)رقم على أو لمستشفى السویديبالنسبة ل 989-3841 (773)

 تحدیثات على تغییرات على قائمة موفري الخدمات على أساس ربع سنوي.
  

http://www.northshore.org/about-us/billing/financial-assistance/
http://www.northshore.org/about-us/billing/financial-assistance/
http://www.northshore.org/about-us/billing/financial-assistance/
http://www.swedishcovenant.org/for-patients-and-visitors/pay-your-bill/hospital-financial-assistance-policy
http://www.swedishcovenant.org/for-patients-and-visitors/pay-your-bill/hospital-financial-assistance-policy
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 2 الملحق
 النسب المئویة للمبالغ التي تمت فوترتھا بشكل عام

 
لن تُفرض رسوم على المرضى المؤھلین للحصول على المساعدة المالیة مقابل الرعایة الطارئة أو الطبیة الضروریة أكثر من المبالغ 

قیمھا بشكل عام للمرضى الذین یغطیھم التأمین. تُحسب النسب المئویة للمبالغ التي تمت فوترتھا بشكل عام باستخدام  التي تمت فوترة
طریقة "األثر الرجعي"، والتي ھي عبارة عن القیمة اإلجمالیة الستحقاقات شركة التأمین الصحي الخاص وخدمة التقاضي مقابل الخدمات 

شھًرا. سیتم مراجعة الخصومات المقدمة للمرضى  12مقسَّمة على إجمالي الرسوم تلك االستحقاقات لمدة  التي یوفرھا برنامج میدیكیر،
المؤھلین لتلقي المساعدة المالیة مقابل حدود نسبة المبالغ المفوترة بشكل عام لضمان عدم فرض أي رسوم إضافیة على المرضى بخالف 

 المبالغ المفوترة بشكل عام.
 

 
 

 120لالستفادة من ھذه السیاسة، یجب حساب النسب المئویة للمبالغ التي تمت فوترتھا بشكل عام لكل منشأة سنویًا وتطبیقھا بحلول الیوم الـ 
 بعد بدایة العام.

  

 موفر الخدمة
النسب المئویة للمبالغ 

التي تمت فوترتھا بشكل 
 عام

النسب المئویة 
 للخصومات

 %70 %30 مستشفى إیفانستون
 %70 %30 مستشفى جلینبروك

 %70 %30 مستشفى ھایالند بارك الجامعي
 %70 %30 مستشفى سكوكي

 %81 %19 المستشفى السویدي
 %71 %29 مستشفى نورث ویست المحلي

 %70 %30 الطبیة مجموعة نورث شور
 %81 %19 المجموعة الطبیة السویدیة

 %71 %29 مستشفى نورث ویست المحليل المجموعة الطبیة



 AD-1032  سیاسة المساعدة المالیة
 15من  12الصفحة   
  

 

 3 الملحق 
 مستوى الفقر الفیدراليالمبادئ التوجیھیة حول 

 
 

تٌعد المبادئ التوجیھیة للقضاء على الفقر الُمشار إلیھا في ھذه السیاسة ھي تلك التي تصدرھا كل عام وزارة الصحة والخدمات البشریة 
لعتبات الدخل في المبادئ التوجیھیة الحالیة للقضاء على األمریكیة، على النحو التي نشرت علیھ في السجل االتحادي.  لقد نُشِرْت بیانات 

 .2022ینایر  12الفقر في 
 

 مستوى الفقر الفیدرالي حجم األسرة
 اأمریكیً  ادوالرً  13,590 1
 ةأمریكی اتدوالر 18,310 2
 اأمریكیً  ادوالرً  23,030 3
 اأمریكیً  ادوالرً  27,750 4
 اأمریكیً  ادوالرً  32,470 5
 اأمریكیً  ادوالرً  37,190 6
 ةأمریكی اتدوالر 41,910 7
 اأمریكیً  ادوالرً  46,630 8

 
مستوى الفقر لكل شخص إضافي  اأمریكیً  ادوالرً  4,720أشخاص، یُضاف  8دد أفرادھا عن بالنسبة إلى الوحدات األسریة التي یزید ع

 .الفیدرالي
 
 

الدخل المحددة أعاله ھي على أساس الدخل اإلجمالي، بالرغم من أن بعض تحقیقًا ألغراض ھذه السیاسة، من المفھوم أن مستویات 
خل األحكام تسمح بإجراء تعدیالت على الدخل فیما یخص النفقات الطبیة غیر االعتیادیة.  لالستفادة من ھذه السیاسة، تُحدَُّث مستویات الد

 حكومة االتحادیة في السجل االتحادي.االتحادي فیما یتعلق بالفقر سنویًا بعد مراجعتھا ونشرھا بواسطة ال
  



 AD-1032  سیاسة المساعدة المالیة
 15من  13الصفحة   
  

 

 4الملحق 
 جداول بخصومات رسوم نورث شور للحصول على المساعدات المالیة

 
 جدول خصومات المرضى غیر المؤمن علیھم

 
للخصومات ) للمرضى غیر المؤمن علیھم.  ستُطبق النسب المئویة FPL( مستوى الفقر الفیدراليفئة فیما یلي، نسب الخصم المئویة وفق 

 على تكالیف الرعایة الطارئة أو الرعایة الطبیة الضروریة.
 

مستوى % 200-0%  
 (FPL) الفقر الفیدرالي

201%-300% 
 مستوى الفقر الفیدرالي

 301%-400% 
 مستوى الفقر الفیدرالي

 401%-600% 
 مستوى الفقر الفیدرالي

الحد األقصى للدخل قیاًسا  حجم األسرة 
 %100بخصم بنسبة 

الحد األقصى للدخل قیاًسا 
 %75بخصم بنسبة 

الحد األقصى للدخل قیاًسا 
 %75بخصم بنسبة 

ألقصى للدخل قیاًسا الحد ا
 %70بخصم بنسبة 

 اأمریكیً  ادوالرً  81,540  اأمریكیً  ادوالرً  54,360  اأمریكیً  ادوالرً  40,770  اأمریكیُ  ادوالرً  27,180  1
 اأمریكیً  ادوالرً  109,860  اأمریكیً  ادوالرً  73,240  اأمریكیً  ادوالرً  54,930  اأمریكیً  ادوالرً  36,620  2

 اأمریكیً  ادوالرً  138,180  اأمریكیً  ادوالرً  92,120  اأمریكیً  ادوالرً  69,090  اأمریكیً  ادوالرً  46,060  3

 دوالر أمریكي 166,500  دوالر أمریكي 111,000  اأمریكیً  ادوالرً  83,250  اأمریكیً  ادوالرً  55,500  4
 اأمریكیً  ادوالرً  194,820  اأمریكیً  ادوالرً  129,880  اأمریكیً  ادوالرً  97,410  اأمریكیً  ادوالرً  64,940  5

 اأمریكیً  ادوالرً  223,140  اأمریكیً  ادوالرً  148,760  اأمریكیً  ادوالرً  111,570  اأمریكیً  ادوالرً  74,380  6

 اأمریكیً  ادوالرً  251,460  اأمریكیً  ادوالرً  167,640  اأمریكیً  ادوالرً  125,730  اأمریكیً  ادوالرً  83,820  7
 اأمریكیً  ادوالرً  279,780  اأمریكیً  ادوالرً  186,520  اأمریكیً  ادوالرً  139,890  اأمریكیً  ادوالرً  93,260  8

الحد األقصى 
لتسدید المبالغ 

 سنویًا

دوالر أمریكي  0
% 100"تسدید"/ 

 "خصم"

% من دخل األسرة 20
 السنوي

% من دخل األسرة 20
 السنوي

% من دخل األسرة 20
 السنوي

 
 جدول خصومات المرضى المؤمن علیھم

 

) للمرضى المؤمن علیھم.  ستُطبق النسب المئویة FPLفیما یلي، نسب الخصم المئویة وفق فئة خط الفقر على المستوى االتحادي (
 المتبقیة التي یدفعھا المریض بنفسھ مقابل الحصول على الرعایة الطارئة أو الرعایة الطبیة الضروریة. للخصومات على المبالغ

 

  0%-200 % 
 مستوى الفقر الفیدرالي

)FPL( 

201%-400 % 
 مستوى الفقر الفیدرالي

)FPL( 

الحد األقصى للدخل قیاًسا  حجم األسرة
 %100بخصم بنسبة 

ألقصى للدخل قیاًسا الحد ا
 %70بخصم بنسبة 

 اأمریكیً  ادوالرً  54,360  اأمریكیً  ادوالرً  27,180  1
 اأمریكیً  ادوالرً  73,240  اأمریكیً  ادوالرً  36,620  2
 اأمریكیً  ادوالرً  92,120  اأمریكیً  ادوالرً  46,060  3
 دوالر أمریكي 111,000  دوالر أمریكي 55,500  4
 اأمریكیً  ادوالرً  129,880  اأمریكیً  ادوالرً  64,940  5
 اأمریكیً  ادوالرً  148,760  اأمریكیً  ادوالرً  74,380  6
 اأمریكیً  ادوالرً  167,640  اأمریكیً  ادوالرً  83,820  7
 اأمریكیً  ادوالرً  186,520  اأمریكیً  ادوالرً  93,260  8

  



 AD-1032  سیاسة المساعدة المالیة
 15من  14الصفحة   
  

 

 5 الملحق
 المالیةجداول بخصومات المستشفى السویدي للحصول على المساعدات 

 
 جدول خصومات المرضى غیر المؤمن علیھم

 
) للمرضى غیر المؤمن علیھم.  ستُطبق النسب المئویة للخصومات FPL( مستوى الفقر الفیدراليفیما یلي، نسب الخصم المئویة وفق فئة 

 على تكالیف الرعایة الطارئة أو الرعایة الطبیة الضروریة.
 

مستوى % 200-0%  
 (FPL) الفقر الفیدرالي

201%-300% 
 مستوى الفقر الفیدرالي

 301%-400% 
 مستوى الفقر الفیدرالي

 401%-600% 
 مستوى الفقر الفیدرالي

الحد األقصى للدخل قیاًسا  حجم األسرة 
 %100بخصم بنسبة 

ألقصى للدخل قیاًسا الحد ا
 %83بخصم بنسبة 

ألقصى للدخل قیاًسا الحد ا
 %83بخصم بنسبة 

ألقصى للدخل قیاًسا الحد ا
 %81بخصم بنسبة 

 اأمریكیً  ادوالرً  81,540  اأمریكیً  ادوالرً  54,360  اأمریكیً  ادوالرً  40,770  اأمریكیً  ادوالرً  27,180  1
 اأمریكیً  ادوالرً  109,860  اأمریكیً  ادوالرً  73,240  اأمریكیً  ادوالرً  54,930  اأمریكیً  ادوالرً  36,620  2

 اأمریكیً  ادوالرً  138,180  اأمریكیً  ادوالرً  92,120  اأمریكیً  ادوالرً  69,090  اأمریكیً  ادوالرً  46,060  3

 دوالر أمریكي 166,500  دوالر أمریكي 111,000  اأمریكیً  ادوالرً  83,250  دوالر أمریكي 55,500  4

 اتدوالر 97,410  اأمریكیً  ادوالرً  64,940  5
 اأمریكیً  ادوالرً  194,820  اأمریكیً  ادوالرً  129,880  ةأمریكی

 اأمریكیً  ادوالرً  223,140  اأمریكیً  ادوالرً  148,760  اأمریكیً  ادوالرً  111,570  اأمریكیً  ادوالرً  74,380  6

 اأمریكیً  ادوالرً  251,460  اأمریكیً  ادوالرً  167,640  اأمریكیً  ادوالرً  125,730  اأمریكیً  ادوالرً  83,820  7

 اأمریكیً  ادوالرً  279,780  اأمریكیً  ادوالرً  186,520  اأمریكیً  ادوالرً  139,890  اأمریكیً  ادوالرً  93,260  8
الحد األقصى 
لتسدید المبالغ 

 سنویًا

دوالر أمریكي "تسدید"/  0
 %" خصم"100

% من دخل األسرة 20
 السنوي

% من دخل األسرة 20
 السنوي

% من دخل األسرة 20
 السنوي

 
 خصومات المرضى المؤمن علیھمجدول 

 
) للمرضى المؤمن علیھم.  ستُطبق النسب المئویة للخصومات على FPL( مستوى الفقر الفیدراليفیما یلي، نسب الخصم المئویة وفق فئة 

  المبالغ المتبقیة التي یدفعھا المریض بنفسھ مقابل الحصول على الرعایة الطارئة أو الرعایة الطبیة الضروریة.
 

  0%-200 % 
 مستوى الفقر الفیدرالي

)FPL( 

201%-400 % 
 مستوى الفقر الفیدرالي

)FPL( 

الحد األقصى للدخل قیاًسا  حجم األسرة
 %100بخصم بنسبة 

ألقصى للدخل قیاًسا الحد ا
 %81بخصم بنسبة 

 اأمریكیً  ادوالرً  54,360  اأمریكیً  ادوالرً  27,180  1
 اأمریكیً  ادوالرً  73,240  اأمریكیً  ادوالرً  36,620  2
 اأمریكیً  ادوالرً  92,120  اأمریكیً  ادوالرً  46,060  3
 دوالر أمریكي 111,000  دوالر أمریكي 55,500  4
 اأمریكیً  ادوالرً  129,880  اأمریكیً  ادوالرً  64,940  5
 اأمریكیً  ادوالرً  148,760  اأمریكیً  ادوالرً  74,380  6
 اأمریكیً  ادوالرً  167,640  اأمریكیً  ادوالرً  83,820  7
 اأمریكیً  ادوالرً  186,520  اأمریكیً  ادوالرً  93,260  8

 



 AD-1032  سیاسة المساعدة المالیة
 15من  15الصفحة   
  

 

6 الملحق  
 جداول بخصومات مستشفى نورث ویست المحلي للحصول على المساعدات المالیة

 
 المؤمن علیھم غیر جدول خصومات المرضى

 
) للمرضى غیر المؤمن علیھم.  ستُطبق النسب المئویة للخصومات FPL( مستوى الفقر الفیدراليفیما یلي، نسب الخصم المئویة وفق فئة 

 على تكالیف الرعایة الطارئة أو الرعایة الطبیة الضروریة.
 

مستوى الفقر  200%-0%  
 الفیدرالي

201%-300% 
  مستوى الفقر الفیدرالي

301%-400% 
  مستوى الفقر الفیدرالي

401%-600% 
  مستوى الفقر الفیدرالي

حجم 
الحد األقصى للدخل قیاًسا  األسرة

  %100بخصم بنسبة 
الحد األقصى للدخل قیاًسا 

  %72بخصم بنسبة 
الحد األقصى للدخل قیاًسا 

  %72 بخصم بنسبة
الحد األقصى للدخل قیاًسا 

 %71بخصم بنسبة 

 اأمریكیً  ادوالرً  81,540 اأمریكیً  ادوالرً  54,360 اأمریكیً  ادوالرً  40,770 اأمریكیً  ادوالرً  27,180 1

  اأمریكیً  ادوالرً  109,860 اأمریكیً  ادوالرً  73,240 اأمریكیً  ادوالرً  54,930 اأمریكیً  ادوالرً  36,620 2

  اأمریكیً  ادوالرً  138,180 دوالر أمریكي 92,120 اأمریكیً  ادوالرً  69,090 اأمریكیً  ادوالرً  46,060 3

  دوالر أمریكي 166,500 دوالر أمریكي 111,000 اأمریكیً  ادوالرً  83,250 دوالر أمریكي 55,500 4

 اأمریكیً  ادوالرً   194,820 دوالر أمریكي 129,880 ةأمریكی اتدوالر 97,410 اأمریكیً  ادوالرً  64,940 5

 اأمریكیً  ادوالرً   223,140 دوالر أمریكي148,760 اأمریكیً  ادوالرً  111,570 اأمریكیً  ادوالرً  74,380 6

 اأمریكیً  ادوالرً  251,460 دوالر أمریكي 167,640 اأمریكیً  ادوالرً  125,730 اأمریكیً  ادوالرً  83,820 7

 اأمریكیً  ادوالرً   279,780 دوالر أمریكي 186,520 اأمریكیً  ادوالرً  139,890 اأمریكیً  ادوالرً  93,260 8
الحد 

األقصى 
لتسدید 
المبالغ 
 سنویًا

دوالر أمریكي "تسدید"/  0
% من دخل األسرة 20 % من دخل األسرة السنوي20 % من دخل األسرة السنوي20 %" خصم"100

 السنوي

 
 المؤمن علیھم جدول خصومات المرضى

 
) للمرضى المؤمن علیھم.  ستُطبق النسب المئویة للخصومات على FPL( مستوى الفقر الفیدراليفیما یلي، نسب الخصم المئویة وفق فئة 

 المتبقیة التي یدفعھا المریض بنفسھ مقابل الحصول على الرعایة الطارئة أو الرعایة الطبیة الضروریة.المبالغ 
 

   0%-200%  
 مستوى الفقر الفیدرالي

201%-400%  
 مستوى الفقر الفیدرالي

 حجم األسرة
الحد األقصى للدخل قیاًسا 

 %100بخصم بنسبة 
الحد األقصى للدخل قیاًسا 

 %71 بخصم بنسبة

 اأمریكیً  ادوالرً   54,360 اأمریكیً  ادوالرً  27,180 1
 اأمریكیً  ادوالرً  73,240 اأمریكیً  ادوالرً  36,620 2
 اأمریكیً  ادوالرً  92,120 اأمریكیً  ادوالرً  46,060 3
 دوالر أمریكي 111,000 دوالر أمریكي 55,500 4
 اأمریكیً  ادوالرً  129,880 اأمریكیً  ادوالرً  64,940 5
 اأمریكیً  ادوالرً  148,760 اأمریكیً  ادوالرً  74,380 6
 اأمریكیً  ادوالرً  167,640 اأمریكیً  ادوالرً  83,820 7
 اأمریكیً  ادوالرً  186,520 اأمریكیً  ادوالرً    93,260 8
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