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   :االنطاقق     1

 للرعايیة االصحيیة. UMass Memorialنظامم 
 	  

 االغرضض:    2

للرعايیة االصحيیة بتقديیم االرعايیة االعاجلة وواالطاررئة وواالالززمة ططبيیًا لجميیع االمرضى بغض االنظر عن قدررتهھم على االدفع. لتلبيیة  UMass Memorialيیلتزمم نظامم 
ى معايیيیر ااألهھھھليیة ووططرقق االتطبيیق ووأأساسس حسابب االمبالغ االتي يیتحملهھا االمرض االسيیاسة تحدددااحتيیاجاتت االمرضى االذيین قد يیحتاجونن إإلى االمساعدااتت االماليیة٬، فإنن هھھھذهه 

 االمؤهھھھلونن. 
 

	  

  :االسيیاسة    3

		UMassإإنن سيیاسة نظامم     Memorial  االتكلفة للمرضى االمؤهھھھليین بموجب االقسم  خصم في االرعايیة معللرعايیة االصحيیة هھھھي توفيیر	  501(r)  إإددااررةة  من قانونن
	UMass. بالنسبة لألشخاصص االذيین قد تقرررتت أأهھھھليیتهھم٬، فلن يیحملهھم نظامم (IRS)ااإليیرااددااتت االدااخليیة   Memorial  للرعايیة االصحيیة تكاليیف أأكثر من االمبلغ االمفرووضض

قطة ااالتصالل من أأجل بشكل عامم على االمريیض االذيي يیحظى بتغطيیة تأميینيیة للخدماتت االعاجلة وواالطاررئة وولالززمة ططبيیًا. سيیكونن قسم ااالستشاررااتت االماليیة للمرضى هھھھو ن
	تقدمم ووبالمساعدةة االمتعلقة بعمليیة االتقدمم بطلب.تزوويید االمرضى بالسيیاسة االمكتوبة ووملخص للسيیاسة وونموذذجج ططلب اال  

  

  االتعريیفاتت:       4

          

  

 ااإلجرااء:    5

 
 عمليیة االتقدمم بطلب

 
للرعايیة االصحيیة٬، مكتمل ووموقع. يیجب أأنن يیكونن ططلب االتقدمم  UMass Memorial نظامم ططلب إإلى االماليیة تقديیميیجب على االمتقدمم بطلب للحصولل على االمساعدااتت 

 االدخل االمطلوبة. ووثائق إإثباتتمصحوبًا بجميیع 
 

 سيیكونن ططلب تقدمم ووااحد كافيیًا لجميیع أأفراادد ااألسرةة االمذكورريین في االطلب.
 
 

 ااألهھھھليیة
 

للررعايیة  االصحيیة٬،  يیجبب  أأنن  تنططبقق  عليیهھ    UMass Memorialمنن  أأجلل  أأنن  تتقرررر  أأهھھھليیة  أأحدد  االمتقددميینن  بالططلباتت  لاللتحاقق  ببررنامج  االمساعددااتت  االماليیة  االتابع  لنظظامم  
 االتاليیة:  االمعايیيیرر

 
 منن  تووجيیهھاتت  مستووىى  االفقرر  االفيیددرراالي.    %600-0يیجبب  أأنن  يیكوونن  كلل  منن  االددخلل  ووعدددد  أأفرراادد  ااألسررةة  بيینن    •
 إإكمالل  ططلبب  للتقددمم  للحصوولل  على  االمساعددااتت  االماليیة  ووتووقيیعهھ.  •
 تقدديیمم  ووثائقق  االتحققق  منن  االددخلل  لجميیع  أأفرراادد  ااألسررةة  االذذيینن  يینططبقق  عليیهھمم  هھھھذذاا  ااألمرر.  •
 مساعددااتت  ططبيیة  حكووميیة  أأوو  تابعة  للوواليیة  قدد  يیكوونن  مؤؤهھھھًال  للحصوولل  عليیهھا.االتقددمم  بططلبب  للحصوولل  على  أأيي    •
 يیووًما  منن  تارريیخ  أأوولل  فاتووررةة.  240االبددء  في  عمليیة  االتقددمم  بططلبب  خاللل    •
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 ططلباتت  االتقددمم  االمكتملة

 
 االمعايیيیرر  االتاليیة:  ااستيیفاء  "  عنددسيیعتبرر  ططلبب  االتقددمم  للحصوولل  على  االمساعددااتت  االماليیة  "ططلبًا  مكتمًال  

 
 االتقددمم  في  قسمم  ااالستشاررااتت  االماليیة  للمررضى.  تلقي  ططلبب  •
 تووقيیع  االمرريیضض/االضامنن  أأوو  ممثلل  مصررحح  لهھ  على  ططلبب  االتقددمم.  •
 ااإلجابة  على  جميیع  ااألسئلة  االووااررددةة  في  ططلبب  االتقددمم.  •
 تقدديیمم  ووثائقق  االتحققق  منن  االددخلل  االكافيیة  منن  أأجلل  تقرريیرر  ااألهھھھليیة.  •
 

جميیع  ططلباتت  االتقددمم  بووااسططة  أأحدد  مشررفي  ااالستشاررااتت  االماليیة  للمررضى    سيیتمم  مررااجعةسيیتمم  تقيیيیمم  ططلبب  االتقددمم  االمكتملل  بووااسططة  مستشارر  مالي  منن  أأجلل  تقرريیرر  ااألهھھھليیة.  
 للحصوولل  على  االموواافقة  االنهھائيیة.

 
 سيیتمم  حسابب  االددخلل  ووإإررفاقهھ  مع  ططلبب  االتقددمم  بووضووحح.  .1
 لططلبب.با  االمتقددمم  أأفرراادد  أأسررةةسيیتمم  تحدديیدد  عدددد    .2
 سيیتمم  إإكمالل  نمووذذجج  خاصص  باالستخدداامم  االمؤؤسسي  فقطط  ووإإررفاقهھ  مع  ططلبب  االتقددمم.  .3
 سيیتمم  إإعططاء  ططلبب  االتقددمم  للمشررفف  لمررااجعتهھ  وواالموواافقة  عليیهھ.  .4
 /االمستشارر  للمعالجة  االنهھائيیة.إإلى  االددااعممسيیقوومم  االمشررفف  بمررااجعة  ططلبب  االتقددمم  ووتووقيیعهھ  ووإإعاددتهھ    .5
 إإررسالل  خططابب  بالموواافقة  إإلى  االمتقددمم  بالططلبب/االضامنن  يیحدددد  فتررةة  ااألهھھھليیة  وونسبة  االخصمم.  جميیع  معايیيیرر  ااألهھھھليیة٬،  فسيیتمم  ااستيیفاء  إإذذاا  تمم    .6
 جميیع  معايیيیرر  ااألهھھھليیة  فسيیتمم  إإررسالل  خططابب  بالررفضض  إإلى  االمتقددمم  بالططلبب/االضامنن.  ااستيیفاء  لمم  يیتممإإذذاا    .7
 لل  االمرركززيي.االتقددمم  االتي  تمتت  االموواافقة  عليیهھا  وومعالجتهھا  في  ملفف  مرركززيي  في  مكتبب  االعم  بططلباتت  سيیتمم  ااالحتفاظظ  .8

 
 ططلباتت  االتقددمم  غيیرر  االمكتملة

 
ى  االمعلووماتت  االالززمة  إإذذاا  لمم  يیكنن  ططلبب  االتقددمم  للحصوولل  على  االمساعددااتت  االماليیة  مكتمًال  فسيیررسلل  االمستشارر  االمالي  خططابب  متابعة  إإلى  االمرريیضض.  سيیشيیرر  هھھھذذاا  االخططابب  إإل

 منن  أأجلل  معالجة  ططلبب  االتقددمم.
 

يیووًما  منن  تلقي  خططابب  االمتابعة.  إإذذاا  لمم  يیتمم  تلقي  االمعلووماتت  خاللل  هھھھذذاا  ااإلططارر  االززمني  فسيیتمم  ررفضض    30االالززمة  خاللل  يیجبب  على  االمتقددمم  بالططلبب/االضامنن  تقدديیمم  االووثائقق  
 ططلبب  االتقددمم.  سيیتمم  إإررسالل  خططابب  بسببب  االررفضض  إإلى  االمتقددمم  بالططلبب.

 
يیووًما  يیجبب  أأنن    30االتي  تبلغ    ااإلضافيیة.  في  نهھايیة  فتررةة  االسماحح  يیووًما  منن  تارريیخ  االررفضض  للمتقددمم  بالططلبب/االضامنن  منن  أأجلل  تقدديیمم  االمعلووماتت    30ستُمنح  فتررةة  سماحح  مددتهھا  
 يیتمم  إإكمالل  ططلبب  تقددمم  جدديیدد.

 
 االددخلل  إإثباتت  

 
 .إلثباتت  االددخلل  يیجبب  على  االمتقددمم  بالططلبب/االضامنن  تقدديیمم  ووثائقق  

 
 هھھھي  كالتالي:  ااإلثباتاتت  االمقبوولة  للددخلل  

 
 .كعبيینن  لشيیكاتت  ااألجوورر  أأحددثث    •
 لتقاعدد  أأوو  االضمانن  ااالجتماعي  أأوو  االبططالة  أأوو  مخصصاتت  االددخلل  ااألخررىى.نسخة  منن  أأحددثث  بيیانن  أأوو  شيیكك  بمخصصاتت  اا  •
 أأشهھرر  االسابقة.  3بالنسبة  ألصحابب  ااألعمالل  االحررةة٬،  االبيیانن  االخاصص  باألررباحح  وواالخساررةة  للـ  •
 أأشهھرر.  6نسخة  منن  أأحددثث  إإقررااررااتت  ضرريیبيیة  ما  لمم  يیمضض  عليیهھا  أأكثرر  منن    •
 بيیانن  منن  صاحبب  االعملل  يیحدددد  االددخلل  االكلي  ااألسبووعي.  •
 للنفقة/إإعالة  االططفلل٬،  نسخة  منن  أأمرر  االمحكمة  أأوو  شيیكك  بالمددفووعاتت  االتي  تمم  تلقيیهھا.بالنسبة    •
 بيیانن  مووقع  بالددعمم  بالنسبة  للمتقددمم  بالططلبب/أأحدد  أأفرراادد  ااألسررةة  االذذيي  ال  يیملكك  أأيي  ددخلل.  •
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 فتررةة  ااألهھھھليیة

 
الستشاررااتت  االماليیة  للمررضى.  ستكوونن  ااألهھھھليیة  سارريیة  لمددةة  عامم  ووااحدد  ستبددأأ  فتررةة  ااألهھھھليیة  للحصوولل  على  االمساعددااتت  االماليیة  منن  تارريیخ  تلقي  ططلبب  االتقددمم  االمووقع  في  قسمم  اا

 جميیع  معايیيیرر  ااألهھھھليیة.  ااستيیفاء  مكتمًال  عنددمنن  تارريیخ  االموواافقة.  سيیتمم  ااعتبارر  ططلبب  االتقددمم  
 

 وواالمذذكوورريینن  في  ططلبب  االتقددمم.  االمؤؤهھھھليیننااألسررةة  شهھرًراا  بأثرر  ررجعي  منن  تارريیخ  االموواافقة.  ووستسرريي  نفسس  فتررةة  ااألهھھھليیة  على  جميیع  أأفرراادد    12ووستغططي  فتررةة  ااألهھھھليیة  أأيیًضا  
 

رر  منن  االتغيیيیررااتت  في  االددخلل  أأوو  سيیتمم  إإيیقافف  االمساعددااتت  االماليیة  إإذذاا  تغيیررتت  معايیيیرر  ااألهھھھليیة  في  أأيي  ووقتت  إإلى  االحدد  االذذيي  يیجعلل  االمتقددمم  بالططلبب  غيیرر  مؤؤهھھھلل.  قدد  يیتكوونن  هھھھذذاا  ااألم
إإيیقافف    ططرريیقق  خططابب  عنن  أأيي  بالططلبب  عننة.  في  مثلل  هھھھذذهه  االحاالتت٬،  سيیتمم  إإخططارر  االمتقددمم  عدددد  أأفرراادد  ااألسررةة  أأوو  ااألهھھھليیة  لاللتحاقق  ببرراامج  االمساعددااتت  االططبيیة  االحكووميی

 للمساعددااتت.  سيیتمم  تووضيیح  سببب  ااإليیقافف.
 

 االخددماتت  االمؤؤهھھھلة
 

على  االررعايیة  للررعايیة  االصحيیة  فقطط    UMass Memorialستنططبقق  خصووماتت  االمساعددااتت  االماليیة  االتي  تمم  ااعتماددهھھھا  منن  ِقبلل  بررنامج  االمساعددااتت  االماليیة  االتابع  لنظظامم  
تت  االمررضى  االصحيیة  االعاجلة  وواالططاررئة  وواالالززمة  ططبيیًا.  سيیشملل  هھھھذذاا  ااألمرر  على  سبيیلل  االمثالل  ال  االحصرر  خددماتت  االمررضى  االددااخليیيینن  ووخددماتت  االمالحظظة  ووخددما

 االخاررجيیيینن  وواالنقلل  بسيیاررااتت  ااإلسعافف.
 

 االخددماتت  غيیرر  االمؤؤهھھھلة
 

صرر٬،  جررااحاتت  االتجميیلل  لنن  تكوونن  االخددماتت  االططبيیة  غيیرر  االالززمة  ططبيیًا  مؤؤهھھھلة  للحصوولل  على  خصووماتت  االمساعددااتت  االماليیة.  تشتملل  هھھھذذهه  االخددماتت٬،  على  سبيیلل  االمثالل  ال  االح
لماليیة  على  االخددماتت  االمقددمة  بووااسططة  ووخددماتت  عالجج  االعقمم  ووووسائلل  االمساعددااتت  االسمعيیة  وواالخددماتت  ااالجتماعيیة  ووخددماتت  إإعاددةة  االتأهھھھيیلل  االمهھني.  ال  تنططبقق  االمساعددااتت  اا

 الززمة  ططبيیًا.  غيیرر  يیتمم  إإصدداارر  فووااتيیرر  بالررسوومم  االكاملة  مقابلل  أأيي  خددماتت  سووفف  االمجمووعاتت  االمستقلة  ااألخررىى  مثلل٬،  ااألططباء  االخاصيینن  أأوو  االمجمووعاتت  االتخصصيیة.    
 

 أأساسس  حسابب  االمبالغ  االمفررووضة
 

االمبالغ  االمفررووضة  بشكلل  عامم  على  االمررضى  كما  يینططبقق  على  سيیاسة  االمساعددااتت  االماليیة  هھھھذذهه.    االماضي  لحسابب  ططرريیقة  مررااجعة  UMassMemorialسيیستخددمم  نظظامم  
 Paymentفي  تحدديیدد  عاملل  نسبة  االمددفووعاتت  (  Medicareيیتمم  ااستخدداامم  االددمج  بيینن  ررسوومم  االعامم  االسابقق  وواالمددفووعاتت  االخاصة  بمنتجاتت  االتأميینن  االتجارريي  ووتأميینن  

on Account Factor, PAFبة  االمددفووعاتت  لتحدديیدد  االحدد  ااألددنى  منن  االخصمم  االمططبقق  على  االررسوومم  االمجمعة  االكليیة.  سيیكوونن  االخصمم  لعامم  ).  يیستخددمم  عاملل  نس
 .    %75بنسبة    2016

 
 سيیتمم  إإجررااء  جميیع  االمططالباتت  وواالمددفووعاتت  وواالتعدديیالتت  االخاصة  بالتأميینن  قبلل  أأنن  يیططبقق  أأيٌي  منن  خصووماتت  االمساعددااتت  االماليیة.

 
 ااإلعالنن  على  االنططاقق  االووااسع

 
غة  سهھلة  قسمم  ااالستشاررااتت  االماليیة  للمررضى  هھھھوو  نقططة  ااالتصالل  بالنسبة  للمررضى  لططلبب  نسخة  ووررقيیة  مجانيیة  منن  كلل  منن  االسيیاسة  ووملخصص  االسيیاسة  االمكتووبب  بلسيیكوونن  

 ح  أأددناهه:ووططلبب  االتقددمم  وواالحصوولل  عليیهھا.  يیمكنن  ططلبب  هھھھذذهه  ااألووررااقق  االثالثث  عنن  ططرريیقق  االهھاتفف  أأوو  بصفة  شخصيیة  أأوو  عنن  ططرريیقق  االبرريیدد  ااإللكتررووني  كما  هھھھوو  مووض
 

 :UMassMemorialمعلووماتت  ااالتصالل  االخاصة  بقسمم  ااالستشاررااتت  االماليیة  للمررضى  بنظظامم  
 508-334-9300هھھھاتفف:    •
 Financial Counselingاالبرريیدد  ااإللكتررووني  االددااخلي:    •
 needinsurance@umassmemorial.org االبرريیدد  ااإللكتررووني  االخاررجي:  •
 Patient Financial Counselingاالعنوواانن:    •

306   Belmont St. 
Worcester, MA   01604 

 
ووططلبب  االتقددمم  باستخدداامم  االمووقع  ااإللكتررووني  االخاصص  بنظظامم    ووسيیاسة  االمساعددااتت  االماليیة  يیمكنن  االووصوولل  إإلى  ملخصص  االسيیاسة  االمكتووبب  بلغة  سهھلة

UMassMemorial    :للررعايیة  االصحيیةwww.umassmemorialhealthcare.orgتحتت  قسمم  ,Patients and Visitors   )  االمررضى
 .)ااالستشاررااتت  االماليیةFinancial Counseling (٬،  )وواالززاائرريینن


