
طعدة المالیة: الملخص اللغوي المبسسیاسة المسا

المساعدة المالیة المقدمة•
الصحي مساعدة مالیة Hallmarkالصحي بتقدیم الرعایة األفضل من أجل كل مریض. یقدم نظام ھالمارك Hallmarkیعتز نظام ھالمارك 

للمرضى الغیر قادرین على الدفع للرعایة الضروریة الطبیة والطارئة.

أنا مؤھل؟ھل•

الصحي. ومع ذلك، فإن األھلیة Hallmarkیتوقع من المرضى الذین یمتلكون الموارد المالیة أن یقوموا بالدفع ألجل الخدمات المتلقاة في نظام ھالمارك
إستخدام التوجیھات الخاصة بمستوى الفقر الخاصة بالمساعدة المالیة متاحة من أجلكم وھي تعتمد على عوامل عدة، شاملةً: التغطیة التأمینیة، الدخل (تم 

.الفیدرالي في تحدید المبلغ المقدم للمساعدة المالیة)، حجم العائلة، الممتلكات، اإلقامة، والفواتیر الطبیة األخرى

دفع لیة الجزئیة أو الكلیة بناًء على قدرة المریض علىتقدم المساعدة المالیة إلى المرضى الغیر مؤمنین صحیاً والذین ال یمتلكون التأمین الكافي. سوف تمنح المساعدة الما
.التكالیف المحررة

إلى إكمال ةیجب على المرضى القیام باإلمتثال التام لعملیة التقدیم، بما یشمل إرسال إقرارات ضریبیة، كشوفات حسابیة بنكیة ووصوالت دفع، باإلضاف

.أو برامج فیدرالیة أخرى)Medicaidماس ھیلث (والتى تشمل برنامجعملیة التقدیم ألجل جمیع مصادر المساعدة المتاحة، 

كیف یمكنني التقدیم؟•
and-Counseling-http://www.hallmarkhealth.org/Financial-إذا لم یكن بمقدوركم الدفع، تفضلوا بزیارة موقعنا اإللكتروني على 

Billing.html حیث یمكنكم الدخول، تحمیل، وطباعة معلومات حول سیاسة المساعدة المالیة لنظام ھالمارك ،Hallmark جانب إستمارةالصحي إلى
ً طلب إرسال سیاسة المساعدة المالیة إلیكم عن طریق البرید اإللكتروني. ومن أجل ترتیب موعد مع مستشار مالي قوموا باالطلب تصال إل. بإمكانكم أیضا

.7111-338-781على الرقم 

استثناءات•

الصحي. وال تطبق على الخدمات المقدمة عن Hallmarkالمقدمة في نظام ھالماركوالطارئةالطبیةسیاسة فقط على الخدمات الضروریةیتم تطبیق ال

ى أطباء التخدیر، أطباء الصحي. یشمل ذلك ولكن ال یقتصر علHallmarkطریق أطباء أو ممارسین مستقلین من غیر المعینیین من قبل نظام ھالمارك

الصحي.Hallmarkرك ھالما، وعینات المختبر التي یتم تحلیلھا خارج نظامأخصائیي علم األمراضاآلشعة، 

أخرى•
 ً روریة ألجل رعایة ضروریة طارئة أو رعایة ض(AGB)لن یتم تحمیل أي فرد مؤھل للحصول على مساعدة مالیة أكثر من المبالغ المدفوعة عادة

ى.طبیة أخر

لغیر المتحدثین باللغة اإلنجلیزیة•
)4الكریولیة؛ ()3) الفرنسیة؛ (2؛ (اإلسبانیة)1ط باللغات التالیة (والملخص اللغوي المبسدة المالیة، سیاسة المساعدة المالیة، إستمارة طلب المساعتتوافر 

) العربیة على الموقع 11) الفیتنامیة؛ أو (10) الصینیة؛ (9) الھندیة؛ (8) الروسیة؛ (7) الیونانیة؛ (6) البرتغالیة؛ (5اإلیطالیة؛ (

Policies.html-Assistance-Billing/Financial-and-Counseling-http://www.hallmarkhealth.org/Financial أو بالتواصل مع ،

المستشارین المالیین. 

لمالیینالتواصل الخاصة بالمستشارین امعلومات•

مستشفى لورینس میمولایر في میدفوردمستشفى میلروز واكفیلدمیلروز واكفیلدمستشفى 

أمیندا مونتیجودوآن بیزاتوروجوان باتن

Lebanonشارع لبنان 585 St
02176میلروز، ماساتشوستس 

Lebanonشارع لبنان 585 St
02176میلروز، ماساتشوستس 

Governorsجافرنرز افینو 170 Ave
02176ماساتشوستس میدفورد، 

الطابق األول بالقرب من المدخل الخاص بشارع بورتر 

Porter St

الطابق األول بالقرب من المدخل الخاص بشارع بورتر 

Porter St
بجوار قسم الطوارئ

781-979-3437781-979-3593781-306-6203
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