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3  
  االنسخة  االمووفقة 5/11/2015  

        :ااإلعاددةة 2/9/2016  
  

  -:ااألهھھھدداافف
يیناسس  هھھھيیلتت  كيیئرر  س::س::تمم  على  تووفيیرر  ددفف  كاررووالوومش::ررووعع  االمس::اعددةة  االماليیة  هھھھ  تعاوونن  مس::اعددةة  تغططئة  االمس::تش::فى  

  ووحاجاتت  االمجتمع.  CHSاالمستوويیاتت  االمناسبة  للررعايیة  االخيیرريیة٬،  وواالذذيي  يیناسبب  مصاددرر
على  مس::::اعددةة  االمررض::::ى  لتحص::::لل  االتغططئة  منن  االبرراامج  االمتنووعة٬،  ووكما  هھھھوو  يیتووفرر  االمس::::اعددةة    CHSووقدد  ااعتززمم  

منن  االمررض::ى  االددااخليیيینن  وواالخاررجيیيینن  أأوو  االعالجج  االططاررئئ  منن  االناحيیة  االططبيیة  االالززمة٬،    س::تش::فىاالماليیة  لكلل  منن  يیحتاجج  إإلى  االم
  يیتووفرر  االررعايیة  االططاررئة  منن  االناحيیة  االططبيیة  االالززمة  بغضض  االنظظرر  عنن  قددررةة  االمرريیضض  على  أأددااء  تكلفتهھ.  CHSووال  يیززاالل  

  .ااآلتيیة  CHSهھھھذذاا  االمشررووعع  يینططبقق  على  خددماتت  االمستشفى  االتي  تمم  تسليیمهھا  على  بناء  تسهھيیالتت  
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  خمسة  أأهھھھدداافف  ااآلتيیة  لتووفيیرر  االمررضى  مساعددةة  تغططئة  االماليیة.  CHSوولددىى  
  نمووذذجا  لكلل  ززمانن.  CHSجعلل  قيیمة  أأساسيیة  للعنايیة  لمستشفى    •
لضمانن  بأنن  االمرريیضض  يیعالج  جميیع  االفررصص  االمغططئة  االمناسبة  قبلل  أأنن  يیحصلل  على  مساعددةة  ماليیة  منن  مستشفى    •

CHS  
  تووفيیرر  مساعددةة  ماليیة  على  أأساسس  أأنن  االمرريیضض  يیقددرر  على  ددفعهھ.  •
  يیتمثلل  للقوواانيینن  االووالئيیة  أأوو  االفددررااليیة  االمططبقة  االتي  تتعلقق  مع  االمساعددةة  االماليیة.  CHSلضمانن  أأنن  مستشفى    •
  ااءااتت  االتي  تخفضض  االثقلل  منن  االمرريیضض  وواالتي  تكوونن  فعالة  لإلددااررةة  منن  حيیثث  االتكلفة.إلنشاء  ااإلجرر  •

  
  

  -االتووضيیحاتت:
  منن  االالززمم  للمصططلحاتت  االتي  تمم  ااستخدداامهھا  تحتت  هھھھذذاا  االمشررووعع  أأنن  نفسررهھھھا  على  االططرريیقق  ااآلتي.  

,(مقيیاسس  متددررجج  للعيیاددةة)٬،  االبررنامج  االذذيي  يیجيیزز  االمررض::ى  االمحتاجيینن  منن  ددوولة  ماكليینن  برركك  كليینكك  سOOالئددنكك  إإسOOكيیلل  .1
  يیستخددموواا  خددماتت  االمرريیضض  االخاررجي  االعيیادديیة.بأنن  

  (  ااختيیارريي)٬،  يیعني  تلكك  االخددماتت  االتي  ال  حاجة  لهھا  في  ررأأيي  االططبيیبب  أأوو  يیمكنن  تأجيیلهھا  بسالمم.  اايیلكتفف  .2



	  	  

ررةة  تكوونن  في  ررأأيي  االططبيیبب  حتما  الززما٬،  لتجنبب  صحة  االمرريیضض  (  ررعايیة  ططاررئة)٬،  أأيي  ررعايیة  مباشاايیمررجيینسي  كيیئرر  .3
  منن  أأنن  يیصيیبهھ  االخططرر  االجدديي٬،  لعملل  جسمي  أأوو  يیلحقهھ  ضعفف  خططرر  أليي  جززء  أأوو  عضوو  منن  االجسدد.

(مجمووعع  االمساعددااتت  االماليیة)٬،  أأيي  مجمووعع  تططوورر  مع  مساعددةة  االبائع  االفرريیقق    FAS  فائنانشيیلل  ااسستيینسس  إإسكوورر  .4
  وواالفعالل  لتثبيیتت  ملفف  االمرريیضض  االشخصي  االمالي.  االثالثث  لتززوويیدد  ميیكانيیززمم  ااآللي  االثابتت

  ال  يیكوونن  مجمووعع  االررصيیدد.  FASمجمووعع    •
مص::::::::ددرر  ووبليیارريینن  منن  االملفف    9000يیعتمدد  على  قووااعدد  االبيیاناتت  االمتعددددةة  مع  أأكثرر  منن    FASمجمووعع    •

  لتحدديیدد  ااألررجحيیة  بأنن  مرريیضا  يیعيیشش  في  االفقرر.
  فهھررسس  للددخلل  ااألسرريي  االذذيي  كانن  محدددداا  لتووجيیهھ  االفقرر  ااإلتحادديي.  FASعنصرر  مجمووعع  •

وواالعناص))))ر ااألخرىى تحتويي٬، بل ليیس))))ت محدووددةة٬، على ااس))))تعرااضض بيیاناتت االتعداادد٬، تارريیخ االمعامالتت ااالس))))تهھالكيیة٬،   •
	.ملفاتت ملكيیة ااألصولل ووملفاتت االمنفعة  

5		.ا يیلي وولكن ال يیكونن محدوودداا٬، يیحتويي االدخل على م)االدخل ااألسريي االمالي  	فائنانشيیل هھھھاووسس هھھھولد إإنكم.    
	.االدخل االسنويي ااألسريي قبل ددفع االضريیبة  •  
	.تعويیض االبطالة  •  
	.تعويیض االعمالل  •  
	.ددخل ااألمن االتكميیلي ووااألمن ااالجتماعي  •  
	.ددفع االمحارربيین االقداامى  •  
	.ددخل االتقاعد  •  
	.االمتفرقة ااألخرىىنفقة ااإليیجارر٬، نفقة االزووجهھ االمطلقة٬، ووددعم االطفل وواالمصاددرر ,  	وواالدخل ااآلخر االمناسب بما فيیهھ  •  

6	يیعني االخدماتت االطبيیة االتي تم توفيیرهھھھا للمريیض من أأجل االفحص٬، وواالتخفيیف٬، االتص))ليیح٬، وواالش))فاء أأوولمنع :االلوااززمم االطبيیة.  
ووتهھددد من إإصابة تفاقم االعقم أأوو تسبب االضعف ,  	أأحواالل االمريیض من االتدهھھھورر في االبداايیة االتي تودديي إإلى تشويیهھ االجسد ووعطلهھ

	.وواالعجز االكامل  
7	   ‐-بما فيیهھ CAFAااالختيیاررااتت االتي تدخل ددفع االفريیق االثالث في االحس))))))ابب تحت ااس))))))تعرااضض :إإختيیاررااتت االتغطئة ااألخرىى.

االعمالل٬، االتعويیض٬، مشارريیع حكوميیة مثل االرعايیة وواالدعم االطبي٬، مشارريیع االوكالة االفدررااليیة وواالوالئيیة٬، مساعدةة ‐-بدوونن أأيي حد
	.لتي تسبب من أأجل االسيیاررااتت أأوو االحوااددثث ااألخرىىاالمصابيین ووغيیرهھھھا٬، أأوو مسؤووليیة االفريیق االثالث اا  

منهھجيین مختلفيین يیعتمداانن على مكانن االخدمة ووقت تحديید ااألهھھھليیة للمساعدةة االماليیة للمرضى غيیر االمؤمن    	CHSيیتبع :االخطة
	عليیهھم٬، ووأأقسامم مكانن االخدمة تنقسم إإلى مجموعتيین مختلفتيین  

ليیيین إإضافة إإلى خدماتت االمستشفى للمرضى االدااخليیيین جميیع خدماتت االمالحظاتت وواالمرضى االدااخ‐-:االصنف ااألوولل  .1
ددووالرر أأمريیكي٬، ووهھھھذاا يیس))))تثني االمختبر االمرجعي٬، مقيیاسس االعيیاددةة االمنزلق   	10000مع االحس))))اباتت تتزاايید أأوو تس))))اوويي 

	ووحساباتت االصيیدليیة للمرضى االخاررجيیيین  
ددووالرر أأمريیكي٬،   	10000جميیع االمستشفيیاتت ااألخرىى أأوو االخدماتت االطواارريي مع االحساباتت أأقل من :االصنف االثاني  .2

	.ووهھھھذاا يیستثني االمختبر االمرجعي٬، مقيیاسس االعيیاددةة االمنزلق ووحساباتت االصيیدليیة للمرضى االخاررجيیيین  
جميیع االمرضى غيیر االمتأكد مع االصنف ااألوولل سيیتم ااستعرااضهھم على أأيیديي جماعة ااالستشارر االمالي :االصنف ااألوولل  .1

تكميیل ططلب مس)))اعدةة تغطيیئيیة وومس)))اعدةة ماليیة  ٬، وويیحتاجج االمرض)))ى في خدماتت االص)))نف ااألوولل إإلىCHSلمس)))تش)))فى 
(CAFA) قبل أأنهھم يیوخذوونن بعيین ااإلعتبارر لمس)))))))اعدةة ماليیة	   االمعلوماتت االمطلوبة لتقريیر بأنن  CAFAوويیجمع ططلب .



	  	  

إإلى ااألررجحيیة االعليیا للتغطئة٬، فالمطلوبب من  CAFAاالمريیض مؤهھھھل لخيیاررااتت االتغطئة ااألخرىى أأمم ال٬، إإذذاا يیشيیر منهھج 
ووس)))يیكونن االمندووبونن .  	االماليیة CHSلى تلك االفرصص قبل أأنهھ يیعتبر من االذيین يیحتاجونن مس)))اعدةة االمريیض بأنن يیس)))عى إإ

على االمعلوماتت االماليیة وويیتعامل مع  CHSحاضريین لدعم من يیعجز عن تقديیم االطلب للمساعدةة٬، ووسيیحافظ مستشفى 
يیة ووبعد ة االمساعدةة االتغطيیئاالمرضى بالكراامة في سبيیل االبحث عن االمساعدةة االماليیة بشكل ررسمي إإال بعد تكميیل عمليی

	أأنن االمريیض يیوجد غيیر مؤهھھھل لخيیاررااتت االتغطئة ااألخرىى   كامل خاللل االبحث عن . كل  ووإإذذاا يیتعاوونن االمريیض بش)))))))
خيیاررااتت االتغطئة ااألخرىى٬، وولكن مثل هھھھذهه االتغطئة ترفض بص)))وررةة ص)))حيیحة أأوو بص)))وررةة غيیر مرجحة٬، فمس)))تش)))فى 

CHS شكل كامل مع هھھھذهه االعمليیة٬، يیعتبر سيیقررر أأهھھھليیة االمريیض للمساعدةة االماليیة وواالمريیض اال شل في االتعاوونن ب ذيي يیف
	.غيیر مؤهھھھل لهھذهه االمساعة االماليیة  

	:معيیارر ااألهھھھليیة للصنف ااألوولل  
	:االخدماتت االمؤهھھھلة  .1  

	).حسبما قررر االطبيیب(جميیع االخدماتت االالززمة من االناحيیة االطبيیة للمرضى االدااخليیيین   •  
من االناحيیة االطبيیة للمرضى االخاررجيیيین مع االحساباتت االتي ترتفع )  	حسبما قررر االطبيیب(جميیع االخدماتت االالززمة   •

	.ددووالرر أأمريیكي  	10000من أأوو تساوويي   
جميیع خدماتت االطوااررئئ االطبيیة في االمستشفى االتي ووفرتت في غرفة االطوااررئئ مع ووضع االحساباتت االتي ترتفع أأوو   •

	/ددووالرر أأمريیكي  	10000تساوويي   
	حس))بما قررر االطبيیب(احيیة االطبيیة للمرض))ى االخاررجيیيین جميیع خدماتت االمس))تش))فى االالززمة غيیر ااختيیارريي من االن  •  (

االتي تم توفيیرهھھھا في االردد عن االظرووفف االتي تهھددد االحيیاةة في االغرفة االعادديیة مع ووض)))))ع االحس)))))اباتت االتي ترتفع أأوو 
	.ددووالرر أأمريیكي  	10000تساوويي االمبلغ   

	:االخدماتت غيیر مؤهھھھلة  .2  
	.خدماتت االتجميیلي ووااالختيیارريي  •  
	.خدماتت االمختبر االمرجعي  •  
ززيیاررااتت االمركز االطبي٬، ووتش)))خيیص االمرض)))ى االخاررجيیيین٬، ووخدماتت (خدماتت االص)))يیدليیة لمقيیاسس متدررجج للعيیاددةة   •

	.قسم االطوااررئئ االمغطى بدفع شارركك لمقيیاسس متدررجج للعيیاددةة  
	:االمرضى االمؤهھھھلونن  .3  

	.لتوجيیهھاتت االفقر االفدرراالي  	400%إإلى   	00%االدخل ااألسريي بيین   •  
	CAFAألخرىى للحساباتت تحت ااستعرااضض غيیر االمؤهھھھل ووغيیر االمؤمن الختيیاررااتت االتغطئة اا  •  
	للساكنيین في جنوبب كارروواليینا ووشمالل كارروواليینا  •  
	.االتعاوونن االكامل مع تحديید ااختيیاررااتت االتغطئة ااألخرىى  •  

	:االمرضى غيیر االمؤهھھھليین  .4  
	.من توجيیهھاتت االفقر االفدرراالي  	401%االدخل ااألسريي يیزيیدعلى   •  
	مؤهھھھل للمساعدةة بوااسطة برنامج مقيیاسس متدررجج للعيیاددةة  •  
	ة االتأميین االحالييیملك تغطئ  •  
	لديیهھ ااختيیاررااتت االتغطئة ااألخرىى للحساباتت تحت ااالستعرااضض  •  



	  	  

	ال يیسكن في جنوبب كارروواليینا أأوو شمالل كارروواليینا  •  
	يیفشل بشكل كامل في االتعاوونن مع االتقريیر الختيیاررااتت االتغطئة ااألخرىى  •  

	.في االصنف ااألوولل (FA)تحديید االتخفيیض في االمساعدةة االماليیة   
لتحديید أأنن ااختيیاررااتت االتغطئة ااألخرىى متوفرةة لخدماتت الززمة ووغيیر ااختيیارريیة من االناحيیة  CAFAتكميیل ططلب   •

	.االطبيیة  
وويیتم تأهھھھيیل االتخفيیض في االمس))اعدةة االماليیة على أأس))اسس ددخل االمريیض االمالي ااألس))ريي االكامل االذيي تم تقديیمهھ قبل   •

	.تسعيین يیوما في ووقت االتقيیيیم  
بشكل مؤثر في ووقت  (FPG)االمالي مع توجيیهھاتت االفقر االفدرراالي ستقررر االحاجة االماليیة بموااززنة االدخل ااألسريي   •

	االتحديید  
حس))ب   	200%االمرض))ى االذيین يیس))تطيیعونن أأنن يیش))رحواا بأنن ددخلهھم ااألس))ريي االمالي االكامل تحت مبلغ أأوو يیس))اوويي   •

FPG هھھھم مؤهھھھلونن للتخفيیض مئة بالمئة خاللل فترةة االتأهھھھيیل	  
	حس)))))ب تقريیر  	400%إإلى   	201%االمرض)))))ى االذيین ددخلهھم ااألس)))))ريي االمالي بيین   •   (FPG)  كانواا مؤهھھھليین لبعض

	يیوما  	180االتخفيیضاتت خاللل فترةة االتأهھھھيیل   
ووإإذذاا يیش))))يیر تحقيیق االبائع االفريیق االثالث للمرض))))ى مع خدماتت االص))))نف ااألوولل إإلى أأنن لديیهھم مص))))اددرر ماليیة كافيیة   •

	فتلك االمصاددرر تؤخذ بعيین ااالعتبارر عند تحديید ااألهھھھليیة  
	تواافق االمساعدةة االماليیة ال ترددوونن إإليیهھ وومدفوعاتت االمريیض االتي تم ااستالمهھا قبل أأيي  •  

	مقيیاسس االمساعدةة االماليیة لمريیض االصنف ااألوولل  

  مجمووعة  االددخلل  ااألقصى 0-200%  FPG   201%-300%  FPG   301-400%  FPG   ≥401%  FPG  
  االتوواافقق  % 100%   75%   50%   0%  

  االمنززليیة  #   955605  االخططة   955612  االخططة   955613  االخططة   
1   0-$23,760   $23,761-$35,640   $35,641-$47,520   ≥$47,521  
2   0-$32,040   $32,041-$48,060   $48,061-$64,080   ≥$64,081  
3   0-$40,320   $40,321-$60,480   $60,481-$80,640   ≥$80,641  
4   0-$48,600   $48,601-$72,900   $72,901-$97,200   ≥$97,201  
5   0-$56,880   $56,881-$85,320   $85,321-$113,760   ≥$113,761  
6   0-$65,160   $65,161-$97,740   $97,741-$130,320   ≥$130,321  
7   0-$73,460   $73,461-$110,190   $110,191-146,920   ≥$146,921  
8   0-$81,780   $81,781-$122,670   $122,671-163,560   ≥$163,561  

  2016مجمووعة  االددخلل  ااألقصى  على  أأساسس  تووجيیهھاتت  االفقرر  االفددرراالي 	  

	  
	  
	  
	  
	  

	االمصاددرر ااألسريیة االماليیة وواالفترةة ااألهھھھليیة في االصنف ااألووللتحقيیق   



	  	  

وومستشارروو االماليیة يیجروونن االمقابلة  CHSعندما أأوو بعدما يیتم تسليیم االخدماتت٬، وومسجلو مستشفى  (CAFA)عاددةة يیتم ططلب 
بيیانن فريیق خاررجي ثالث أأيیمن يیكونن مناسبا٬،  CHSوويیستخدمم .  	االشخصيیة مع االمرضى االذيین ال يیستطيیعونن االدفع للخدماتت

	CAFAلتأيیيید االمعلوماتت االمتوفرةة من عند االمريیض على ووررقة ططلب   	  
يیومم من تارريیخ االطلب   	90يیكونن االدخل االمالي ااألس)))ريي االكامل على أأس)))اسس االفترةة االماض)))يیة قبل :فترةة االتحقيیق  •

بيین ما قيیل من عند بائعي االفريیق االثالث ووووس)))))))يیثبت ااس)))))))تخداامم االبائعيین للفريیق االثالث ووإإذذاا يیوجد االتناقض بيین 
	.االمريیض٬، فالمريیض مسؤوولل لتوفيیر ووثائق االدخل ااإلضافي  

يیوما من تارريیخ االتص))ديیق بعد ما يیتم تص))ديیقهھا مرةة٬،   	180تدوومم فترةة ااألهھھھليیة للمس))اعدةة االماليیة إإلى :فبرةة ااألهھھھليیة  •
	للخدماتت االالززمة ووغيیر ااختيیارريیة ططبيیا   ألهھھھليیة االذيي س)))))يیؤدديي إإلى ااألررجحيیة االعليیا ووإإذذاا يیحدثث أأيي تغيیر في فترةة اا.

بأنن االمريیض س))))يیكونن االمؤهھھھل الختيیاررااتت االتغطئة ااألخرىى من جديید٬، ووهھھھذاا يیحتم تتابعهھ بالمريیض الحتفاظظ أأهھھھليیة 
	.االمساعدةة االماليیة  

	.االمطلوبب من االمريیض توفيیر االتوثيیقاتت من االمؤظظفيین وواالمؤسساتت االمصرفيیة لتحقق االدخل أأضافيیا‐-:االتوثيیقاتت  •  
كارروواليینا للرعايیة االص))))))حيیة تحتفظ على االبيیاناتت االماليیة ووتحقيیق االدخل ووتوثيیقاتت االبائع االفريیق االثالث  ووخدماتت

	.لفترةة عشر سنوااتت أأوو حسبما يیطلب االقانونن٬، ووفي حالة تشويیهھ االمعلوماتت يیسبب إإلى ررفض االمساعدةة االماليیة  
مس)))))))اعدةة االماليیة االتي ووفرتهھا هھھھذهه تمتلك االحقوقق لتبطل تعديیالتت اال (CHS)خدماتت كارروواليینا للعيیاددةة االص)))))))حيیة  •

االخطة عندما توجد تلك االمعلوماتت االتي ووفرهھھھا االمريیض خاللل عمليیة جمع االمعلوماتت محرفة أأوو مشوهھھھة٬، أأوو إإذذاا 
ستلم االتعويیض للخدماتت االطبيیة من االمصاددرر ااألخرىى وواالتي لم توضح  CHSيیحصل  على االدليیل بأنن االمريیض اا

	CHSأأمامم   
	:االصنف االثاني  .2  

عمليیة اافترااضيیة لتحديید أأهھھھليیة االمساعدةة االماليیة لخدماتت االصنف  (CHS)تستعمل خدماتت كلروواليینا للعيیاجة االصحيیة 
االثاني٬، ووجميیع االمرضى غيیر االمؤمنيین في خدماتت االصنف االثالي سيیتم تقديیرهھھھم بشكل تلقائي لحسم االمساعدةة االماليیة 

	للمس))))اعدةة CAFAيیس مطلوبا منهھ أأنن يیكمل عمليیة ططلب ٬، وواالمريیض ل(FAS)االمعلقة على عالمة االمس))))اعدةة االماليیة   .
	قبل بيیانن االفولتيیر ااألوولى FASوويیتم تعيیيین عالمة    على أأس)))))اسس إإحراازز هھھھدفف االحلولل االحس)))))ابيیة  FASووس)))))يیتم تعيیيین .

االحلولل االحس)))ابيیة  ٬CHS، وويیختبر CHSااالمتالكيیة من خبرااء االفريیق االثالث ووذذوويي االتجربة االتي تم ااختيیاررهھھھم من عند 
	.حسب االحاجةزز FASددوورريي لكي يیؤكد بأنهھم االطلوبونن بثباتت ووسيیقومونن عتباتت على نحو   

تخفيیض االمس)))اعدةة االماليیة على خدماتت أأهھھھليیة وولكن ال يیس)))تلم االفاتوررةة٬، وواالمطلوبب   	100%وويیس)))تلم االمريیض االمؤهھھھل 
إإذذاا توجد وو.  	ددووالرراا أأمريیكيیا للخدماتت في قس))م االطوااررئئ  	70من كل مريیض االقس))م االطوااررئئ أأنن يیدفع االمبلغ االمش))ارركك 

االمرض))ى مع خدماتت االص))نف ااألوولل غيیر مؤهھھھليین بتخفيیض))اتت اافترااض))يیة في االمس))اعدةة االماليیة س))يیس))تلمونن االفاتوررةة 
	.وويیتم تبليیغهھم سبب غيیر تأهھھھيیلهھم بوااسطة االرسالة  

	:خدماتت مؤهھھھلة  .1  
االتي حدددهھھھا االطبيیب مع االحس)))اباتت )  	حس)))بما حددد االطبيیب(حميیع خدماتت االالززمة ططبيیا للمرض)))ى االخاررجيیيین   •

	ددووالرر أأمريیكي  	10000أأقل من   
	10000جميیع خدما االطوااررئئ االطبيیة في االمستشفى االمتوفرةة في غرفة االطوااررئئ ووااضعا االحساباتت أأقل من   •  

	ددووالرر أأمريیكي  
	:خدماتت غيیر مؤهھھھلة  .2  

	خدما ااختيیارريیة ووتجميیليیة  •  



	  	  

	خدماتت االمختبر االمرجعي  •  
	خدماتت االصيیدليیة للمرضى االخاررجيیيین  •  
	م)))اتت ت)))أهھھھيی)))ل مقيی)))اسس مت)))دررجج للعيی)))اددةة خ)))د  •   بم)))ا فيی)))هھ٬، ززيی)))اررةة االمركز االطبي٬، تش)))))))خيیص االمرض)))))))ال (

	)االخاررجيیيین٬،ووخدماتت قسم االطوااررئئ االمغكى بدفع مشارركك لمقيیاسس متدررجج للعيیاددةة  
	:االمريیض االمؤهھھھل  .3  

	االمقومة لتوجيیهھاتت االفقر االفدرراالي FASعالمة   •  
	ال يیملك تغطئة االتأميین االصحي االحالي  •  

	:االمريیض غيیر االمؤهھھھل  .4  
	يیملك تغطئة االتأميین االحالي  •  
	مؤهھھھل الختيیاررااتت االتغطئة ااألخرىى  •  
	مؤهھھھل للخدماتت بوااسطة برنامج مقيیاسس متدررجج للعيیاددةة  •  

	تحديید تخفيیضاتت االمساعدةة االماليیة   )FAفي االصنف ااألوولل (:-‐	  
االتي يیتم حصولهھا  FASوو  CHSلخدماتت االصنف ااألوولل مرتكزةة على عالمة  (FA)ااألهھھھليیة للمساعدةة االماليیة   •

	من بائع االفريیق االثلث قبل بيیانن االفاتوررةة ااألوولى  
	مع خدماتت االصنف ااألوولل٬، FASتخفيیضاتت االذيي يیملك عالمة أأهھھھليیة   	100%ووسيیستلم كل االمريیض   •  
	ووال يیردد االمبلغ إإلى االمريیض االذيي تم تسليیمهھ قبل أأيي تواافق االمساعدةة االماليیة  •  
كل لقاء االفوترةة للرعايیة لخدماتت االص))))))نف ااألوولل االتي حدددتهھا قوااعد االفوااتيیر للرعايیة االطبيیة س))))))يیتم تقيیيیمهھا   •

	على ااإلنفراادد FAألهھھھليیة   

	‐-:(CAFA)تقديیم االطلب للمساعدةة االتغطيیئيیة وواالماليیة   
	روواا بأنن يیج CHSللمرض))ى االذيین تمتعواا بخدماتت االص))نف ااألوولو كما مض))ى٬، ووس))يیس))عى أأعض))اء  (CAFA)ططلباتت   

ااألهھھھليیة للمس))اعدةة  CHSووس))يیحددد .  	CAFAاالمقابلة مع مرض))ى غيیر االمؤمن من االص))نف ااألوولل وويیس))اعدووهھھھم في تكميیل ططلب 
 ٬CHS، فسيیقررر CAFAاالماليیةبعد أأنن تتم عمليیة تكميیل االمساعدةة االتغطيیئيیة٬، ووفي تلك ااألحواالل حيیث يیتعاوونن االمريیض مع ططلب 

	يیة االمساعدةة االتغطيیئيیةتلقائيیا أأهھھھليیة االمساعدةة االماليیة ووقت تكميیل عمل  
على إإجرااء االمقابلة مع االمريیض من خدماتت االص)))))))نف ااألوولل فيیمكن للمريیض أأنن يینرلل ووررقة  CHSووإإذذاا ال يیقدرر أأعض)))))))اء 
اااللكترووني٬، وويیمكن أأيیضا للمريیض أأنن يیسألل ووررقة  CHSاالمساعدةة االماليیة من ااإلنترنت يیرسلهھ إإلى بريید /االمساعدةة االتغطيیئيیة

ووسيیتم إإررسالل االطلب إإلى االمريیض عبر االبريید اااللكترووني ووأأيیضا   	512/704‐-7000صالل على االطلب بوااسطة االهھاتف باالت
	.يیمكن للمريیض من االصنف ااألوولل أأنن يیقدمم االطلب بنفسهھ ووقت أأخذ االخدمة  

وواالمريیض االذيي يیتمتع بخدماتت االص))نف االثاني ليیس مطلوبا منهھ أأنن يیكمل االطلب للمس))اعدةة االتغطيیئيیة وواالماليیة٬، ووس))يیتم عرضض 
مرض))ى على االش))اش))ة تلقائيیا لخدماتت االص))نف االثاني ألهھھھليیة االمس))اعدةة االتغطيیئيیة خاللل االفوترةة ااألخرىى٬، وواالمريیض أأس))ماء اال

	.االذيي يیوجد مؤهھھھال سيیتمتع بتخفيیض مئة بالمئة وواالمريیض االذيي يیوجد غيیر مؤهھھھل يیستلم إإعالنا مكتوبا عبر االبريید اااللكترووني  
ااعتبرتهھا أأنهھا غيیر مؤهھھھلة٬، هھھھي تستطيیع  FASساعدةة االماليیة ررغم أأنن عالمة إإذذاا تعتقد االمريیضة بأنهھا أأجدرر أأنن نكونن مؤهھھھلة للم

وواالمريیض))ة تس))ألل أأيیض))ا .  	CHSبوااس))طة تنزيیل االطلب من ااإلنترنت ووترس))لهھا بالبريید اااللكترووني إإلى  CAFAأأنن تقدمم االطلب 
	.د اااللكتروونييیرسل إإليیهھا بوااسطة االبريی CAFAووططلب   	512/704‐-7000عن ووررقة االطلب بوااسطة االهھاتف باتصالل ررقم   

يیحتاجونن ليیتابعواا خيیاررااتت االتغطئة قبل  CAFAوواالمرضى االذيین يیختارروونن تقديیم ططلب .  	وويیتم تسليیم االطلب االكامل بأسرهھھھا فقط
	.أأنهھم يیعتبروونن للتخفيیض فيیث االمساعدةة االماليیة  



	  	  

	:يیرجى إإررسالل جميیع أأووررااقق االطلباتت إإلى االعنواانن ااآلتي  
CHS  System  Business  Office  

ATTN:  Financial  Counseling  Department  
PO  Box  32861  

Charlotte,  NC  28232  
	.االماليیة بالمريیض ووقت االضرووررةة CHSما إإنن تم ااستالمم االطلب مرةة٬، سيیتصل مستشارر   

	:ااتصاالتت االخطة  
	  

	.بطريیقة آآتيیة CAFAبجميیع االمرضى على بوفر عمليیة  CHSيیتصل   
	.CHSموقع ااإلنترنت خاصة لـ   •  
	االفوترةة للمستشفىعلى جميیع بيیاناتت   •  
	االمعلوماتت االتي تم نشرهھھھا في قسم االطوااررئئ ووقت االدخوليیة  •  
	يیجريي االمستشارر االمالي االمقابلة مع االمريیض ووااألسر على االموقع  •  
	في قسم خدمة االعمالء االحسابيیة للمرضى  •  

	:ااإلجرااءااتت في حالة عدمم ددفع ااألمواالل  
	ت موض)))))))حة في االفوترةة ااالنفراادديیة ووخطة أأنن يیتخذ في حالة عدمم االدفع للخدماتت٬، كان CHSيیس)))))))تطيیع مس)))))))تش)))))))فى   

	.512/704‐-7000االمجموعاتت االتي يیمكن حصولهھا بطلب صوررةة مجانيیة من قسم االخدمة االحسابيیة للمرضى على ررقم   
	:تأكيید االجوددةة ووااألحكامم ااألخرىى  

	ألس)))رتهھ أأوو ألص)))دقائهھ٬، أأوو ااألقارربب أأوو االعمالء  CAFAممنوعع بأنهھم يیش)))فعواا أأوو يیجروواا عمليیة ططلب  CHSووألعض)))اء   
بيیاناتت نهھائيیة ددوورريیة للحساباتت االتي أأجريیت عمليیتهھا للتخفيیض في االمساعدةة  PSFاالمصاحبيین٬، ووسيیديیر قسم توكيید االجوددةة لـ)))) 

	لمرضى االصنف ااألوولل لتوكيید بأنن االتوثيیقاتت االمناسبة موجوددةة في االملف٬، (FA)االماليیة   
	.عمليیة االصنف االثاني لتوكيید أأنهھ يیجريي االتعديیالتت االمناسبة حاليیاووقسم توكيید االجوددةة سيیختبر   

  


