
 )FMOL-HS( تلتزم فرانسيسكان ميشينرييز أوف أور ليدي هيلث سيستم
بتقديم املساعدة املالية للذين لديهم احتياجات صحية من بني غري الحاصلني 

عىل تأمني أو الحاصلني عىل تأمني غري شامل، يف حاالت الطوارئ أو الرعاية 
الطبية الالزمة، عىل أساس الوضع املايل للمريض. يجب عىل املرىض الذين 

يطلبون مساعدة مالية التقدم للربنامج الذي تتلخص تفاصيله يف هذه الوثيقة.

اإلجابة عن األسئلة الرئيسية:

- ما هي الخدمات املشتملة؟

- كيف ميكنني التقدم بطلب للحصول عىل املساعدة؟

- من هو الشخص املؤهل للحصول عىل املساعدة املالية؟

- ما هي حدود الدخل؟

- من أين ميكنني الحصول عىل استامرة التقديم؟

موجز المساعدة المالية 
للمريض

موجز مكتوب بلغة بسيطة

فرانسيسكان ميشينرييز أوف أور ليدي 
هيلث سيستم 
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من هو الشخص املؤهل للحصول عىل املساعدة؟

يتم تحديد األهلية لشطب الرسوم بناًء عىل عدد األشخاص يف األرسة والدخل السنوي لألرسة كنسبة مئوية من 

مستوى الفقر بحسب املعيار الفيدرايل )FPL( )انظر الجدول أعاله(. يتلقى املرىض املؤهلون شطباً كامالً لجميع 

رسوم املستشفى، باستثناء أية ودائع قياسية مدفوعة سابقاً، عىل افرتاض أنها تفي مبعايري األهلية األخرى املنصوص 

عليها يف سياسة املساعدة املالية.

• غري الحاصلني عىل تأمني، بدخل يصل إىل %250 من مستوى الفقر بحسب املعيار الفيدرايل أو

• غري الحاصلني عىل تأمني، بدخل أكرب من %250 من مستوى الفقر بحسب املعيار الفيدرايل ونفقات طبية عن 

العام السابق تزيد عن %20 من دخل األرسة قد يكونوا مؤهلني.

• سيتم التعامل مع الحاصلني عىل تأمني غري شامل مثل غري الحاصلني عىل تأمني ضمن سياق سياسة املساعدة 

املالية.

ميكنك االطالع عىل معلومات هذه السياسة بالتفصيل يف أي من مواقع مستشفياتنا املذكورة يف هذا املوجز 

املكتوب بلغة بسيطة.

لن تفرض رسوم عىل املرىض املؤهلني يف حاالت الطوارئ وغريها من الرعاية الطبية الالزمة أكرث من املبالغ الرسمية 

املفروضة عىل املرىض الحاصلني عىل تأمني.

سوف يتوافر املوجز املكتوب بلغة بسيطة، وسياسة املساعدة املالية، واالستامرة بلغات متعددة يف قسم القبول 

ويف املواقع املذكورة أعاله.

يشمل دخل األرسة دخل جميع أفراد األرسة املقيمني معاً واملعالني املذكورين يف اإلقرار الرضيبي. يستخدم الدخل 

التايل عند حساب دخل األرسة: األرباح، والتعويض عن البطالة، وتعويض العاملني، والضامن االجتامعي، ودخل 

الضامن االجتامعي التكمييل، واملساعدات العامة، ومدفوعات قدامى املحاربني، وفوائد الناجني، ودخل التقاعد أو 

املعاش، والفوائد، واألرباح، واإليجارات، وامللكية، والدخل من العقارات، والودائع، واملساعدات التعليمية، والنفقة، 

ودعم الطفل، واملساعدة من خارج األرسة، واملوارد أو املمتلكات التي ميكن تحويلها بسهولة إىل نقد، واملصادر 

املتنوعة األخرى. يُحدد دخل األرسة بناًء عىل أساس ما قبل خصم الرضائب.

ما هي الخدمات املشتملة؟

سياسة املساعدة املالية )FAP( تغطي الطوارئ 

والخدمات الطبية الالزمة املقدمة للمرىض غري الحاصلني 

عىل تأمني أو الحاصلني عىل تأمني غري شامل يف 

مستشفيات FMOLHS. الهدف من مساعدة املرىض 

الحاصلني عىل تأمني غري شامل هو معالجة الثغرات يف 

التغطية. هذه السياسة ال تغطي املساهمة يف الدفع، أو 

الخصومات، أو التأمني املشرتك للمرىض الحاصلني عىل 

تأمني، وال تشمل أيضاً: العمليات التجميلية، والرسوم 

الناشئة عن اإلجراءات التي ال يغطيها التأمني من طرف 

ثالث بسبب عدم اتباع املريض للمبادئ التوجيهية 

لجهة التأمني حيث تلقى املريض بعلمه خدمات طبية 

يف مستشفى غري متعاقد، وحوادث السيارات التي 

يكون فيها الطرف الثالث مسؤوالً عن دفع نفقات 

املستشفى، وغريها من الخدمات عىل النحو الذي 

يحدده املستشفى.

كيف ميكنني التقدم بطلب؟

 )FAP( ميكن الحصول عىل سياسة املساعدة املالية

واالستامرة من املواقع اإللكرتونية للمستشفى، أو عن 

طريق الربيد، أو بصفة شخصية يف قسم القبول يف كل 

مستشفى. امأل بيانات االستامرة، وارفق جميع الوثائق 

املطلوبة، وقّدم االستامرة إىل قسم القبول يف املستشفى 

أو عن طريق الربيد إىل العنوان املذكور يف االستامرة.

حدود الدخل

من العوامل املؤهلة دخل األرسة عىل أساس 

الجدول أدناه:

مستويات الفقر 2016
%250 مستوى الفقر  عدد أفراد األرسة 

بحسب املعيار الفيدرايل

29,700 دوالر  1  

40,050 دوالر  2  

50,400 دوالر  3  

60,750 دوالر  4  

71,100 دوالر  5  

81,450 دوالر  6  

91,825 دوالر  7  

102,225 دوالر  8  

لألرس التي تتكون من أكرث من 8 أفراد، أضف 

مبلغ 10,400 دوالر عن كل فرد إضايف.

Our Lady of the Angels
(985) 730-6700
oloah.org/financialassistance

Our Lady of Lourdes
(337) 470-2000
lourdesrmc.com/financialassistance

Our Lady of the Lake
(225) 765-7921
(800) 327-3284
ololrmc.com/financialassistance

St. Elizabeth Hospital
(225) 647-5000
steh.com/financialassistance

St. Francis Medical Center
(318) 966-4000
stfran.com/financialassistance

Assumption  
Community Hospital
(985) 369-3600
ololrmc.com/financialassistance

دخول املريض/قسم القبول والتسجيل

عناية: قسم اإلرشاد املايل

ملعرفة ما إذا كنت مؤهالً للحصول عىل املساعدة املالية وللحصول عىل مساعدة رسية مجانية للتقديم، اتصل 

مبستشفى FMOLHS وأسأل عن إدارة القبول. سوف يرس املستشار املايل مساعدتك. تتوافر أيضاً السياسات 

واالستامرات الكاملة عرب اإلنرتنت أو عن طريق الربيد.

يتم تقديم املساعدة الشخصية من االثنني إىل الجمعة من الثامنة صباحاً إىل الرابعة والنصف مساًء. ميكن الوصول 

إىل قسم القبول والتسجيل عن طريق اتباع العالمات الواضحة يف املمرات العامة يف كل مستشفى.
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