مركز ج .اف .ك .الطبي ومعهد جونسون لإعادة التأهيل
الملخص بلغة بسيطة–سياسة المساعدة المالية

مركز ج .اف .ك .الطبي ومعهد تشملالتي وللأنظمة الصحية الخاصة بشركة ج.اف.ك FAP) .المالية (المساعدةسياسة
موجودة لتقديم المساعدة المالية للمرضى الذين يحتاجون )"JFKجونسون لإعادة التأهيل (يشار إليهما مجتمعين باسم "
غير مؤمن عليهم ،أو غیر مؤھلین للحصول علی مساعدات حکومیة أخرى ،أو غیر قادرین والذين هم إلى الرعاية الصحية
وضعھم المالي الفردي .بسبب ً من خدمات الرعایة الصحیة الضروریة طبیاعلی الدفع مقابل خدمات الطوارئ أو غیرھا
تلخيص تم للبرنامج الذييجب على المرضى الذين يسعون للحصول على المساعدة المالية أن يتقدموا بطلب
.المعلومات الخاصة به في هذه الوثيقة
أو غیرھا من خدمات الرعایة الصحیة الضروریة طبیاً .لا یتم  :المساعدة المالیة متاحة فقط لخدمات الطوارئ الخدمات المؤھلة
تغطیة جمیع الخدمات المقدمة في مرکز ج.اف.ك .الطبي أو مرافق معھد جونسون لإعادة التأھیل بموجب سیاسة المساعدة
مي خدمات ) .قد لا يتم تغطية بعض الخدمات التي يتم إصدار مطالبات بشأنها بشكل منفصل من قبل مقدFAPالمالیة (
للإطلاع علی قائمة مزودي بشركة ج.اف.ك ).الخاصة FAPآخرين .یرجی الرجوع إلی الملحق أ من سیاسة المساعدة المالیة (
المساعدة سیاسة في إطارما إذا کانت مشمولة معرفة الخدمات الذین یقدمون خدمات الرعایة الصحیة ضمن ھذه المرافق و
المالیة أم لا.
اً مكتملاًالمؤهلون :المرضى الذين يتلقون الخدمات المؤهلة والذين يستوفون معايير الأهلية ويقدمون طلبالمرضى
ذلك جميع الوثائق المطلوبة.بما في ،للحصول على المساعدة المالية
ستكمالها  :یمکن الحصول علی سياسة المساعدة المالية وطلب الحصول على المساعدة المالية واکیفیة التقدم بطلب
وتقديمها علی النحو التالي:
https://www.jfkmc.orgقم بتحميل الوثائق من الموقع التالي:
(732) 321-7566.اطلب إرسال الوثائق إليك بالبريد من خلال الاتصال بمكتب الأعمال على الرقم
تتوفر نسخ ورقية في اماكن مختلفة داخل مرافق شركة ج.اف.ك .ويشمل ذلك ،على سبيل المثال لا الحصر،
JFK Medical Center, 65 Jamesغرف الطوارئ ،واقسام تسجيل إدخال المرضى ،ومكتب الأعمال الذي عنوانه:
Street, Edison, NJ 08820
موعد مع ممثل مالي للمساعدة في إکمال الطلب .إذا اختار المریض إکمال الطلب بشکل يمكن للمريض تحدید
JFK Medicalفردي ،فیجب علیه إرسال الطلب المکتمل (إضافة إلى جمیع الوثائق الداعمة المطلوبة) إلی:
Center Admissions Office, 65 James Street, Edison, NJ 08820

•
•
•
·

بشكل غير كاف المؤمن عليهم و قد يكون المرضى غير المؤمن عليهم :عموما ،ساعدة الماليةالأهلية للحصول على الم
عن أو يساوي  ٪200من مستوى الفقر الفدرالي يقل دخلهم العائلي إذا كلنمؤهلين للحصول على مساعدة مالية كاملة
صول على مساعدة مالية جزئية .)".وبالإضافة إلى ذلك ،فإن جميع المرضى غير المؤمن عليهم مؤهلون للح("FPL
:مستويات المساعدة المالية التي تعتمد فقط على مستوى الفقر الفيدرالي هي
؛الفيدراليالدخل الإجمالي للأسرة أقل من أو يساوي  ٪200من مستوى الفقر
مساعدة مالية كاملة؛ يتم اصدار مطالبة للمريض بقيمة  0دولار امريكي.

•

للأسرة أكبر من  ٪200ولكن أقل من أو يساوي  ٪300من مستوى الفقر الفيدرالي؛الدخل الإجمالي
مساعدة مالية جزئية؛ التكلفة الأقل من بين مساعدة الرعاية الخيرية وخصم الرعاية الرحيمة أو المبالغ التي
AGB).يتم اصدار مطالبات بها عموماً (

•

أو يساوي  ٪500من مستوى الفقر الفيدرالي؛الدخل الإجمالي للأسرة أكبر من  ٪200ولكن أقل من
مساعدة مالية جزئية؛ التكلفة الأقل من بين خصم غير المؤمن عليه أو المبالغ التي يتم اصدار مطالبات بها
AGB).عموماً (

•

المرضى غير المؤمن عليهم.
يتم اصدار مطالبات بها مساعدة مالية جزئية؛ التكلفة الأقل ما بين خصم الرعاية الرحيمة أو المبالغ التي
AGB).عموماً (

•

مستوى الفقر الفيدرالي (مثل عتبات الأصول ،ووضع الإقامة ،ووضع غيرملاحظة :يمكن أيضا النظر في معايير أخرى
التأمين) ،مما قد يؤدي إلى استثناءات من المتطلبات السابقة .يقوم الممثلون الماليون لشركة ج.اف.ك .بمراجعة الطلبات
FAP).يد أهلية الحصول على المساعدة المالية وفقا لسياسة المساعدة المالية (وتحد
لن یتحمل أي فرد أُعًتبر أنه مؤھل للحصول علی المساعدة المالیة بموجب سیاسة المساعدة المالیة أکثر من المبالغ
ات الرعایة الصحیة الضروریة طبیاً ) .مقابل أي خدمات طارئة أو غیرھا من خدمAGBالتي يتم اصدار مطالبات بها عموماً (
بين إما المبالغ التي يتم اصدار من وسیتم دائماً تحمیل أي فرد مؤھل للحصول على المساعدة المالیة التكاليف الأقل
.سياسة المساعدة المالية) أو أي خصم متاح بموجب AGBمطالبات بها عموماً (

متوفرة ج.اف.ك ) .الخاصة بشركةPLSوالطلب والملخص بلغة بسيطة ( )FAPسياسة المساعدة المالية ( :توفر الترجمة
يشكلون الذين )" LEPللسكان ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة الإنجليزية ("الاولىباللغتين الإنجليزية واللغة
.شركة ج.اف.كمن قبل المخدوم  1000فرد أو  ٪5من المجتمع بينأقل منال
 (732) 321-7566.يرجى الاتصال بمكتب الأعمال على الرقم ،الأسئلةلطرح أو العونللحصول على المساعدة أو
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