
 

 سياسة اإلعانة المالية وسياسة اإلعانة المالية )الرعاية الخيرية /رعاية
 ملخص سهل اللغة -طفل/المعونة الطبية( 

 
وسياسة اإلعانة المالية )الرعاية الخيرية/رعاية  Pascack Valley في HackensackUMCسياسة اإلعانة المالية 

"( تتواجدان لتوفير خدمة الطوارئ المخفضة جزئيًّا أو بالكامل للمرضى FAP" ( )يشار إليهما معًا في ما يلي باسمMedicaidطفل/
. يجب Pascack Valley في  HackensackUMCالمؤهلين أو غيرها من خدمات الرعاية الصحية الضرورية طبيًّا التي تقدمها 

ى البرنامج الذي سيتم ذكر بنوده ملخصةً في ما على المرضى الذين يسعون إلى الحصول على اإلعانة المالية التقدم بطلب لالنضمام إل
 يلي.

 
 في HackensackUMCخدمات الطوارئ أو خدمات الرعاية الصحية األخرى الضرورية طبيًّا التي تقدمها  - الخدمات المؤهلة

Pascack Valley  وتحصل فواتيرها بنفسها. ال تنطبق سياسة اإلعانة المالية إال على الخدمات التي تقومHackensackUMC  في 
Pascack Valley  بتحصيل فواتيرها. بينما ال تعدُّ الخدمات األخرى التي يتم تحصيل فواتيرها بشكل منفصل بواسطة مقدمي الخدمات

 اآلخرين، مثل األطباء أو المختبرات، مؤهلة بموجب سياسة اإلعانة المالية.
 

ة والذين يتقدمون بطلب إعانة مالية مستوفى )بما في ذلك الوثائق/ المعلومات المرضى الذين يتلقون الخدمات المؤهل - المرضى المؤهلون
 .Pascack Valley في  HackensackUMCذات الصلة(، والذين تقررت أهليتهم للحصول على اإلعانة المالية بواسطة 

 
 واالستمارة المرتبطة به على النحو التالي: FAPيمكن الحصول على/استيفاء/تقديم طلب  - كيف أتقدم بالطلب؟

 
: يمكن استعراض المعلومات المتاحة حول اإلعانة المالية عرض المعلومات على الموقع اإللكتروني للمركز الطبي

 على شبكة اإلنترنت على الموقع اإللكتروني التالي:
/http://www.hackensackumcpv.com 

 
يمكن التقدم بطلب للحصول على اإلعانة المالية عن طريق ملء نسخة ورقية من الطلب.  الطلب الورقي متاح  - تقديم الطلب

 مجانًا بأي من الطرق التالية:
 

عن طريق مراسلتنا على العنوان التالي وطلب نسخة ورقية من طلب  بواسطة البريد العادي:
 اإلعانة المالية:

250 Old Hook Rd. 
Westwood, NJ  07675 

مساًء(، ويقع  6 -صباًحا  10)من االثنين حتى الجمعة،  بالذهاب إلى قسم اإلعانة المالية شخصيًا بشكل شخصي:
 في العنوان التالي:

250 Old Hook Rd. 
Westwood, NJ  07675 

 

 .1043-383-(201): يمكن االتصال بقسم اإلعانة المالية عن طريق الهاتف رقم عبر الهاتف
 

تتوفر سياسة اإلعانة المالية، واستمارة الطلب الخاصة بها، والملخص ذي اللغة البسيطة باللغة األساسية ألي  – المتاحةاللغات 
من  1000٪( في المئة أو 5"( وتشكل أقل من خمسة ) LEPمجموعات سكانية تمتلك مهارات محدودة في اللغة اإلنجليزية )"

 يخدمها المركز الطبي  فيها.السكان داخل منطقة الخدمة األولية التي 
 

 .Old Hook Rd. Westwood, NJ 07675 250يمكن إرسال الطلبات المستوفاة إلى قسم اإلعانة المالية على العنوان: 
 

بشكل عام، يكون األشخاص المؤهلون مؤهلين لإلعانة المالية، حسب مقياس متدرج، عندما يكون  -تقرير األهلية لإلعانة المالية 
( الصادرة عن FPG٪ من القيمة الواردة في المبادئ التوجيهية الفيدرالية للفقر )500أسرهم يساوي أو يقل عن نسبة دخل 

أن األشخاص المؤهلين ستتم تغطية رعايتهم كليًّا أو جزئيًّا، ولن يتم تحصيل  المالية  تعني األهلية لإلعانةالحكومة الفيدرالية. 
( بالنسبة إلى األشخاص المؤمن عليهم )كما حددها قسم اإليرادات AGB"المبالغ المحصلة بشكل عام" )الفواتير منهم بأكثر من 

تتقرر مستويات اإلعانة المالية، التي تستند فقط إلى دخل األسرة والقيمة الواردة في المبادئ  ((.r)501في المادة  (IRCالداخلية )
٪ من القيمة الواردة في المبادئ التوجيهية الفيدرالية للفقر 500لدخل يصل إلى (، إذا كان اFPGالتوجيهية الفيدرالية للفقر )

(FPG.)  
 
 
 
 



 
 

يتم كذلك أخذ معايير أخرى بخالف المبادئ التوجيهية الفيدرالية للفقر في االعتبار ) على سبيل المثال، توفر النقد أو غيرها من  -ملحوظة
الشهري من صافي الدخل بالنسبة لنفقات األسرة الشهرية(، مما قد يترتب عليه استثناءات األصول التي يمكن تحويلها إلى نقد، والفائض 

مما سبق. إذا لم يتم اإلبالغ عن دخل األسرة، فسيكون تقديم معلومات بخصوص كيفية الوفاء باالحتياجات اليومية مطلوبًا. يقوم قسم 
راجعة الطلبات المقدمة والتي تكون مستوفاةً، ويقرر األهلية بم Pascack Valleyفي   HackensackUMCاإلعانة المالية بـ 

.  ال يُنظر للطلبات غير المستوفاة، ولكن يتم إخطار HackensackUMCلإلعانة المالية وفقًا لسياسة اإلعانة المالية المعمول بها في 
 المتقدمين ويتم منحهم فرصة لتقديم المستندات/المعلومات الناقصة.

لمساعدة أو العون أو لطرح أسئلة، يُرجى زيارة إدارة اإلعانة المالية أو االتصال بها بشكل شخصي )من االثنين حتى للحصول على ا

، أو اتصل على رقم Old Hook Rd., Westwood, NJ 07675 250مساًء(، وعنوانها كما يلي:  6 -صباًحا  10الجمعة، 

 .1043-383-(201)الهاتف 


