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I.الھدف
الصحي، والذي یشار إلیھ عادة بكلمة "مستشفى" خالل ھذه السیاسة، بتقدیم خدمات رعایة صحیة ذات جودة عالیة إلى Hallmarkیتعھد نظام ھالمارك 

س العرق، االمجتمع. تقدم المستشفى الخدمات الالزمة طبیاً إلى جمیع المرضى بغض النظر عن قدرتھم على الدفع. لن تقوم المستشفى بالتمییز على أس
حالة ات، الاللون، أصل المنشأ، الجنسیة، األصل األجنبي، الدین، العقیدة، الجنس، التوجھ الجنسي، الھویة الجنسیة، العمر، اإلعاقة، تعاطي المخدر

ت ت الجودة العالیة ودعم اإلحتیاجااالقتصادیة االجتماعیة، عدم وجود تأمین، أو الھیئة الخارجیة أثناء تقدیم خدماتھا. من أجل تقدیم مثل تلك الخدمات ذا
قاعدة مالیة صالحة والتي تتضمن تجمیع حساباتھ المستحقة بالوقت الصحي الحفاظ على Hallmarkالخاصة بمجتمعھا، ینبغي على نظام ھالمارك 

المناسب. 

الحصول على تغطیة تأمینیة من أجل جمیع الخدمات. ون من نكعض المرضى موارد محدودة وقد ال یتمالصحي أن لدى بHallmarkیدرك نظام ھالمارك 
نوعة ة المالیة المتتم إعداد ھذه السیاسة إلخطار المرضى الغیر مؤمنین والذین ال یمتلكون تأمیناً كافیاً ممن لدیھم موارد مالیة محدودة؛ ببرامج المساعد

للمستشفى والتي قد تكون متاحة من أجلھم.

الصحي. تفترض تلك السیاسة Hallmarkن یقوموا بالدفع ألجل الخدمات المقدمة بواسطة نظام ھالمارك ألدیھم الموارد تتوافر الذیناألفراد یتوقع من 
ج نظام والحفاظ علیھا. تھدف برامالتأمینیة م للحصول على تغطیتھم تأمین مناسب؛ سوف یقوموا بالتقدأن المرضى الذین لدیھم إمكانیة الحصول على

خدمة المرضى ممن لیس لدیھم تأمیناً صحیاً بواسطة إما مصدر عام (على سبیل المثال، ى لبصفة أساسیة إالصحي للمساعدة المالیة Hallmarkھالمارك 
Medicare أوMedicaid ،أو مصدر خاص (على سبیل المثال (Blue Cross Blue Shield ،Harvard Pilgrim(وممن لدیھم إحتیاجات ، إلى آخره
الصحي للمرضى الذین لدیھم إحتیاجات Hallmarkملباة. في حالة تلبیة المعاییر المعمول بھا، قد تتوافر الخصومات الخاصة بنظام ھالمارك مالیة غیر

مالیة واضحة إما بسبب دخل محدود أو إذا كانت الفواتیر الطبیة خاصتھم تشكل جزًء ضخماً من الدخل الخاص بھم.

II.تعریفات
بوجود أعراض بدرجة خطورة كافیة، والتى تظھربدء حالة طبیة، سواًء كانت جسدیة أو عقلیة، خدمات ضروریة طبیاً یتم تقدیمھا بعد خدمات طارئة: 

شخص عادي محتاط ممن یمتلك معرفة متوسطة عن الصحة والطب من قبل شاملةً آالم شدیدة، ذلك أنھ في غیاب الرعایة الطبیة الفوریة یمكن أن یتوقع 
أو عجز خطیر ألي جزء أو ھم، تدھور خطیر بالوظائف الجسدیةمتعقلة أن یتسبب ذلك في وضع صحة الشخص أو شخص آخر في خطر دابدرجة

42عضو بالجسد، أو بالنسبة إلى امرأة حبلى، كما ھو محدد بصورة أشمل في  U.S.C § 1395dd(e)(1) (B). طبي وأي عالج الفحص الیعتبر
یشمل ولكن ال یقتصر على الرعایة الطبیة للمرضى الداخلیین بالمستشفى أو أي خدمة أخرى مماثلة یتم تقدیمھا والذيتثبیتي ألي حالة طبیة طارئة، 

(EMTALAإلى الدرجة المطلوبة تحت مصطلح العالجات الطبیة الطارئة وقانون العمل النشط ( (42 U.S.C. § 1395(dd)بر كخدمات طارئة.)، یعت

ة بوجود أعراض حادة مفاجئكانت جسدیة أو عقلیة، والتى تظھرسواءً لحالة طبیة، خدمات ضروریة طبیاً یتم تقدیمھا بعد البدء المفاجئ خدمات عاجلة:
ساعة یمكن التوقع بأن تتسبب 24ون بدرجة خطورة كافیة (شاملةً آالم شدیدة) ونتیجة لذلك قد یعتقد شخص عادي محتاط بأن غیاب الرعایة الطبیة في غض

 تعتبر الفي وضع صحة المریض في خطر، تدھور بالوظائف الجسدیة، أو عجز ألي جزء أو عضو بالجسد. یتم تقدیم خدمات الرعایة العاجلة للحاالت التي 
بوجود ضرر كبیر على صحة الفرد.مھددة للحیاة وال تشكل خطراً كبیراً 

ً خدمات ال تقوم بتحقیق التعریف الخاص بخدمات طارئة لغیر طارئة، الغیر عاجلة:الخدمات الضروریة طبیاً ا .أو عاجلة ولكنھا تعتبر ضروریة طبیا
یقوم المریض عادةً، ولكن لیس حصراً، بإدراج تلك الخدمات بصورة مسبقة.

لیتم تقدیمھا.إجراء، إختبار، أو خدمة والتي ال تؤثر على جودة الصحة أو تتطلب رعایة طارئة أو عاجلة الخدمات الضروریة الغیر طبیة:

III.إشتراطات عامة
a.الجھات المشاركة

الصحي، Hallmarkنظام ھالمارك مواقع-Aالملحق تنطبق ھذه السیاسة على الخدمات المقدمة والمدفوعة من قبل المستشفى بالمواقع المبینة في 
المقدمین التابعین لنظام قائمة-Bالملحق الجھات المشاركة. ال تنطبق ھذه السیاسة على الخدمات المقدمة والمدفوعة من قبل الجھات المدرجة في 

الملحق ینة في بمثل تلك الخدمات في مواقع المستشفى المالصحي، الجھات الغیر مشاركة حتى في تلك الحالة حیث قد یتم تقدیم Hallmarkھالمارك 
A.

b.:تحدید المرضى الغیر مؤمنین والذین ال یمتلكون تأمیناً صحیاً كافیاً كاآلتي
("غیر مؤمنین")؛مرضى لیس لدیھم تأمین صحي .1
مرضى لدیھم "تأمین" فقط یتبع شبكة السالمة الصحیة لوالیة ماساتشوستس؛.2
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الصحيHallmarkنظام ھالمارك بسیاسة المساعدة المالیة

"مستنزفة" تحت خطة التأمین الخاصة بھم؛ أوم أرصدة ناتجة عن إمتالكھم إلعاناتمرضى لدیھ.3
ت "غیر مغطاة" حیث قام التأمین بتحدید أن المریض مسئول مسئولیة كاملة عن التكالیف المرضى الذین تنتج حساباتھم من خدما.4

قام الضامن/ المؤمن برفض التغطیة بسبب قیود الشبكة الخاصة بالمؤمن.ذلك الخدمات التيیشملالمرتبطة بالخدمات المستبعدة. 

.c:المسئولیات الخاصة بالمریض
.i:لدى المریض عدد من المسئولیات لتحقیقھا من أجل التأھل للمساعدة الخاصة بالمستشفى تحت ھذه السیاسة، تشمل

التأمینیة والحفاظ علیھا، في حالة إذا كانت التغطیة المعقولة متاحة من أجلھم؛التعھد بالحصول على التغطیة .1
التعھد بالتقدم ألي برنامج تأمیني برعایة حكومیة والذي قد یكونوا مؤھلین لھ؛.2
المطلوبة المتعلقة بالدخل، الممتلكات، الھویة، واإلقامة في وقت مناسب والمطلوبة للتسجیل التعھد بتقدیم جمیع المستندات.3

الصحي؛Hallmarkبالتغطیة الخاصة بالوالیة و/ أو إلكمال طلب المساعدة المالیة لنظام ھالمارك 
كانیة؛ والسحالیة الخاصة بالتأمین وبالخصائصالتعھد بإبقاء المستشفى على درایة بالمعلومات ال.4
التعھد بالقیام بدفع جمیع األرصدة طبقاً لألطر الزمنیة المتفق علیھا..5

.d المساعدة المالیة واإلستشارة الخاصة بنظام ھالماركHallmarkالصحي:
i.أمین على نحو إستباقي بإستعراض المرضى القابلین للتحدید الغیر مؤمنین والذین لیس لدیھم تأمیناً كافیاً والمقرر لھم یقوم منسقي الت

الصحي لترتیب لقاءات لمناقشة خیارات Hallmarkالحصول على الخدمات والتنسیق مع المرضى والمستشارین المالیین بنظام ھالمارك 
المساعدة المالیة.

ii. ًإحالة المرضى إلى المستشارین المالیین من أقسام نظام ھالمارك یتم أیضاHallmark.الصحي
iii.خاصة.یقوم المستشارین المالیین بفحص المرضى لألھلیة من أجل التغطیة التأمینیة العامة و/ أو ال

وبرامج الوالیة الجدیرة باألھلیة. كي یصبح الصحي بفحص المرضى للبرامج الفیدرالیة Hallmarkیقوم نظام ھالمارك .1
المرضى مؤھلین للحصول على خصومات تحت ھذه السیاسة، قد یتعین على المرضى أن یقوموا بالتقدم لمجموعة متنوعة 

.Medicareو/ أو MassHealthمن البرامج الفیدرالیة وبرامج الوالیة، والتي تشمل ولكن ال تقتصر على ماس ھیلث 
یام المریض بتحقیق وتلبیة التوجیھات الخاصة باألھلیة العامة، سیقوم المستشارین المالیین بتقدیم النصح خالل في حالة ق.2

عملیة التقدیم ومساعدة المریض أثناء التقدیم كلما كان ذلك ممكناً.
لفقر بناًء على مستوى افي حالة عدم قیام المریض بتحقیق وتلبیة التوجیھات الخاصة باألھلیة العامة (على سبیل المثال، .3

")، الوضع الخاص بالھجرة، إلى آخره)، وفي حالة رفض أي من البرامج العامة المتاحة، أو FPLالفیدرالي الخاص بھم ("
في حالة عدم قیام البرنامج العام بتغطیة التكالیف الخاصة بالمریض بصورة كاملة، سیقوم المستشارین المالیین بتقدیم النصح 

خیارات التغطیة الخاصة وفحص المریض من أجل األھلیة تحت برنامج خصومات المساعدة المالیة بنظام فیما یتعلق ب
باألسفل).IVالقسم الصحي (Hallmarkھالمارك 

IV. برامج الخصم للمریض بنظام ھالماركHallmarkالصحي
a. یقدم نظام ھالماركHallmark:الصحي برامج الخصم التالیة للمریض

i. خصم خاص للمریض محدود الدخل، كما ھو مؤھل بواسطة حدود مستوى الفقر الفیدراليFPL بنظام ھالماركHallmark الصحي
)).IV)gالقسم (

ii. خصمMedical Hardship كما ھو مؤھل بواسطة حدود نظام ھالمارك ،Hallmark) القسم الصحيIV)h((.
iii. القسم تأمیناً كافیاً (خصم للمرضى الغیر مؤمنین والذین ال یملكونIV)i((.

الصحي Hallmarkنظام ھالمارك تقوم بتلبیةقد یتم منح الخصومات تحت بند تلك البرامج إلى جمیع األرصدة في وجود مسئولیة من المریض والتي 
دا المدفوعات المشتركة للمریض، عالصحي، فیماHallmarkبالمساعدة المالیة بنظام ھالمارك ةمبالغ الخصومات الخاص–Cالملحق المحددة في 

نسبة خصم.ىالخصومات، التأمین المشترك. في حالة تأھل المرضى لبرامج الخصم المتعددة، سیتم منح البرنامج الذي یقدم أعل

یئة اإلداریة. لن یتم مد أو عضو بالھبین المریض أو عائلتھ/ عائلتھا مع أي موظف بالمستشفىما عالقة قد تكون ةعلى أیاإلعتمادلن تقوم الخصومات ب
"مجاملة مھنیة" ألي طبیب أو العائلة الخاصة بھ/ بھا. لن یتم تقدیم الخصومات للمرضى من أجل حث المرضى على إعتبار یتعلق بـومات بناًء على أي الخص

صحیة فیدرالي وال ستكون تلك الخصومات قابلة للسداد بصورة تكوین أعمال مدفوعة من قبل برنامج رعایة ھا بأي شكل كان لتلقى خدمات أو غیر ذلك بربط
الصحي (یشمل ذلك خصومات لمتجر الھدایا، الكافتیریا، Hallmarkنقدیة ألشیاء أو خدمات یتم تقدیمھا من قبل المستشفى، أو أي كیان خاص بنظام ھالمارك 

).إلى آخره
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الصحيHallmarkنظام ھالمارك المساعدة المالیة بسیاسة 

b.:عملیة التقدیم والفحص
i. یجب على المرضى تقدیم طلب مساعدة مالیة كامل لنظام ھالماركHallmark) الملحق الصحيD(الداعمة الالزمة إلى جانب المستندات

دخل أسري سنوي )1الالزمة، ولكن ال تقتصر على إثباتاً لـ: (قد تتضمن المستنداتمن أجل أن یتم أخذھا بعین اإلعتبار للمساعدة. 
(كشوف المرتبات، سجل مدفوعات الضمان االجتماعي، وخطاب من صاحب العمل، إقرارات ضریبیة، أو كشوفات حسابیة بنكیة)، 

) الممتلكات الخاصة بھؤالء األفراد 4) الوضع الخاص بالھجرة لغیر المواطنین (األجانب) (إذا كان ممكناً)، (3) الجنسیة والھویة، (2(
تم ة. یجب أن یوالقیود الخاصة بالشبكین، تشمل التغطیة الخاصة باإلعانات) معلومات خاصة بالتأم5وأكثر، و (65الذین تبلغ أعمارھم 

اإلعتبار من قبل المستشفى.ب بعین یوماً من التقدیم األولي للطلب من أجل أن یتم أخذ الطل30الداعمة في غضون تقدیم جمیع المستندات
ii.قد یتم تقدیم الطلبات السریة/ الخاصة إلى المستشفى ألجل األفراد القصر واألفراد المعتدى علیھم. یجب على مثل ھؤالء األفراد التواصل

مع المستشارین المالیین.
iii. ال یقوم نظام ھالماركHallmarkما یتعلق باألھلیة للمساعدة المالیة بنظام ھالمارك الصحي بأخذ قرارات أو أحكام مسبقة بعین اإلعتبار فی

Hallmark بطلب مساعدة مالیة تخص مریض ما.الصحي أثناء إتخاذ قراره
iv. یحتفظ نظام ھالماركHallmark.الصحي بالحق في إعادة التحقق من األھلیة للخصومات كل ستة أشھر

c.التأمینیةالموافقة على التغطیة:
i. سوف تقوم المستشفى بإخطار المرضى كتابیاً بقرارات األھلیة لبرنامج نظام ھالماركHallmark الملحق الصحي. راجعE- إشعارات

الصحي.Hallmarkقرار األھلیة لبرنامج نظام ھالمارك 
ii.الداعمة بالوقت المناسب.في حالة عدم إستالم جمیع المستنداتتحتفظ المستشفى بالحق في رفض طلبات
iii.بقرارات األھلیة إذا ما قام مقدم الطلب بتزوید المستشفى بمعلومات جدیدة.قد یتم إعادة النظر في اإلستئناف الخاص

d.:القیود الخاصة بدخل المریض
i. سیتم إستخدام أحدث مستویات للفقر الفیدرالي األمریكیةسكان الوالیات المتحدةمن أجل ،FPLs تم نشرھا للدخل الكلي لألسرة كمحدد

).h(VIوالقسم)IV)gالقسم أساسي للخصومات التي تم وصفھا في 
ii.بالقسم مون بتلبیة المتطلبات الخاصة قد یحق لألجانب المقیمین وسكان الوالیات المتحدة ممن یقوIII)c( لھذه السیاسة ولكنھم ال یقومون

؛ قد یحق لھم الحصول على الخصم الخاص بالمرضى الغیر مؤمنین والذین لیس FPLبتلبیة المعاییر المؤھلة لمستوى الفقر الفیدرالي 
باألسفل.)IV)iالقسم لدیھم تأمیناً كافیاً كما تم وصفھ في 

iii. بالقسم یة المتطلبات الخاصة الذین یقومون بتلبقد یؤھل جمیع المرضىIII)c( لھذه السیاسة للخصم الخاص بـMedical Hardship
باألسفل.)IV)hالقسم الصحي كما ھو محدد في Hallmarkبنظام ھالمارك 

e.:الخدمات المؤھلة
i. تقتصر ھذه السیاسة بصورة عامة على الخدمات الضروریة طبیاً المقدمة والمدفوعة بواسطة نظام ھالماركHallmark الصحي

والتي تشمل:
الخدمات الطارئة:.1
الخدمات العاجلة؛ و.2
الخدمات الغیر طارئة، الغیر عاجلة..3

f.:إستثناءات
i. ال یقوم نظام ھالماركHallmark الصحي بتقدیم المساعدة المالیة للخدمات الضروریة الغیر طبیة مثل الخدمات التي یتم تحدیدھا من

قبل الطبیب اإلكلینیكي المعالج. تشمل األمثلة على الخدمات التي تعتبر غیر مؤھلة للمساعدة المالیة من المستشفى ولكن ال تقتصر على: 
لتي اة، تعلیمیة، أو مھنیة، الجراحة التجمیلیة، البحث أو أخرى). یبقى إقرار أي الخدمات خدمات غیر طبیة (على سبیل المثال، إجتماعی

تعتبر مؤھلة ألغراض ھذه السیاسة متعلقاً فقط بالمستشفى.
ii. ال یقوم نظام ھالماركHallmark الصحي بصفة عامة بتقدیم خصومات للمرضى ألجل الخدمات الغیر طارئة، الغیر عاجلة حیث تم

ة خدماتھ لتلقى الرعایة بینما الصحي من خارج منطقHallmarkحتیاج الرعایة من المریض وقد قام بالمجيء إلى نظام ھالمارك توقع إ
یتم تقدیم الخدمات ضمن منطقة الخدمات الخاصة بالمریض.

iii. ،السیاسة.الخصومات، والتأمین المشترك الخاص بالمریض من التغطیة تحت ھذهیتم إستثناء المدفوعات المشتركة

g. خصم خاص للمریض محدود الدخل بنظام ھالماركHallmark:الصحي
i. من أجل سكان الوالیات المتحدة األمریكیة، سیتم إستخدام أحدث مستویات للفقر الفیدراليFPLs تم نشرھا للدخل الكلي لألسرة كمحدد

من %301على المرضى ممن لدیھم مستویات دخل أسري أقل من فرد على الدخل عادةً أساسي. تقتصر الخصومات المبنیة بشكل من
.FPLمستوى الفقر الفیدرالي 

7/2017أصلي 7من 4صفحة 



الصحيHallmarkنظام ھالمارك سیاسة المساعدة المالیة ب

ii. المدفوعة عادةً (سیتم تقدیم خصم للمرضى الذین یقومون بتلبیة ھذا المستوى عند أو أكبر من معدل المبالغAGB القسم ) كما ھو محدد في
IV)i(.باألسفل

iii. إن تحدید وإقرار ھذا الخصم ھو مسئولیة نظام ھالماركHallmark.الصحي
iv. الملحق راجعCالملحق وD.للحصول على تفاصیل إضافیة

h. خصمMedical Hardship بنظام ھالماركHallmark:الصحي
i.ال المرضى الذین لم یقوموا بتلبیة متطلبات الحدود الخاصة بمستوى الفقر الفیدرالي ربما الیزFPL الالزمة للتأھل للخصم الخاص للمریض

الصحي، ربما الیزالون مؤھلین للحصول على خصم إذا كان بإمكانھم إثبات أن نفقاتھم الطبیة Hallmarkمحدود الدخل بنظام ھالمارك 
شھراً السابقین مع إقتصارھا على تلك النفقات التي 12سري. ینبغي أن تكون النفقات قد حدثت في غضون الـ من دخلھم األ%20تتخطى 

Internalیحتمل أن تكون مؤھلة كنفقات طبیة في ظل اللوائح الخاصة بدائرة اإلیرادات الداخلیة (مصلحة الضرائب  Revenue Service.(
ii.نظام ھالماركإن تحدید وإقرار ھذا الخصم ھو مسئولیةHallmarkالصحي.
iii. الملحق راجعCالملحق وDللحصول على تفاصیل إضافیة.

i. سیاسة الخصم للمرضى الغیر مؤمنین والذین ال یمتلكون تأمیناً صحیاً كافیاً بنظام ھالماركHallmark:الصحي
i.یقدم نظام ھالمارك سHallmark الشروط ات الدخل بصرف النظر عن اإلقامة ممن یقومون بتلبیة خصماً للمرضى من جمیع مستویالصحي

باألعلى، وممن یوفون بالمسئولیات الخاصة )III)bالقسم "المرضى الغیر مؤمنین والذین ال یمتلكون تأمیناً كافیاً" المذكورة في التي تخص
الصحي.Hallmarkبنظام ھالمارك طلب المساعدة المالیة باألعلى، وممن یكملون)III)cالقسم بالمریض في 

ii.یعتبر جمیع المرضى الغیر مؤمنین والذین ال یملكون تأمیناً كافیاً ممن یقومون بتلبیة الشروط الخاصة بھذه السیاسة مؤھلین للحصول على
یوماً من 30في غضون ، في حالة االتفاق على خطة سداد، أوالمؤھلة في حالة إستالم دفعات سدادعلى الخدمات %40خصم یصل حتى 

الفاتورة األولیة.
قبل إیصال ،كاملة، أو االتفاق على خطة للسدادبصورةینبغي أن یتم القیام بالسدادالغیر طارئة والغیر عاجلة، بالنسبة للخدمات .1

30ون ة في غضقالمریض أن یدفع أیة مبالغ إضافیة مستحالخدمة. في حالة تخطى النفقات الواقعیة النسبة المقدرة، یجب على 
یوماً من الفاتورة األولیة.

a إذا لم یتم دفع التكالیف األولیة في الوقت المناسب، قد یتم إلغاء االتفاق الخاص بالخصم بالكامل وسیتم تحمیل
أكملھا.المریض وإلزامھ بالتكالیف

یوماً من الفاتورة 30في غضون على خطة للسداد،اجلة، ینبغي أن یتم القیام بالسداد، أو االتفاق بالنسبة للخدمات الطارئة أو الع.2
األولیة.

iii. أثناء التقییم إما بمنح خصم تحت ھذه السیاسة، قد یقوم نظام ھالماركHallmark اً سواء كان المریض قائمالصحي باألخذ باإلعتبار
.على جمیع األرصدة تحت التسویةومسیطراً 

j.لة على المرضى:األسس الخاصة بحساب المبالغ المحم
i. القسم بعد تحدید وإقرار أھلیة مریض ما لبرامج الخصم المستعرضة فيIV)g( القسم أوIV)h( باألعلى، لن یتم تكلیف المریض مبالغ

") من قبل المستشفى.AGBإضافیة من أجل الخدمات المؤھلة أكثر من المبالغ المدفوعة عادةً ("
ii. یقوم نظام ھالماركHallmark ًالصحي بتحدید المبالغ المدفوعة عادةAGB عن طریق أوالً قسمة إجمالي قیمة المدفوعات على إجمالي

Medicare)Fee-for-serviceقیمة التكالیف لجمیع الخدمات التجاریة ومصاریف الخدمة الخاصة بـ  FFS وبرامج الرعایة المدارة من (
Medicareالعامل الخاص بالدفع على الحساب (تحدید إجمالیاً للعام المالي السابق من أجلPayment on Account Factor PAF للعام (

دنى المالي السابق. یتم إجراء ذلك عامةً في شھر أكتوبر حینما تكون البیانات األشد دقة من البرامج الصحیة متاحة ومتوفرة. یعتبر الحد األ
للعام المالي PAFالصحي مساو لعكس قیمة عامل الدفع على الحساب Hallmarkمن الخصم الخاص للمریض محدود الدخل بنظام ھالمارك 

.AGBالسابق، والذي یعتبر المبالغ المدفوعة عادةً 
iii. ًعلى سبیل المثال، الحساب الخاص بالمبالغ المدفوعة عادةAGB:

Medicareالتجاریة، مصاریف الخدمات الخاصة بـ إجمالي المدفوعات من الخدمات.1 FFS المدارة من ، وبرامج الرعایة
Medicare:150$

Medicareإجمالي التكالیف الخاصة بالخدمات التجاریة، مصاریف الخدمات الخاصة بـ .2 FFS وبرامج الرعایة المدارة من ،
Medicare:350$

PAF:42.28%عامل الدفع على الحساب .3
%57.72الصحي: Hallmarkھالمارك بنظامللمریض محدود الدخل AGBخصم المبالغ المدفوعة عادةً .4

iv. إن الحد األدنى للخصم للمریض محدود الدخل بنظام ھالماركHallmark ًالصحي، والذي یعادل المبالغ المدفوعة عادةAGB فعال وناجح ،
ـ . تم تحدید تلك القیمة من المطالبات المدفوعة للخدمات التجاریة، مصاریف الخدم%57.72بقیمة 2016/أكتوبر/1في  Medicareات الخاصة ب

FFS وبرامج الرعایة المدارة من ،Medicare 2016/سبتمبر/ 30حتى 2015/أكتوبر/1للفترة الزمنیة من.
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V.خطة السداد
باألعلى )III)cالقسم بدون فوائد من أجل الخدمات المؤھلة إلى جمیع المرضى ممن یقومون بتلبیة المعاییر المنصوص علیھا في سیتم تقدیم خطط سداد 

Hallmarkلمراجعة كاملة لحالة المریض وتاریخ الدفع الخاص بھ. سیقوم برنامج ھالمارك الموافقة النھائیة على خطة السدادعند الطلب. تخضع
اً ععن طریق جھة خارجیة. یعتبر اإلمتثال التام من المریض أمراً متوقصة بالمرضى. یتم مراقبة خطط السدادالخاالصحي بمعالجة جمیع خطط السداد

م المستشفى تقووقدن متتالیتین، یتم إیقاف خطة السداداثنتیما. إذا ما قام المریض بتفویت أو اإلخفاق في دفعتین في حالة الموافقة على خطة سداد
على ةبوضع الحساب في حالة دین متعسر طبقاً للوائح وإجراءات الحمایة المنصوص علیھا في سیاسة اإلئتمان والتحصیل الخاصة بالمستشفى (متوافر

). فور اإلخطار Policies.html-Assistance-Billing/Financial-and-counseling-http://www.hallmarkhealth.org/Financialالموقع اإللكتروني 
.إلتزام المریض بالدفعات تحت التسویةبتغیر في الظروف المالیة من قبل المریض، قد تقوم المستشفى بإعادة تقییم

a. ال ینبغي على المرضى الذین تم تحدیدھم بكونھم مرضى محدودي الدخل أو مؤھلین لـMedical Hardship تحت برنامج شبكة السالمة الصحیة
Massachusettsلوالیة ماساتشوستس  Health Safety Net program القسم ؛ ال ینبغي علیھم تلبیة المعاییر المنصوص علیھا فيIII)c( قبل تقدیم

Medicalأو مرضى HSN. بالنسبة للمرضى محدودي الدخل بشبكة السالمة الصحیة ستشفى لخطة سدادالم Hardship مع رصید حساب یساوي
لھؤالء لمدة عام واحد على األقل، خطة بدون فوائد مع الحد األدنى من الدفعات والتي ال تزید ون خطة السداددوالر أو أقل، یجب أن تك1000$
Medicalأو مرضى HSNشھر. بالنسبة للمرضى محدودي الدخل بشبكة السالمة الصحیة لكل $25على  Hardship مع رصید حساب یساوي

لھؤالء لمدة عامین اثنین على األقل، خطة بدون فوائد.أو أكثر، یجب أن تكون خطة السداد1000$

VI.الدفعاإلمتناع عن
لدفع وتشمل قائمة اي قد تتخذھا المستشفى في حالة اإلمتناع عنمنفصلة والتي تحدد اإلجراءات التتقوم المستشفى باإلبقاء على سیاسة إئتمان وتحصیل 

والذین قد یكونوا تحت حمایة قانون الوالیة من أي إجراء تحصیلي. قبل اإلشتراك في أي إجراءات تحصیلیة استثنائیة في ظل ھذه السیاسة، من المرضى 
والً لتحدید وتأھیل مریض ما إلى المساعدة المالیة تحت ھذه السیاسة عن طریق إخطار المریض كتابیاً عن برامج ستقوم المستشفى بإتخاذ جھداً معق

الصحي. إن سیاسة اإلئتمان والتحصیل Hallmarkالمساعدة المتاحة ومساعدة مثل ھؤالء األفراد في إكمال طلب المساعدة المالیة بنظام ھالمارك 
ى متوافرة في سھولة لألفراد من العامة على الموقع اإللكتروني الخاص بالمستشفى على المنفصلة الخاصة بالمستشف

Policies.html-Assistance-FinancialBilling/-and-Counseling-http://www.hallmarkhealth.org/Financial.

VII. نشر وتوزیع سیاسة المساعدة المالیةFAP
a.ھالمارك معلومات حول المستشارین المالیین لنظامHallmark الصحي، الذین یقومون بتقدیم إستشارة مالیة ومساعدة مالیة، كما قد تتوافر معلومات

and-Counseling-th.org/Financialhttp://www.hallmarkheal-حول سیاسة المساعدة المالیة اونالین على اإلنترنت على الموقع اإللكتروني 
Billing.html.

i. :7111-338-781لترتیب موعد مع مستشار مالي عن طریق الھاتف بإمكانكم اإلتصال على الرقم.
ii. یتواجد المستشارین المالیین لنظام ھالماركHallmark الصحي بالمواقع التالیة لنظام ھالماركHallmark:الصحي

Porterمستشفى میلروز واكفیلد، الطابق األول بالقرب من المدخل الخاص بشارع بورتر .1 St ،585 شارع لبنانLebanon
St 02176، میلروز، ماساتشوستس.

Governorsجافرنرز أفینو 170مستشفى لورینس میمولایر، بجوار قسم الطوارئ، .2 Ave میدفورد، ماساتشوستس ،
02155.

b. اإلنترنتالنشر عن طریق

i. باإلضافة إلى كونھا متاحة من خالل المستشارین المالیین لنظام ھالماركHallmark الصحي، تتوافر سیاسة المساعدة المالیة لنظام
http://www.hallmarkhealth.org/Financial-الصحي، إستمارات الطلب، والملخص اللغوي المبسط على: Hallmarkھالمارك 

policies.html-Assistance-Billing/Financial-and-Counseling.
ً إلى ھذا الموقع اإللكتروني من الصفحة الرئیسیة لنظام ھالمارك .1 الصحي Hallmarkیمكن الوصول أیضا

)http://www.hallmarkhealth.org/ عن طریق تحدید مریض/ زائر ( اإلستشارة المالیة والفواتیر سیاسات المساعدة
المالیة.

تقدم للحصول على مساعدة من المستشفى، شامالً قائمة بمواقعیحتوي الموقع على طرق یستطیع المرضى من خاللھا ال.2
المستشارین المالیین ورقم ھاتف مركزي لترتیب موعد مع مستشار مالي. یتیح الموقع للمرضى معرفة أن إستمارات الطلب 

والمساعدة المالیة مجانیة.

c.:تقوم المستشفى بنشر توافر المساعدة المالیة على نحو واسع في ظل ھذه السیاسة بالطرق التالیة
i.8(یتم نشر الفتات كبیرة وواضحة"X14 على جمیع البوابات الخاصة بالمداخل والمناطق األخرى شدیدة اإلزدحام، والتي تشمل ("

قسم الطوارئ، التنسیق المالي وخدمة العمالء. 
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ii. یتم عرض نشرات لغویة مبسطة والتي تقوم باإلعالن عن خیارات المساعدة المالیة بنظام ھالماركHallmark الصحي في قسم الطوارئ
ومناطق الدخول.

iii. إن الملخص اللغوي المبسط لسیاسة المساعدة المالیةFAP .متوفر للمرضى كجزء من عملیة اإلدخال واإلخراج للمستشفى
iv. سیاسة المساعدة المالیة یتم تحضیر نسخ منFAP الطلب، والملخص اللغوي المبسط للمستشفى وتوفیرھا للمرضى الذین یقومون بطلب ،

نسخة، شخصیاً، أو عن طریق البرید اإللكتروني وألي مریض قد تكون لدیھ أسئلة محددة.
v.الفیتنامیة، ،اإلسبانیةغة اإلنجلیزیة، الصینیة، یتم توفیر المواد، بما یشمل السیاسة، إستمارة الطلب، والملخص اللغوي المبسط بالل

البرتغالیة، الروسیة، الیونانیة، الھندیة، اإلیطالیة، الكریولیة، والعربیة.
vi. یتم تثقیف موظفي البرنامج المجتمعي الخاص بالمستشفى عن سیاسة المساعدة المالیةFAP مع إرشادھم إلخطار وتوعیة أعضاء

الصحي.Hallmarkمجتمعھم عن مدى توافر المساعدة المالیة بنظام ھالمارك 

VIII.:إشتراطات أخرى
a. الدین المتعسر لـMedicare:

i. للتحقق من ً ن تأمینبتأھیل أرصدة حساباتھم الناتجة عمدى حاجة المریض لألغراض الخاصةقد یتم إستخدام ھذه السیاسة أیضا
ـ Medicareخصم من خدمات مغطاة بواسطة مشترك أو  محددات قابالً للتطبیق. سوف تكون الMedicareحیث یعتبر الدین المتعسر ل

الدخل الحالي للمریض لمستویات األصول خاصتھم المبلغ عنھا. من أجل التأھل، ینبغي أن یكون لدى المریض دخالً أقل من ھي 
إضافیة مسموح بھا لكل $3000لفرد العائلة األول باإلضافة إلى $10000وأصول أقل من FPLفیدرالي من مستوى الفقر ال201%

فرد عائلي إضافي. لن یشمل تحدید األصول أبداً السكن األساسي أو السیارة األساسیة. سیكون إكمال المریض لطلب المساعدة المالیة 
بھا لدفع أرصدة الصحي بمثابة دلیل على أن المریض لیس لدیھ مقدرة على إستخدام األصول واالنتفاع Hallmarkبنظام ھالمارك 

.حساباتھم تحت التسویة

b.:التقییم على أساس كل حالة على حدة
i.ى. قد ضالمرمع المستشارین المالیین أو قسم حسابات وتسلیط الضوء علیھا م المالیة الفریدة یتم حث المرضى على إحضار أوضاعھ

الصحي بمد الخصومات لتتخطى اإلشتراطات بھذه السیاسة على أساس كل حالة على حدة للتعرف على Hallmarkیقوم نظام ھالمارك 
الحاالت الفریدة للضوائق المالیة.

ii. قد یتم اإللتزام بالخصومات القائمة التي تتخطى ھذه السیاسة بالحصول على موافقة من المدیر الماليCFOللمستشفى.

IX.موافقة المجلس
27الصحي في Hallmarkالصحي من قبل مجلس األمناء بنظام ھالمارك Hallmarkبنظام ھالمارك FAPتم الموافقة على سیاسة المساعدة المالیة 

.2017یولیو، 
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الصحي، الجھات المشاركةHallmarkمواقع نظام ھالمارك -Aالملحق 

التالیة:بالمواقعالصحيHallmarkنظام ھالمارك لمقدمة والمدفوعة من قبل على الخدمات اللمساعدة المالیة تنطبق ھذه السیاسة 

Lebanonشارع لبنان 585حرم مستشفى میلروز واكفیلد، .1 St. 02176، میلروز، ماساتشوستس.
Governersجافرنرز أفینو 170لورینس میمولایر، حرم مستشفى.2 Ave. 02155، میدفورد، ماساتشوستس.

a. ،جافرنرز أفینو 170مركز الرعایة العاجلة بمستشفى لورینس میمولایرGoverners Ave. ،میدفورد ،
.02155ماساتشوستس 

Montvaleمونتفال أفینو 41الصحي، Hallmarkوأمراض الدم بنظام ھالمارك مركز عالج األورام .3 Ave. ،الطوابق الثالث ،
.02180الرابع والخامس، ستونھام، ماساتشوستس 

Mainشارع ماین 101ماین، 101الصحي في Hallmarkنظام ھالمارك .4 St. 02155، میدفورد، ماساتشوستس
a. 106و105خدمات مستشفى لورینس میمولایر إلعادة التأھیل، األجنحة.
b. 112خدمات اإلستشارة المجتمعیة، الجناح.
c. 116و114، 113الخدمات الطبیة لمستشفى لورینس میمولایر، األجنحة.
d. 215و214، 213الرابطة الطبیة األسریة، األجنحة.

Savinشارع سافین 178مركز إستشارات المجتمع، مركز مالدن لصحة األسرة، .5 St. ،الطابق الثاني، مالدن ،
.02148س ماساتشوست

Mainشارع ماین 830مركز ھیلث ایمدج للتصویر اإلشعاعي للسیدات، .6 St. 02176، الطابق الثالث، میلروز، ماساتشوستس.
Montvaleل أفینو مونتفا48یر بالرنین المغناطیسي، لعالج األورام باإلشعاع والتصوCHEMمركز .7 Ave. ،ستونھام ،

.02180ماساتشوستس 
Newcrossingطریق نیوكروسینج 30مركز ھالمارك ھیلث لإلختبارات التشخیصیة وإعادة التأھیل للمرضى الخارجیین، .8

Road 01867، ریدنج، ماساتشوستس.
a. ،طریق نیوكروسینج 30مركز ریدنج للرعایة العاجلةNewcrossing Road 01867، ریدنج، ماساتشوستس.

Coreyشارع كوري 22خدمات میلروز واكفیلد إلعادة التأھیل، .9 St. 02176، میلروز، ماساتشوستس.
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الصحي، الجھات الغیر مشاركةHallmark: قائمة المقدمین التابعین لنظام ھالمارك Bالملحق 

یف الخاصة تكالیقوم كالً من ھؤالء المقدمین أو مجموعات المقدمین بإیصال الخدمات في موقع مستشفى ما، على الرغم من ذلك، ال یتم تغطیة الفواتیر وال
الصحي Hallmarkبنظام ھالمارك FAP"). تقوم سیاسة المساعدة المالیة FAPالصحي ("Hallmarkبھم في ظل سیاسة المساعدة المالیة بنظام ھالمارك 

الصحي:Hallmarkبإستثناء الخدمات المقدمة والمدفوعة عن طریق الجھات التالیة المرتبطة بنظام ھالمارك 

الصحي.Hallmarkالصحي، الرابطة الطبیة بنظام ھالمارك Hallmarkمنظمة أطباء نظام ھالمارك .1
Hallmarkھالمارك باثولوجي .2 Pathology ،P.C.
.P.Cرابطة التصویر اإلشعاعي في ھالمارك، .3
كاآلتي: قسم طب القلب، الغدد الصماء، FAPاقسام حیث قد یتم فحص مریض ما بواسطة مقدم غیر مشمول بسیاسة المساعدة المالیة .4

والوالدة، الكلى، األرجل، أمراض أمراض الجھاز الھضمي، اآلشعة/ أمراض الدم/ األورام، األمراض المعدیة، الطب الباطني، قسم رعایة النساء
الرئة، أمراض الروماتیزم، طب النوم، الجراحة، أمراض المسالك البولیة، قسم رعایة الجروح.

.Incأطباء الطوارئ بمستشفى میلروز واكفیلد، .5
a. أطباء في أقسام الطوارئ بنظام ھالماركHallmarkجافرنرز أفینو 170في في مستشفى لورینس میمولایر الصحي متواجدین

Governors Ave. ،شارع لبنان 585ومستشفى میلروز واكفیلد في 02155ماساتشوستس ، میدفوردLebanon St. ،میلروز ،
.02176ماساتشوستس 

b. أطباء في مراكز الرعایة العاجلة بنظام ھالماركHallmark جافرنرز أفینو 170الصحي متواجدین فيGovernors Ave. ،
Newcrossingطریق نیوكروسینج 30و02155، ماساتشوستس میدفورد Road 01867، ریدنج، ماساتشوستس.

Teamرابطة المستشفى الطبیة (.6 Health.(
a. أطباء داخلیین بنظام ھالماركHallmark جافرنرز أفینو 170الصحي متواجدین في مستشفى لورینس میمولایر فيGovernors

Ave. شارع لبنان 585ومستشفى میلروز واكفیلد في 02155، میدفورد، ماساتشوستسLebanon St. میلروز، ماساتشوستس ،
02176.

7.Metropolitan Anesthesia.
.D، تشمل د. كونواي Mysticرابطة میستیك ألمراض القلب .8 Conway د. بالدزیوكز ،D. Pladziewicz ود. سامینوك ،D. Samenuk.
.D، تشمل د. وینستین Mysticجموعة میستیك الطبیة م.9 Weinstein.

UMSاألنظمة الطبیة الموحدة نیو إنجالند لتفتیت الحصوات (.10 New England.(
.Middlesex ،Incرابطة میدلسكس ألمراض القلب .11
Newمؤسسة الرعایة الصحیة في نیو إنجالند Tufts ،Inc.)f/k/aمنظمة أطباء مركز تافتس الطبي .12 England ،Inc.(
.Eliotإلیوت .13
14.Pediatrix.
الرعایة المنزلیة المحلیة..15

الصحي بما یشمل مقدمي الرعایة الموضحین أعاله، ولكن مع عدم الطلب Hallmarkیتم حث جمیع األطباء ومنظمات األطباء المرتبطة بنظام ھالمارك 
الصحي. Hallmarkمنھم، إتباع سیاسة المساعدة المالیة لنظام ھالمارك 
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FPL100%عدد أفراد األسرة

الصحيHallmark: مبالغ الخصومات الخاصة بالمساعدة المالیة بنظام ھالمارك Cالملحق 

FPL300حتى%FPLأكبر من

FPL 301%150حتى%

112.060$18.090$36.180$36.181$

216.240$24.360$48.720$48.721$

320.420$30.630$61.260$61.261$

424.600$36.900$73.800$73.801$

528.780$43.170$86.340$86.341$

632.960$49.440$98.880$98.881$

737.140$55.710$111.420$111.421$

841.320$61.980$123.960$123.961$

كل فرد> 
8

4.180$6.270$12.540$12.541$

%40%58%100الخصم

%60%42%0الدفعة المتوقعة من المریض

من قبل السجل الفیدرالي، كما ھو معرف2017ي صدر في ینایر بمستوى الفقر الفیدرالي، والذFPLیعرف 
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Dمستند 

طلب المساعدة المالیة

الصحي مساعدة مالیة من خالل Hallmarkالصحي بتقدیم أفضل رعایة لكل مریض. یقدم برنامج ھالمارك Hallmarkیعتز برنامج ھالمارك 
نظام ة بسیاسة المساعدة المالیة خاصتھ للمرضى الغیر قادرین على الدفع من أجل الرعایة الضروریة الطبیة أو الطارئة. ال تھدف المساعدة المالی

اد لى السد تھدف إلى تقدیم خصومات عالصحي إلى تغطیة الرعایة المتعلقة بالحاالت الغیر طارئة، الغیر عاجلة. كما أنھا الHallmarkھالمارك 
المشترك للتأمین، التأمین المشترك، أو الخصومات.

الصحي. على الرغم من ذلك، فإن Hallmarkیتوقع من المرضى الذین لدیھم الموارد أن یقوموا بالدفع من أجل الخدمات المتلقاة في نظام ھالمارك 
ن أجلكم. یتم حث المرضى بقوة على التقدم ألي من برامج المساعدة الحكومیة المتاحة، مثل ماس ھیلث األھلیة للحصول على المساعدة المالیة متاحة م

MassHealth أو شبكة السالمة الصحیة ،Health Safety Net قبل التقدم لبرنامج المساعدة المالیة بنظام ھالمارك ،Hallmark الصحي. قد
اجة قد ینتج عن ذلك تأخر أو رفض لطلبكم. إذا كنتم في ححكومي والذي قد یحتمل أن تكونوا مستحقین لھ؛ ینتج عن اإلخفاق في التقدم لبرنامج مساعدة 

الصحي تقدیم المساعدة.Hallmarkإلى مساعدة في التقدم لبرامج المساعدة الحكومیة، بإستطاعة أحد مستشارینا المالیین بنظام ھالمارك 

المساعدة المالیة تعتمد على إكمالكم الشامل والدقیق لھذا الطلب الخاص بالمساعدة المالیة.إن أھلیتكم وجدارتكم للحصول على برامج 

اإلرشادات الخاصة بالطلب
میع دي اإلخفاق في إعادة جالتالیة لجمیع المتقدمین. سوف یؤبشكل كلي مع إدراج نسخ من المستنداتبرجاء إكمال الطلب الخاص بالمساعدة المالیة 

لألسف ال یمكن إعادتھم.مرسلة حیث أنھ طلب. برجاء إرفاق نسخ من أي مستنداتیوماً إلى رفض ال30روریة في غضون الضالمستندات

o 4أكمل جمیع األقسام معمول بھا في الطلب مع التأكد من التوقیع على البیان الخاص بالشھادة في صفحة.
oد أي مستنحتويیتثبت محل إقامتكم الحالي. یجب أن رى، أو مستنداتة بكم، ھویة مصورة أخقم بإدراج نسخة من رخصة القیادة الخاص

على إسمكم وعنوانكم الحالي.مرسل
o.قم بإدراج نسخة من بطاقة (بطاقات) التأمین الخاصة بكم
o:قم بإدراج بعض اإلستمارات الخاصة بالتحقق من الدخل

o قم بإدراج نسخة من أحدثW2) في حالة الدفع كل أسبوعین)2في حالة الدفع بشكل اسبوعي، 4أو وصوالت دفع
oاتیان، بةتمویلیاتما مثل تصاریح بطالة، كشوفات حساب بنكیة/ بیانمستندفي الدخل، قم بإدراج إذا كان ھناك تغیر حدیث

ماعي.و/ أو بیانات الضمان االجتالمعاش التقاعدي، اتبالرعایة طویلة األمد، بیان
o.في حالة وفاة المریض، برجاء تقدیم نسخة من شھادة الوفاة وخطاب یوضح الحالة الخاصة بالممتلكات

المستشارین المالیین:
لترتیب موعد مع أحد المستشارین المالیین لنظام ھالمارك 7111-338-781للمساعدة في إنھاء الطلب الخاص بكم برجاء التواصل على الرقم 

Hallmark ،شارع لبنان 585الصحي. یتواجد المستشارین المالیین بالمواقع: مستشفى میلروز واكفیلدLebanon St. الطابق األول بالقرب ،
Porterمن المدخل الخاص بشارع بورتر  St. ،جافرنرز افینو 170، میلروز أو مستشفى لورینس میمولایرGovernors Ave. بجوار قسم ،

الطوارئ، میدفورد.

ء إرسال طلبكم المكتمل إلى:برجا
الصحيHallmarkنظام ھالمارك 

المستشارین المالیین
Governorsجافرنرز أفینو 170 Ave.

02155میدفورد، ماساتشوستس 

7/2017أصلي 



: معلومات عن المریض1جزء 

إسم المریض:

الھاتف:للمریض:SSNرقم الضمان االجتماعي تاریخ میالد المریض:

العنوان الحالي:

الرمز البریدي:الوالیة:المدینة:

النعم      ھل أنت مواطن تابع للوالیات المتحدة األمریكیة؟    

النعم     إذا كانت اإلجابة ال، ھل أنت من السكان الدائمین، المقیمین بشكل قانوني بالوالیات المتحدة األمریكیة؟    

مقدم الطلب (إذا كانت مختلفة عن معلومات المریض باألعلى)معلومات تخص 

المریض.الشخص المسئول مالیاً عنالطلب ھو المریض نفسھ أو إما أن یكون مقدم 

إسم مقدم الطلب:

العنوان الحالي لمقدم الطلب:

الرمز البریدي:الوالیة:المدینة:

الھاتف الخاص بمقدم الطلب:

المریضت عن أسرةمعلوما

یبي روعالقتھم بمقدم الطلب. فرد األسرة ھو الشخص الذي یكون على صلة بك أو یعیش معك العام بالكامل كفرد من أسرتكم كما تدعي باإلقرار الض، تواریخ میالدھم قم بتسجیل جمیع أفراد األسرة
للدخل الخاص بك.

:1فرد األسرة رقم 

تاریخ المیالد:العالقة بالمریض:

:2األسرة رقم فرد 

تاریخ المیالد:العالقة بالمریض:

:3فرد األسرة رقم 

تاریخ المیالد:العالقة بالمریض:

:4فرد األسرة رقم 

تاریخ المیالد:العالقة بالمریض:

:5فرد األسرة رقم 

تاریخ المیالد:العالقة بالمریض:

: معلومات عن التأمین الخاص بالمریض2جزء 

    نعم ال               ھل قمت بتقدیم طلب خاص بـMedicaid) أشھر األخیرة؟6في غضون الستة (

    نعم ال               ھل لدیك طلب خاص بـMedicaidالموافق علیھ؟قید اإلنتظار أو تم

    نعم ال               ھل تم رفض طلب بـMedicaidالخاص بكم؟

    نعمال               ھل لدیك تأمین طبي؟

معلومات عن التأمین األولي

إسم جھة التأمین:

عنوان جھة التأمین:

رقم المجموعة:رقم الھویة/ وثیقة التأمین:

إسم المشترك:

العالقة بالمشترك:تاریخ میالد المشترك:

تاریخ النفاذ:المشغل الخاص بالمشترك:

الثانويمعلومات عن التأمین 

إسم جھة التأمین:

عنوان جھة التأمین:

رقم المجموعة:رقم الھویة/ وثیقة التأمین:

تاریخ میالد المشترك:المشترك:

المشغل الخاص بالمشترك:العالقة بالمشترك:

تاریخ النفاذ:

2



ً 3جزء  : إجمالي الدخل والممتلكات شھریا

. برجاء تسجیل إجمالي الدخل، والذي یعتبر قیمة الدخل قبل الضرائب والخصومات.1حول الدخل المكتسب والممتلكات للمریض ولكل فرد عامل باألسرة تم تسجیلھ في القسم برجاء إكمال ھذا الجزء 

المریض
5فرد األسرة رقم 4فرد األسرة رقم 3فرد األسرة رقم 2فرد األسرة رقم 1فرد األسرة رقم 

الرواتب/ إكرامیاتاألجور/ 

إعانة البطالة

الضمان اإلجتماعي

دعم الطفل + نفقة الزوجة 
المطلقة

دخل العمل الحر، بعد النفقات

الفوائد/ توزیعات االرباح

المعاش التقاعدي

/IRAحساب التقاعد الفردي 
سنداتأسھم/ 

إیرادات اإلیجار

مدفوعات الثقة

التعویضات التأمینیة للعمال

المالیة للمحاربین اإلعانات
القدماء

عدم وجود بیان للدخل

    نعمال           إذا كان دخل األسرة یساوي صفر، ھل ھناك أحد ما یقوم بدعمكم؟

إذا قمت باإلجابة بنعم باألعلى، وكونك مدعوماً مالیاً بواسطة شخص آخر، برجاء القیام بإكمالھم وتوقیع اإلستمارة أدناه.

دخل حالیاً. أنا أقوم حالیاً بدعمھم بالطعام، المأوى، وبأي مالبس قد یكونوا في حاجة إلیھا. إنني أقوم أیضاً إسم المریض: _____________________________________________، لیس لھ 
بمنحھم مساعدة مالیة بالكمیة التي تساوي ________________________ $ بمعدل كل شھر.

_______________________________ التاریخ______________توقیع مقدم الدعم: ______________________________________________________ :____

ممتلكات األسرة

قم بتسجیل أي معلومات عن حساب جار أو حساب إدخار باألسفل.

الرصید إعتباراً من _____________________المؤسسة البنكیةنوع الحساب

لألسرةممتلكات معدودة أخرى 

قم بتسجیل المعلومات التي لدیك ألي من أنواع الحسابات التالیة.

الرصید إعتباراً من _____________________المؤسسة البنكیةنوع الحساب

األسھم/ السندات

شھادة إیداع

سندات إدخار أمریكیة

حسابات إدخار صحیة

شھادات إدخار

أو تمویلحسابات توفیر 

أخرى 

3



Medical:4جزء  Hardship

الصحي ومن مقدمین آخرین. قد یتم Hallmarkیة من نظام ھالمارك قد ال ینطبق ھذا القسم علیك. برجاء إكمال ھذا القسم إذا كان لدیك فواتیر طبیة كبیرة. قم بتسجیل جمیع النفقات الخاصة بالرعایة الصح
طلب التوثیق ولكنھ غیر مطلوب بالوقت الحالي.

كم مرة تحدث ھذه التكلفة؟إجمالي النفقات الطبیةإسم مقدم الرعایة

               ًاسبوعیا               ًشھریا ً سنویا

               ًاسبوعیا               ًشھریا ً سنویا

               ًاسبوعیا               ًشھریا ً سنویا

               ًاسبوعیا               ًشھریا ً سنویا

               ًاسبوعیا               ًشھریا ً سنویا

               ًاسبوعیا               ًشھریا ً سنویا

ینبغي على جمیع المقدمین القیام بالتوقیع–: شھادة 5جزء 

على جمیع المقدمین القیام بالتوقیع على الشھادة باألسفل حتى یتم النظر في الطلب الخاص بھم.ینبغي

الصحي بأي وبجمیع Hallmarkإخطار نظام ھالمارك إنني أقسم وأقر بأن جمیع المعلومات المشار إلیھا في ھذا الطلب حقیقیة، صحیحة وكاملة على حد علمي وقدرتي وإعتقادي. إنني أوافق على 
الصحي. إنني Hallmarkثر على أھلیتي وإستحقاقي للحصول على مساعدة مالیة بنظام ھالمارك التغیرات في الدخل، الموارد المالیة أو معلومات أخرى مشار إلیھا في ھذا الطلب والتي قد تؤ

لالزمة الداعمة ا) یوماً لتقدیم المستندات30ثالثون (لدي استوعب أنھ قد یتم الرجوع إلى رصیدي والمعلومات المالیة األخرى للتحقق من البیان الخاص بي وأھلیتي لھذا البرنامج. إنني أستوعب أن 
والدقیقة كي یتم النظر بھا للحصول على خصم.  

المدعي العام لوالیة ماساتشوستس. لن یصبح المرضى الذین یقومون بتزییف الطلب الخاص سوف یتم إرسال البیانات المخادعة الخاصة بالمریض لغرض الحصول على مساعدة مالیة إلى مكتب
أثناء التسجیل بالبرنامج بأثر رجعي حتى الیوم األول الذي وقعت بھ الرسوم في ظل ھذا البرنامج.م المسئولیة لجمیع الرسوم المتكبدةم تحمیلھبالبرنامج مستحقین أو مؤھلین للبرنامج وسیت

_________________________________توقیع مقدم الطلب: ______________________________________________________________________ التاریخ: 

یتم العمل بھا فقط في حالة قیام زوج مقدم الطلب بالتقدیم–شھادة 

على زوج مقدم الطلب القیام بالتوقیع على الشھادة باألسفل حتى یتم النظر في الطلب الخاص بھم.ینبغيفي حالة قیام زوج مقدم الطلب أیضاً بالتقدیم للحصول على مساعدة مالیة، 

الصحي بأي وبجمیع Hallmarkإخطار نظام ھالمارك إنني أقسم وأقر بأن جمیع المعلومات المشار إلیھا في ھذا الطلب حقیقیة، صحیحة وكاملة على حد علمي وقدرتي وإعتقادي. إنني أوافق على 
الصحي. إنني Hallmarkدة مالیة بنظام ھالمارك التغیرات في الدخل، الموارد المالیة أو معلومات أخرى مشار إلیھا في ھذا الطلب والتي قد تؤثر على أھلیتي وإستحقاقي للحصول على مساع

الداعمة الالزمة ) یوماً لتقدیم المستندات30ثالثون (ن البیان الخاص بي وأھلیتي لھذا البرنامج. إنني أستوعب أن لدي استوعب أنھ قد یتم الرجوع إلى رصیدي والمعلومات المالیة األخرى للتحقق م
والدقیقة كي یتم النظر بھا للحصول على خصم.  

لوالیة ماساتشوستس. لن یصبح المرضى الذین یقومون بتزییف الطلب الخاص سوف یتم إرسال البیانات المخادعة الخاصة بالمریض لغرض الحصول على مساعدة مالیة إلى مكتب المدعي العام 
نامج.م األول الذي وقعت بھ الرسوم في ظل ھذا البربالبرنامج مستحقین أو مؤھلین للبرنامج وسیتم تحمیلھم المسئولیة لجمیع الرسوم المتكبدة أثناء التسجیل بالبرنامج بأثر رجعي حتى الیو

______________________________________________________________________ التاریخ: _________________________________توقیع مقدم الطلب:
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Eمستند 

عامالیوم، الشھر ال

]جزئيخصم –الموافقة بخطا[

عامالیوم، الشھر ال

اإلسم
العنوان

البریديالمدینة، الوالیة، الرمز 

رقم الحساب الخاص بالمریض:

:السید العزیز 

شكراً لقیامكم بتقدیم طلبكم للحصول على مساعدة بالفواتیر الخاصة بكم في ظل برنامج المساعدة المالیة بنظام ھالمارك 
Hallmark الداعمة وقد قررنا أنھ، بناًء على الدخل الخاص بكم، بمراجعة الطلب الخاص بكم والمستنداتالصحي ("البرنامج"). لقد قمنا

فإنكم مؤھلین للحصول على خدمات مخفضة التكالیف تحت ھذا البرنامج.

عادل ____________________، لقد قررنا ان الدخل الخاص بكم ھو _____________________ لعدد أفراد أسرتكم والذي ی
______________ من مصاریفكم المعتادة. یتم تخفیض الفواتیر لقیامكم بدفع فقط _______یؤھلكم مما

____________________________ الخاصة بالخدمات المقدمة من قبل _______________________ في ___/___/
ورة وسیتم اتالرصید المتبقي من الف_____________________. سنقوم بالتواصل معكم بمساعدتكم في إعداد تسویات للسداد علىإلى

إرسال فاتورة مفصلة إلیكم عند الطلب. برجاء مالحظة أن الخصم المحدد في ظل ھذا البرنامج ال ینطبق على أي مبالغ خاصة بمدفوعات 
تحت مسئولیتكم.رك، أو خصومات والتي تظل بكونھامشتركة، تأمین مشت

) أشھر. في حالة رفضكم لھذا القرار وإعتقادكم بأھلیتكم 6یجب أن تكون ھذه الموافقة ساریة المفعول لمدة زمنیة قدرھا ستة (
للحصول على تخفیض إضافي لمصاریفكم، برجاء التواصل مع المستشار المالي المدون أدناه.

مع خالص الشكر والتقدیر،

اإلسم
اللقب، الھاتف

7/2017أصلي 



]%100خصم –الموافقة بخطا[

عامالیوم، الشھر ال

اإلسم
العنوان

المدینة، الوالیة، الرمز البریدي

رقم الحساب الخاص بالمریض:

:السید العزیز 

شكراً لقیامكم بتقدیم طلبكم للحصول على مساعدة بالفواتیر الخاصة بكم في ظل برنامج المساعدة المالیة بنظام ھالمارك 
Hallmark الداعمة وقد قررنا أنھ، بناًء على الدخل الخاص بكم، والمستنداتبمراجعة الطلب الخاص بكم الصحي ("البرنامج"). لقد قمنا

لذا فإننا نقوم بحذف الفواتیر الخاصة بـ تحت ھذا البرنامج.موجھة إلیكمتكالیفخدمات بدون فإنكم مؤھلین للحصول على 
. ینبغي أال تتلقوا ________من قبل _______________________ في ___/___/__________________ للخدمات المقدمة 
أیة فواتیر إضافیة منا فیما یتعلق بتلك الخدمات.

، برجاء التواصل مع ) أشھر. إذا كانت لدیكم أیة أسئلة6ة قدرھا ستة (یجب أن تكون ھذه الموافقة ساریة المفعول لمدة زمنی
المستشار المالي المدون أدناه.

مع خالص الشكر والتقدیر،

اإلسم
اللقب، الھاتف

7/2017أصلي 



]%100خصم خصم جزئي إلى –خطاب إعادة تحدید[
عامالیوم، الشھر ال

اإلسم
العنوان

المدینة، الوالیة، الرقم البریدي

رقم الحساب الخاص بالمریض:

:السید العزیز 

كالیف تللحصول على إننا نكتب إلیكم كمتابعة لقرارنا وتحدیدنا األصلي في __/__/____ والذي نص على كونكم مؤھلین فقط 
بناًء على طلبكم، لقد قمنا بإعادة النظر في الصحي ("البرنامج"). Hallmarkفي ظل برنامج المساعدة المالیة بنظام ھالمارك مخفضة 

وجھة إلیكم متكالیف للحصول على خدمات بدون على الدخل الخاص بكم، فإنكم مؤھلین م وقد قررنا أنھ، بناًء قرارنا األصلي الخاص بطلبك
من قبل لذا فإننا نقوم بحذف الفواتیر الخاصة بـ __________________ للخدمات المقدمة تحت ھذا البرنامج.

جب یوا أیة فواتیر إضافیة منا فیما یتعلق بتلك الخدمات. . ینبغي أال تتلق_______________________________ في ___/___/
، برجاء التواصل مع المستشار المالي ) أشھر. إذا كانت لدیكم أیة أسئلة6ة قدرھا ستة (أن تكون ھذه الموافقة ساریة المفعول لمدة زمنی

المدون أدناه.

مع خالص الشكر والتقدیر،

اإلسم
اللقب، الھاتف

7/2017أصلي 



]%100خصم غیر مؤھل سابقاً بالحصول على –خطاب إعادة تحدید[
الشھر الیوم، العام

اإلسم
العنوان

المدینة، الوالیة، الرمز البریدي

رقم الحساب الخاص بالمریض:

:السید العزیز 

لمساعدة في ظل برنامج اإننا نكتب إلیكم كمتابعة لقرارنا وتحدیدنا األصلي بأنكم كنتم غیر مؤھلین للحصول على مساعدة مالیة 
بناًء على طلبكم، لقد قمنا بإعادة النظر في قرارنا األصلي الخاص بطلبكم وقد الصحي ("البرنامج"). Hallmarkالمالیة بنظام ھالمارك 

ا نقوم لذا فإننتحت ھذا البرنامج.موجھة إلیكم تكالیف للحصول على خدمات بدون على الدخل الخاص بكم، فإنكم مؤھلین قررنا أنھ، بناءً 
من قبل _______________________ في بحذف الفواتیر الخاصة بـ __________________ للخدمات المقدمة 

مدة یجب أن تكون ھذه الموافقة ساریة المفعول لنا فیما یتعلق بتلك الخدمات. . ینبغي أال تتلقوا أیة فواتیر إضافیة م___________/___/
، برجاء التواصل مع المستشار المالي المدون أدناه.) أشھر. إذا كانت لدیكم أیة أسئلة6ة قدرھا ستة (زمنی

مع خالص الشكر والتقدیر،

اإلسم
اللقب، الھاتف

7/2017أصلي 



]غیر مؤھل للحصول على خصم جزئي–خطاب إعادة تحدید[

الشھر الیوم، العام

اإلسم
العنوان

المدینة، الوالیة، الرمز البریدي

رقم الحساب الخاص بالمریض:

:السید العزیز 

ل برنامج في ظإننا نكتب إلیكم كمتابعة لقرارنا وتحدیدنا األصلي بأنكم كنتم غیر مؤھلین للحصول على مساعدة مالیة 
بناًء على طلبكم، لقد قمنا بإعادة النظر في قرارنا األصلي الصحي ("البرنامج"). Hallmarkالمساعدة المالیة بنظام ھالمارك 

تكالیف تحت ھذا الللحصول على خدمات مخفضةعلى الدخل الخاص بكم، فإنكم مؤھلین الخاص بطلبكم وقد قررنا أنھ، بناًء 
البرنامج.

عادل قررنا ان الدخل الخاص بكم ھو _____________________ لعدد أفراد أسرتكم والذي یلقد 
یؤھلكم لقیامكم بدفع فقط _____________________ من مصاریفكم المعتادة. یتم ____________________، مما

____________ في تخفیض الفواتیر ____________________ الخاصة بالخدمات المقدمة من قبل ___________
_____________________. سنقوم بالتواصل معكم بمساعدتكم في إعداد تسویات للسداد على________ إلى ___/___/

الرصید المتبقي من الفاتورة وسیتم إرسال فاتورة مفصلة إلیكم عند الطلب. برجاء مالحظة أن الخصم المحدد في ظل ھذا البرنامج 
خاصة بمدفوعات مشتركة، تأمین مشترك، أو خصومات والتي تظل بأن تكون تحت مسئولیتكم.ال ینطبق على أي مبالغ 

) أشھر. في حالة رفضكم لھذا القرار وإعتقادكم 6یجب أن تكون ھذه الموافقة ساریة المفعول لمدة زمنیة قدرھا ستة (
مالي المدون أدناه.بأھلیتكم للحصول على تخفیض إضافي لمصاریفكم، برجاء التواصل مع المستشار ال

مع خالص الشكر والتقدیر،

اإلسم
اللقب، الھاتف

7/2017أصلي 



]خصم جزئي-توقف القرار األصلي –خطاب إعادة تحدید[

الشھر الیوم، العام

اإلسم
العنوان

المدینة، الوالیة، الرمز البریدي

رقم الحساب الخاص بالمریض:

:السید العزیز 

إننا نكتب إلیكم كمتابعة لقرارنا وتحدیدنا األصلي في __/__/____ والذي نص على كونكم مؤھلین فقط للحصول على 
بناًء على طلبكم، لقد قمنا بإعادة الصحي ("البرنامج"). Hallmarkفي ظل برنامج المساعدة المالیة بنظام ھالمارك تكالیف مخفضة 

لحصول لمؤھلین مستمرون بكونكم على الدخل الخاص بكم، فإنكم م وقد قررنا أنھ، بناًء النظر في قرارنا األصلي الخاص بطلبك
تحت ھذا البرنامج.على خصم جزئي فقط

یتم تخفیض الفواتیر ____________________ الخاصة بالخدمات كما تم التوضیح في خطاب القرار األصلي الخاص بنا، 
سوف .________ إلى _______________________ في ___/___/المقدمة من قبل ______________________

لیكم عند وسیتم إرسال فاتورة مفصلة إنقوم بالتواصل معكم لمساعدتكم في إعداد تسویات للدفعات بالرصید المتبقي من الفاتورة 
بمدفوعات مشتركة، تأمین مشترك، الطلب. برجاء مالحظة أن الخصم المحدد في ظل ھذا البرنامج ال ینطبق على أي مبالغ خاصة 

أو خصومات والتي تظل بأن تكون تحت مسئولیتكم.

، برجاء رفضكم لھذا القرارمواصلة ) أشھر. في حالة 6یجب أن تكون ھذه الموافقة ساریة المفعول لمدة زمنیة قدرھا ستة (
التواصل مع المستشار المالي المدون أدناه.

مع خالص الشكر والتقدیر،

اإلسم
للقب، الھاتفا

7/2017أصلي 



]غیر مؤھل–توقف القرار األصلي –خطاب إعادة تحدید[

الشھر الیوم، العام

اإلسم
العنوان

المدینة، الوالیة، الرمز البریدي

رقم الحساب الخاص بالمریض:

:السید العزیز 

ي فإننا نكتب إلیكم كمتابعة لقرارنا وتحدیدنا األصلي في __/__/____ بأنكم كنتم غیر مؤھلین للحصول على مساعدة 
بناًء على طلبكم، لقد قمنا بإعادة النظر في قرارنا الصحي ("البرنامج"). Hallmarkظل برنامج المساعدة المالیة بنظام ھالمارك 
رنامج.تحت ھذا البللحصول على مساعدة مؤھلین غیر على الدخل الخاص بكم، فإنكم األصلي الخاص بطلبكم وقد قررنا أنھ، بناًء 

ل مع ء التواص، برجاأو رغبتكم في مناقشة خیارات التسویة الخاصة بالمدفوعاترفضكم لھذا القرارمواصلة في حالة 
المستشار المالي المدون أدناه.

مع خالص الشكر والتقدیر،

اإلسم
اللقب، الھاتف

7/2017أصلي 



]عام–رفض بخطا[

الشھر الیوم، العام

اإلسم
العنوان

المدینة، الوالیة، الرمز البریدي

رقم الحساب الخاص بالمریض:

:السید العزیز 

شكراً لقیامكم بتقدیم طلبكم للحصول على مساعدة بالفواتیر الخاصة بكم في ظل برنامج المساعدة المالیة بنظام ھالمارك 
Hallmark الداعمة وقد قررنا أنھ، بناًء على الدخل الخاص بمراجعة الطلب الخاص بكم والمستنداتالصحي ("البرنامج"). لقد قمنا

تحت ھذا البرنامج.خصممؤھلین للحصول على غیربكم، فإنكم

عادل لقد قررنا ان الدخل الخاص بكم ھو _____________________ لعدد أفراد أسرتكم والذي ی
____________________ ھو أكثر من الحد الخاص بـ ________________________.

رنا أن نقوم بإعادة النظر ظروف الخاصة بكم، فإنھ من دواعي سروفي حالة رفضكم لھذا القرار أو قد حدث لكم مؤخراً تغیر ما بال

مالي برجاء التواصل مع المستشار اللب الخاص بكم في ضوء أي معلومات جدیدة قد تكون لدیكم لتقدیمھا. إذا كانت لدیكم أیة أسئلة، في الط
المدون أدناه.

مع خالص الشكر والتقدیر،

اإلسم
اللقب، الھاتف

7/2017أصلي 



]طلب غیر مكتمل–رفض بخطا[

الشھر الیوم، العام

اإلسم
العنوان

المدینة، الوالیة، الرمز البریدي

رقم الحساب الخاص بالمریض:

:السید العزیز 

شكراً لقیامكم بتقدیم طلبكم للحصول على مساعدة بالفواتیر الخاصة بكم في ظل برنامج المساعدة المالیة بنظام ھالمارك 
Hallmarkة الداعمة الالزمة لمعالجالمستنداتالذي قمتم بملئھ في __/__/____. إعتباراً من تاریخ الیوم لم نقم بإستالم الصحي

رفض طلبكم الخاص للحصول على مساعدة.طلبكم، ونتیجة لذلك، فإننا ن

ا كانت كي نقوم بالنظر بھ. إذالداعمة المطلوبة، إننا نحثكم أن تقوموا بإرسال طلب مساعدة مالیة جدید فور قیامكم بتجمیع المستندات

برجاء التواصل مع المستشار المالي المدون أدناه.لدیكم أیة أسئلة، 

مع خالص الشكر والتقدیر،

اإلسم
اللقب، الھاتف

7/2017أصلي 



]خدمات غیر مؤھلة–رفض بخطا[

الشھر الیوم، العام

اإلسم
العنوان

المدینة، الوالیة، الرمز البریدي

رقم الحساب الخاص بالمریض:

:السید العزیز 

شكراً لقیامكم بتقدیم طلبكم للحصول على مساعدة بالفواتیر الخاصة بكم في ظل برنامج المساعدة المالیة بنظام ھالمارك 
Hallmark("البرنامج") الذي قمتم بملئھ في __/__/____. إننا نأسف بإخطاركم أن الخدمات التي قمتم بالحصول علیھا الصحي

ریة طبیاً ونتیجةً لذلك فأنتم غیر مؤھلین للحصول على مساعدة مالیة تحت ھذا البرنامج. في __/__/____ تم إعتبارھا غیر ضرو
دفعة المال الخاصة بكم سریعاً لتجنب أي إجراءات تحصیلیة إضافیة.برجاء إرسال 

برجاء التواصل مع المستشار المالي المدون أدناه.في حالة رفضكم لھذا القرار أو كانت لدیكم أیة أسئلة، 

خالص الشكر والتقدیر،مع

اإلسم
اللقب، الھاتف

7/2017أصلي 


