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  ملخص سياسة المساعدات المالية

  2020األول من يوليو، 
  

بما في ذلك إدارات  ،Ascension Saint Thomas، التي تمارس األعمال تحت اسم Saint Thomas Healthتلتزم 
الصحة الواردة أعاله، بالحفاظ على كرامة كل شخص واحترامھا مع إيالء اھتمام خاص لھؤالء الذين يعانون من العوائق التي 

بنفس المقدار بإدارة موارد  Ascension Saint Thomasتحول دون الحصول على خدمات الرعاية الصحية.  وتلتزم 
 Ascension Saintباعتبارھا خدمات مقدمة للمجتمع بأسره.  وانطالقًا من ھذه المبادئ، توفر الرعاية الصحية الخاصة بھا 

Thomas  المساعدة المالية لبعض األشخاص الذين يتلقون رعاية طبية طارئة أو ضرورية منAscension Saint 
Thomasة بمستشفى . ويقدم ھذا الملخص نظرة عامة مختصرة على سياسة المساعدات المالية الخاصAscension Saint 
Thomas .  

 
  من ھو الشخص المؤھل؟

كانون، ديفيدسون، ديكالب، ھيكمان، روثرفورد،  يمكنك الحصول على المساعدات المالية إذا كنت تعيش في المقاطعات التالية: 
عادة ما يتم تحديد المساعدات المالية عن طريق مقارنة   وارين، وايت، مونتغمري، بوتنام، سومنر، ويليامسون، ويلسون..

عادله، فستتلقى  من مستوى الفقر الفيدرالي أو ما ي 1250%إجمالي دخل العائلة بمستوى الفقر الفيدرالي.  إذا كان دخلك أقل من 
من مستوى   13250%مع خصم الجزء الذي تتكبده من الرسوم.  إذا كان دخلك أعلى من  %100الرعاية الخيرية الكاملة بنسبة 
من مستوى الفقر الفيدرالي، فستحصل على خصم حسب مستوى دخلك.  إذا كان لديك  2400%الفقر الفيدرالي لكنه ال يتجاوز 

دين طبي بسبب الرعاية الطارئة والرعاية الطبية الضرورية وكان ھذا الدين يتجاوز دخلك، فقد تكون مؤھالً للحصول على 
مؤھالً للحصول على  رالي، فلن تكونمن مبلغ الدخل بموجب مستوى الفقر الفيد  %250خصم.  إذا كانت لديك أصول تزيد عن 

لن تُفرض على المرضى المؤھلين للحصول على   3المساعدة المالية.  [قد تضطر إلى دفع رسوم ثابتة ضئيلة مقابل الخدمات.] 
ية مساعدات مالية رسوم للحصول على الرعاية المناسبة بما ھو أكثر من المبالغ المدفوعة بصفة عامة للمرضى الذين لديھم تغط

  تأمينية.   
 

  ما الخدمات التي تتم تغطيتھا؟
تنطبق سياسة المساعدات المالية على الخدمات في حاالت الطوارئ وغيرھا من الرعاية الضرورية من الناحية الطبية.  وتم 

  األخرى.تحديد ھذه الشروط في سياسة المساعدات المالية.  ال تغطي سياسة المساعدة المالية جميع أنواع الرعاية 
 

  كيف يمكنني التقدم للحصول عليھا؟
للتقدم للحصول على المساعدات المالية، عادة ما ستكمل طلبًا مكتوبًا وتقدم المستندات المؤيدة، كما ھو محدد في سياسة 

  4المساعدات المالية وطلبھا.
 

 
 
 
 
 



  كيف يمكنني الحصول على مساعدة بشأن تقديم طلب؟
تقديم طلب الحصول على المساعدة المالية، يمكنك االتصال بعضو من فريق المساعدة المالية للحصول على المساعدة بشأن 

  الخاص بنا على إحدى األرقام التالية وفقًا للمرفق المحدد.
 

  كيف يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات؟
المساعدة المالية على تتوفر نسخ من سياسة المساعدة المالية ونموذج الطلب بموجب سياسة 

]Assistance/Tennessee-https://healthcare.ascension.org/Financial [ وعبر جھات االتصال التالية.  يمكن أيًضا
 Ascension Saintعن طريق مراسلة: طلبھا أيًضا عبر البريد الحصول على نسخ مجانية من سياسة المساعدات المالية و

Thomas Financial Assistance Department, P O. Box 380 Nashville, TN 37202.   تتوافر المعلومات عن
  سياسة المساعدة المالية من قبل المرفق على جھات االتصال

 
  ماذا يحدث إذا لم أكن مؤھالً؟

مؤھالً للحصول على المساعدة المالية وفقًا لسياسة المساعدات المالية، يمكنك التأھل ألنواع أخرى من المساعدات.  إذا لم تكن 
  لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بفريق المساعدة المالية على إحدى األرقام أدناه وفقًا للمرفق المحدد.

 
  معلومات االتصال بقسم المساعدة المالية

 
Ascension Saint Thomas Midtown Hospital  615-284-5340 

Ascension Saint Thomas Rutherford Hospital   615-222-6638 
Ascension Saint Thomas West Hospital 615-222-6638 

Ascension Saint Thomas Dekalb Hospital 877-348-7082 
Ascension Saint Thomas Stones River Hospital 877-348-7082 

Ascension Saint Thomas Highlands Hospital 877-348-7082 
Ascension Saint Thomas River Park Hospital 877-348-7082 

Saint Thomas Hickman Hospital 931-729-6800 
Saint Thomas Hospital for Specialty Surgery 615-341-7480 

Ascension Medical Group 844-686-2555 
Saint Thomas Emergency Medical Services   877-664-4076 

Saint Thomas LabPlus 615-284-2773 
Saint Thomas Center for Sleep 615-284-7537 

Baptist Ambulatory Surgery Center 615-321-7730 
 
 

والطلب بموجب المساعدة المالية والتعليمات المتعلقة بذلك وھذا الملخص المكتوب تتوفر ترجمة سياسة المساعدات المالية 
  بلغة مبسطة باللغات التالية على موقع الويب الخاص بنا وحسب الطلب: 

 
  العربية
  الكورية
  الالوسية

  الصينية المبسطة
  اإلسبانية

  الصينية التقليدية
  الفيتنامية 


