
 

 تلخيص لسياسة المساعدة المالية بلغة ُمبسّطة
 

المساعدة المالية للمرضى الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية بشكٍل ضروري وال يقدرون  Select Specialty Hospital Nashvilleتوفّر 

 .Select Specialty Hospital Nashvilleنورد فيما يلي ملخًصا عن المساعدة المالية المتوفرة في  .على الدفع مقابلها

إذا لم يكن لديك تأمين أو كان تأمينك ال يغطي احتياجاتك الطبية بما يكفي، فإننا نوفر المساعدة المالية لخدمات الرعاية الطبية  .المساعدة المالية المتوفرة

ن الرعاية المؤهلة الخدمات الطبية الضرورية حسب تعريف  .الضرورية الخدمات أو العناصر المعقولة والالزمة لتشخيص أو ) Medicareتتضمَّ

 (.عالج مرض أو إصابة

  .ميل من المرفق 011لتلقي المساعدة المالية، يجب أن يكون محل إقامتك على بعد 
 

ال يتجاوز دخل العائلة من التكاليف المفروضة على المريض بعض أن يتم دفع التأمين، إذا كان % 011ستتلقي الرعاية مجانًا، أو سيتم خصم 
قد يتوفر الخصم أيًضا للمرضى اآلخرين الذين ال يوجد لديهم تأمين وغيرهم من المرضى المحددين الذين  .من إرشادات دخل الفقر الفيدرالي% 051

ويجب ، Medicaidسيتم فحص كل المتقدمين بطلب الحصول على تغطية  .من إرشادات دخل الفقر الفيدرالي% 011يصل دخل عائالتهم إلى 
  .ليتم اعتبارهم في خدمة المساعدة المالية Medicaidعليهم التعاون مع ممثلي 

 
لى اس كل حالة عإذا لم تستوَف معاير الدخل الواردة أعاله، فإنه سوف يتم اعتبارك للحصول على المساعدة المالية على أس .أساليب التأهُّل اإلضافية

يرجى التواصل معنا لمناقشة الظروف الشخصية أو المالية االستثنائية، أو ما إذا كانت هناك ظروف  .حدة، بصرف النظر عن حالة التأمين الخاصة بك

 . Select Specialty Hospital Nashvilleطبية خاصة يمكن عالجها فقط عبر الفريق الطبي لدى 

إذا تلقيت المساعدة المالية بموجب سياستنا، فإنه لن يتم خصم منك أي تكاليف مقابل الرعاية الطبية الضرورية أكثر من  .المبلغ الذي سيتم خصمه

 .Medicareالتكلفة التي عادةً ما نفرضها على المرضى الذين يتعاملون معنا ممن يتمتعون بتغطية 

لى نسخة من سياسة المساعدة المالية الكاملة والملخص المكتوب باللغة المبسطة ونموذج يمكنك الحصول ع .كيفية الحصول على نسخ من سياستنا والطلب

؛ أو Hayes Street, Nashville, TN 37203 2000: في أقسام االلتحاق بمرفقنا على العنوان التالي :الطلب مجانًا بأي طريقة من الطرق التالية

أو  tours/tn/nashville/nashville/-and-https://www.selectspecialtyhospitals.com/locationsعلى اإلنترنت على موقع 

  .1103-868-888: باالتصال بنا في مكتبنا على الرقم التالي

يمكنك تقديم الطلب في أي مرحلة من مراحل التقديم أو خالل عملية تحرير الفواتير من خالل إكمال  .عدةكيفية تقديم الطلب للحصول على المسا

ليتم  Central Business Officeسيتم توجيه كل طلبات المساعدة المالية إلى مكتب أعمالنا المركزي  .الطلب وتقديمه وتزويدنا بمعلومات الدخل

إلى أي  إذا كنت تحتاج .تقييمها ومعالجتها، سواء تم إكمال البيانات في هذه الطلبات شخصيًا أو عبر اإلنترنت أو تم تسليمها باليد أو عبر البريد

 Central Business Officeمساعدة بخصوص تقديم طلبك، فإنه يُرجى االتصال بقسم االلتحاق في مرفقنا أو االتصال بمكتب أعمالنا المركزي 

 . 1103-868-888على الرقم 

اإلنجليزية واإلسبانية والعربية والفيتنامية والصنية الُمبسطة : تتوفر نسخ من سياسة اإلعانة المالية ونموذج الطلب وهذا الملخص باللغات التالية

  .والصينية التقليدية والالوية والكورية

 .(تُذكر الجملة نفسها بجميع اللغات عند النشر)

https://www.selectspecialtyhospitals.com/locations-and-tours/tn/nashville/nashville/

