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  ملخص المساعدة المالية
  

  
  سياسة المساعدة المالية العامة الخاصة بنا

بموجب سياسة المساعدة المالية الخاصة بمنشأتنا، نحن نوفر المساعدة المالية 
   للرعاية الطارئة وغير ذلك من الرعاية الضرورية من الناحية الطبية.

  
 Medicaidيتم فحص كل مقدمي الطلبات لمعرفة ما إذا كانوا يخضعون لتغطية 

لكي يكونوا مؤھلين للحصول على  Medicaidويجب أن يتعاونوا مع ممثلي 
إذا كنت مؤھال  للحصول  المساعدة بموجب سياسة المساعدة المالية الخاصة بنا.

تتلقى مساعدة  على المساعدة المالية بموجب السياسة الخاصة بنا، فسوف
ا على الدخل وعدد أفراد األسرة.   بتخفيض التكاليف اعتماد 

  
  

  لتقديم طلب للحصول على المساعدة
  احصل على طلب المساعدة المالية الخاص بنا .1
قم بإكمال الطلب وتقديمه إلى قسم الخدمات المالية للمرضى في  .2

McLaren  من مرفق ا به وثائق اإلثبات الواردة في الصفحة األولى
   أيام من تاريخ تلقيه. 10الطلب خالل 

أسابيع من تاريخ تلقي  4إلى  3تتم معالجة الطلبات المكتملة خالل  .3
  الطلب

  يتم بعد ذلك إرسال خطاب بالقرار إليك بمجرد أن تتم معالجة طلبك .4

  
  

   لن تتجاوز النفقات المبالغ التي يتم إصدار الفواتير بھا بصفة عامة
المساعدة المالية بموجب سياستنا، فلن يتم فرض أي رسوم إضافية إذا تم منحك 

عليك مقابل الرعاية الطارئة أو الرعاية الضرورية من الناحية الطبية بخالف المبلغ 
  الذي نصدر به الفواتير بصفة عامة للمرضى الذين لديھم تأمين.

  
المساعدة كيف يمكن الحصول على نسخ من سياسة المساعدة المالية وطلب 

  المالية
يمكن أن تحصل على نسخة من السياسة ونموذج طلب المساعدة المالية عبر أحد 

  الطرق التالية:
  

i.  عبر موقعMcLaren Health Care  على الويب  
http://www.mclaren.org/Main/Financial.aspx  

ii. لتسجيل، أو من إدارة الطوارئ الخاصة بنا، أو عبر أي من في نقطة ا
  المستشارين الماليين أو مكاتب أمناء الصندوق. 

iii.  إذا اتصلت بمستشار مالي أو ممثل خدمة عمالء، فسوف نقوم بإرسال
 نسخة من سياسة المساعدة المالية الخاصة بنا ونموذج الطلب مجان ا.

 وأ8300-710-586الرجاء االتصال بالرقم المجاني 
1-844-321-1557.  

  
كيفية الحصول على المزيد من المعلومات والمساعدة فيما يتعلق بسياسة 

  المساعدة المالية الخاصة بنا
للحصول على معلومات حول سياسة المساعدة المالية ونموذج طلب 
المساعدة المالية، الرجاء االتصال بأحد المستشارين الماليين لدينا في 

 أو8300-710-586أو اتصل بأحد الرقمين  McLarenمستشفى 
 1-844-321-1557  

  
  

  
والروسية والفارسية تتاح نسخ من سياسة المساعدة المالية الخاصة بنا باللغات اإلنجليزية واإلسبانية واإليطالية والصربو كرواتية والبولندية واليونانية 

   واألردية والصينية والفيتنامية والتاغالوغية والمجرية والكورية والعربية.
  
  


