يمكنك التقدم بطلب للحصول على مساعدة مالية قبل أو أثناء أو بعد تلقي طفلك للرعاية
في مستشفى دايتون لألطفال.

هل تحتاج إلى مساعدة لدفع
فواتير الرعاية الصحية لطفلك؟

للتقديم ،أكمل النموذج المرفق داخل هذا المنشور وأعده إلى مكتب التسجيل في مستشفى دايتون
لألطفال ،أو أرسله بالبريد في المغلف المرفق .يمكنك أيضًا إكمال النموذج عبر اإلنترنت على
 .childrensdayton.orgيرجى إرسال النموذج بالبريد بعد إكماله .
•يمكن أن يتولى برنامج  Medicaidفي والية أوهايو أو المساعدة الطبية الحكومية سداد جزء
من نفقات الرعاية الصحية لطفلك أو سدادها بالكامل ،حتى إذا لم تكن مؤهالً للحصول على أشكال
أخرى من المساعدة من الوالية.
•سيتم طلب إثبات إضافي للدخل (على سبيل المثال ،بيان الراتب).
•لتلقي المساعدة المالية من مستشفى دايتون لألطفال ،قد تحتاج في بعض األحيان إلى التقدم بطلب
لبرنامج  Medicaidأو برامج أخرى أوالً.
•إذا كان طفلك يتلقى مساعدات من برنامج  Medicaidأو  ،Healthy Startفلن تحتاج إلى
التقدم بطلب للحصول على المساعدة المالية من مستشفى دايتون لألطفال.

One Children’s Plaza
دايتون ،أوهايو 45404-1815
937-641-5727
childrensdayton.org
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مستشفى دايتون لألطفال
One Children’s Plaza
دايتون ،أوهايو 45404-1815

للحصول على مساعدة في ملء هذا النموذج أو إذا كانت لديك أية أسئلة،
يرجى االتصال على الرقم .937-641-5727

بعض البرامج المتوفرة لمرضى مستشفى دايتون لألطفال:

•  Human Services Levyبمقاطعة مونتغمري – ال يتوفر إال لسكان مقاطعة مونتغمري.
ويوفر المساعدة للسكان المتعثرين في سداد الفواتير الطبية الضخمة.

•• Ohio Medicaidو – Healthy Startتوفر هذه البرامج المساعدة في سداد الفواتير الطبية
لألسر التي يقل دخلها عن  200بالمئة من معايير الفقر الفيدرالية.

••( Ohio BCMHمكتب األطفال ذوي اإلعاقات العقلية) – يوفر هذا البرنامج الحكومي التغطية
لألطفال الذين يعانون من حاالت طبية محددة.

لالستخدام داخل المستشفى فقط  :معتمد أو  مرفوض
مدة التغطية____________________ :

قد نتمكن من مساعدتك في سداد فواتير الرعاية الصحية لطفلك .إذا كنت مؤهالً ،فقد تتمكن من الحصول
على جزء أو كل المساعدة المالية (المعروفة أيضًا باسم الرعاية الخيرية) لسداد فواتير الرعاية الصحية
الخاصة بمستشفى دايتون لألطفال .استنادًا إلى البرنامج ،تتوفر المساعدة للمرضى الذين يكون دخلهم
مساويًا أو أقل من  400بالمئة من معايير الفقر الفيدرالية .يمكنك أيضًا طلب المساعدة من المستشارين
الماليين المدربين ،بما في ذلك المساعدة في ملء نماذج المساعدة المالية .يجب على كل مريض إكمال
الطلب ،وتقديم إثبات لدخل األسرة.

•برنامج تأمين الرعاية في مستشفيات أوهايو  -يوفر هذا البرامج الرعاية المجانية لجميع سكان أوهايو
الذين يقل دخلهم عن  100بالمئة من معايير الفقر الفيدرالية.

•الرعاية الخيرية لألطفال  -يقدم هذا المستشفى المساعدة لألسر التي لديها فواتير مستشفى ضخمة
ويبلغ دخلها أو يقل عن  400بالمئة من معايير الفقر الفيدرالية (.)FPL

إجمالي دخل األسرة قبل تلقي خدمة المستشفى

إجمالي الدخل لمدة  3أشهر
قبل تلقي خدمة المستشفى

شهرا
إجمالي الدخل لمدة 12
ً
قبل تلقي خدمة المستشفى

يرجى الترطيب والختم

هل لديك أسئلة؟ اتصل على الرقم  937-641-5727أو ( 1-800-228-4594أوهايو فقط) من الساعة  8:00صبا ًحا إلى  4:30مسا ًء من االثنين إلى الجمعة.

توقيع المريض/مقدم الطلب ________________________________ :التاريخ____________ :

من خالل توقيعي أدناه ،أقر بأن كل ما ذكرته في هذا الطلب وفي أي مرفقات صحيح على حد علمي واعتقادي.

إذا أبلغت عن أن قيمة دخلك صفر من الدوالرات ،فيرجى تقديم شرح موجز أدناه أو في ورقة مرفقة.
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

إجمالي عدد أفراد األسرة

فرد العائلة

السن

العالقة بالمريض

يرجى ذكر جميع أفراد األسرة (بما في ذلك أنت) .يشمل أفراد األسرة اآلباء واألزواج واألطفال
(الطبيعيين أو بالتبني) دون سن الثامنة عشرة ( )18الذين يعيشون في المنزل مع الوالدين.

هل كان لديك تأمين صحي (بخالف  )Medicaidوقت تلقي الخدمة بالمستشفى؟ نعم ———————————————————— :ال—__________ :

هل كنت مستفيدًا نش ً
طا من مساعدة اإلعاقة وقت إقامتك في المستشفى؟ نعم _________ ————————————————————— :ال—:
(إذا كانت اإلجابة نعم ،فيرجى إرفاق بطاقة مساعدة اإلعاقة).

هل تقدمت للحصول على مساعدات برنامج  Medicaidخالل آخر  90يو ًما؟ نعم —————————:ال__________
����������:

إذا كانت اإلجابة نعم ،فيرجى تقديم الرقم التعريفي لبرنامج __________
������������������������ :Medicaid

هل كنت مستفيدًا نش ً
طا من برنامج  medicaidوقت تلقي الخدمة بالمستشفى؟ نعم _________________________ :ال—— _______:

هل كنت مقي ًما في والية أوهايو وقت تلقي الخدمة بالمستشفى؟ نعم ————————————— :ال— _________ :

رقم الهاتف_______________________________________ — :

العنوان __________________________________ :المدينة_____:الوالية ________________________ :الرمز البريدي___________________ :

اسم الشخص الذي يكمل الطلب______________________________________________________________________ —————————— :
(إذا لم يكن مقدم الطلب هو المريض ،فيرجى اإلجابة عن األسئلة التالية كما تنطبق على المريض).

اسم المريض ______________________________________________ :تاريخ تقديم الخدمة :من __________ :إلى_________________________ :

طلب المريض في مستشفى دايتون لألطفال لبرنامج HCAP
والمساعدة المالية

برنامج المساعدة المالية
بمستشفى دايتون لألطفال

