
 ملخص ُمیسَّر عن سیاسة الدعم المالي لمستشفى دایتون لألطفال
 

ال بتوفیر الدعم المالي لكل شخص تمشیاً مع رسالتھا الھادفة إلى توفیر الرعایة الشاملة والرحیمة لتحسین صحة األشخاص الذین نقوم بخدمتھم، تلتزم مستشفى دایتون لألطف
القدر الكافي، أو غیر مستِحق للبرامج الحكومیة األخرى، بحاجة إلى رعایة طارئة أو أي عالج طبي آخر ضروري إذا كان ذلك الشخص غیر مؤّمن علیھ، أو غیر مؤّمن علیھ ب

 أو كان غیر قادر على الدفع بسبب وضعھ المالي الشخصي.
 

 .  الرعایة المستَحقة
 رضى المستِحقین. ل للمیتوفر الدعم المالي بموجب سیاستنا للدعم المالي لرعایة الحاالت الطارئة أو أي رعایة طبیة أخرى ضروریة توفرھا مستشفى دایتون لألطفا

 
   شروط أحقیة المریض.

بعد التأمین المستوفین كل المعاییر المالیة یعتبر برنامج الدعم المالي المقدم من مستشفى دایتون لألطفال متاحاً للمرضى غیر المؤّمن علیھم والمرضى الذین یتحملون نفقات عالجھم  
ییمھا، (المرضى المستِحقون). وتعد سیاسة الدعم المالي برنامجاً خیریاً یعتِمد على دخل أسرة المریض. فالمرضى الذین یكون بناًء على الكشف عن المعلومات والوثائق السلیمة، وتق

 % من "معاییر الفقر الفیدرالیة" یكونون مستِحقین للدعم المالي طبقًا للمقیاس المتدرج التالي: 400دخل أسرھم مساویًا أو أقل من 

 نسبة الخصم              نطاق الدخل 

 %100دعم بنسبة     من معاییر الفقر الفیدرالیة  %100<= الدخل 
 %80دعم بنسبة   من معاییر الفقر الفیدرالیة %200<= و %100> الدخل 

 %60دعم بنسبة   من معاییر الفقر الفیدرالیة %300<= % و200الدخل > 

 %15دعم بنسبة   من معاییر الفقر الفیدرالیة %400<= % و300الدخل > 

 
) للحصول على 19-): على الرغم من المعلومات المذكورة أعاله، قد تؤِھل مستشفى دایتون لألطفال المرضى المصابین بفیروس كورونا (كوفید19-إعانة المصابین بفیروس كورونا (كوفید

ب للحصول على دعم مالي من خالل .  والستحقاق ھذا الخصم، یتعین على المریض/األسرة تقدیم طل2020%) على أرصدتھم المستَحقة للمدة بدًءا من أبریل 30إعانة مالیة بواقع خصم (
الة الحصول على خصم على األرصدة مستحقة السداد.  اإلجراءات المتبعة، وعلى النحو المبیَّن في ھذه السیاسة.  وباستكمال إجراءات التقدیم ھذه، یكون المریض/األسرة مستِحقًا في تلك الح

 ل الفترة التي تشھد تأثیر جائحة فیروس كورونا على مجتمع منطقة دایتون. وھذا الخصم یُطبق وفقًا لتقدیر مستشفى دایتون لألطفال خال
 

% من معاییر الفقر الفیدرالیة استحقاق الدعم المالي الذي یُمَنح لكل شخص ُمعِسر على حدة. وتُراَعى نفقات المرضى 400قد ال یزال بإمكان المرضى الذین یزید دخل أسرھم عن  
ة على حدة. تھم للحصول على الموافقة. ومن المتوقع أن یساھم المرضى في دفع قیمة الرعایة حسب أوضاعھم المالیة الشخصیة؛ لذلك، تتم مراجعة كل حالوالتزاماتھم في تقییم أحقی

 عتماد برنامج الدعم المالي لمستشفى دایتون لألطفال. وال یُعتبر الدعم المالي خیاراً بدیالً للدفع، وقد تتم مساعدة المرضى في إیجاد وسائل أخرى للدفع أو الدعم المالي، وذلك قبل ا
 

مة للمرضى الذین لدیھم ال تُفرض رسوم إضافیة على أي مریض مستِحق نظیر الحصول على رعایة طارئة أو رعایة طبیة ضروریة أخرى بخالف المبالغ الُمفوترة بصفة عا
 تأمین یغطي ھذه الرعایة.

 
 نبذة عن إجراءات تقدیم الطلب.

 تتضمن إجراءات تقدیم طلب الدعم المالي بموجب برنامج الدعم المالي الخطوات التالیة:
 ) وإدراج الوثائق الثبوتیة الالزمةFAAملء نموذج برنامج الدعم المالي (المشار إلیھ كذلك بـ  .1
،  1A، One Children's Plazaبریدیًا على العنوان: مستشفى دایتون لألطفال، المستشار المالي ألسر المرضى، إدارة       یمكن تقدیم الطلبات المكتملة بالطرق التالیة: .2

  عنایة: المستشار المالي  أو عبر البرید اإللكتروني على العنوان 6101-641-937أو عبر الفاكس على الرقم:   1815-45404دایتون، أوھایو 
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 تُراجع إدارة الدعم المالي طلبك المكتمل مع الوثائق التي تقدمھا لتحدید مدى أحقیتك.     .3
 یوًما إلتمام إجراءات التقییم.  30رجى منحنا مھلة نتصل بك عند الحاجة إلى معلومات إضافة الستكمال إجراءات تقدیم الطلب و/أو عند اتخاذ أي قرار.  یُ  .4

 
 مكان الحصول على المعلومات.

یمكنك الحصول على نسخة مجانیة من سیاسة الدعم المالي ونموذج طلب الدعم المالي بزیارة موقعنا على 
.  بناًء على 937-641-3555إدارة الدعم المالي على الرقم  أو باالتصال بـ tp://www.childrensdayton.org/cms/our_services/index.htmlhtاإلنترنت

العنوان الذي تقدمھ.   وتتوفر  على  طلبك، ستقوم إدارة الدعم المالي بإرسال نسخة مجانیة من سیاسیة الدعم المالي، ونموذج طلب الدعم المالیة، والملخص المیسر لك بریدیًا
 One Children’sضى، نسخ ورقیة مجانیة من سیاسیة الدعم المالي، ونموذج طلب الدعم المالي، والملخص الُمیسر في مستشفى دایتون لألطفال، إدارة حسابات المر

Plaza 45404، دایتون، أوھایو  . 
 

ر ُمستِحقة بموجب برنامجنا للدعم الخدمات األخرى التي تتم فوترتھا على ِحدة من قِبل مقدمي خدمة آخرین غیر موظفین في مستشفى دایتون لألطفال، كاألطباء المستقلین، غی
 المالي. 

 
 وتتوفر سیاسة الدعم المالي، ونموذج طلب سیاسیة الدعم المالي، والملخص الُمیسر باللغات اإلنجلیزیة واألسبانیة والروسیة.
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