
   
 
 
 
 

 
 مستشفى دایتون لألطفال
 سیاسة المساعدة المالیة

 
 
 

 الغرض:
 

) مع مھمتھا وقیمھا، كما تعكس التزام المؤسسة تجاه المجتمعات التي تقوم DCHتتفق سیاسة المساعدة المالیة لمستشفى دایتون لألطفال (
اص بمستشفى دایتون لألطفال ووضع معاییر لتحدید المساعدة بخدمتھا. والغرض من ھذه السیاسة ھو تعریف برنامج المساعدة المالیة الخ
 طفال. المالیة لمرضى المستشفى. تنطبق ھذه السیاسة على جمیع مواقع دایتون لأل

 
تتضمن الخدمات التي تغطیھا ھذه السیاسة جمیع خدمات الرعایة في الحاالت الطارئة وغیرھا من خدمات الرعایة الطبیة الضروریة التي 

 مستشفى دایتون لألطفال وكیاناتھا المرتبطة بھا ارتباًطا وثیقًا. توفرھا
 

ئة لألفراد، دون تمییز، بغض النظر عما إذا كانوا مؤھلین للحصول على ستوفر مستشفى دایتون لألطفال الرعایة للحاالت الطبیة الطار
قانون العالج الطبي لحاالت الطوارئ وحاالت الوالدة الطارئة المساعدة المالیة أو عن قدرتھم على الدفع.  تلتزم مستشفى دایتون لألطفال ب

)EMTALA الستقرار حالة المریض أو إحالة أو نقل الفرد إلى منشأة ) عن طریق توفیر الفحوصات الطبیة واتخاذ التدابیر الالزمة
عن طلب الرعایة الطبیة الطارئة، مثل أخرى عند االقتضاء.  تحظر مستشفى دایتون لألطفال أي إجراءات من شأنھا أن تثني األفراد 
ة تحصیل الدیون التي تتعارض مع تقدیم مطالبة مرضى قسم الطوارئ بالدفع قبل تلقي العالج للحاالت الطبیة الطارئة أو السماح بأنشط

 الرعایة الطبیة الطارئة، دون تمییز.
 

 تعریفات: 
 

ھم والمؤمن علیھم بعد دفع جھة التأمین تكلفة شكل عام للمرضى غیر المؤمن علیھو المبلغ الذي یتم فوترتھ ب :)AGBمبلغ الفوترة العام (
 الرعایة في حاالت الطوارئ أو الرعایة الطبیة الضروریة. النھج المتبع لحساب مبلغ الفوترة العام ھو نھج "النظر فیما مضى" ویستند إلى

مقابل الحصول على الخدمة، باإلضافة إلى شركات التأمین  Medicareرسوم برنامج الرعایة الطبیة  المطالبات الفعلیة المدفوعة من
 الصحي الخاصة بما یتضمن المبالغ التي یدفعھا األفراد المؤّمن علیھم. 

 
تعني المدة التي یجب خاللھا على مستشفى دایتون لألطفال قبول ومعالجة طلب الحصول على المساعدة المالیة، المقدّم من  مدة الطلب:

) المطبقة لدیھا من أجل بذل جھود معقولة لتحدید ما إذا كان الفرد مؤھالً للحصول على FAPوجب سیاسة المساعدة المالیة (فرد، بم
من تاریخ  240لمساعدة المالیة. وتبدأ مدة الطلب من التاریخ الذي یتم فیھ تقدیم الرعایة وتنتھي بنھایة الیوم مساعدة مالیة بموجب سیاسة ا

یوًما على األقل على قیام مستشفى دایتون لألطفال  30یة بعد الخروج من المستشفى أو بعد مرور فوترة مقابل تلقّي الرعا تقدیم أول بیان
 ).ECAحدد موعدًا نھائیًا یمكن بعده بدء أنشطة التحصیل غیر العادیة (بتقدیم إشعار كتابي للفرد ی

 
ھذه ھي قیمة الخدمات التي تقدمھا . بالنسبة للمرضى غیر المؤّمن علیھم، الرسوم التي یتحملھا المریض/ األسرة :ةالرسوم المفوتر

 مستشفى دایتون لألطفال. 
 

إجراءات التحصیل، على النحو المحدد من قِبل وزارة الخزانة، ومصلحة الضرائب  تعني قائمة )ECAsإجراءات التحصیل غیر العادیة (
یف تلقّي الرعایة بعد بذل جھود معقولة لتحدید ما إذا لألطفال فقط ضد فرد لتحصیل تكال ) والتي قد تتخذھا مستشفى دایتونIRSاألمریكیة (

) ضد المریض الحصول على تكالیف ECAsاءات التحصیل غیر العادیة (كان الفرد مؤھالً للحصول على المساعدة المالیة.  تتضمن إجر
ة دفع فاتورة المستشفى للفرد مقابل تلقیھ الرعایة (المعروف أیًضا باسم تلقّي الرعایة من أي فرد آخر قَبِل أو یُطلب منھ قبول مسؤولی

 ت التحصیل غیر العادیة، على سبیل المثال ال الحصر:الضامن). تشمل إجراءا



 
 في بعض الحاالت، بیع دَین المریض لطرف آخر؛ .أ

 
 مكاتب االئتمان؛اإلبالغ عن معلومات سلبیة عن الفرد إلى وكاالت تقاریر االئتمان االستھالكي أو 

 
تأجیل أو رفض أو طلب الدفع قبل تقدیم الرعایة الطبیة الضروریة (ولكن غیر الطارئة) بسبب عدم سداد الفرد  .ب

لفاتورة واحدة أو أكثر مقابل تلقّي الرعایة المقدمة سابقًا والتي تشمل سیاسة المساعدة المالیة المتّبعة في مستشفى 
 ة المؤجلة")؛  تمعة باسم "الرعایدایتون لألطفال (یُشار إلیھا مج

 
اإلجراءات التي تتطلب إجراءات قانونیة أو قضائیة، بما في ذلك بدء دعوى مدنیة ضد الفرد وفرض حجز على  .ج

ممتلكاتھ (ولكن توجد استثناءات تشمل تقدیم إثبات إدعاء اإلفالس وحجوزات المستشفى على أحكام تعویض/تسویات 
صادرة حساب مصرفي للفرد أو أي ممتلكات شخصیة أخرى؛ الفرد؛ وحجز أو م عن أضرار شخصیة)؛ وحجز أجور

 مما یتسبب في أن یكون الفرد عرضھ للحجز الشخصي؛ والتسبب في اعتقال الفرد.
 

 إن عملیة وضع حساب المریض لدى وكالة تحصیل لیست نشاط تحصیل غیر عادي. 
 

 ق بالفوترة والتحصیالت. كوكالء فیما یتعل : الشركات التي تم توظیفھا للعملالموردون الخارجیون
 
 

یتم تحدیث المبادئ التوجیھیة لتعریف الفقر دوریًا في السجل الفیدرالي من قِبل  :)FPGالمبادئ التوجیھیة الفیدرالیة لتعریف الفقر (
  ).2(9902المتحدة  من مدونة قوانین الوالیات 42وزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة بالوالیات المتحدة بموجب المادة 

 
مقیاس یصدر سنویًا عن وزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة بناًء على الدخل السنوي وحجم األسرة ): FPLمستوى الفقر الفیدرالي (

 لإلشارة إلى حد الفقر.
 
 

بة الخصم الذي ستستقطعھ من سیاسة المستشفى التي تأخذ بعین االعتبار الدخل وحجم األسرة لتحدید نس: )FAPسیاسة المساعدة المالیة (
 الرسوم المفوترة. 

 
المستند الذي یجب أن یكملھ المریض/الضامن ویرفق معھ إثبات اإلقامة (إثبات  یعنيأو الطلب)  FAAنموذج طلب المساعدة المالیة (

بموجب "البرنامج الخیري"  ) والدخل، من أجل تحدید أھلیة المریض للحصول على المساعدة المالیةHCAPاإلقامة مطلوب فقط لبرنامج 
 .HCAPأو برنامج 

 
 إجمالي الدخل قبل اقتطاع أي خصومات. :الدخل اإلجمالي

 
خدمات الرعایة الطبیة المقدمة والتي من غیر المتوقع أن ینتج عنھا تدفقات نقدیة؛ بمعنى الخدمات الطبیة الضروریة  :المساعدة المالیة

 یستوفون معاییر محددة بالدفع مقابلھا. نیالمقدمة دون توقع أن یقوم األفراد الذ
 

في أوھایو  Medicaidبرنامج حكومي وفیدرالي تدیره ھیئة برنامج المعونة الطبیة  :)HCAPرعایة في المستشفیات (برنامج تأمین ال
إلى سكان والیة  ةیوالذي یوفر التمویل للمستشفیات التي تعاني من ارتفاع حصتھا، بشكل غیر متناسب، في تقدیم خدمات رعایة صح

% أو أقل من 100إلى سكان والیة أوھایو، الذین یبلغ دخلھم األسري  HCAPیقدم برنامج  أوھایو الفقراء وغیر المؤّمن دون مقابل.
د ادفي أوھایو، المساعدة في س Medicaidالمبادئ التوجیھیة الفیدرالیة الحالیة لتعریف الفقر وغیر المؤھلین لبرنامج المعونة الطبیة 

 لمدفوعة.فواتیر المستشفى غیر ا
 

عاًما والذین  18تشمل "األسرة" المریض وزوجتھ وجمیع أطفالھ، سواء كانوا طبیعیین أو بالتبني، الذین تقل أعمارھم عن  :حجم األسرة
المریض، ووالده  "عاًما، تشمل "األسرة 18یعیشون في المنزل (ال تشمل أطفال الزوج/الزوجة فقط). إذا كان عمر المریض أقل من 

عاًما ویعیشون في المنزل. (ال تشمل  18أبناء الوالد (الوالدین) الطبیعیین أو بالتبني الذین تقل أعمرھم عن لدیھ) الطبیعي أو بالتبني، و(وا
الد (الوالدین) ولزوج األم/زوجة األب). إذا كان المریض طفالً لوالد قاصر ال یزال یقیم في منزل أجداد المریض، تشمل "األسرة" فقط ا

 یعیین أو بالتبني المقیمین في المنزل (ال تشمل األجداد).وأبناء الوالد (الوالدین)، الطب
 



یشمل األرباح، وتعویضات البطالة، وتعویضات العّمال، والضمان االجتماعي، ودخل الضمان اإلضافي، والمساعدة العامة،  :دخل األسرة
أرباح األسھم، واإلیجارات، والعائدات، والدخل من الناجین، ودخل المعاش أو التقاعد، والفوائد، و تاومعاشات قدامى المحاربین، واستحقاق

العقارات، والودائع، والمساعدات التعلیمیة، ونفقة اإلعالة، ودعم الطفل، والمساعدات من خارج األسرة، وغیرھا من المصادر المتنوعة.  
خل قبل اقتطاع أي خصومات ویستبعد مكاسب قسائم الطعام وإعانات اإلسكان).  یتم احتساب الد ال تحتسب االستحقاقات غیر النقدیة (مثل

أو خسائر رأس المال غیر المحققة.  ویمكن أن یشمل مصادر دخل أخرى غیر مكتسبة، وھي إجمالي النقد الذي یتم تلقیھ من مصادر أخرى 
 غیر التوظیف.

  
 ي من جمیع المصادر.لكإجمالي دخل األسرة ال :الدخل اإلجمالي

 
خدمات المستشفى على النحو المحدد في القانون اإلداري لوالیة أوھایو الفصل  :أو الرعایة الطبیة الضروریةالرعایة في حاالت الطوارئ 

ویتم  Medicaidوالتي تتضمن الخدمات المقدمة للمرضى الداخلیین والخارجیین المشمولة ضمن برنامج المعونة الطبیة  3-2 :5101
تعریفھا بأنھا خدمات لعالج حالة صحیة إن تركت بدون عنایة طبیة تُعّرض صحة الفرد لخطر شدید و/أو تسبب قصوًرا خطیًرا في 

في أعضاء الجسم. ال تشمل ھذه السیاسة أیًا من جھات تقدیم الرعایة في حاالت الطوارئ أو الرعایة وظائف الجسم أو خلًال وظیفیًا خطیًرا 
 وریة، في منشآت مستشفى دایتون لألطفال المدرجة في ھذه السیاسة، بخالف المنشآت نفسھا. رضالطبیة ال

 
حة المریض؛ أو قصور خطیر في وظائف الجسم و/أو الرعایة الفوریة الضروریة لمنع خطر شدید على ص :الرعایة في حاالت الطوارئ

 خلل وظیفي خطیر في أيٍ من أعضاء الجسم أو أجھزتھ.
 

خدمات أو لوازم الرعایة الصحیة المقدمة للمریض، سواء للمرضى الداخلیین أو الخارجیین، من أجل تشخیص : الضروریة الطبیة الرعایة
ا أو تخفیف أو تصحیح أو عالج أو منع ظھور أو تفاقم الحاالت التي تُعّرض الحیاة للخطر أو التي تسبب المعاناة أو األلم، أو تسبب تشوھً 

 التي تھدد بإحداث إعاقة أو تفاقمھا، أو تؤدي إلى اإلصابة بمرض أو عجز كلي.خلل وظیفي، أو  ثجسدیًا نتیجة حدو
 

یوًما من تاریخ أول بیان فوترة بعد الخروج من المستشفى مقابل ما تم الحصول علیھ من رعایة طبیة  120تعني مدة  مدة اإلخطار
 ضروریة أو طارئة.

 
 الخدمة أو أثنائھ. متوقع قبل وقت تقدیم  یعني دفع التزام مالي الدفع الفوري

 
 أو غیره من المساعدات الممولة من الحكومة. Medicaidبرنامج المعونة الطبیة  :المساعدة العامة

 
 الخدمات المؤھلة

 تشمل الخدمات المؤھلة بموجب سیاسة المساعدة المالیة ھذه:
 موقع الطوارئ.  یة الطارئة المقدمة فيخدمات عالج اإلصابات والحاالت الطب •
 الخدمات عالج حالة صحیة ما والتي إذا لم یتم عالجھا على الفور ستتأثر الحالة الصحیة للمریض سلبًا. •
 الخدمات غیر االختیاریة المقدمة استجابةً للحاالت الطبیة الطارئة في غرفة غیر الطوارئ. •
 دایتون لألطفال.وفقًا لتقدیر مستشفى  والتي حصلت على موافقةالخدمات الطبیة الضروریة األخرى المجدولة  •

 
تشمل الخدمات غیر المؤھلة بموجب سیاسة المساعدة المالیة رسوم الطبیب، والمبالغ التأمینیة المدفوعة سلفًا، وبعض اإلجراءات 

ضمن رسوم المستشفى  ةتخدیر ورسوم فحص األشعاالختیاریة، مثل الجراحة التجمیلیة التي أجریت ولم یتم تغطیتھا.  وال تندرج رسوم ال
قد ال تكون مؤھلة للحصول على تخفیضات. یتم االحتفاظ بقائمة مقدمي الخدمات غیر المشمولین ضمن سیاسة المساعدة المالیة بشكل و

 منفصل. یمكن ألفراد الجمھور الحصول علیھا مجانًا على الموقع اإللكتروني لمستشفى دایتون لألطفال.  
 
 
 

 السیاسة: 
 

أو یسعى لتلقي رعایة طبیة طارئة أو ضروریة في مستشفى دایتون لألطفال التقدّم بطلب للحصول على مساعدة  ض یتلقىیریحق ألي م
لة مالیة؛ ومع ذلك، قد تختلف المعاییر المستخدمة لتقییم األھلیة بناًء على المكان الذي یقیم فیھ المریض في حالة طلب المریض رعایة لحا

 غیر طارئة.
 

  سر التي تسعى للحصول على مساعدة مالیة بموجب ھذه السیاسة إكمال طلب المساعدة المالیة.رضى/األملیجب على ا



یجب على سكان أوھایو الذین یطلبون الحصول على مساعدة مالیة التقدم بطلب للحصول على برنامج تأمین الرعایة في مستشفیات أوھایو 
)HCAP وقد یُطلب منھم التقدم بطلب (طبیة عونة المللبرنامج اMedicaid  المعروف باسم) في أوھایوHealthy Start and Healthy 

Families یجب على سكان والیة أوھایو المعفیین من ضرائب الضمان االجتماعي والرعایة الطبیة  .(Medicare  إكمال وتقدیم نموذج
والتنازل عن اإلعانات" مع طلب المساعدة المالیة  Medicareیة "طلب اإلعفاء من ضرائب الضمان االجتماعي والرعایة الطب 4029

الخاص بھم من أجل التنازل عن ھذا المطلب.  الوالدان المقیمان في أوھایو ولكنھما غیر مؤھلین للتغطیة بموجب ھذه البرامج والمرضى 
ین للحصول على مساعدة مالیة ون مؤھلنوال، قد یكغیر المقیمین في أوھایو والذین یتلقون رعایة طبیة طارئة في مستشفى دایتون لألطف

 على أساس إجمالي الدخل وحجم األسرة على النحو التالي:
 

 % من مسؤولیة المریض.100% أو أقل من مستوى الفقر الفیدرالي، یتم إسقاط 100إذا كان دخل األسرة یبلغ  •
 % من مسؤولیة المریض.80% من مستوى الفقر الفیدرالي، یتم إسقاط 200% و101إذا كان دخل األسرة بین  •
 % من مسؤولیة المریض.60% من مستوى الفقر الفیدرالي، یتم إسقاط 300% و201إذا كان دخل األسرة بین  •
 % من مسؤولیة المریض.15% من مستوى الفقر الفیدرالي، یتم إسقاط 400% و301إذا كان دخل األسرة بین  •
% من مستوى الفقر الفیدرالي قد یكونون مؤھلین للحصول على خصم 400ر المؤّمن علیھم الذین یزید دخلھم عن المرضى غی •

15.% 
 

 
م یتم استخدام بیان الحالة المالیة، وطلب المساعدة المالیة من مستشفى دایتون لألطفال لتوثیق الوضع المالي العام للفرد. ولن یتم تقدی

یلزم أن تتقدم األسر بطلب للحصول على برامج المساعدة الحكومیة.  ویمكن استنفاد التغطیة التأمینیة المطبقة وقد  المساعدة المالیة إال بعد
استخدام تقاریر االئتمان، عند االقتضاء، للتحقق من الوضع المالي للفرد. ستحدد مستشفى دایتون لألطفال ما إذا كان المریض مؤھالً 

ل وحجم األسرة على النحو التالي في قسم "النسبة المئویة جب ھذه السیاسة استنادًا إلى إجمالي الدخللحصول على مساعدة مالیة بمو
للخصم". عند اإلقرار بأھلیة المریض، ال تأخذ مستشفى دایتون لألطفال في االعتبار العرق أو الجنس أو العمر أو التوجھ الجنسي أو 

في مستشفى دایتون لألطفال بالمرجعیة العلیا في ع المھاجرین. تنفرد إدارة حسابات المرضى االنتماء الدیني أو الحالة االجتماعیة أو وض
 تحدید األھلیة للحصول على المساعدة المالیة بموجب ھذه السیاسة.

 
اعدة المالیة %، لن یتحمل أي مریض یُقّرر أنھ مؤھل للحصول على المس100بالنسبة للرعایة المخفّضة التي تقل نسبة المساعدة فیھا عن 

) مقابل الحصول على رعایة طبیة AGBطوارئ أو الرعایة الطبیة الضروریة أكثر من مبلغ الفوترة العامة (تكالیف الرعایة في حاالت ال
) یعني المبالغ التي تفوتر عموًما في حاالت الطوارئ أو غیرھا من الرعایة الطبیة AGBطارئة أو ضروریة.  مبلغ الفوترة العام (

الرعایة. لحساب مبلغ الفوترة العام، تطبق مستشفى دایتون لألطفال نھج "النظر فیما  وریة لألفراد الذین لدیھم تأمین یغطي ھذهالضر
، Medicareمضى".  وفقًا لھذا النھج، تستخدم مستشفى دایتون لألطفال البیانات استنادًا إلى المطالبات المرسلة إلى برنامج المعونة الطبیة 

التأمین الصحي الخاصة في حاالت الطوارئ والرعایة الطبیة الضروریة لرسوم كل خدمة على حدة، وشركات  Medicaidوبرنامج 
شھًرا، مقسومة على إجمالي الرسوم المرتبطة بھذه المطالبات، لتحدید النسبة المئویة من الرسوم اإلجمالیة التي تسمح بھا  12خالل آخر 

لعام.  یتم تضمین المبالغ المرتبطة بھذه المطالبات التي دفعھا األفراد ما یسمى النسبة المئویة لمبلغ الفوترة ا عادة شركات التأمین ھذه.  وھذا
المؤّمن علیھم في شكل مدفوعات تأمینیة أو تأمین مشترك أو خصومات في حساب النسبة المئویة لمبلغ الفوترة العام. ثم یتم ضرب النسبة 

ت الطوارئ و/أو الرعایة الطبیة الضروریة لتحدید مبلغ الفوترة العام.  ام في التكالیف اإلجمالیة للرعایة في حاالالمئویة لمبلغ الفوترة الع
 تُعید مستشفى دایتون لألطفال حساب النسبة المئویة لمبلغ الفوترة العام سنویًا وتحدّث ھذه السیاسة سنویًا لتعكس نفس األمر.  تستخدم

 %. 52التالي على النحو المحدد أعاله بنسبة  الیًا النسب المئویة لمبلغ الفوترة العاممستشفى دایتون لألطفال ح
 

سیحصل المرضى المقیمون في الوالیات المتحدة، ولكن خارج أوھایو أو منطقة الخدمات األولیة لمستشفى دایتون لألطفال، على خصم 
 % على الرسوم المفوترة مقابل الحصول على الخدمات الطبیة الضروریة.15بنسبة 

 
 ھنیة المقدمة من قِبل أي من مقدمي خدمات دایتون لألطفال بموجب ھذه السیاسة.سیتم تغطیة الخدمات الم

 
ستتم محاسبة أي مریض مؤھل للحصول على مساعدة مالیة بموجب ھذه السیاسة فقط على المبلغ المسؤول ھو عن دفعھ شخصیًا، بعد 

 تطبیق جمیع الخصومات وخصم أي مبالغ سددتھا شركات التأمین. 
 

لك أي مستندات مطلوبة) وقد تتطلب تحدید ات تقییم المساعدة المالیة من المرضى تقدیم طلب مساعدة مالیة مكتمل (بما في ذستتطلب قرار
مواعید أو إجراء مناقشة مع المحامیین المالیین بالمستشفى. تحتفظ مستشفى دایتون لألطفال بالحق في طلب نسخ من شیكات األجور، 

 لضرائب) وعائدات ضریبة الدخل.(بیان األجور وا W-2ونموذج 
 

 یوًما من استالم الطلب المكتمل بالموافقة أو الرفض لطلب المساعدة المالیة.  30ون ستخطر مستشفى دایتون لألطفال مقدم الطلب في غض



لیة المبدئیة، ما لم یتغیر دخل یوًما من تاریخ تحدید األھ 90عند الموافقة على طلب المساعدة المالیة المكتمل، تُمنح المساعدة المالیة لمدة 
یوًما إلى الحد الذي یصبح فیھ الفرد غیر مؤھل للحصول على المساعدة  90ة التي مدتھا أسرة الفرد أو حالتھ التأمینیة خالل تلك الفتر

صم على حسابات المرضى.  المالیة. تحتفظ مستشفى دایتون لألطفال بالحق في مطالبة األفراد بإعادة التحقق من حالة دخلھم قبل تطبیق الخ
ام الفوترة. وسوف تمتد أھلیة المریض إلى نھایة الشھر الذي تنتھي فیھ األھلیة. في یتم توثیق القرارات المتعلقة بالمساعدة المالیة في نظ

في مستشفیات أوھایو  حالة سداد مدفوعات مسبقًا، لن یتم إصدار أي رد للمبلغ ما لم تتم الموافقة علیھ من قبِل برنامج تأمین الرعایة
)HCAP .( 

 
 

 معاییر األھلیة
 

 تنطبق المبادئ التوجیھیة الفیدرالیة لتعریف حد الفقر وتعریف حجم األسرة ودخل األسرة على تحدید دخل الفرد.  أ. 
ئ أو الرعایة رسیتم تحدید المبلغ المحتسب على أي فرد مؤھل للحصول على المساعدة المالیة لتقدیم الرعایة في حاالت الطوا ب.

ترة العام لألفراد الذین لدیھم تأمین یغطي ھذه الرعایة في أي من مستشفیات دایتون الطبیة الضروریة على أساس مبلغ الفو
لألطفال. یمكن لألفراد االتصال بأحد أعضاء فریق المحامیین المالیین للمرضى واألسر في مستشفى دایتون لألطفال 

 النسبة المئویة لمبلغ الفوترة العام. وضح نسبة مبلغ الفوترة العام وتشرح كیف تم تحدید تللحصول على معلومات مكتوبة 
% من 300% وأقل من 101یجب أن یبلغ دخل أسرة الفرد ما بین  -المساعدة المالیة الخاصة بمستشفى دایتون لألطفال ج.

على الخدمات وصوالً إلى مبلغ الفوترة العام  ةمستوى الفقر الفیدرالي لیصبح مؤھالً لتخفیض الرسوم اإلجمالیة المطبق
)AGB ویؤدي ھذا إلى إجراء تعدیل جزئي على الرسوم المفوترة لألفراد الذین لیس لدیھم تأمین أو إجراء تعدیل جزئي .(

ن بدفع یعلى الرسوم المفوترة لألفراد الذین لدیھم تأمین مع وجود مسؤولیة متبقیة على عاتق المریض بعد قیام شركة التأم
 مساھمتھا. 

 
% أو أقل من حدود الفقر الفیدرالیة 100یجب أن یبلغ دخل أسرة الفرد  -التابع لمستشفى دایتون لألطفال HCAPبرنامج  د.

% من الرسوم المستحقة. ویؤدي ھذا إلى إجراء تعدیل كلي 100) لیكون مؤھالً للحصول على تخفیض بنسبة FPLالحالیة (
راء تعدیل كلي على الرسوم المفوترة لألفراد الذین لدیھم تأمین مع فراد الذین لیس لدیھم تأمین أو إجألعلى الرسوم المفوترة ل

 وجود مسؤولیة متبقیة على عاتق المریض بعد قیام شركة التأمین بدفع مساھمتھا. 
د الخروج من المستشفى. یعتبر عیوًما بعد إصدار أول بیان فوترة ب 120سیتم النظر في نماذج طلب المساعدة المالیة حتى  ھـ.

 یوًما من آخر تاریخ للموافقة على الطلب.   90المالي ساریًا حتى  الطلب
 
 

 إلى المستشفى. ویسري اإلقرار بأھلیة المرضىالمرضى الداخلیون یجب تحدید األھلیة بشكل منفصل في كل مرة یدخل فیھا 
مساعدات اإلعاقة على أساس شھري.  إذا  جب التحقق من المستفیدین من برنامجییوًما من تاریخ الخدمة األولیة.  90لمدة  الخارجیین

 .HCAP)، فیفترض أھلیتھ للحصول على برنامج DAكان المریض مؤھًال للحصول على مساعدات اإلعاقة (
 

 تشمل الرسوم غیر المدرجة في عملیات إسقاط الرسوم ما یلي:
، والتلفزیون، والھاتف، وما إلى ول المستشفى، ومزیل العرق، والغسولخعناصر راحة المریض (مثل األحذیة، وأدوات د •

 ذلك.)
 المعدات الطبیة الدائمة (مثل الجبائر، الدعامة، العكازات، وما إلى ذلك.) •
 أدویة الوصفات الطبیة التي تؤخذ في المنزل •
 خدمات العقم •

 
 

المؤمن علیھم. یتوفر محامون مالیون للمریض واألسرة لمساعدة  رطلبات المساعدة المالیة متوفرة عند الطلب أو عند تحدید حالة غی
 .5727-641 (937)المرضى واألسر، وموجودون في كال الحرمین الرئیسي والجنوبي ویمكن االتصال بھم عبر الھاتف على رقم 

مستشفى دایتون لألطفال على اإلنترنت الطلب متاح للتحمیل من موقع 
html.http://www.childrensdayton.org/cms/our_services/index   سیتم إدراج طلبات المساعدة المالیة في الجزء

إعادة  جبیون للمرضى واألسرة متاحون لمساعدة األسر في عملیة الطلب.  یالمریض.  المحامون المال/ضامنالالخلفي من بیان 
 ,Dayton Children’s Hospitalالطلبات المكتملة شخصیًا إلى مكتب أمین الصندوق في الحرم الرئیسي أو إرسالھا بالبرید إلى: 

Attention Patient and Family Financial Advocates -1A, One Children’s Plaza, and Dayton, Ohio 
 ي رسوم على المریض.   أن . تتوفر النسخ الورقیة عند الطلب دو45404

 

http://www.childrensdayton.org/cms/our_services/index.html
http://www.childrensdayton.org/cms/our_services/index.html


في حالة تقدیم طلب غیر مكتمل، سیتم إرسال خطاب إلى الضامن یُطلب فیھ معلومات إضافیة الزمة إلكمال الطلب.  سیتم 
تضمین معلومات االتصال المناسبة، في حالة كان لدى الضامن أسئلة تتعلق بطلبھ. یجب على الضامن تقدیم عنوان بریدي حاٍل 

 لى عنوان آخر. لخدمة أو عند االنتقال إام في وقت تقدی
 

الضامن مسؤول عن األرصدة التي تفوترھا مستشفى دایتون لألطفال. ستبذل مستشفى دایتون لألطفال كل محاولة لتحصیل الدیون وتبذل 
بیانات للضامن وإجراء  لساجھودًا معقولة لتحدید ما إذا كان الفرد مؤھالً للحصول على المساعدة المالیة. وستشمل جھود التحصیل إر

د خارجي للمساعدة في تحصیل الدیون. لن تبدأ مستشفى دایتون لألطفال أي إجراءات تحصیل غیر عادیة م كالمات ھاتفیة واالستعانة بموّرِ
ات المرضى بسایوًما (مائة وعشرین یوًما) على األقل من تاریخ إرسال المستشفى أول بیان للضامن.  یمكن أن توافق إدارة ح 120لمدة 

عندما   ال تتجاوز ستة أشھر).   قد تستعین مستشفى دایتون لألطفال بخدمات مّورد خارجي للمساعدة في تحصیل الدیون.على خطة دفع (
یفشل الضامن أو الطرف المسؤول في دفع الجزء الخاص بھ من المبلغ المستحق، یمكن إحالة الحساب إلى وكالة للتحصیل. سیتلقى 

 الحساب لدى وكالة تحصیل وما ال یقل عن مكالمتین ھاتفیتین.بیانات قبل أن یتم وضع  ةبعالضامن أر
 

 
 

 



 تعلیمات المحامي للمریض واألسرة حول كیفیة تطبیق خصم وتوثیقھ:
 

 اطلب من الوالد أو الضامن أو المریض (إذا كان یوجد ضامن) إكمال طلب المساعدة المالیة. .1
 حدد حجم األسرة. .2
 ل وفقًا للمبادئ التوجیھیة الموضحة تحت الدخل.خلدتحقق من ا .3
، فیجب إلغاء عملیة Medicaidامسح الطلب ضوئیًا (إذا تبین الحقًا أن المریض مؤھل للحصول على المعونة الطبیة  .4

 ).ODJFSعلى افتراض أن تقریر التكلفة المطبق ما زال مفتوًحا، ویتم حساب فاتورة الحساب على  -اإلسقاط 
 

 الطلب مالعند است )1
 .قي الطلبتلیوًما من  90كن استخدام الحسابات قبل لجمیع الحسابات ذات الصلة. یم EPICراجع  .أ

 .HCAPأضف مالحظة لحسابات الضامن بتلقي طلب للحصول على استحقاقات برنامج  .ب
 .INPTیجب أن یكون لدیك طلبات منفصلة لجمیع حسابات  .ج

 مراجعة األھلیة )2
 ات الدیموغرافیةموتحقق من إكمال االسم والمعل .أ

 ئلةتحقق من اإلجابة على جمیع األس .ب
عاًما أو أكثر.  إذا كان عمر المریض  18تحقق من معلومات األسرة. ال تقم بتضمین أفراد األسرة الذین یبلغ عمرھم  .ج

 عاًما فسیتم النظر إلیھ بشكل فردي. 18
 تتحقق من العالقات.   .د
 ا ویجب أن یكون الطلب مؤرًخا.یً تحقق من التوقیع.  یجب أن یكون التوقیع أصل .ه

 مراجعة الدخل )3
شھًرا لتحدید  12أشھر أو  3ق من الدخل على أساس المبادئ التوجیھیة الفیدرالیة لتعریف الفقر.  یمكن استخدام تحق .أ

 األھلیة.  لیس من الضروري الحصول على األھلیة في كال المجالین.
 ي الطلبف إذا كان الدخل صفًرا، تحقق من إكمال بیان الدعم .ب
 ل وقسم بیان الدعم.ال یجب وجود معلومات في كل من قسم الدخ .ج

 HCAPإذا تمت الموافقة على طلب الحصول على استحقاقات برنامج  )4
 أدرج جمیع أرقام الحسابات المؤھلة، وتاریخ تقدیم الخدمة، والرصید في الطلب. .أ

 الوقت الحالي إلى الطلب. يف Medicaidأرفق فاتورة مفصلة وشاشة أھلیة تلقي المعونة الطبیة  .ب
 قم بتوقیع الطلب وتأریخھ .ج
، إذا كان سیتم معالجة تعدیالت الرسوم السابقة ADJ 8005017-HCAPقم بإسقاط جمیع الرسوم المؤھلة على كود  .د

 یوًما 90من قِبل موظفي حسابات المرضى. لألرصدة المستقبلیة، سیكمل النظام التعدیل التلقائي، حتى 
 بأي مدفوعات سابقة، فأكمل طلب استرداد المبلغ المدفوع إلرسالھ إلى المستفید. نمإذا قام الضا .ه
 إلى الضامن، إذا طلب ذلك HCAPأرسل خطاب موافقة برنامج  .و
 قم بتحدیث مالحظات الضامن وكود اإلجراء المناسب  .ز

 
 .HCAPإذا تم رفض طلب برنامج  )5

 سیتم إخطار الضامن عند إكمال الطلب  .أ
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