
UMASS MEMORIAL MEDICAL CENTER 

 ملخص سياسة برنامج المساعدات المالية 

 
 نظرة عامة

 
") لتوفير رعاية مجانية أو مخصومة التكلفة للمرضى الذين تثبت حاجتهم المالية، وذلك فيما يتعلق UMMHCللرعاية الصحية (" UMass Memorialتهدف سياسة نظام 

 UMass Memorial Medical Center, UMass Memorial - Clintonبالرعاية الطارئة أو العاجلة أو الالزمة طبيًا في جميع مواقع المستشفيات التالية: 
Hospital, UMass Memorial - HealthAlliance Hospital, and UMass Memorial - Marlborough Hospital يوفر نظام .UMMHC  خيارات
 Health Safety Net برنامج عديدة لتخفيض التكاليف التي يدفعها المرضى الذين تظهر حاجتهم المالية من أموالهم الخاصة، بما في ذلك مساعدة المرضى على االلتحاق ب

 UMMHCوالية ماساتشوستس وخصومات الدفع الفوري وخطط الدفع وبرنامج المساعدات المالية التابع لنظام ب Commonwealthبرعاية امج التأمين األخرى وبر
 درج.الطبية برنامج مساعدات مالية منفصًال على أساس حساب الرسوم المت UMass Memorialوالموضح أدناه. وباإلضافة إلى ذلك، توفر مجموعة 

 
 

 كيف تكون مؤهالً 
 

% من توجيهات خط الفقر الفيدرالية. إذا كنت مؤهًال، فلن تتحمل رسوًما أكثر من 600إن المساعدات المالية متاحة للمرضى وألفراد أسرهم بالنسبة لألسر التي يقل دخلها عن 
 المبالغ المفروضة بشكل عام على المرضى الذين يحظون بتغطية تأمينية.

 
 تتقرر أهليتك يجب عليك:لكي 

 التقدم بطلب لاللتحاق بأي برنامج مساعدات طبية حكومية أو تابعة للوالية قد تكون مؤهًال لاللتحاق به.  
 إكمال طلب التقدم لاللتحاق ببرنامج المساعدات المالية وتوقيعه وتأريخه. 
 دخل األسرة بالكامل. إثبات تقديم وثائق  
 خاص بك إلى قسم االستشارات المالية.إعادة طلب التقدم المكتمل ال 

 
 كيفية التقدم بطلب

 
مج المساعدات المالية تواصل مع قسم االستشارات المالية للمرضى لطلب نسخة ورقية مجانية من كل من سياسة برنامج المساعدات المالية وطلب التقدم الخاص ببرنا

 ب عن طريق الهاتف أو بصفة شخصية أو عن طريق البريد اإللكتروني.والتعليمات المتعلقة بكيفية إكماله. يمكن أن يتم هذا الطل
 

  :UMass Memorialمعلومات االتصال الخاصة بقسم االستشارات المالية للمرضى بنظام 
    9300-334-508                 هاتف: 
  needinsurance@umassmemorial.org البريد اإللكتروني: 
 Belmont Street, Worcester, MA 01604 306              العنوان: 

 
ت المتعلقة بكيفية إكماله متاح باللغة اإلنجليزية واإلسبانية إن كًال من ملخص سياسة برنامج المساعدات المالية هذا وطلب التقدم الخاص ببرنامج المساعدات المالية والتعليما

 .Care Memorial Health UMass والبرتغالية والفيتنامية والعربية على الموقع اإللكتروني الخاص بمركز
 

االستشارات  (Financial Counseling>  )المرضى والزائرين(   www.umassmemorialhealthcare.org <Patients and Visitorsاذهب إلى 
 وانقر على موقع المستشفى. ستظهر قائمة بالنماذج. )المالية
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