
 
NEWYORK – PRESBYTERIAN HOSPITAL 

 ملخص سیاسة الرعایة الخیریة
 

سیاسة عتیقة في مساعدة المرضى الذین یتلقون خدمات الرعایة الصحیة في المستشفى الخاص بنا والذین  New York Presbyterian Hospitalلدى 
الھجرة أو  حالةالحالة االجتماعیة االقتصادیة أو  النظر عن العمر أو الجنس أو العرق أو األصل القومي أو بغضھم في حاجة إلى مساعدة مادیة، 
 .دینیةالمیول الجنسیة أو االنتماءات ال

 
، وتعتقد أنھ لیس لدیك المال الكافي للسداد، NEW YORK – PRESBYTERIAN HOSPITALإذا كان علیك التزام مالي تجاه مستشفى 

 .لدیھا سیاسة رعایة خیریة من شأنھا تقدیم المساعدة للمرضى المؤھلین للحصول علیھا NYPHفإن 
 

 ؟المساعدة المادیة/الرعایة الخیریةكیف یمكنني معرفة ما إذا كنت مؤھًال للحصول على 
قد یكون  .قد یكون المقیمون في والیة نیویورك مؤھلین للحصول على الرعایة الخیریة بالنسبة للخدمات الطارئة الضروریة من الناحیة الطبیة •

لخدمات غیر الطارئة الضروریة من المقیمون في منطقة الخدمة األساسیة الخاصة بالمستشفى مؤھلین للحصول على الرعایة الخیریة بالنسبة ل
 . الناحیة الطبیة

-Morgan Stanley Children’s Hospital of NewYorkوتشتمل على ( NewYork-Presbyterian/Columbiaبالنسبة إلى  •
Presbyterian (وNewYork-Presbyterian/Weill Cornell وNewYork-Presbyterian/Lower Manhattan وNewYork-

Presbyterian/Allen  مدینة نیویورك الخمس) مقاطعات(،تتكون منطقة الخدمة األساسیة من مناطق. 
 و  Bronxو Westchester: ، تتكون منطقة الخدمة األساسیة من المقاطعات التالیةNewYork-Presbyterian/Westchesterبالنسبة إلى  •

Orange و Putnam و Rockland. 
المعاییر المذكورة أعاله وتقل قیمة دخلھم عن المبالغ المشار إلیھا أدناه مؤھلین للحصول على الرعایة قد یكون المرضى الذین تنطبق علیھم  •

  .قد یُسأل المتقدمون عن صافي قیمة األصول التي یمتلكونھا، كما ھو موضح بالسیاسة الخاصة بالرعایة الخیریة .المساعدة المادیة/الخیریة
 )EFF .1/1/2019(الدخل  عدد األشخاص في األسرة أو المنزل

 دوالر 49,960 1
 دوالر 67,640 2
 دوالر, 85,320 3
 دوالر 103,000 4
 دوالر 17,680 :على كل شخص إضافي، تتم إضافة مبلغ

  .سیتم اتخاذ قرار األھلیة للحصول على الرعایة الخیریة بصفة عامة عن طریق إكمال طلب تقدم للحصول على الرعایة الخیریة •
تي ال تنطبق ھذه السیاسة على رسوم أي أطباء أو مقدمي خدمة آخرین؛ یصدر األطباء ومقدمو الخدمة اآلخرون فواتیر مستقلة مقابل الخدمات ال •

 .یقدمونھا
 

 
 ؟ما ھو نوع المساعدة الذي أستطیع الحصول علیھا

ة رسوًما تزید عن المبالغ التي تصدر بھا الفواتیر بصفة لن تحمل المستشفى المرضى المؤھلین للحصول على خدمات برنامج الرعایة الخیری •
بالنسبة إلى . لألشخاص الذین یتمتعون بالتأمین فیما یتعلق بالرعایة الطارئة أو الرعایة األخرى الضروریة من الناحیة الطبیة) AGB(عامة 

تقوم المستشفى بحساب المبالغ التي . اإلجمالیة للمستشفىجمیع أنواع الرعایة األخرى، فقد ال یتحمل الشخص المؤھل رسوًما تزید عن الرسوم 
باستخدام الطریقة االستباقیة، وتعتمد في تقدیر تلك القیمة على األسعار الحالیة الخاصة بمدینة نیویورك ) AGB(تصدر بھا الفواتیر بصفة عامة 

  .Medicaidوالتابعة لخطة دفع الرسوم مقابل الخدمات من 
 .دید األقساط متاحة للمرضى المؤھلینھناك خطة لتس سیكون •
 .بمجرد إرسال طلب التقدم الخاص بك، یمكنك التغاضي عن أي فواتیر حتى نتخذ قراًرا بشأن طلب التقدم ھذا •

 
 

 أو الحصول على إجابة على أسئلتي؟ بطلبكیف یمكنني التقدم 
یتم توفیر ملخص سیاسة الرعایة الخیریة و طلبات االلتحاق لدى مكاتب االستقبال الخاصة بنا أو عن طریق موقعنا اإللیكتروني  •

www.nyp.org تحت زر الرعایة الخیریة باللغة اإلنجلیزیة واللغات األخرى. 
برقم لحصول على الرعایة الخیریة وعملیة التقدم بالطلب من خالل مكاتب االستقبال أو عن طریق االتصال تتوفر المعلومات فیما یتعلق باألھلیة ل •

 0101-252 (866)الھاتف المجاني 

http://www.nyp.org/

