كيف يمكنني التقدم للمساعدة املالية؟
إن هدفنا هو تسهيل عملية تقدم املريض للحصول عىل املساعدة املالية إىل
أكرب حد ممكن .فيما ييل توضيح للعملية ،خطوة بخطوة:
الخطوة  :1اطلب نموذج تقديم.
تتوفر هذه النماذج مجا ًنا عند زيارة موقع الويب  geisinger.orgأو
من خالل االتصال بالرقم  .800-640-4206إضافة إىل ذلك ،تتوفر
هذه النماذج يف أقسام الطوارئ بكافة مستشفيات  Geisingerومكاتب
القبول والعيادات.
الخطوة  :2أكمل النموذج ،ثم قم بإعادته.
بمجرد إكمالك للطلب ،أرسله بالربيد إىل العنوان:
Geisinger Uncompensated Care Services 49-38
100 N. Academy Ave.
Danville, PA 17822-4938

ملعرفة املزيد عن سياسات املساعدة املالية
لرشكة  ،Geisingerأو للتقدم للمساعدة
املالية من أجل رعايتك الطبية ،زُر موقع الويب
 geisinger.orgأو اتصل بمندوبي خدمة
املرىض الذين تتوفر لديهم املعلومات الالزمة عىل
الرقم  .800-640-4206يف حالة عدم تلقي
طلب مساعدة مالية ،يجوز لرشكة Geisinger
استخدام أدوات تحليلية افرتاضية لتقييم أحقية
حصولك عىل مساعدة مالية.

الخطوة  :3نقوم بمراجعة طلبك.
سوف نراجع طلبك لتحديد إذا كنت مؤهالً للمساعدة وف ًقا لإلرشادات
الواردة يف هذا الدليل .يف حالة وجود ظروف خاصة تؤثر عىل قدرتك عىل
السداد ،سيتم مراجعة ذلك من ِقبل أحد مستشارينا املاليني.
الخطوة  :4سوف تتلقى القرار.
سوف تتسلم قرا ًرا مكتو ًبا يف أرسع وقت ممكن ،عاد ًة يف خالل 30
يو ًما من تقديم الطلب .إذا ُرفضت املساعدة ،فسوف يتم إعالمك بسبب
الرفض .كما يزودك القرار بمعلومات حول كيفية إعداد خطة سداد.
تتم مراعاة الرسية الكاملة عند التعامل مع كافة الطلبات املقدمة للحصول عىل املساعدة
املالية .تقترص املعلومات التي تتم مشاركتها من طلبك عىل األشخاص املسؤولني عن تحديد
أحقيتك للمساعدة فقط.

شك ًرا لك الختيارك  .Geisingerنحن نُثمن
الفرصة التي حصلنا عليها لتقديم الرعاية لك.

نماذج املساعدة املالية تتوفر باللغات العربية واإلنجليزية والصينية والنيبالية
واإلسبانية والفيتنامية.
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املساعدة املالية

يمكننا املساعدة

رشكة  - Geisingerالتزام بتقديم الرعاية
تقديم الرعاية الطبية ملن هم يف حاجة إليها
تلتزم رشكة  Geisingerبتوفري الرعاية الطيبة الرضورية لكل من هو
بحاجة إليها ،بغض النظر عن قدرته عىل السداد .يرشح هذا الدليل سياسة
املساعدة املالية الخاصة بنا وكيفية التأهل للحصول عىل املساعدة املالية
والتقدم لها.

سياسة املساعدة املالية
•لن تتأثر الرعاية التي تتلقاها بظروفك املالية .فكل املرىض يتم معاملتهم
باحرتام وعدالة.

•تتوفر املساعدة املالية للرعاية الرضورية من وجهة نظر طبية .يجوز للمرىض
التقدم للمساعدة املالية يف أي وقت قبل عملية الرعاية أو أثناءها أو بعدها.
•يجوز أن تكون مستح ًقا للمساعدة إذا لم تكن تملك تأمينًا صحيًا أو
كانت مزاياك التأمينية محدودة و/أو مواردك املالية محدودةُ .يطلب من
املرىض غري املؤمن عليهم التقدم إىل برنامج بنسلفانيا للمساعدة الطبية
 Pennsylvania Medical Assistanceأو التسجيل لدى أحد مقدمي
خدمات التأمني الطبي عىل مستوى الوالية أو املستوى الفيدرايل.

•يجوز أن تكون مؤهالً للحصول عىل املساعدة إذا كان دخلك األرسي يساوي
 300يف املائة أو أقل من مستوى إرشادات الفقر الفيدرالية.
•لتحديد مدى أهليتك للمساعدة املالية ،استخدم مصفوفة الدخل أدناه كدليل
لتحديد إذا ما كان حجم أرستك ودخلها أقل من  300يف املائة من مستوى
الفقر الفيدرايل.

حجم األرسة

 %300من مستوى
الفقر الفيدرايل

1

 37,470دوالر

2

•يتم اتخاذ قرار املساعدة املالية وف ًقا إلرشادات سياسة رشكة ،Geisinger
التي تم توضيحها يف هذا الدليل.

3
4

•وف ًقا لرصيدك الحايل وظروفك املالية ،تتوفر خطط إعادة سداد من دون
فوائد ،وبأقساط شهرية بسيطة تصل إىل  25دوال ًرا.

•إذا لم تكن مؤهالً للحصول عىل مساعدة مالية ،لكن تعتقد أنك تمر بظروف
خاصة ،يمكنك طلب مراجعة حالتك من خالل مستشار مايل يعمل لدى رشكة
.Geisinger

•للتقدم للمساعدة املالية ،يجب عليك تزويدنا بكافة املعلومات الرضورية
الالزمة للتقدم ملصادر التمويل األخرى التي قد تكون متاحة لك ،مثل برنامج
املساعدة الطبية  Medical Assistanceأو برنامج العناية الطبية
باملعاقني  Medicare Disabilityأو برامج الواليات أو الربامج الفيدرالية
األخرى.

•أنت املسؤول ماليًا عن رعايتك الصحية وعن التقدم للمساعدة املالية .من
جانبها ،تُسهل رشكة  Geisingerإجراءات توافر نماذج التقديم .لطلب
نموذج تقديم ،زُر موقع الويب  geisinger.orgأو اتصل بالرقم
.800-640-4206

هل أنت مؤهل للحصول عىل املساعدة املالية؟
تستند أحقية الحصول عىل املساعدة املالية من عدمها إىل إرشادات الفقر
الفيدرالية لحكومة الواليات املتحدة .وهذه اإلرشادات يتم تحديثها سنو ًيا.
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 50,730دوالر

 63,990دوالر
 77,250دوالر
 90,510دوالر

 103,770دوالر

7

 117,030دوالر

8
ِ
لكل شخص إضايف ،أضف

 13,260دوالر

 130,290دوالر

•يتم تحديد القرار النهائي استنادًا إىل تقييم الدخل واملعلومات املالية املزودة
يف طلب التقديم ومقارنة املمتلكات بااللتزامات .سوف يتلقى املرىض الذين
تم اعتبارهم مستحقني بموجب برنامج املساعدة املالية لرشكة Geisinger
خص ًما بنسبة  100يف املائة عىل املرصوفات الطبية الرضورية.
االستثناءات
يغطي برنامج املساعدة املالية لرشكة  Geisingerمعظم الخدمات ،لكن هناك
بعض االستثناءات مثل ،دون أن يكون مقصو ًرا عليها:
•الخدمات التجميلية

•خدمات الوالدة االختيارية

•الخدمات املرتبطة بزرع األعضاء
•الخدمات املرتبطة بعالج السمنة

•العناية املنتظمة باألسنان أو إعادة تركيب األسنان التجمييل
•خدمات أخرى ،تقدرها رشكة Geisinger

للتواصل مع مستشار مايل ،اتصل بالرقم .800-640-4206

