
 
 

 موجز سياسة المساعدة المالية 
 

مساعدة مالية لبعض األفراد الذين يتلقون الرعاية في  "( المستشفى"أو "  OrthoIndy)" Indiana Orthopaedic Hospital, LLCتقدم مستشفى 

 . المساعدة المالية الخاصة بالمستشفىيقدم هذا الموجز لمحة مختصرة عن سياسة . حاالت الطوارئ والرعاية الالزمة طبيًا من المستشفى

 

 من هم األشخاص المؤهلون؟ 

من مستوى الفقر  %  200إذا كان دخلك أقل من أو يساوي .  تُحدد المساعدة المالية بشكل عام حسب إجمالي دخل أسرتك مقارنة بمستوى الفقر الفيدرالي 

من  % 200وإذا كان دخلك يزيد عن . الرسوم التي تتحمل مسؤوليتها للرعاية الخيرية على جزء  % 100الفيدرالي، فقد تحصل على شطب بنسبة 

لن يُفرض على المرضى المؤهلين للحصول  .  منه، فستحصل على رسوم مخفضة على أساس متغير %  300مستوى الفقر الفيدرالي وال يتجاوز نسبة 

 . لذين لديهم تغطية تأمينأكبر من المبالغ الواردة في الفاتورة بشكل عام للمرضى ا على مساعدة مالية رسوم

 
 : يكون الخصم المتغير على النحو التالي 

 

 من الحساب % 100شطب نسبة  من مستوى الفقر الفيدرالي الحالي % 200أكبر من 

 من الحساب % 80شطب نسبة  من مستوى الفقر الفيدرالي الحالي% 201-225

 من الحساب % 60شطب نسبة  من مستوى الفقر الفيدرالي الحالي% 226-250

 من الحساب % 40شطب نسبة  من مستوى الفقر الفيدرالي الحالي% 251-275

 من الحساب % 20شطب نسبة  من مستوى الفقر الفيدرالي الحالي% 276-300

 

 ما الخدمات المشمولة؟ 

ويرد تعريف هذه المصطلحات في  . الرعاية الالزمة طبيًاتنطبق سياسة المساعدة المالية على الرعاية في حاالت الطوارئ وغيرها من خدمات 

 . ال تغطي سياسة المساعدة المالية جميع أنواع الرعاية األخرى. سياسة المساعدة المالية

 

 كيف يمكنني التقدم بطلب؟ 

م الوثائق الداعمة على النحو ا لموضح في سياسة المساعدة المالية وطلب سياسة  للتقدم بطلب الحصول على مساعدة مالية، ستُكمل عادةً طلبًا خطيًا وتُقد ِّ
 . المساعدة المالية 

 

 كيف يمكنني الحصول على مساعدة بشأن الطلب؟ 

 (. 317) 773-4225للحصول على مساعدة بشأن طلب مساعدة مالية، يمكنك االتصال بالمسؤول عن المساعدات الخيرية لدينا على رقم 

 
 المعلومات؟ كيف يمكنني العثور على المزيد من 

وفي جميع أقسام  //:bill-www.orthoindy.com/payhttps تُتاح نسخ من سياسة المساعدة المالية ونموذج طلب المساعدة المالية على 

لب المساعدة المالية من خالل االتصال بالمسؤول عن  كما يمكنك الحصول على نسخ مجانية من سياسة المساعدة المالية وط.  تسجيل المرضى 

 (. 317) 773-4225المساعدات الخيرية على رقم 

 

 ماذا سيحدث لو لم أكن مؤهالً؟ 

.  تإذا لم تكن مؤهالً للحصول على المساعدة المالية بموجب سياسة المساعدة المالية، فقد تكون مؤهالً للحصول على أنواع أخرى من المساعدا

ًضا الحصول على نسخ مجانية من سياسة المساعدة المالية وطلب المساعدة المالية عن طريق البريد من خالل االتصال بالمسؤول عن  يمكنك أي

 (. 317) 773-4225المساعدات الخيرية على رقم 

 

  :التالية على الموقع اإللكتروني وعند الطلبتتاح ترجمات لسياسة المساعدة المالية وطلب المساعدة المالية وملخص بأسلوب مبسط باللغات 

 اإلسبانية والفرنسية والصينية والعربية 
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