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 مالي: الموضوع

المساعدة ومصلحة الضرائب 
 (r)501األمریكیة 

 :أعدھا
كریستین بالنشیت، مدیرة دائرة 

 اإلیرادات 

مایو  3: تاریخ السریان
2018 

-CNE: رقم السیاسة
FIN- 102 

 :صفحة
 6من  1

 :اعتمدھا
 جوزیف إیانوني، المدیر المالي

 :عملیات اإلحالل 1التمویل : عملیات اإلحالل

 
I. تھدف سیاسة المساعدة المالیة .  الغرض)FAP ( إلى ضمان امتثال مركزCare New England  للرعایة الصحیة

للمعاییر المحددة من قِبل والیة رود آیالند والوكاالت االتحادیة ألحكام الرعایة ) CNEالمشار إلیھ فیما بعد بمركز (
تھدف المساعدة المالیة إلى ضمان تلقي جمیع المرضى ". اإلیرادات الداخلیة"من قانون  (r)501§الخیریة والقسم 

 CNEخدمات الطوارئ األساسیة وغیرھا من خدمات الرعایة الصحیة الضروریة من الناحیة الطبیة المقدمة من مركز 
األفراد غیر القادرین على دفع  CNEوتحقیقًا لھذه الغایة، سوف یساعد مركز .   بغض النظر عن قدرتھم على الدفع

.  ، ویراعي قدرة كل فرد على المساھمة في دفع تكالیف رعایتھCNEلرسوم كما ھو محدد بموجب معاییر تأھیل مركز ا
لبرامج التأمین أو المساعدة التي یقدمھا أرباب العمل أو تم  أن تكون بمثابة بدیل CNEوال تھدف المساعدة المالیة لمركز 

 .ارجي أو الممولة من المیزانیة االتحادیة أو من الدولةشراؤھا من القطاع الخاص أو یلتزم بھا طرف خ
 

II. تسري ھذه السیاسة على مركز .  النطاقCNE  للرعایة الصحیة وجمیع المستشفیات التابعة لھ، والكیانات المحددة كما
 :ھو موضح أدناه

 
 Butler Hospitalمستشفى  •
 Kent Hospitalمستشفى  •
 Women & Infants Hospitalمستشفى  •
• Butler Hospital Allied Medical Services, LLC 
• Kent Ancillary Services, LLC 
• W&I Ancillary Services, LLC 
• W&I Health Care Alliance, LLC 
• Affinity Physicians, LLC 

 
مقدمي ، فضالً عن CNEتتوفر قائمة بمقدمي الخدمة اإلضافیین الذین ینتھجون خطة المساعدة المالیة الخاصة بمركز 

 : CNEعلى الموقع اإللكتروني لمركز ) 1مستند (الخدمة ھؤالء الذین لم یشاركوا 
www.carenewengland.org. 

 
III. سیزود جمیع المرضى بالعالج الخاص بجمیع خدمات الرعایة الصحیة الطارئة والضروریة طبیًا بغض .  السیاسة

الساري للعالج الطبي في حاالت الطوارئ  CNEالنظر عن قدرتھم على الدفع على النحو المبین في قانون عمل 
)EMTALA .( ویمكن الحصول على نُسخ من ھذه السیاسة، مجانًا، من خالل االتصال بإدارة رصد االمتثال في مركز

CNE  3660-277 (401)على رقم. 
 

سیستند قرار تمدید المساعدة المالیة حصًرا على الوضع المالي لُمقدم الطلب كما ھو مبین في الشروط المحددة  •
، بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدین أو العمر أو األصل القومي أو مسبقًا وستُمنح لجمیع المرضى المؤھلین

ستُطبق ھذه السیاسة بشكل موحد على أي مریض غیر . الحالة االجتماعیة أو المركز الذي یحظى بالحمایة القانونیة
 .مؤّمن علیھ أو یحظى بتأمین صحي غیر كاف

. طوارئ وجمیع خدمات الرعایة الصحیة الالزمة طبیًاالمرضى مؤھلون للحصول على مساعدة مالیة لحاالت ال •
تعّرف خدمات الرعایة الصحیة الالزمة طبیًا بأنھا خدمات مطلوبة إلى حٍد معقول إلجراء تشخیص أو لتصحیح 

 اتفاقم الحاالت أو عالجھا أو تخفیفھا أو الحیلولة دون حدوث ذلك والتي تعرض الحیاة للخطر أو تسبب معاناة أو ألمً 
تؤدي إلى المرض أو العجز أو تھدد بالتسبب في حدوث إعاقة أو زیادة آثارھا أو التسبب في تشوه بدني أو أو 
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قصور في األداء، وال یوجد برنامج عالج آخر بنفس القدر من الكفاءة أو أكثر تحفظًا أو أقل تكلفة إلى حد كبیر أو 
 .مناسبًا أكثر للشخص الذي یطلب الخدمة

یجب أن تكون . على خصم أو تغطیة طبیة مجانیة CNEلون للرعایة الخیریة لدى مركز یحصل المرضى المؤھ •
مستشفیات الرعایة (الذي تشملھ التغطیة  CNE 340Bالوصفة الطبیة متوافقة مع الرعایة المقدمة من قِبل كیان 

على ( 340Bعند الوفاء بعناصر تحدید المریض .  ومرتبطة بھا) Care New Englandالحرجة ضمن نظام 
 .340B، یمكن استخدام دواء )HRSAالنحو المبین في 

 
 

IV. تحمل المصطلحات المكتوبة بخط مائل التي لم ترد أدناه بطریقة أخرى ولكن مستخدمة في ھذه السیاسة .  التعریفات
 .المعاني المخصصة لھا في ھذه السیاسة

 
، 501(r)(5)§ ("IRC")بموجب قانون اإلیرادات الداخلیة  ):AGB(المبالغ الواردة في الفاتورة بشكل عام  •

في حالة الطوارئ أو غیرھا من خدمات الرعایة الالزمة طبیًا، تشمل المبالغ الواردة في الفاتورة بشكل عام 
 .لحاالت الطوارئ أو غیرھا من خدمات الرعایة الالزمة طبیًا لألفراد الذین لدیھم تأمین یغطي ھذه الرعایة

ھي النسبة المئویة إلجمالي الرسوم التي تستفید  ):AGB(المئویة للمبالغ الواردة في الفاتورة بشكل عام  النسبة •
ألي حاالت طوارئ أو أي من ) AGB(منھا مرفقات المستشفى لتحدید المبلغ الوارد في الفاتورة بشكل عام 

خدمات الرعایة الالزمة من الناحیة الطبیة الطارئة التي توفرھا للفرد المؤھل للحصول على المساعدة بموجب 
 ).FAP(سیاسة المساعدة المالیة 

یر للوفاء بالمعای.   التقدم للحصول على مساعدة مالیةبالفترة الزمنیة التي یسمح للفرد خاللھا   :فترة التقدیم •
یوًما من تاریخ تقدیم فاتورة  240لألفراد بمدة تصل إلى  CNE، یسمح مركز IRC §501(r)(6)المبینة في 

 .كشف حساب الفرد األولى بعد الخروج من المستشفى للتقدم من أجل الحصول على مساعدة مالیة
) ومدعومة بإجراء() FAP(ھي المعاییر المنصوص علیھا في سیاسة المساعدة المالیة   :معاییر األھلیة •

 .المستخدمة لتحدید ما إذا كان المریض مؤھالً أم ال للحصول على المساعدة المالیة
 .U.S.C 42)من قانون الضمان االجتماعي  1867تم تعریفھا ضمن معنى قسم : الحاالت الطبیة الطارئة •

1395dd). 
ضد  CNEمن اإلجراءات التالیة التي یتخذھا مركز  اتتضمن أیً   "):ECAs("إجراءات التحصیل االستثنائیة  •

فرد ذات صلة بالحصول على مبلغ فاتورة الرعایة التي تشملھا التغطیة بموجب سیاسة المساعدة المالیة 
)FAP (كما تتضمن إجراءات التحصیل االستثنائیة .  ھذه")ECAs(" ،على سبیل المثال ولیس الحصر ،

عجز االلتزام إلى وكاالت المعلومات نونیة أو القضائیة، اإلبالغ عن لقااإلجراءات التي تستلزم الطرق ا
أو نزع الملكیة العقاریة، أو ربط حساب /االئتمان االستھالكي أو مكاتب المعلومات االئتمانیة، أو الحجز و

ئة بسبب بنكي أو الحجز على األجور أو تأجیل الدفع أو رفضھ أو طلبھ قبل توفیر الرعایة الطبیة غیر الطار
 .عدم سداد دیون الرعایة المقدمة سلفًا المشمولة بالتغطیة بموجب السیاسة

، ھي مجموعة مكونة من شخصین أو أكثر یقیمون مًعا وتجمع بینھم "مكتب اإلحصاء"وفقًا لتعریف  :األسرة •
 .صلة المولد أو الزواج أو االتحاد المدني أو التبني

، الذي یستعین بالدخل التالي عند حصر "مكتب اإلحصاء"لتعریف یُحدد دخل األسرة وفقًا  :دخل األسرة •
 :المبادئ التوجیھیة الفیدرالیة لتعریف الفقر

o  إیرادات الدخل وإعانات البطالة وتعویض العمال والضمان االجتماعي ودخل الضمان التكمیلي
خل التقاعد والفائدة واإلعانة العامة ومستحقات المحاربین القدامى واستحقاقات الورثة والمعاش أو د

وتوزیعات األرباح واإلیجارات والعوائد والدخل من العقارات واالئتمانات واإلعانات التعلیمیة 
 .من الموارد المتنوعة امن خارج األسرة المعیشیة، وغیرھ ونفقة الزوجة ودعم الطفل والمساعدة

األفراد المؤھلون للحصول على مساعدة مالیة كاملة أو جزئیة  ):FAP(المؤھل وفقًا لسیاسة المساعدة المالیة  •
 .بموجب ھذه السیاسة

وضعت وزارة الصحة والخدمات البشریة في الوالیات  :المبادئ التوجیھیة الفیدرالیة لتعریف مستوى الفقر •
وتطبق  على أساس سنوي،") FPL("لیة الخاصة لتعریف مستوى الفقر رالمتحدة المبادئ التوجیھیة الفیدا

 .لتحدید مدى األھلیة المالیة) FAP(ضمن سیاسة المساعدة المالیة 
خدمات الرعایة الصحیة المجانیة أو المخفضة المقدمة لألفراد غیر القادرین على سداد    :المساعدة المالیة •

 .المستحقات مقابل جمیع خدماتھا الطبیة أو جزء منھا
رعایة الطبیة الذي یدفعھ المریض بالكامل باستمرار وبانتظام قبل السعر المحدد الكامل لل :الرسوم اإلجمالیة •

 .طلب أي بدالت تعاقدیة أو خصومات أو اقتطاعات
یقدم مساعدة مالیة بموجب  CNEھو بیان مكتوب یُخطر الفرد أن مركز   ")PLS("ملخص بلغة مبسطة  •

 .ریقة واضحة وموجزة وسھلة الفھمھذه، كما أنھ یقدم معلومات إضافیة بط) FAP(سیاسة المساعدة المالیة 
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فرد یحصل على مستوى معین من التأمین أو تغطیة طرف خارجي، ولكنھ ال یزال   :المؤّمن تأمینًا غیر كافٍ  •
، على سبیل المثال يویشمل التأمین غیر الكاف. یسدد تكالیف ضروریة للرعایة الصحیة تفوق إمكانیاتھ المالیة

مین المشترك والسداد التشاركي واالستحقاقات المستنفذة وقیود اإلعانة مدى ولیس الحصر، االستقطاعات والتأ
 .الحیاة

فرد ال یحصل على مستوى معین من التأمین أو تغطیة طرف خارجي، بما في ذلك  :غیر المؤّمن علیھ •
Medicare  أوMedicaid  أو أي برنامج تأمین حكومي أو تجاري آخر، للمساعدة في سداد تكالیف خدمات

 .الرعایة الصحیة
خطة تأمین المریض، ولذلك / ھي الخدمات التي ال تشملھا تغطیة إعانات   :الخدمات التي ال تشملھا التغطیة •

 .لن تسدد تكالیفھا من خالل الخطة التأمینیة للمریض
 

 
V. اإلجراء 

 
یجب  .المؤھلون للتقدم بطلب للبرنامج ھم الذین لیس لدیھم تأمین صحي أو لدیھم تأمین صحي غیر كافٍ المرضى  .1

بما في ذلك (أو من یمثلھ قانونًا تقدیم طلب للحصول على المساعدة المالیة الكاملة /على المریض و
سیاسة المساعدات "، للنظر في الحصول على المساعدة المالیة بموجب )2مستند ) (المعلومات ذات الصلة/الوثائق
عن طریق تقدیم المعلومات والوثائق الالزمة للحصول على الموارد  CNE، ویجب أن یتعاون مع مركز "المالیة

 Medicaidو Medicareالمالیة األخرى الموجودة التي قد تكون متاحة لسداد تكالیف الرعایة الصحیة لھ، مثل 
 .والتزام الطرف الخارجي، وما إلى ذلك RItecareو

 
ونموذج الطلب والوثائق ) PLS(والملخص باللغة المبسطة  CNEتتوفر سیاسة المساعدة المالیة الخاصة بمركز  .2

باإلضافة إلى ذلك، یمكن   www.carenewengland.org.اإللكتروني  CNEالمطلوبة على موقع مركز 
-921 (401)لألفراد طلب، بدون أي رسوم، الحصول على الوثائق عبر البرید أو عن طریق االتصال برقم 

باإلضافة إلى ذلك، سیقوم مركز : التالیة CNEأو بصفة شخصیة في أي موقع من مواقع مستشفى  7200
CNE  بنشر سیاسة المساعدات المالیة)FAP (سطة وملخص بلغة مب)PLS (في الكیانات التي نخدمھا. 
 Butler Hospital: 345 Blackstone Boulevard, Providence RI 02906مستشفى  •

o Patient Financial Services Office, Sawyer Building, 1st Floor  
o مساًء  4:30 –صباًحا   8:00من االثنین إلى الجمعة : ساعات العمل بالمكتب 
o 6240-455 (401): الھاتف 

 Kent Hospital: 455 Tollgate Road, Warwick, RI 02886مستشفى  •
o Business Office, 2nd Floor 
o مساًء  4:30 –صباًحا  8:00 من االثنین إلى الجمعة: ساعات العمل بالمكتب 
o 7200-921 (401): الھاتف 

 Women & Infants Hospital: 101 Dudley Street, Providence RI 02905مستشفى  •
o Business Office, 1st Floor 
o مساًء  4:30 –صباًحا  8:00 من االثنین إلى الجمعة: ساعات العمل بالمكتب 
o 7200-921 (401): الھاتف 

 :یمكن الحصول على المساعدات المالیة على النحو التالي •
o یمكن للمرضى أو من ینوب عنھم طلب المساعدة المالیة 
o  یمكن لموظفي مركزCNE إحالة المرضى أو من ینوبون عنھم 
o یمكن ألطباء اإلحالة إحالة المرضى أو من ینوبون عنھم 

 
من مستویات % 200ستُمنح المساعدة المالیة الكاملة للمرضى الذین یقل الدخل اإلجمالي ألسرھم عن  .3

غیر  ، حسب عدد أفراد األسرة، بشرط أال یكون ھؤالء المرضىاأو یساویھ) FPL(الفقر الفیدرالي 
وفي .  مؤھلین للحصول على تغطیة صحیة أخرى عامة أو خاصة وال تتجاوز حد حمایة األصول

وفقًا لمعیار الدخل " المساعدة المالیة"الضامن مؤھالً للحصول على /الحاالت التي یكون فیھا المریض
.  درجأعلى خصم ُمقدم بموجب المقیاس المت CNEولكن ال یفي بمعیار األصول، سوف یقدم مركز 

الضامن في األصول الفعلیة األقل من حدود األصول المعمول /سیكون الحد األقصى اللتزامات المریض
كما ھو منصوص علیھ في لوائح رود آیالند واللوائح االتحادیة، بما في ذلك مصلحة . بھا أو الحد األقصى للقیود
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 ).أدناه 6یُرجى االطالع على البند (، أیھما أقل (r)501§الضرائب 
 

وال ) FPL(من مستویات الفقر الفیدرالي % 300و% 201كما أن المرضى الذي یكون دخلھم اإلجمالي بین  .4
یتجاوزون حد حمایة األصول مؤھلون أیًضا للحصول على المساعدة المالیة لجزء من الفاتورة الطبیة، استناًدا إلى 

للحد األقصى للقیود كما ھو منصوص علیھ في  تخضع المسؤولیة المالیة للمریض.  )3مستند (المقیاس المتدرج 
بصفة  CNEأو وفقًا لما یحدده مركز  (r)501§لوائح رود آیالند واللوائح االتحادیة بما في ذلك مصلحة الضرائب 

أو ) AGB(الضامن أقل من المبلغ الوارد في الفاتورة بشكل عام /لن تتجاوز المسؤولیة القصوى للمریض.  دوریة
ویمكن الحصول على المعلومات المتعلقة بالقیود التي .   CNEأو أي معاییر أخرى یحددھا مركز  قانون الوالیة

على  CNE، فضالً عن المقیاس المتدرج مجانًا من خالل االتصال المجاني بخدمة عمالء CNEوضعھا مركز 
 .7200-921 (401)الرقم 

 
إجراءات التحصیل المتعارف علیھا للحصول على االستحقاقات من األفراد الملتزمین  CNEسوف یتابع مركز  .5

.  CNEمالیًا بعد تطبیق جدول رسوم تنازلیًا كما ھو مبین في سیاسة تحریر الفواتیر وتحصیلھا الخاصة بمركز 
كما سیتم إعالم جمیع .  ّمن علیھم بالمساعدة المالیة عند الخروج من المستشفىسیُخطر المرضى غیر المؤ

من خالل فاتورة كشف حساب ) FAP(المرضى، المؤّمن وغیر المؤّمن علیھم، أیًضا بسیاسة المساعدة المالیة 
یوًما بعد استالم فاتورة كشف حساب أولى عن الرعایة المقدمة بعد الخروج من المستشفى  120المریض خالل 

األفراد وثائق المساعدة المالیة عبر البرید أو عن طریق االتصال باإلضافة إلى ذلك، قد یطلب "). فترة اإلخطار("
 ).2انظر بند ( CNEأو بصفة شخصیة في أي موقع من مواقع مستشفى  7200-921 (401)برقم 

 
أو المساعدة المالیة الجزئیة، فینبغي أال یتجاوز الحد % 100لتكون مؤھالً للحصول على المساعدة المالیة بنسبة  .6

الحدود كما ھو مبین على المقیاس ) باستثناء السكن الرئیسي والسیارة الشخصیة(ول السائلة األقصى لألص
في حالة أن و.  المتدرج لألفراد وعدد أفراد األسرة والزیادة السنویة وفقًا لمؤشر أسعار االستھالك األكثر حداثة

المساعدة الطبیة بوالیة رود ) برامج(ل دون قدرة الفرد على التأھل للحصول على مزایا برنامج وھذه الحدود تح
المساعدة الطبیة بوالیة رود ) برامج(تلك الحدود بتلك المستخدمة في برنامج  CNEآیالند، سوف یستبدل مركز 

: ویمكن االطالع على حدود المساعدة الطبیة بوالیة رود آیالند عبر اإلنترنت على الموقع اإللكتروني. آیالند
requirements-http://medicaid4you.com/eligibility. 

 
، ھي مجموعة مكونة من شخصین أو أكثر یقیمون مًعا وتجمع "مكتب اإلحصاء"أفراد األسرة، وفقًا لتعریف  •

 .بینھم صلة المولد أو الزواج أو االتحاد المدني أو التبني
للمبلغ الوارد في  یًالغ الرسوم اإلجمالیة أو نسبتھ الذي یتم تحصیلھ من حصة األجور الخاصة مساوسیكون مب •

بموجب قانون اإلیرادات الداخلیة : )4مستند (أو أقل منھ كما ھو محدد في ) AGB(الفاتورة بشكل عام 
("IRC") §501(r)(5) طبیًا، تشمل المبالغ ، في حالة الطوارئ أو غیرھا من خدمات الرعایة الالزمة

الواردة في الفاتورة بشكل عام لحاالت الطوارئ أو غیرھا من خدمات الرعایة الالزمة طبیًا لألفراد الذین 
 .لدیھم تأمین یغطي ھذه الرعایة

 CNEسوف یعلق مركز . یوًما لتقدیم المعلومات 30، وإعطاء الفرد مھلة لمدة )PLS(ملخص بلغة مبسطة  •
. للحصول على المبلغ المستحق مقابل الرعایة أثناء ھذه الفترة) ECA(یل استثنائي أیًضا أي نشاط تحص

 .وسیزود األفراد برقم ھاتف لالستفسار عن أي أسئلة بخصوص المعلومات اإلضافیة أو الوثائق المطلوبة
السیاسة یجب موافقة نائب رئیس دورة اإلیرادات أو من یقوم مقامھ على االستثناءات التي تتجاوز مزایا  •

 .الموحدة
بتزوید الفرد بإخطار مكتوب  CNEفي حالة تلقي طلب سیاسة مساعدة مالیة غیر مكتمل، سیقوم مركز  •

 ، مع)FAP(یوضح المعلومات اإلضافیة أو الوثائق المطلوبة التخاذ قرار أھلیة سیاسة المساعدات المالیة 
 ملخص بلغة بسیطة.

 
أھلیتھ للحصول على المساعدة المالیة بتقدیم إثبات إضافي للدخل أو الضامن االستئناف على رفض /یجوز للمریض .7

وستراجع جمیع الطعون من .  ثالثین یوًما من تاریخ استالم إخطار الرفض) 30(عدد أفراد األسرة في غضون 
قِبل یتطلب االستئناف مراجعة من .  قِبل نائب رئیس دورة اإلیرادات أو من یقوم مقامھ التخاذ القرار النھائي

كما یجب . CNEمستوى إداري أعلى درجة واحدة على األقل من درجة المراجع األصلي، حسب تعریف مركز 
ویجب كذلك تقدیم إخطار كتابي .  یوًما من تلقي طلب االستئناف 30أیًضا التعامل مع طلب االستئناف في غضون 

 .الضامن/لنتائج االستئناف إلى المریض
 

لن یكون سیكون مبلغ الرسوم اإلجمالیة أو نسبتھ الذي یتم تحصیلھ من حصة األجور الخاصة :  المبلغ المحّصل .8
من الئحة  (5)(r)501§كما ھو منصوص علیھ في البند ) AGB(أكبر من المبلغ الوارد في الفاتورة بشكل عام 

http://medicaid4you.com/eligibility-requirements
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 .مصلحة الضرائب
 

إذا كان المریض غیر مؤّمن علیھ وتنطبق علیھ معاییر التأھیل للحصول على الخصم المحدد لغیر المؤمن علیھم  .9
، فلن یتجاوز الحد األقصى لاللتزام الذي یتحملھ CNEكما ھو منصوص علیھ في السیاسة االئتمانیة لمركز 

أو قانون الوالیة أو أي معاییر أخرى ) AGB(الضامن أقل من المبلغ الوارد في الفاتورة بشكل عام /المریض
 .CNEیحددھا مركز 

 
 :برامج الخصم

٪ على 30یحصل جمیع المرضى غیر المؤّمن علیھم على خصم بنسبة   :خصومات الفائدة المجتمعیة •
 .الخدمات الالزمة طبیًا بغض النظر عن قدرتھم على السداد

المؤّمن علیھم تأمینًا غیر كاٍف ویطلبون خدمات المرضى غیر المؤمن علیھم أو  :خصومات الدفع المقدم •
ضروریة طبیًا وال یتم تغطیتھا من خالل خطة التأمین، مؤھلون لخصم أو یحق لھم تقدیم طلب المساعدة 

٪ لسداد االلتزامات 44جمیع المرضى غیر المؤّمن علیھم مؤھلون للحصول على خصم بنسبة .  المالیة
ویسري ھذا الخصم على أي التزامات .  أو في تاریخ الحصول علیھا المتوقعة قبل الحصول على الخدمة

یوًما من تاریخ ) 30(إضافیة غیر متوقعة شریطة أن یحول المریض المبلغ بالكامل في غضون ثالثین 
یُستثنى من ھذه السیاسة .  لن تكون ھناك توقعات خصم أخرى بعد تقدیم الخدمات.  استحقاق الفاتورة النھائیة

للمرضى إذا كانت الفائدة غیر مغطاة بموجب بولیصة  ویمكن تقدیم خصمإلخصاب خارج الجسم خدمات ا
المبلغ إلى  CNEسیعید مركز ف٪، 44أما في حالة تجاوز سداد االلتزامات المتوقعة شرط . تأمین المریض

 .یوًما بعد االنتھاء من دفع الرسوم 30المریض في موعد أقصاه 
فعل من خصومات الدفع جمیع المرضى غیر المؤّمن علیھم الذین ال یستفیدون بال :خصومات الدفع الفوري •

٪ على رصیدھم، شریطة أن یحول المریض المبلغ بالكامل 10ن للحصول على خصم بنسبة والمقدم مؤھل
 .یوًما من تاریخ استحقاق الفاتورة النھائیة) 30(في غضون ثالثین 

 
بحقھ في إلغاء المساعدات المالیة إذا رأى أن المریض قدم عمًدا معلومات غیر صحیحة عن  CNEیحتفظ مركز  .10

 .حالتھ المالیة وعدد المعالین، أو أي معلومات أخرى الزمة لتحدید الحالة المالیة تحقیقًا ألغراض ھذه السیاسة
 

وفواتیر المرضى وبناًء على  CNEكز على المواقع اإللكترونیة لمر" إخطار المساعدة المالیة بالمستشفى"سیتوفر  .11
كما ستُنشر أیًضا في أقسام الطوارئ والردھات الرئیسیة والمكاتب وفي أماكن القبول والتسجیل في جمیع .  الطلب

 .CNEمستشفیات 
 

 معاییر الخدمات المناسبة ثقافیًا ولغویًا في الرعایة"یجب توفیر معاییر المساعدة المالیة بلغات أخرى وفقًا لـ  .12
).  1964لعام " قانون الحقوق المدنیة"، استناًدا إلى الفصل السادس من 7و 4المعیاران (المعمول بھا " الصحیة

كل الجھود الممكنة  CNEسیبذل مركز . ویجب أن یوافق علیھا المدیر وأن تقدم لجمیع األشخاص عند الطلب
كما یمكن .  ة غیر تلك التي تم تقدیمھا بالفعللضمان نقل السیاسات بوضوح إلى المرضى الذین یتحدثون لغات أولی

 .أیًضا توفیر خدمات الترجمة عند الطلب
 
 

 [5/3/18] اعتمدت في 
[11/20/18] تم مراجعتھا في 
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