
  
   

       
Summary of Hospital Financial Assistance and Discount Programs 

 موجز من براامج االمساعدااتت االماليیة وو االخصم من االمستشفي 
  

 كاررووليینا نظامم للرعايیة االصحيیة 
على قدررةة االمريیض على االدفع في حيین  كاررووليینا نظامم للرعايیة االصحيیة (كاررووليینا نظامم للرعايیة االصحيیة) تسعى جاهھھھدةة لتوفيیر االمساعدةة االماليیة بناء

كاررووليینا لكاررووليینا نظامم للرعايیة االصحيیة. تم تصميیم براامج االمساعدةة االماليیة االتي تخص ل رعايیة"لل"مذجة االقيیمة ااألساسيیة بدفي جميیع ااألووقاتت يیقومم 
يیتواافق مع أأيي  كاررووليینا نظامم للرعايیة االصحيیةأأنن للتأكد من االمساعدااتت االتي تقدمم للمرضى يیدلل على االحاجة االماليیة ووضمانن نظامم للرعايیة االصحيیة 

االمستشفى لن تتم من للحصولل على مساعدااتت ماليیة يیتأهھھھلونن أأوولئك االذيین ااالتحادديیة أأوو االدوولة ذذااتت االصلة بالمساعدةة االماليیة.االضروورريیة  لقواانيیناا
٬، ااتصل بخدمة AGBمن االمعلوماتت عن حسابب لل) إإلى االمريیض االمؤمن عليیهھ. لمزيید AGBأأكثر من قيیمة االفوااتيیر االمصدررةة عموما ( هھممحاسبت

 االعمالء االمريیض.
 :كاررووليینا نظامم للرعايیة االصحيیةهھھھناكك نوعانن من براامج االمساعدةة االماليیة االمتاحة في 

 
  تغطيیة االمساعدةة وواالمساعدةة االماليیة (كافا)

 
 

يیر االمؤمن عليیهھم ووحصلواا على خدماتت االمرضى االدااخليیيین لسكانن وواليیة كاررووليینا االشماليیة ووكاررووليینا االجنوبيیة االذيین هھھھم مرضى غ يیخصبرنامج كافا 
ساوويي تؤدديي إإلى تحقيیق توااززنن أأكبر من أأوو ت ووهھھھيفي االمستشفى أأوو خدماتت االمرااقبة. ووهھھھي تشمل أأيیضا خدماتت االعيیاددااتت االخاررجيیة في االمستشفى 

كاررووليینا نظامم  ووقبل ووززااررةة ااإلررشادد االماليیة  . ووسيیتم ااستعرااضض االمرضى غيیر االمؤمن عليیهھم مع هھھھذهه ااألنوااعع من االخدماتت للكافا من$ ٬000،10
تعاوونن يیإإذذاا كانن االمريیض  االمستشارر االمالي مقابلة االمريیض ووتحديید ما إإذذاا كانواا مؤهھھھليین للحصولل على فرصص تغطيیة أأخرىى. سيیقومم. ووللرعايیة االصحيیة

عدةة االماليیة بناء على ددخلهھم بالمقاررنة مع االمباددئئ سيیتم تقيیيیم حساباتهھم للحصولل على االمسا٬، ةتغطيیة متاحليیس هھھھناكك بشكل كامل مع هھھھذهه االعمليیة وو
. ٪100على خصم صلونن حسيی FPGمن  ٪200). االمرضى االذيین يیعانونن من االدخل أأقل من أأوو سوفف يیساوويي FPG( لفقرل االتوجيیهھيیة ااالتحادديیة

لمساعدةة االمرضى في ددفع د بدوونن فواائ خيیاررااتت االدفع االتأهھھھل للحصولل على تخفيیضاتت جزئيیة. تتوفر FPGمن  ٪400وو  ٪201وواالمرضى بيین 
 ررصيیدهھھھم االمتبقي.
االتي تقدمهھا  ٪100للحصولل على خصم ونن االخدماتت االالززمة ططبيیا مؤهھھھلللمرضى االدااخليیيین أأوو مرااقبة  CFAنن لبرنامج واالمرضى االمؤهھھھل

 كليیة االعلومم االصحيیة. كاررووليینا نظامم للرعايیة االصحيیةاالمجموعة االطبيیة 
 

 
 

  )FASتحديید ددررجاتت االمساعدةة االماليیة (
 

لسكانن وواليیة كاررووليینا االشماليیة ووكاررووليینا االجنوبيیة االذيین هھھھم مرضى غيیر االمؤمن عليیهھم ووحصلواا على يیخص برنامج تحديید ددررجاتت االمساعدةة االماليیة 
. ووسيیتم ااستعرااضض كل حسابب تلقائيیا للحصولل على االخصم $ 10،٬000خدماتت االعيیاددااتت االخاررجيیة في االمستشفى االذيي أأددىى إإلى توااززنن أأقل من 

ااحتمالل إإصابة االمريیض يیعيیش في مساعدةة االماليیة قبل االفوااتيیر. وويیستند ااألهھھھليیة على ددررجة االمساعدةة االماليیة من بائع ططرفف ثالث االذيي يیشيیر إإلى اال
 ال حاجة  لتأهھھھلددررجة اا يیحصلونن علي . االمرضى االذيیناالفاتوررةةوولن يیحصل على  ٪100 حساباتت االتأهھھھل سيیتم تمديید تعديیل عندهھھھماالمرضى االذيین .فقر
خدماتت  يیحصلونن. االمرضى االذيین الة تشيیر إإلى حسابب عثر غيیر مؤهھھھالعلى ررس وننحصليیسوفف  يینمؤهھھھلاالغيیر  التخاذذ أأيي إإجرااء. االمرضىلهھم 

يیتلقونن خدماتت قسم االطوااررئئ تكونن س وواالمرضى غيیر االمؤمن عليیهھمتطبيیق الستعرااضض كامل.  ووننختارريیمؤهھھھليین قد االعيیاددااتت االخاررجيیة االذيین هھھھم غيیر 
 .$ ٬00،copay 75مسؤوولة عن 

 
ووإإررسالهھا بالبريید   assistance-financial-http://www.carolinashealthcare.org/chsيیمكن للمرضى تطبق عن ططريیق تحميیل تطبيیق في 
صل بخدمة االعمالء للمرضى لتلقي االطلباتت بالبريید أأوو االحصولل على االطلب شخصيیا في مكتب إإلى إإددااررةة ااإلررشادد االماليیة كليیة االعلومم االصحيیة. اات

 ااالعتراافف مرفق االمستشفى.
 

 ووسيیاسة االمساعدةة االماليیة وواالوثائق االمتاحة عند االطلب االكتروونيیا وو / أأوو عن ططريیق االبريید. كاررووليینا نظامم للرعايیة االصحيیةاالمساعدةة  تغطيیة هھھھي نسخة من
 

 خصم:للى براامج االمساعدةة االماليیة٬، تتوفر برنامجيین باإلضافة إإل
 

 :االخصم غيیر االمؤمن عليیهھم
من االرسومم ااإلجماليیة على جميیع خدماتت االمستشفى االطبيیة االالززمة ووخصم غيیر االمؤمن  ٪50االمرضى غيیر االمؤمن عليیهھم سوفف يیحصل على خصم 

ضروورريیة من االناحيیة االطبيیة االمؤهھھھلة. ووسيیطلب اال نا نظامم للرعايیة االصحيیةكاررووليیلمن االرسومم ااإلجماليیة على خدماتت االمجموعة االطبيیة  ٪30عليیهھم 
كاررووليینا نظامم للرعايیة لغيیر االمؤمن عليیهھم شارركك في ااألجر في ووقت تقديیم االخدمة لجميیع االعيیاددااتت االخاررجيیة االخدماتت االمجموعة االطبيیة  $ ٬00،50
اجة إإلى ااتخاذذ إإجرااءااتت من قبل االمريیض لتلقي هھھھذاا االخصم. متاحح لجميیع . يیتم تطبيیق االخصم غيیر االمؤمن عليیهھم تلقائيیا ووليیس هھھھناكك حاالصحيیة

 االمرضى غيیر االمؤمن عليیهھم هھھھذاا االبرنامج.

 



  
   

 

 : خصم تسويیة االمشقة
 

 وواليیة كاررووليینا االشماليیة ووكاررووليینا االجنوبيیة االذيین لديیهھم حالة ططبيیة مأساوويیة بغض االنظر عن تغطيیةفي تم تصميیم هھھھذاا االبرنامج لمساعدةة االمقيیميین 
ث االرصيید بعد كل االتأميین أأوو ددفع ططرفف ثال ووااررددهھھھم االماليیة. االمرضى االذيین تكبداالتأميین االذيي أأددىى إإلى فوااتيیر االمستشفى كبيیرةة جداا بالمقاررنة مع مواا

عن  االمرضى االذيین يیبحثونن عليللحصولل على خصم تسويیة االمشقة. يیجب  وننمؤهھھھل وننكونيیاالماليیة االمنزليیة قد م من إإجمالي موااررددهھھھ ٪10أأكبر من 
 خصم تسويیة االمشقة ااستفسارر عن هھھھذاا االبرنامج من خاللل ااالتصالل بقسم خدمة االعمالء بعد تلقي أأوولل بيیانن لهھا.

 
 معلوماتت ااالتصالل:

 
CHS System Business Office                                                                                       

Attention:  Financial Counseling Department 
PO Box 32861 

Charlotte, NC  28232 
 7000-512)704(    خدمة االعمالء للمرضى

 
 7000-512)704(    خدمة االعمالء للمرضى


