ّ
ملخص بأسلوب مبسط لسياسة األهلية للمساعدة المالية
من يمكنهم التقدم بالطلبات:
إن سياسة األهلية للمساعدة المالية توفر رعاية مجانية ألولئك األشخاص الذين قاموا بتجربة جميع خيارات الدفع األخرى،
الحال.
• ولديهم دخل أرسة ال يتجاوز  %250من المبادئ التوجيهية الفيدرالية لتعريف الفقر يف العام
ي
• تقدم بطلب مكتمل وبشكل سليم من أجل الحصول عىل المساعدة المالية.
ً
• إذا كنت مؤهال للحصول عىل المساعدة المالية ،لن تفرض عليك رسوم تتجاوز المبالغ المحتسبة بشكل عام للرعاية الطارئة
أو الضورية ًّ
طبيا.

ً
كبي.
طب
ومال ر
ي
وقد تتاح المساعدة المالية يف حاالت الكوارث أيضا إذا كنت قد تعرضت لحادث ي
كيفية تقديم الطلبات:
:SPECTRUM HEALTH
الشخص عن طريق زيارة مكتب المعلومات أو قسم الطوارئ أو مكتب التسجيل بأي مستشف لدى Spectrum
• بالحضور
ي
الرئيس وعنوانه هو 100 Michigan, Grand Rapids, MI 49503
 ،Healthبما يتضمن الحرم
ي
ً
خطابا إلSpectrum Health Butterworth Hospital Financial Counseling :
• عي الييد العادي ،أرسل
Office, 100 Michigan, Grand Rapids, MI 49503
• من خالل االتصال عىل الرقم1.844.838.3115 :
ر
ونhttp://www.spectrumhealth.org/financialassistance :
• من خالل االنتقال إل الرابط اإللكي ي
ر
ونFinancialCounseling@spectrumhealth.org :
• عن طريق التواصل مع المستشار
المال عي الييد اإللكي ي
ي
:SPECTRUM HEALTH LAKELAND
الشخص عن طريق زيارة مكتب المعلومات أو قسم الطوارئ أو مكتب
• بالحضور
ي
الرئيس وعنوانه هو
الحرم
يتضمن
بما
،
Spectrum
Health
Lakeland
لدى
مستشف
بأي
تسجيل
ي
1234 Napier Avenue, St. Joseph, MI 49085
ً
خطابا إلSpectrum Health Lakeland, PO Box 410, St Joseph, MI 49085 :
• عي الييد العادي ،أرسل
• من خالل االتصال عىل الرقم ،1.844.408.4103 :الخيار 1
ر
ون:
• من خالل االنتقال إل الموقع اإللكي ي
https://www.spectrumhealthlakeland.org/patient-visitorguide/patient/billing/financial-assistance
ر
ونSHLfinancialcounseling@spectrumhealth.org :
• عن طريق التواصل مع المستشار
المال عي الييد اإللكي ي
ي
نسخ مجانية من السياسة وتقديم الطلبات:
للحصول عىل
ٍ
• استخدم جهات االتصال المذكورة أعاله.
ر
• تتاح ترجمات للسياسة وهذا الملخص وطلب التقديم بلغات أخرى عند الطلب أو من خالل زيارة المواقع اإللكيونية
المذكورة أعاله.

تتاح المساعدة:
يتاح محامون ومستشارون ماليون لمساعدتك عىل إكمال طلب الحصول عىل المساعدة المالية .ويمكن الوصول إليهم عي
ً
الهاتف أو التواصل معهم عىل النحو الموضح يف قسم "كيفية تقديم الطلبات" .كما يمكنهم أيضا مساعدتك يف
االتصال
ي
الصح ( )Health Insurance Exchangeأو Medicaid
التأمي
التسجيل للحصول عىل التغطية من خالل برامج تبادل
ر
ي
يف والية ميشيغان.

