
 
NEWYORK – PRESBYTERIAN/QUEENS HOSPITAL  

  ملخص سیاسة الرعایة الخیریة
 

في مساعدة المرضى الذین یتلقون خدمات الرعایة الصحیة في المستشفى الخاص بنا والذین ھم  ممتدةسیاسة  New YorkPresbyterian/Queensلدى 
، بقطع النظر عن العمر أو الجنس أو العرق أو األصل القومي أو الحالة االجتماعیة االقتصادیة أو االنتساب لحالة الھجرة أو مالیةفي حاجة إلى مساعدة 

 ینیة.المیول الجنسیة أو االنتماءات الد
 

، وتعتقد أنھ لیس لدیك المال الكافي للسداد، فإن NEW YORK – PRESBYTERIAN/QUEENSإذا كان علیك التزام مالي تجاه مستشفى 
NYP/QUEENS .لدیھا سیاسة رعایة خیریة من شأنھا تقدیم المساعدة للمرضى المؤھلین للحصول علیھا  

 
  ؟الرعایة الخیریة أم الكیف أعرف ما إذا كنت مؤھًال للحصول على 

ون قد یكون المقیمون في والیة نیویورك مؤھلین للحصول على الرعایة الخیریة بالنسبة للخدمات الطارئة الضروریة من الناحیة الطبیة. قد یك •
الطارئة الضروریة من  المقیمون في منطقة الخدمة األساسیة الخاصة بالمستشفى مؤھلین للحصول على الرعایة الخیریة بالنسبة للخدمات غیر

 الناحیة الطبیة. 
ومقاطعة  ، تتكون منطقة الخدمة األساسیة من مناطق (مقاطعات) مدینة نیویورك الخمسNewYork-Presbyterian/Queensبالنسبة إلى  •

Nassau. 
غ المذكورة أدناه مؤھلین للحصول على من الممكن أن یكون المرضى الذین تنطبق علیھم المعاییر المذكورة أعاله ویتلقون دخًال أقل من المبال •

 الرعایة الخیریة 
  )EFF. 1/2019الدخل (  عدد األشخاص في األسرة أو المنزل
 دوالًرا 49,960 1
 دوالًرا 67,640 2
 دوالًرا 85,320 3
 دوالر 103,000 4

 دوالًرا 17,680 على كل شخص إضافي، تتم إضافة مبلغ:
 للحصول على الرعایة الخیریة بصفة عامة عن طریق إكمال طلب تقدم للحصول على الرعایة الخیریة.سیتم اتخاذ قرار األھلیة  •
ال تنطبق ھذه السیاسة على رسوم أي أطباء أو مقدمي خدمة آخرین یصدرون فواتیر مستقلة مقابل الخدمات التي یقدمونھا. یتم تغطیة مقدمي  •

 بالمستشفى من خالل سیاسة الرعایة الخیریة بالمستشفى. خدمات العیادة
  

 
  ؟ما ھو نوع المساعدة التي أستطیع الحصول علیھا

امة لن یحمل المستشفى المرضى المؤھلین للحصول على خدمات برنامج الرعایة الخیریة رسوًما تزید عن المبالغ التي تصدر بھا الفواتیر بصفة ع •
)AGB بالنسبة إلى جمیع أنواع الرعایة طبیًا) لألشخاص الذین یتمتعون بالتأمین فیما یتعلق بالرعایة الطارئة أو الرعایة األخرى الضروریة .

ة ر بصفاألخرى، فقد ال یتحمل الشخص المؤھل رسوًما تزید عن الرسوم اإلجمالیة للمستشفى. یقوم المستشفى بحساب المبالغ التي تصدر بھا الفواتی
) باستخدام الطریقة االستباقیة، ویعتمد في تقدیر تلك القیمة على األسعار الحالیة الخاصة بمدینة نیویورك والتابعة لخطة دفع الرسوم AGBعامة (

 . Medicaidمقابل الخدمات من 
 ستكون ھناك خطة لتسدید األقساط متاحة للمرضى المؤھلین. •
 التغاضي عن أي فواتیر حتى نتخذ قراًرا بشأن طلب التقدم ھذا.بمجرد إرسال طلب التقدم الخاص بك، یمكنك  •

 
 

 أو الحصول على إجابات عن أسئلتي؟ تقدیم طلبکیف یمکنني 
 الرابط اإللكتروني سیاسة الرعایة الخیریة والملخص والطلب متوفر في مکاتب القبول في المستشفی أو علی الموقع اإللکتروني للمستشفی علی •

nyp.org/queenswww. ، .تحت زر الرعایة الخیریة، باللغة اإلنجلیزیة وغیرھا من اللغات 
على الخط المجاني على الرقم تتوفر معلومات عن أھلیة الرعایة الخیریة وعملیة تقدیم الطلبات من مكاتب القبول أو عن طریق االتصال بنا  •

(866) 252-0101  


