NEWYORK – PRESBYTERIAN HOSPITAL
ملخص سياسة الرعاية الخيرية
لدى  New York Presbyterian Hospitalسياسة عتيقة في مساعدة المرضى الذين يتلقون خدمات الرعاية الصحية في المستشفى الخاص بنا والذين
ھم في حاجة إلى مساعدة مادية ،بغض النظر عن العمر أو الجنس أو العرق أو األصل القومي أو الحالة االجتماعية االقتصادية أو حالة الھجرة أو
الميول الجنسية أو االنتماءات الدينية.
إذا كان عليك التزام مالي تجاه مستشفى  ،NEW YORK – PRESBYTERIAN HOSPITALوتعتقد أنه ليس لديك المال الكافي للسداد،
فإن  NYPHلديھا سياسة رعاية خيرية من شأنھا تقديم المساعدة للمرضى المؤھلين للحصول عليھا.
ً
مؤھال للحصول على الرعاية الخيرية/المساعدة المادية؟
كيف يمكنني معرفة ما إذا كنت
قد يكون المقيمون في والية نيويورك مؤھلين للحصول على الرعاية الخيرية بالنسبة للخدمات الطارئة الضرورية من الناحية الطبية .قد يكون

المقيمون في منطقة الخدمة األساسية الخاصة بالمستشفى مؤھلين للحصول على الرعاية الخيرية بالنسبة للخدمات غير الطارئة الضرورية من
الناحية الطبية.
بالنسبة إلى ) NewYork-Presbyterian/Columbiaوتشتمل على Morgan Stanley Children’s Hospital of NewYork-

 (Presbyterianو NewYork-Presbyterian/Weill Cornellو NewYork-Presbyterian/Lower ManhattanوNewYork-
، Presbyterian/Allenتتكون منطقة الخدمة األساسية من مناطق )مقاطعات( مدينة نيويورك الخمس.
بالنسبة إلى  ،NewYork-Presbyterian/Westchesterتتكون منطقة الخدمة األساسية من المقاطعات التالية Westchester :و  Bronxو

 Orangeو  Putnamو .Rockland
قد يكون المرضى الذين تنطبق عليھم المعايير المذكورة أعاله وتقل قيمة دخلھم عن المبالغ المشار إليھا أدناه مؤھلين للحصول على الرعاية

الخيرية/المساعدة المادية .قد يُسأل المتقدمون عن صافي قيمة األصول التي يمتلكونھا ،كما ھو موضح بالسياسة الخاصة بالرعاية الخيرية.
عدد األشخاص في األسرة أو المنزل
الدخل )(2017/31/1 .EFF
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 48,240دوالر
2
 64,960دوالر
3
 ,81,680دوالر
4
 98,400دوالر
على كل شخص إضافي ،تتم إضافة مبلغ:
 16,720دوالر
سيتم اتخاذ قرار األھلية للحصول على الرعاية الخيرية بصفة عامة عن طريق إكمال طلب تقدم للحصول على الرعاية الخيرية.

ال تنطبق ھذه السياسة على رسوم أي أطباء أو مقدمي خدمة آخرين؛ يصدر األطباء ومقدمو الخدمة اآلخرون فواتير مستقلة مقابل الخدمات التي

يقدمونھا.
ما ھو نوع المساعدة الذي أستطيع الحصول عليھا؟
لن تحمل المستشفى المرضى المؤھلين للحصول على خدمات برنامج الرعاية الخيرية رسومًا تزيد عن المبالغ التي تصدر بھا الفواتير بصفة

عامة ) (AGBلألشخاص الذين يتمتعون بالتأمين فيما يتعلق بالرعاية الطارئة أو الرعاية األخرى الضرورية من الناحية الطبية .بالنسبة إلى
جميع أنواع الرعاية األخرى ،فقد ال يتحمل الشخص المؤھل رسومًا تزيد عن الرسوم اإلجمالية للمستشفى .تقوم المستشفى بحساب المبالغ التي
تصدر بھا الفواتير بصفة عامة ) (AGBباستخدام الطريقة االستباقية ،وتعتمد في تقدير تلك القيمة على األسعار الحالية الخاصة بمدينة نيويورك
والتابعة لخطة دفع الرسوم مقابل الخدمات من .Medicaid
سيكون ھناك خطة لتسديد األقساط متاحة للمرضى المؤھلين.

قرارً
ا بشأن طلب التقدم ھذا.
بمجرد إرسال طلب التقدم الخاص بك ،يمكنك التغاضي عن أي فواتير حتى نتخذ

كيف يمكنني التقدم بطلب أو الحصول على إجابة على أسئلتي؟
يتم توفير ملخص سياسة الرعاية الخيرية و طلبات االلتحاق لدى مكاتب االستقبال الخاصة بنا أو عن طريق موقعنا اإلليكتروني

 www.nyp.orgتحت زر الرعاية الخيرية باللغة اإلنجليزية واللغات األخرى.
تتوفر المعلومات فيما يتعلق باألھلية للحصول على الرعاية الخيرية وعملية التقدم بالطلب من خالل مكاتب االستقبال أو عن طريق االتصال برقم
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