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 مستشفى دایتون لألطفال 

 سیاسة المساعدة المالیة   
 
 

 :  السیاسة
 

) مع مھمتھا وقیمھا، كما تعكس التزام المؤسسة تجاه المجتمعات التي تقوم بخدمتھا. یتمثل DCHتتفق سیاسة المساعدة المالیة لمستشفى دایتون لألطفال (
 الغرض من ھذه السیاسة في إرساء إجراءات قیاسیة لتحدید المساعدة المالیة لمرضى مستشفى دایتون لألطفال.  

 
رئة وغیرھا من خدمات الرعایة الطبیة الضروریة التي توفرھا مستشفى  تتضمن الخدمات التي تغطیھا ھذه السیاسة جمیع خدمات الرعایة في الحاالت الطا 

 دایتون لألطفال وكیاناتھا المرتبطة بھا ارتباًطا وثیقًا. 
 

.   اعدة المالیةستوفر مستشفى دایتون لألطفال الرعایة للحاالت الطبیة الطارئة لألفراد، دون تمییز، بغض النظر عما إذا كانوا مؤھلین للحصول على المس
) عن طریق توفیر الفحوصات الطبیة واتخاذ  EMTALAتلتزم مستشفى دایتون لألطفال بقانون العالج الطبي لحاالت الطوارئ وحاالت الوالدة الطارئة (

جراءات من شأنھا أن  التدابیر الالزمة الستقرار حالة المریض أو إحالة أو نقل الفرد إلى منشأة أخرى عند االقتضاء.  تحظر مستشفى دایتون لألطفال أي إ
اح بأنشطة تحصیل  تثني األفراد عن طلب الرعایة الطبیة الطارئة، مثل مطالبة مرضى قسم الطوارئ بالدفع قبل تلقي العالج للحاالت الطبیة الطارئة أو السم

 الدیون التي تتعارض مع تقدیم الرعایة الطبیة الطارئة، دون تمییز. 
 
 
 

 تعریفات:  
 

ة  تعني المدة التي یجب خاللھا على مستشفى دایتون لألطفال قبول ومعالجة طلب الحصول على المساعدة المالیة، المقّدم من فرد، بموجب سیاس  مدة التقدیم
وجب سیاسة المساعدة المالیة.  ) المطبقة لدیھا من أجل بذل جھود معقولة لتحدید ما إذا كان الفرد مؤھالً للحصول على مساعدة مالیة بمFAPالمساعدة المالیة (

من تاریخ تقدیم أول بیان فوترة مقابل تلقّي الرعایة بعد الخروج من   240وتبدأ مدة الطلب من التاریخ الذي یتم فیھ تقدیم الرعایة وتنتھي بنھایة الیوم 
ابي للفرد یحدد موعًدا نھائیًا یمكن بعده بدء أنشطة التحصیل  یوًما على األقل على قیام مستشفى دایتون لألطفال بتقدیم إشعار كت  30المستشفى أو بعد مرور 

 ). ECAغیر العادیة (
: الرعایة الفوریة الضروریة لمنع خطر شدید على صحة المریض؛ أو قصور خطیر في وظائف الجسم و/أو خلل وظیفي خطیر  الرعایة في حاالت الطوارئ

 في أيٍ من أعضاء الجسم أو أجھزتھ. 
)  IRSتعني قائمة إجراءات التحصیل، على النحو المحدد من قِبل وزارة الخزانة، ومصلحة الضرائب األمریكیة (  ) ECAsإجراءات التحصیل غیر العادیة (

 للحصول على  والتي قد تتخذھا مستشفى دایتون لألطفال فقط ضد فرد لتحصیل تكالیف تلقّي الرعایة بعد بذل جھود معقولة لتحدید ما إذا كان الفرد مؤھالً 
قَِبل أو یُطلب منھ قبول    ) ضد المریض الحصول على تكالیف تلقّي الرعایة من أي فرد آخرECAsالمساعدة المالیة.  تتضمن إجراءات التحصیل غیر العادیة (

 المثال ال الحصر:   مسؤولیة دفع فاتورة المستشفى للفرد مقابل تلقیھ الرعایة (المعروف أیًضا باسم الضامن). تشمل إجراءات التحصیل غیر العادیة، على سبیل
 

a. في بعض الحاالت، بیع َدین المریض لطرف آخر؛ 
 

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

b.  ل  تأجیل أو رفض أو طلب الدفع قبل تقدیم الرعایة الطبیة الضروریة (ولكن غیر الطارئة) بسبب عدم سداد الفرد لفاتورة واحدة أو أكثر مقاب
دایتون لألطفال (یُشار إلیھا مجتمعة باسم "الرعایة   تلقّي الرعایة المقدمة سابقًا والتي تشمل سیاسة المساعدة المالیة المتّبعة في مستشفى 

 المؤجلة")؛   
 

c.   اإلجراءات التي تتطلب إجراءات قانونیة أو قضائیة، بما في ذلك بدء دعوى مدنیة ضد الفرد وفرض حجز على ممتلكاتھ (ولكن توجد
عن أضرار شخصیة)؛ وحجز أجور الفرد؛   استثناءات مثل تقدیم إثبات دعوى إفالس وحجوزات المستشفى على أحكام تعویض/تسویات

وحجز أو مصادرة حساب مصرفي للفرد أو أیة ممتلكات شخصیة أخرى؛ مما یتسبب في أن یتعرض الفرد لقرار حجز شخصي؛ والتسبب  
 في اعتقال الفرد. 
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 إن عملیة وضع حساب المریض لدى وكالة تحصیل لیست نشاط تحصیل غیر عادي.  

 
 ركات التي تم توظیفھا للعمل كوكالء فیما یتعلق بالفوترة والتحصیالت.  : الشالموردون الخارجیون 

یجب أن یشمل المریض وزوجة المریض بغض النظر عما إذا كانت زوجة المریض تعیش في المنزل أم ال وكذلك جمیع أبناء المریض،  حجم األسرة:
إذا كان المریض أقل من الثامنة عشر، فیجب أن تشمل "األسرة" المریض ووالدّي    الطبیعیین أو بالتبني، تحت سن الثامنة عشر الذین یعیشون في المنزل.

 المریض الطبیعیین أو بالتبني (بغض النظر إن كانوا یعیشون في المنزل أم ال. 
 مقیاس یصدر سنویًا عن وزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة بناًء على الدخل السنوي وحجم األسرة لإلشارة إلى حد الفقر. ):  FPLمستوى الفقر الفیدرالي (

أن   : خدمات الرعایة الطبیة المقدمة والتي من غیر المتوقع أن ینتج عنھا تدفقات نقدیة؛ بمعنى الخدمات الطبیة الضروریة المقدمة دون توقع المساعدة المالیة 
 وم األفراد الذین یستوفون معاییر محددة بالدفع مقابلھا.یق

المستند الذي یجب أن یكملھ المریض/الضامن ویرفق معھ إثبات اإلقامة (إثبات اإلقامة مطلوب فقط   یعنيأو الطلب)  FAAنموذج طلب المساعدة المالیة (
 .HCAP) والدخل، من أجل تحدید أھلیة المریض للحصول على المساعدة المالیة بموجب "البرنامج الخیري" أو برنامج HCAPلبرنامج 

 :  إجمالي الدخل قبل اقتطاع أي خصومات. الدخل اإلجمالي 
في أوھایو والذي یوفر التمویل   Medicaid): برنامج حكومي وفیدرالي تدیره ھیئة برنامج المعونة الطبیة HCAP(برنامج تأمین الرعایة في المستشفیات 

إلى سكان والیة أوھایو الفقراء وغیر المؤّمن دون مقابل. یقدم  للمستشفیات التي تعاني من ارتفاع حصتھا، بشكل غیر متناسب، في تقدیم خدمات رعایة صحیة 
% من توجھیات مستوى الفقر الفیدرالي  100المساعدة على دفع فواتیر المستشفیات غیر المسددة ألھالي أوھایو ذوي األسر التي یعادل دخلھا    HCAPبرنامج  

 . في أوھایو Medicaidالحالیة أو أقل منھا وغیر المؤھلین لمعونة  
: یشمل األرباح، وتعویضات البطالة، وتعویضات العّمال، والضمان االجتماعي، ودخل الضمان اإلضافي، والمساعدة العامة، ومعاشات قدامى  الدخل

لودائع، والمساعدات  المحاربین، واستحقاقات الناجین، ودخل المعاش أو التقاعد، والفوائد، وأرباح األسھم، واإلیجارات، والعائدات، والدخل من العقارات، وا
ة (مثل قسائم الطعام  التعلیمیة، ونفقة اإلعالة، ودعم الطفل، والمساعدات من خارج األسرة، وغیرھا من المصادر المتنوعة.  ال تحتسب االستحقاقات غیر النقدی 

ر المحققة.  ویمكن أن یشمل مصادر دخل أخرى  وإعانات اإلسكان).  یتم احتساب الدخل قبل اقتطاع أي خصومات ویستبعد مكاسب أو خسائر رأس المال غی 
 غیر مكتسبة، وھي إجمالي النقد الذي یتم تلقیھ من مصادر أخرى غیر التوظیف. 

: خدمات أو لوازم الرعایة الصحیة المقدمة للمریض، سواء للمرضى الداخلیین أو الخارجیین، من أجل تشخیص أو تخفیف أو  الرعایة الطبیة الضروریة 
جة حدوث خلل وظیفي،  تصحیح أو عالج أو منع ظھور أو تفاقم الحاالت التي تُعّرض الحیاة للخطر أو التي تسبب المعاناة أو األلم، أو تسبب تشوًھا جسدیًا نتی 

 التي تھدد بإحداث إعاقة أو تفاقمھا، أو تؤدي إلى اإلصابة بمرض أو عجز كلي. أو 
 یوًما من تاریخ أول بیان فوترة بعد الخروج من المستشفى مقابل ما تم الحصول علیھ من رعایة طبیة ضروریة أو طارئة.  120تعني مدة  مدة اإلخطار 
 یم الخدمة أو أثنائھ.  یعني دفع التزام مالي متوقع قبل وقت تقد الدفع الفوري

 الخدمات المؤھلة 
 تشمل الخدمات المؤھلة بموجب سیاسة المساعدة المالیة ھذه: 

 خدمات عالج اإلصابات والحاالت الطبیة الطارئة المقدمة في موقع الطوارئ.   •
 خدمات عالج حالة صحیة ما إذا لم یتم عالجھا على الفور ستتأثر الحالة الصحیة للمریض سلبًا.  •
 الخدمات غیر االختیاریة المقدمة استجابةً للحاالت الطبیة الطارئة في غرفة غیر الطوارئ.  •
 تون لألطفال. الخدمات الطبیة الضروریة األخرى المجدولة والتي حصلت على موافقة وفقًا لتقدیر مستشفى دای  •

 
رسوم الطبیب، والمدفوعات المشتركة، وبعض اإلجراءات االختیاریة، مثل جراحة التجمیل غیر   تشمل الخدمات غیر المؤھلة بموجب سیاسة المساعدة المالیة 

.   یتم االحتفاظ بقائمة مقدمي  المشمولة.  وال تندرج رسوم التخدیر ورسوم فحص األشعة ضمن رسوم المستشفى وقد ال تكون مؤھلة للحصول على تخفیضات 
  المشمولین ضمن سیاسة المساعدة المالیة بشكل منفصل.  یمكن ألفراد الجمھورالحصول علیھا مجانًا على الموقع اإللكتروني لمستشفى دایتونغیر الخدمات 

 لألطفال.   
 
 
 

 التعلیمات:
 
 

 معاییر األھلیة 
 

ع ذلك،  یحق ألي مریض یتلقى أو یسعى لتلقي رعایة طبیة طارئة أو ضروریة في مستشفى دایتون لألطفال التقّدم بطلب للحصول على مساعدة مالیة؛ وم
 قد تختلف المعاییر المستخدمة لتقییم األھلیة بناًء على المكان الذي یقیم فیھ المریض في حالة طلب المریض رعایة لحالة غیر طارئة. 

 
في أوھایو (المعروف باسم البدایة   Medicaidیجب على سكان أوھایو الذین یطلبون الحصول على مساعدة مالیة التقدم أوًال إلى برنامج المعونة الطبیة 

المعفیین من  ).  یجب على سكان والیة أوھایو HCAPالسلیمة والعائالت السلیمة) وبطلب للحصول على برنامج تأمین الرعایة في مستشفیات أوھایو (
"طلب اإلعفاء من ضرائب الضمان االجتماعي والرعایة الطبیة    4029إكمال وتقدیم نموذج   Medicareضرائب الضمان االجتماعي والرعایة الطبیة  

Medicare   أوھایو ولكنھما غیر  والتنازل عن اإلعانات" مع طلب المساعدة المالیة الخاص بھم من أجل التنازل عن ھذا المطلب.  الوالدان المقیمان في
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كونون  مؤھلین للتغطیة بموجب ھذه البرامج والمرضى غیر المقیمین في أوھایو والذین یتلقون رعایة طبیة طارئة في مستشفى دایتون لألطفال، قد ی
 مؤھلین للحصول على مساعدة مالیة على أساس إجمالي الدخل وحجم األسرة على النحو التالي: 

 
 % من مسؤولیة المریض. 100% أو أقل من مستوى الفقر الفیدرالي، یتم إسقاط 100غ إذا كان دخل األسرة یبل •
 % من مسؤولیة المریض. 80% من مستوى الفقر الفیدرالي، یتم إسقاط 200% و 101إذا كان دخل األسرة بین  •
 % من مسؤولیة المریض. 60% من مستوى الفقر الفیدرالي، یتم إسقاط 300% و 201إذا كان دخل األسرة بین  •
 % من مسؤولیة المریض. 15% من مستوى الفقر الفیدرالي، یتم إسقاط 400% و 301إذا كان دخل األسرة بین  •
 %. 15خصم  % من مستوى الفقر الفیدرالي قد یكونون مؤھلین للحصول على 400المرضى غیر المؤّمن علیھم الذین یزید دخلھم عن  •
):  تبادر مستشفى دایتون لألطفال بتقدیم إعانة مالیة للمستحقین من المصابین بفیروس كورونا  19-اإلعانة المالیة للمصابین بفیروس كورونا (كوفید •

الخصم،  .  والستحقاق ھذا 2020%) على أرصدة المرضى مستحقة السداد، وذلك بدایةً من أبریل 30) في صورة خصم (19-المستجد (كوفید
ال  یتعین على المریض/األسرة تقدیم طلب للحصول على دعم مالي من خالل اإلجراءات المتبعة، وعلى النحو المبیَّن في ھذه السیاسة.  وباستكم

ق وفقًا  إجراءات التقدیم ھذه، یكون المریض/األسرة مستِحقًا في تلك الحالة الحصول على خصم على األرصدة مستحقة السداد.  وھذا الخصم یُطب 
 على مجتمع منطقة دایتون.   19-لتقدیر مستشفى دایتون لألطفال خالل الفترة التي تشھد تأثیر جائحة فیروس كوفید 

 
 

بعد بحث  ساعدة المالیة إال یتم استخدام بیان الحالة المالیة، وطلب المساعدة المالیة من مستشفى دایتون لألطفال لتوثیق الوضع المالي العام للفرد. لن تُمنح الم
ستحدد مستشفى دایتون    انطباق برامج التغطیة التأمینیة والمساعدة الحكومیة، وقد تُستخدم التقاریر االئتمانیة عند االقتضاء للتحقق من الوضع المالي للفرد.

حجم األسرة على النحو التالي في قسم  لألطفال ما إذا كان المریض مؤھالً للحصول على مساعدة مالیة بموجب ھذه السیاسة استناًدا إلى إجمالي الدخل و
 "النسبة المئویة للخصم". 

یني أو الحالة االجتماعیة  عند اإلقرار بأھلیة المریض، ال تأخذ مستشفى دایتون لألطفال في االعتبار العرق أو الجنس أو العمر أو التوجھ الجنسي أو االنتماء الد
 أو وضع المھاجرین. 

 مستشفى دایتون لألطفال بالمرجعیة العلیا في تحدید األھلیة للحصول على المساعدة المالیة بموجب ھذه السیاسة. تنفرد إدارة حسابات المرضى في 
 

%، لن یتحمل أي مریض یُقّرر أنھ مؤھل للحصول على المساعدة المالیة تكالیف الرعایة في  بالنسبة للرعایة المخفّضة التي تقل نسبة المساعدة فیھا عن 100
) مقابل الحصول على رعایة طبیة طارئة أو ضروریة.  مبلغ الفوترة العام  AGBحاالت الطوارئ أو الرعایة الطبیة الضروریة أكثر من مبلغ الفوترة العام (

)AGB ًا في حاالت الطوارئ أو غیرھا من الرعایة الطبیة الضروریة لألفراد الذین لدیھم تأمین یغطي ھذه الرعایة. لحساب  ) یعني المبالغ التي تفوتر عموم
  طالبات تطبق مستشفى دایتون لألطفال نھج "الدفع بعد التنفیذ".  وفقًا لھذا النھج، تستخدم مستشفى دایتون لألطفال البیانات استناًدا إلى الم مبلغ الفوترة العام، 

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

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

فال حساب النسبة المئویة  التكالیف اإلجمالیة للرعایة في حاالت الطوارئ و/أو الرعایة الطبیة الضروریة لتحدید مبلغ الفوترة العام.  تُعید مستشفى دایتون لألط
ویًا لتعكس نفس األمر.  تستخدم مستشفى دایتون لألطفال حالیًا النسب المئویة لمبلغ الفوترة العام التالي على  لمبلغ الفوترة العام سنویًا وتحّدث ھذه السیاسة سن 

 %. 52النحو المحدد أعاله بنسبة 
 
 
   

 طرق التقدم للحصول على المساعدة المالیة 
 

طلب تحدید مواعید  ستتطلب قرارات تقییم المساعدة المالیة من المرضى تقدیم طلب مساعدة مالیة مستوفي (بما في ذلك جمیع المستندات الالزمة للطلب) وقد تت 
(بیان األجور   W-2نموذج  أو إجراء مناقشة مع المستشارین المالیین بالمستشفى.  تحتفظ مستشفى دایتون لألطفال بالحق في طلب نسخ من شیكات األجور، و

 والضرائب) وعائدات ضریبة الدخل. 
 

). یتوفر الطلب للتحمیل من الموقع  937(  641-3555تتوفر طلبات المساعدة المالیة بالتواصل من قسم حسابات المرضى عبر الھاتف على الرقم 
 http://www.childrensdayton.org/cms/our_services/index.htmlاإللكتروني لمستشفى دایتون لألطفال.  

قیة حسب الطلب  سوف تُدرج طلبات المساعدة المالیة على ظھر بیان المریض الضامن.  یتوفر ممثلون لمساعدة األسر على تقدیم الطلبات.  تتوفر النسخ الور 
    ض.دون أیة رسوم على المری 

 
 عند استكمال الطلبات، یمكن تقدیمھا بالطرق التالیة:  

 
 بریدیًا على العنوان التالي: مستشفى دایتون لألطفال       

 المستشار المالي ألسر المرضى                     
   1Aإدارة                     
                    One Children's Plaza 

http://www.childrensdayton.org/cms/our_services/index.html
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 1815-45404دایتون، أوھایو                     
 

 6101-641- 937عبر الفاكس على الرقم:      
 عنایة: المستشار المالي                  

 
 

 FinancialAdvocates@childrensdayton.orgعبر البرید اإللكتروني على العنوان:      
 
 

صال  في حالة تقدیم طلب غیر مكتمل، سیتم إرسال خطاب إلى الضامن یُطلب فیھ معلومات إضافیة الزمة إلكمال الطلب.  سیتم تضمین معلومات االت 
 المناسبة، في حالة كان لدى الضامن أسئلة تتعلق بطلبھ. 

 یجب على الضامن تقدیم العنوان البریدي الحالي في وقت تقدیم الخدمة أو عند االنتقال إلى عنوان آخر.  
 
 

 قبول/رفض المساعدة المالیة 
 

 یوًما من استالم الطلب المكتمل بالموافقة أو الرفض لطلب المساعدة المالیة.   30ستخطر مستشفى دایتون لألطفال مقدم الطلب في غضون  
یوًما من تاریخ تحدید األھلیة المبدئیة، ما لم یتغیر دخل أسرة الفرد أو حالتھ   90 عند الموافقة  على طلب المساعدة  المالیة المكتمل، تُمنح المساعدة المالیة لمدة 

یوًما إلى الحد الذي یصبح فیھ الفرد غیر مؤھل للحصول على المساعدة المالیة. تحتفظ مستشفى دایتون لألطفال   90ي مدتھا التأمینیة خالل تلك الفترة الت 
المالیة في نظام   بالحق في مطالبة األفراد بإعادة التحقق من حالة دخلھم قبل تطبیق الخصم على حسابات المرضى.  یتم توثیق القرارات المتعلقة بالمساعدة 

ما لم تتم الموافقة  فوترة. وسوف تمتد أھلیة المریض إلى نھایة الشھر الذي تنتھي فیھ األھلیة. في حالة سداد مدفوعات مسبقًا، لن یتم إصدار أي رد للمبلغ ال
 ). HCAPعلیھ من قِبل برنامج تأمین الرعایة في مستشفیات أوھایو (

 
 

 عدم الدفع للخدمات الطبیة 
 

التي تفوترھا مستشفى دایتون لألطفال. ستبذل مستشفى دایتون لألطفال كل محاولة لتحصیل الدیون وتبذل جھوًدا معقولة لتحدید   الضامن مسؤول عن األرصدة
د خارجي   ما إذا كان الفرد مؤھالً للحصول على المساعدة المالیة. وستشمل جھود التحصیل إرسال بیانات للضامن وإجراء مكالمات ھاتفیة واالستعانة بموّرِ

یوًما (مائة وعشرین یوًما) على األقل من تاریخ  120للمساعدة في تحصیل الدیون. لن تبدأ مستشفى دایتون لألطفال أي إجراءات تحصیل غیر عادیة لمدة 
دایتون لألطفال   إرسال المستشفى أول بیان للضامن.  یمكن أن توافق إدارة حسابات المرضى على خطة دفع (ال تتجاوز ستة أشھر).   قد تستخدم مستشفى

د خارجي للمساعدة على تحصیل الدیون.   خدمات موّرِ
 
 

 توفر سیاسة المساعدة المالیة وطلب المساعدة المالیة 
 

  تشمل الجھود المعقولة التي قد تقوم مستشفى دایتون لألطفال ما یلي: 
 توفیر النسخ الورقیة عند الطلب دون أیة رسوم على المریض أو الطرف المسؤول.  •
م النسخ الورقیة عند اإلدخال أو في مناطق التسجیل في الحرم الرئیسي لمستشفى دایتون لألطفال (بما في ذلك قسم الطوارئ) والمواقع  تقدی  •

 الخارجیة. 
 إرسال الخطابات وطلبات المساعدة المالیة إلى المرضى أو الوالدین أو كلیھما عند الطلب.  •
ة المالیة على ظھر البیان فضًال عن احتوائھا على معلومات االتصال بالقسم الذي یُمكنھ تقدیم  تحتوي جمیع بیانات الفوترة على طلب المساعد •

 المساعدة عند الطلب. 
الموقع اإللكتروني لمستشفى دایتون لألطفال: یتوفر الطلب للتحمیل من الموقع اإللكتروني لمستشفى دایتون لألطفال.    •

http://www.childrensdayton.org/cms/our_services/index.html 
  یتوفر ملخص بلغة سھلة لھذا المستند على اإلنترنت على موقع مستشفى دایتون لألطفال، ویتوفر مجانًا عند الطلب في قسم الطوارئ ومناطق  •

 اإلدخال/التسجیل.   
 
 

 اإلخطارات والمعلومات المقدمة إلى مرضى المستشفى: 
دل  الفتات موضوعة في كل مواقع اإلدخال والتسجیل بالحرم الرئیسي لمستشفى دایتون لألطفال (بما في ذلك قسم الطوارئ) والمواقع الخارجیة ت  •

 المرضى أو الطرف المسؤول على توفر المساعدة المالیة. 
 شارین المالیین التابعین لمستشفى دایتون لألطفال. تلقي المرضى ممن یحتاجون المساعدة المالیة زیارات في الغرف أو العیادات من المست  •

 
 

mailto:FinancialAdvocates@childrensdayton.org
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ضامن أربعة  عندما ال یدفع الضامن أو الطرف المسؤول الجزء الملزم بھ من المبلغ المستحق، فیُمكن تحویل الحساب إلى إحدى جھات التحصیل. سیتلقى ال
 فیتین.بیانات قبل أن یتم وضع الحساب لدى ھیئة تحصیل وما ال یقل عن مكالمتین ھات 

 
 قد تقدم مستشفى دایتون لألطفال خصومات على مدفوعات الخدمات الطبیة عند الدفع العاجل وفي الوقت المحدد.  - الدفع الفوري

 
 

 المستندات المترجمة: 
 

والروسیة  تتوفر سیاسة المساعدة المالیة وطلب المساعدة المالیة وموجز باللغة البسیطة لسیاسة المساعدة المالیة باللغة اإلنجلیزیة واإلسبانیة  •
 والكینیارواندیة والسواحلیة. وكذلك یتوفر ممثلو خدمات عمالء یتحدثون اإلسبانیة. 

 
 معلومات التواصل: 

 
 الھاتف الموقع  المستشارون 

 
 مستشفى دایتون لألطفال 
 المستشارون المالیون 

 
 موارد الطرف الثالث 

One Children’s Plaza 
م من اإلثنین   3:30ص إلى  8:00

 للجمعة 
 

 
937-641-3316 
937-641-3318 

1-800-228-4055 

 
 مستشفى دایتون لألطفال 

 خدمة العمالء
 

 
 قسم حسابات المرضى  

 لالتصاالت الھاتفیة فقط 

 
937-641-3555 

 

 
 
 
 
 
 
 


