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 المؤّمن عليه غير –شروط برنامج المساعدة المالية 

 .Care New Englandيجب إرفاق الوثائق التالية، إذا كان ذلك ممكنًا، مع طلب الحصول على المساعدة المالية من 

 تقديم اإلقرار الضريبي مع الوثائق الداعمة للسنة األخيرة. (1
 

 (انظر الشرح المفصل أدناهسجالت الدخل* ) (2

a)  األقل(أسابيع على  4قسائم السداد الحالية )خالل 

b) إشعار منح لإلعاقة 

c) )إشعار منح الضمان االجتماعي )يتم التنازل عنها إذا تم تقديم بيان باإليداع المباشر وكشف حساب بنكي 

d) دخل الوالدين )اإلقرار الضريبي( عندما يكون الشخص المتقدم بطلب للحصول على مساعدة مالية طالبًا 
 

 (انظر الشرح المفصل أدناهسجالت األصول** ) (3

a) شمل الكشوف البنكية المدخرات والتدقيق وبيانات االستثمار والدخل السنوي وشهادات اإليداع وحسابات السوق المالية ت

 واألسهم والسندات والمعاشات وحسابات التقاعد الفردي

b) .القيمة النقدية لبوالص التأمين على الحياة 

c) الستخدام الشخصيالممتلكات الشخصية )بخالف السكن الرئيسي والسيارات المعدة ل 

 

 HealthSource RIالمساعدة الطبية و/أو قبول/رفض  (4
 

 نسخة من شهادة الوفاة، إذا كان ذلك ممكنًا. (5
 

 دليل بحالة الطالب، إن وجد. (6
 

 خطاب دعم، إن وجد. (7
 

يُقصد بالدخل إجمالي المقبوضات النقدية السنوية الفعلية أو المقدرة قبل خصم الضرائب من المرتبات واألجور   *سجالت الدخل:

ودخل العمل الحر ودخل رعاية الطفل وإيرادات اإليجار وإعانة البطالة والتأمين ضد العجز المؤقت ودعم الطفل ونفقة الزوجة 

ى واستحقاقات الضمان االجتماعي واألرباح الموزعة والفوائد المقبوضة والعوائد وتعويض العمال ومستحقات المحاربين القدام

ومعاشات القطاعين العام والخاص والمساعدة العامة.  كما يشتمل الدخل أيًضا على عوائد اإلضراب وصافي القرعة ومكاسب القمار 

لتقويمية التي تلتمس المساعدة المالية للحصول على خدمات ومبلغ التأمين لمرة واحدة أو التعويض عن اإلصابات المستلم في السنة ا

 المستشفى.

يُقصد باألصول النقد والنقد المعادل وغيرها من األصول الثابتة التي يمكن تحويلها إلى نقدية، بما في ذلك النقد  **سجالت األصول:

وحسابات السوق المالية واألسهم )المشتركة والمفضلة(  (CDsفي متناول اليد وحسابات التوفير والحسابات الجارية وشهادات اإليداع )

النقدية لبوالص التأمين على  والقيمة  457و 403  (b)و(k) 401 ووالسندات وصناديق االستثمار المشتركة وحسابات التقاعد الفردي 

الحياة والممتلكات الشخصية والسيارات بخالف المعدة لالستخدام الشخصي والمنازل الثانوية والممتلكات المؤجرة.  ويستثنى من 

 األصول السكن الرئيسي والسيارات المعدة لالستخدام الشخصي.

 



  



 يه بدرجة غير كافيةالمؤّمن عل –شروط برنامج المساعدة المالية 

 .Care New Englandيجب إرفاق الوثائق التالية، إذا كان ذلك ممكنًا، مع طلب الحصول على المساعدة المالية من 

 تقديم اإلقرار الضريبي مع الوثائق الداعمة للسنة األخيرة. 1
 

 (انظر الشرح المفصل أدناهسجالت الدخل* ) 2

a.  على األقل(أسابيع  4قسائم السداد الحالية )خالل 

b. إشعار منح لإلعاقة 

c. )إشعار منح الضمان االجتماعي )يتم التنازل عنها إذا تم تقديم بيان باإليداع المباشر وكشف حساب بنكي 

d. دخل الوالدين )اإلقرار الضريبي( عندما يكون الشخص المتقدم بطلب للحصول على مساعدة مالية طالبًا 
 

 (أدناهانظر الشرح المفصل سجالت األصول** ) 3

a.  البيانات المصرفية بما في ذلك المدخرات والتدقيق وبيانات االستثمار والدخل السنوي وشهادات اإليداع

 وحسابات السوق المالية واألسهم والسندات والمعاشات وحسابات التقاعد الفردي

b. .القيمة النقدية لبوالص التأمين على الحياة 

c. السيارات المعدة لالستخدام الشخصي(الممتلكات الشخصية )بخالف السكن الرئيسي و 
 

 HealthSource RIالمساعدة الطبية و/أو قبول/رفض  4
 

 نسخة من شهادة الوفاة، إذا كان ذلك ممكنًا. 5
 

 دليل بحالة الطالب، إن وجد. 6
 

 خطاب دعم، إن وجد. 7
 

 النفقات وااللتزامات 8

ومستحقات/إيجار السيارات وبطاقات االئتمان أحدث بيان للرهن العقاري/اإليجار والضرائب على الممتلكات والمرافق  9

 والقروض التي تسدد بالتقسيط والتأمين على السيارة/المنزل والنفقات الطبية والمصروفات األخرى.
 

 

يُقصد بالدخل إجمالي المقبوضات النقدية السنوية الفعلية أو المقدرة قبل خصم الضرائب من المرتبات واألجور   *سجالت الدخل:

ودخل العمل الحر ودخل رعاية الطفل وإيرادات اإليجار وإعانة البطالة والتأمين ضد العجز المؤقت ودعم الطفل ونفقة الزوجة 

ى واستحقاقات الضمان االجتماعي واألرباح الموزعة والفوائد المقبوضة والعوائد وتعويض العمال ومستحقات المحاربين القدام

ومعاشات القطاعين العام والخاص والمساعدة العامة.  كما يشتمل الدخل أيًضا على عوائد اإلضراب وصافي القرعة ومكاسب القمار 

لتقويمية التي تلتمس المساعدة المالية للحصول على خدمات ومبلغ التأمين لمرة واحدة أو التعويض عن اإلصابات المستلم في السنة ا

 المستشفى.

يُقصد باألصول النقد والنقد المعادل وغيرها من األصول الثابتة التي يمكن تحويلها إلى نقدية، بما في ذلك النقد  :**سجالت األصول

وحسابات السوق المالية واألسهم )المشتركة والمفضلة(  (CDsفي متناول اليد وحسابات التوفير والحسابات الجارية وشهادات اإليداع )

والقيمة النقدية لبوالص التأمين على   457و 403  (b)و(k) 401 والسندات وصناديق االستثمار المشتركة وحسابات التقاعد الفردي و

ى من المؤجرة.  ويستثنالحياة والممتلكات الشخصية والسيارات بخالف المعدة لالستخدام الشخصي والمنازل الثانوية والممتلكات 

 األصول السكن الرئيسي والسيارات المعدة لالستخدام الشخصي.

 



 



 

 :3مستند 

 المقياس المتدرج

 CNEبرنامج المساعدة المالية من 

 7201المبادئ التوجيهية لألهلية المالية لعام 

 3/1/2017تاريخ السريان 
النسبة المئوية لمستوى             

 %300 %290 %280 %270 %260 %250 %240 %230 %220 %210 %200   الفقر

       عدد أفراد األسرة

  

المبادئ 

التوجيهية 

الفيدرالية 

     لتعريف الفقر

 %95 %95 %95 %90 %90 %90 %80 %60 %40 %20 %0   2017التزامات المريض لعام 

1 12,060  24,120  25,326  26,532  27,738  28,944  30,150  31,356  32,562  33,768  34,974  36,180  

  3,618  3,497  3,377  3,256  3,136  3,015  2,894  2,774  2,653  2,533     أقصى التزام في السنة

2 16,240  32,480  34,104  35,728  37,352  38,976  40,600  42,224  43,848  45,472  47,096  48,720  

  4,872  4,710  4,547  4,385  4,222  4,060  3,898  3,735  3,573  3,410     أقصى التزام في السنة

3 20,420  40,840  42,882  44,924  46,966  49,008  51,050  53,092  55,134  57,176  59,218  61,260  

  6,126   5,922    5,718   5,513   5,309    5,105  4,901  4,697  4,492 4,288          أقصى التزام في السنة

4 24,600  49,200  51,660  54,120  56,580  59,040  61,500  63,960  66,420  68,880  71,340  73,800  

  7,380  7,134  6,888  6,642  6,396  6,150  5,904  5,658  5,412  5,166     أقصى التزام في السنة

5 28,780  57,560  60,438  63,316  66,194  69,072  71,950  74,828  77,706  80,584  83,462  86,340  

  8,634  8,346  8,058  7,771  7,483  7,195  6,907  6,619  6,332  6,044     في السنةأقصى التزام 

6 32,960  65,920  69,216  72,512  75,808  79,104  82,400  85,696  88,992  92,288  95,584  98,880  

  9,888  9,558  9,229  8,899  8,570  8,240  7,910  7,581  7,251  6,922     أقصى التزام في السنة

7 37,140  74,280  77,994  81,708  85,422  89,136  92,850  96,564  100,278  103,992  107,706  111,420  

  11,142  10,771  10,399  10,028  9,656  9,285  8,914  8,542  8,171  7,799     أقصى التزام في السنة

8 41,320  82,640  86,772  90,904  95,036  99,168  103,300  107,432  111,564  115,696  119,828  123,960  

   أقصى التزام في السنة

 
     8,677   9,090  9,504   9,917   10,330   10,743   11,156    1,570   11,983   12,396  

 

 .، أيهما أقل(AGB)سيتحمل المرضى أقل درجة من أقصى التزام في السنة أو المبلغ الوارد في الفاتورة بشكل عام 
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 (AGB)المبلغ الوارد في الفاتورة بشكل عام 

، طريقة لمراجعة ما تم من أعمال لحساب النسبة المئوية للمبلغ الوارد في الفاتورة بشكل IRC §501(r) (5)، وفقًا لـ CNEيستخدم 

سنويًا ويُستند إلى جميع المطالبات التي تسمح بها خطة الرسوم ( AGB)يتم حساب المبلغ الوارد في الفاتورة بشكل عام (. AGB)عام 

شهًرا، مقسوًما على إجمالي الرسوم  12باإلضافة إلى التأمين الصحي الخاص على مدار  Medicareخاصة بـ مقابل الخدمة ال

المعمول به على الرسوم اإلجمالية ( AGB)سوف تسري النسبة المئوية للمبلغ الوارد في الفاتورة بشكل عام . المرتبطة بتلك المطالبات

 (.AGB)ام لتحديد المبلغ الوارد في الفاتورة بشكل ع

 

هذه أكثر من المبلغ الوارد في ( FAP)لن يدفع أي فرد تم تحديد أهليته للحصول على مساعدة مالية بموجب سياسة المساعدة المالية 

وسيتحمل دائًما أي فرد . مقابل أي حالة طوارئ أو غيرها من خدمات الرعاية الصحية الالزمة طبيًا( AGB)الفاتورة بشكل عام 

أو أي خصم متاح بموجب هذه ( AGB)أقل من المبلغ الوارد في الفاتورة بشكل عام ( FAP)مؤهل وفقًا لسياسة المساعدة المالية 

 .السياسة

 

 

 2016أكتوبر  1تاريخ السريان 
 

 Hospital  Butler     47%مستشفى

 %34  في والية رود آيالند Memorial Hospitalمستشفى 

 Kent County Memorial Hospital  32%مستشفى 

 Women and Infants Hospital    40%مستشفى

 


