
 

 
COMMONSPIRIT HEALTH 

 المالیة المساعدة سیاسة ملخص
 

CommonSpirit Health رعایة احتیاجات لدیھم الذین لألشخاص مالیة مساعدة توفیر طریق عن أكبر بشكل صحیة مجتمعات إنشاء أجل من مكرسة 
 الضعفاء وعن الفقراء عن الدفاع الدفع. على غیر قادرین أو بخالف ذلك حكومي لبرنامج مؤھلین أو لیسوا علیھم أو غیر مؤمن التأمین علیھم یتمولم  صحیة

من الناحیة  الضروریة الخدمات مقابل الدفع في المساعدة أجل من المتاحة المالیة المساعدة الملخص ھذا یصف سواء. حدٍ  على واھتمامنا شغفنا و مھمتنا ھو
 معینة. دخل متطلبات یستوفون الذین المرضي ھؤالء لصالح CommonSpirit Health Hospitals التي توفرھا مستشفیات الطبیة
 مجانیة: رعایة

 أن لك یجوز فإنھ الفیدرالي، الفقر مستوى من %300 یصل إلى أسرة دخل ولدیك كاف بال تأمین أو كنت علیھ مؤمن غیر شخًصا كنت إذا ●
 لھا. تأھلت التي المستشفى بخدمات الخاص رصیدك من %100 تخفیًضا بنسبة لتلقي مؤھالً  تكون

 مخفضة التكلفة: رعایة
 لك یجوز فإنھ الفیدرالي، الفقر مستوى من %400-301 أسرة سنوي بین ولدیك دخل كاف بال تأمین كنت أو علیھ مؤمن غیر شخًصا كنت إذا ●

محاسبتك علیھ بشكل  الذي تتم المبلغ إلى خفضھ % أو أكثر، أو50بنسبة  المستشفى من خدمات من رصیدك خصم على للحصول مؤھالً  تكون أن
  المالیة. المساعةدة سیاسة في التفاصیل من المزید یتم توضیح على حسب مستوى دخلك. ،  (AGB)عام

 األھلیة:
 بما یلي: وقاموا أعاله المذكورة الفئات نطاق في السنوي األسري دخلھم یكون الذین ألولئك المساعدة تقدیم یتم

 و الدفع األخرى؛ خیارات كل استشعاب من أجل المبذولة الجھود مع تعاونوا ●
 الدخل. من للتحقق كافیًا دعًما وقدموا المالیة المساعدة على الحصول طلب أكملوا ●

 ھذه. المالیة المساعدة سیاسة في التفاصیل توضیح یتم رسمي. طلب تقدیم دون من مالیة مساعدة المرضى منح یجوز الحاالت، بعض في مالحظة:

 المساعدة المالیة: للحصول على المؤھلین المرضى على المفروضة الرسوم
 تتم الذي المبلغ من أكبر مبلغًا تدفع بأن مطالبًا تكون لن فإنك الخاصة بنا، المالیة المساعدة سیاسة بموجب مالیة مساعدة على للحصول مؤھالً  كنت إذا

 التأمین شركات جانب من المستشفى إلى دفعھ سیتم كان الذي المبلغ ذلك یعكس والذي االتحادي القانون بموجب محدد مبلغ وھو بشكل عام، علیھ محاسبتك
  الضروریة طبیًا. الخدمات مقابل الدفع والخصومات) في المشاركة ذلك في (بما Medicare و الخاصة الصحي

 الطارئة. الطبیة الخدمات تلقي أجل من أخرى دفع ترتیبا بإجراء أو مقدمة بدفعة تتقدم أن أبدًا منك یُطلب لن

 التالیة؟ الخطوة اتخاذ من أجل مستعد ھل أنت
 . األھلیة تسجیل خدمات إلى وكذلك األھلیة إلى وأرسلھ الطلب أكمل
-https://www.vmfh.org/billingاإللكتروني الموقع على الملخص ھذا وكذلك المالیة، المساعدة وطلب المالیة، المساعدة سیاسة تتوفر

insurance/financial-assistance---discounts.html اإلسبانیة. و اإلنجلیزیة من اللغتین بكل 
 نسخة على الحصول لطلب أو الطب، إكمال في المساعدة لتلقي أو بشكل شخصي، أو البرید خدمة عبر المستندات ھذه من مجانیة نسخة استالم أجل من

 االتصال: فیُرجى أعلى، في ذكرھا لم یرد لغة إلى مترجمة المستندات ھذه من مجانیة
 

Virginia Mason Medical Center 
Patient Financial Navigator 

1100 9th Ave, Seattle, WA 98101 
Phone: 206-223-6601 or 800-553-7803 

Fax: 206-515-5803 
e-mail:vmmc.billing@virginiamason.org 

 
 

 باتباع (علیك الرئیسي المدخل من مقربة على تقع والتي المستشفى في االستقبال مناطق في و وجدت، إن الطوارئ، غرفة في أیًضا المستندات ھذه تتوفر
 المالیة المساعدة سیاسة بشأن معلومات وتقدیم األسئلة، عن اإلجابة أجل من المالیون المستشارون یتوفر "التسجیل"). أو "االستقبال" إلى العالمات
 المئویة AGB نسبة عن بمعلومات بتزویدك أیًضا المالیون المستشارون یقوم أن یمكن المالیة. المساعدة طلب تقدیم عملیة في ید العون وتقدیم بنا الخاصة
 عن إلیھم الوصول ویمكن المستشفى في االستقبال منطقة في لدینا الموظفون یتواجد .AGB نسب باحتساب القیام كیفیة وعن المستشفى بمرفق الخاصة

 أعاله. الموضح الھاتف رقم على االتصال طریق
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