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كيف أتقدم بطلب للحصول عىل 

المساعدة المالية؟ 

هدفنا هو جعل التقدم للحصول عىل المساعدة 

المالية للمرضى أسهل ما يمكن. هذه هي اإلجراءات 

خطوة بخطوة: 

 الخطوة 1: اطلب نموذج الطلب. هذه النماذج 

متاحة مجانًا من خالل زيارة موقعنا عىل االنترنت 

 geisinger.org أو عن طريق االتصال بالرقم

 4206-640-800 . باإلضافة إىل ذلك، تتوفر 

هذه النماذج في جميع أقسام الطوارئ في 

المستشفيات التابعة لـ Geisinger ومناطق 

اإلدخال ومواقع العيادات. 

الخطوة 2: أكمل نموذج الطلب وأعد إرساله. 

بمجرد إكمال الطلب، أرسله بالبريد إىل: 

Geisinger Uncompensated Care Services 49-38 

100 N. Academy Ave. 

 Danville, PA 17822-4938

الخطوة 3: سوف نقوم بمراجعة طلبك. سنراجع 

طلبك لتحديد ما إذا كنت مؤهالً للحصول عىل 

المساعدة وفًقا لإلرشادات الموضحة في هذا 

الكتيب. إذا كانت هناك ظروف خاصة تؤثر في 

قدرتك عىل الدفع، فستتم مراجعتها من قبل أحد 

المستشارين الماليين لدينا. 

الخطوة 4: تتلقى قراًرا. 

ستتلقى قراًرا كتابًيا عىل الفور، عادًة في غضون 

30 يوًما من تقديم الطلب. إذا تم رفض المساعدة، 

فسنقدم سبب الرفض. سيزودك القرار أيًضا 

بمعلومات حول كيفية إعداد خطة الدفع. 

جميع طلبات المساعدة المالية تبقى سرية بشكل كامل. ال تتم 

مشاركة المعلومات الواردة في طلبك إال مع المسؤولين عن 

تحديد أهليتك. 

 تتوفر نماذج المساعدة المالية باللغات العربية واإلنجليزية 

والصينية والنيبالية واإلسبانية والفيتنامية. 

المساعدة 
المالية 

يمكننا تقديم العون لك 

لمعرفة المزيد حول سياسات المساعدة 

المالية لشركة Geisinger، أو لتقديم 

طلب للحصول عىل مساعدة مالية 

لرعايتك، قم بزيارة موقعنا عىل االنترنت 

 geisinger.org أو اتصل بممثلي 

خدمة المرضى ذوي الخبرة لدينا عىل 

4206-640-800 . في حالة عدم تلقي 

طلب مساعدة مالية، قد تستخدم 

Geisinger أدوات تحليلية افتراضية 

لتقييم أهليتك للحصول عىل المساعدة 

المالية. 

 .Geisinger نشكرك عىل اختيار

نحن نقدر الفرصة لرعايتك. 



 

Geisinger - ملتزمون بالرعاية 

تقديم الرعاية الصحية للمحتاجين 

تلتزم Geisinger بتقديم الرعاية الصحية الضرورية من الناحية 

الطبية للمحتاجين، بغض النظر عن قدرتهم عىل الدفع. يشرح 

هذا الكتيب سياسة المساعدة المالية الخاصة بنا وكيفية 

التأهل والتقدم بطلب للحصول عىل المساعدة المالية. 

سياسة المساعدة المالية الخاصة بنا 

لن تؤثر ظروفك المالية في الرعاية التي تتلقاها. يتم التعامل  	

مع جميع المرضى باحترام وإنصاف. 

المساعدة متاحة للرعاية الضرورية من الناحية الطبية. يمكن  	

للمرضى التقدم بطلب للحصول عىل مساعدة مالية في أي 

وقت - قبل أو أثناء أو بعد رعايتهم. 

إذا لم يكن لديك تأمين صحي أو مخصصات تأمين محدودة  	

و/أو موارد مالية محدودة، فقد تكون مؤهالً للحصول عىل 
ن عليهم التقدم  المساعدة. يُطلب من المرضى غير المؤمَّ

بطلب للحصول عىل المساعدة الطبية في بنسلفانيا. 

يتم تحديد الموافقة عىل المساعدة المالية من خالل  	

 إرشادات سياسة Geisinger الموضحة في 

هذا الكتيب. 

اعتماًدا عىل مبلغ رصيدك الحالي وظروفك المالية، تتوفر  	

خطط السداد بحد أدنى من الدفعات الشهرية يصل إىل 25 

دوالًرا. 

إذا لم تكن مؤهالً للحصول عىل مساعدة مالية ولكنك تعتقد  	

أن لديك ظروًفا خاصة، فيمكنك طلب مراجعة حالتك من 

 .Geisinger قبل مستشار مالي في

للتقدم بطلب للحصول عىل مساعدة مالية، يجب أن تزودنا  	

بجميع المعلومات الالزمة للتقدم بطلب للحصول عىل 

مصادر تمويل أخرى قد تكون متاحة لك، مثل المساعدة 

الطبية، أو برنامج Medicare Disability أو البرامج األخرى 

الفيدرالية أو التابعة للوالية. 

أنت مسؤول مالًيا عن رعايتك الصحية وعن التقدم بطلب  	

للحصول عىل مساعدة مالية. سوف توفر Geisinger مواد 

الطلب بسهولة.  لطلب نموذج طلب، قم بزيارة موقعنا عىل 

االنترنت geisinger.org أو اتصل بالرقم 800-640-4206 . 

هل أنت مؤهل للحصول عىل مساعدة 
مالية؟ 

تعتمد األهلية للحصول عىل المساعدة المالية عىل 

المبادئ التوجيهية الفيدرالية للحكومة األمريكية الخاصة بمستوى 

خط الفقر. يتم تحديث هذه اإلرشادات سنويًا. 

قد تكون مؤهالً للحصول عىل مساعدة إذا كان دخل أسرتك %300  	

أو أقل من المبادئ التوجيهية الفيدرالية الحالية الخاصة بمستوى 

خط الفقر. 

لتحديد ما إذا كنت مؤهالً للحصول عىل مساعدة مالية، استخدم  	

مصفوفة الدخل أدناه كدليل لتحديد ما إذا كان حجم أسرتك 

ودخلك أقل من 300% من مستوى خط الفقر الفيدرالي.  

	 يستند التحديد النهائي إىل تقييم الدخل والمعلومات المقدمة 
في طلب المساعدة المالية واألصول مقارنة بمسؤولية 

المريض. سيحصل المرضى الذين يعتبرون مؤهلين بموجب 

برنامج المساعدة المالية لشركة Geisinger عىل خصم بنسبة 

100% عىل الرسوم الضرورية من الناحية الطبية. 

االستثناءات 

بينما يغطي برنامج Geisinger للمساعدة المالية معظم 

الخدمات، هناك بعض االستثناءات، عىل سبيل المثال 

ال الحصر: 

خدمات التجميل  	

خدمات اإلنجاب االختيارية  	

الخدمات المتعلقة بالزراعة  	

الخدمات المتعلقة بعالج السمنة  	

رعاية األسنان الروتينية أو إعادة بناء األسنان  	

التجميلية 

	  Geisinger خدمات أخرى، وفًقا لتقدير

للوصول إىل مستشار مالي، اتصل عىل الرقم  

 . 800-640-4206

حجم األسرة
 300% من مستوى خط 

الفقر الفيدرالي

 38,640 دوالًرا1

52,260 دوالًرا 2

65,880 دوالًرا 3

79,500 دوالًرا 4

93,120 دوالًرا  5

106,740 دوالًرا 6

120,360 دوالًرا  7

133,980 دوالًرا 8

لكل فرد 

إضافي، أضف
13,620 دوالًرا 


