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 )ملخص سیاسة برنامج المساعدات المالیة(
 

 نظرة عامة
 

یة، وذلك فیما یتعلق لتوفیر رعایة مجانیة أو مخصومة التكلفة للمرضى الذین تثبت حاجتھم المال") UMMHC("للرعایة الصحیة  UMass Memorialتھدف سیاسة نظام 
 UMass Memorial Medical Center, UMass Memorial - Clinton: بالرعایة الطارئة أو العاجلة أو الالزمة طبًیا في جمیع مواقع المستشفیات التالیة

Hospital, UMass Memorial - HealthAlliance Hospital, and UMass Memorial - Marlborough Hospital .ظام یوفر نUMMHC  خیارات
 Health Safety Net برنامج عدیدة لتخفیض التكالیف التي یدفعھا المرضى الذین تظھر حاجتھم المالیة من أموالھم الخاصة، بما في ذلك مساعدة المرضى على االلتحاق ب

والموضح  UMMHCدفع وبرنامج المساعدات المالیة التابع لنظام والیة ماساتشوستس وخصومات الدفع الفوري وخطط الب Commonwealthبرعایة وبرامج التأمین األخرى 
 .الطبیة برنامج مساعدات مالیة منفصًال على أساس حساب الرسوم المتدرج UMass Memorialوباإلضافة إلى ذلك، توفر مجموعة . أدناه

 
 

 كیف تكون مؤھالً 
 

إذا كنت مؤھًال، فلن تتحمل رسوًما أكثر من . من توجیھات خط الفقر الفیدرالیة% 600التي یقل دخلھا عن  إن المساعدات المالیة متاحة للمرضى وألفراد أسرھم بالنسبة لألسر
 .المبالغ المفروضة بشكل عام على المرضى الذین یحظون بتغطیة تأمینیة

 
 :لكي تتقرر أھلیتك یجب علیك

 . یة قد تكون مؤھًال لاللتحاق بھالتقدم بطلب لاللتحاق بأي برنامج مساعدات طبیة حكومیة أو تابعة للوال •
 .إكمال طلب التقدم لاللتحاق ببرنامج المساعدات المالیة وتوقیعھ وتأریخھ •
 .دخل األسرة بالكامل إثبات تقدیم وثائق  •
 .إعادة طلب التقدم المكتمل الخاص بك إلى قسم االستشارات المالیة •

 
 كیفیة التقدم بطلب

 
مج المساعدات المالیة تواصل مع قسم االستشارات المالیة للمرضى لطلب نسخة ورقیة مجانیة من كل من سیاسة برنامج المساعدات المالیة وطلب التقدم الخاص ببرنا

 .رونيیمكن أن یتم ھذا الطلب عن طریق الھاتف أو بصفة شخصیة أو عن طریق البرید اإللكت. والتعلیمات المتعلقة بكیفیة إكمالھ
 

  :UMass Memorialمعلومات االتصال الخاصة بقسم االستشارات المالیة للمرضى بنظام 
    5864-486-508                 :ھاتف •
 mhneedinsurance@umassmemorial.org  :البرید اإللكتروني •
 Union Street, Marlborough, MA  01572 157              :العنوان •

  
الھ متاح باللغة اإلنجلیزیة واإلسبانیة إن كًال من ملخص سیاسة برنامج المساعدات المالیة ھذا وطلب التقدم الخاص ببرنامج المساعدات المالیة والتعلیمات المتعلقة بكیفیة إكم

 .Care Memorial Health UMass وني الخاص بمركزوالبرتغالیة والفیتنامیة والعربیة على الموقع اإللكتر
 

 )االستشارات المالیة (Financial Counseling>  )المرضى والزائرین(   www.marlboroughhospital.org <Patients and Visitorsاذھب إلى 
 .مة بالنماذجستظھر قائ. وانقر على موقع المستشفى
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