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  خالصه کمک ھای مالی
  

  
  سياست کلی کمک ھای مالی ما

ما بر اساس سياست کمک ھای مالی مرکز خود، برای مراقبت ھای الزم در 
شرايط اضطراری يا ساير مراقبت ھای پزشکی الزم کمک مالی ارائه می 

   کنيم.
  

تمام متقاضيان بررسی خواھد شد و آنھا بايد با نمايندگان  Medicaidپوشش 
Medicaid  ھمکاری نمايند تا بر اساس سياست کمک ھای مالی ما واجد

اگر طبق سياست ما واجد شرايط  شرايط دريافت کمک تشخيص داده شوند.
کمک مالی ھستيد، کمک ھای تخفيفی را بر اساس ميزان درآمد و تعداد نفرات 

  خانواده خود دريافت می کنيد.
  
  

  برای درخواست کمک
  الی ما را تھيه کنيدفرم درخواست کمک م .1
روز بعد از  10فرم درخواست را تکميل کرده و آنرا ظرف مدت  .2

دريافت، ھمراه با مدارک الزم که در صفحه اول فرم درخواست 
 McLaren Patient Financial Servicesنوشته شده است برای 

   ارسال نمائيد.
ھفته بعد از دريافت رسيدگی  4تا  3به درخواست ھای کامل ظرف  .3

  خواھد شد
بعد از اينکه به درخواست شما رسيدگی شد، يک نامه تعيين  .4

  وضعيت برايتان ارسال می شود

  
  

   ھزينه ھا از مقاديری که معموال  مطالبه می شوند بيشتر نخواھند بود
اگر بر طبق سياست ما کمک مالی دريافت کنيد، ھزينه مراقبت ھای اضطراری 

ير مراقبت ھای الزم پزشکی بيشتر از مقاديری که معموال  از بيماران تحت يا سا
  پوشش بيمه مطالبه می شود نخواھد بود.

  
نحوه دريافت يک نسخه از سياست کمک ھای مالی ما و فرم درخواست کمک 

  مالی
شما می توانيد به يکی از روش ھای زير يک نسخه از سياست ما و فرم 

  دريافت کنيد:درخواست کمک مالی را 
  

i.  در وب سايتMcLaren Health Care :  
http://www.mclaren.org/Main/Financial.aspx  

ii.  ھنگام ثبت نام، در بخش اورژانس، يا نزد ھريک از مشاورين مالی يا
  صندوقداران ما. 

iii. يا نمايندگان خدمات متقاضيان ما تماس  اگر با يکی از مشاورين مالی
بگيريد، يک نسخه از سياست کمک ھای مالی و فرم درخواست را به 

 8300-710-586لطفا  با شماره  رايگان برايتان ارسال خواھيم کرد.
  تماس بگيريد. 1557-321-844 -1يا شماره رايگان 

  
  مالی مانحوه دريافت کمک و اطالعات تکميلی درباره سياست کمک ھای 

برای کسب اطالعات درباره سياست کمک ھای مالی ما و فرم درخواست کمک 
تماس گرفته يا با  McLarenمالی ما با يکی از مشاورين مالی در يک بيمارستان 

  تماس حاصل نمائيد 1557-321-844-1يا  8300-710-586شماره ھای 
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