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 (FAPملخص سياسة برنامج المساعدة المالية )

 
( في إنشاء وتوفير خدمات رعاية صحية عالية الجودة تعمل على تحسين صحة ورفاهية األفراد  WellStarتتلخص رسالة النظام الصحي لمستشفى )

من    WellStarفي تقديم الرعاية الصحية بالمستوى العالمي. إلزالة العوائق المالية للمرضى في مستشفيات   WellStarالذين نخدمهم. تتمثل رؤية 

مستويات   WellStarلالزمة المقدمة في المستشفى أو في العيادات الخارجية التابعة للمستشفى، توفر خالل وسائل محدودة لدفع ثمن الخدمات الطبية ا

( الخاص بها.  وتغطي هذه السياسة فقط خدمات  FAPمختلفة من المساعدات المالية للمرضى المستحقين بموجب سياسة برنامج المساعدة المالية )

 ات التي تمت بالفعل وتم إدراجها في كشف حساب المدفوعات.  المستشفيات المؤهلة ويمكن أن تشمل الخدم
 

 FAPكيفية التأهل للحصول على برنامج المساعدة المالية

 .  (FAP)والمبادئ التوجيهية لبرنامج المساعدة المالية  (FPL) : تحديد ما إذا كان دخل األسرة ضمن مستوى الفقر الفيدرالي 1الخطوة 

 
( لجميع األفراد غير المؤمن عليهم، أي ما يعادل الفرق بين تكاليف الخدمات الطبية  MCAبدل الحد األدنى الخيري ) WellStarتوفر مستشفى 

 (".  AGBالالزمة والمحددة فيدراليًا "المبالغ المضافة لحساب عموما )

 
(.  FAP( والمبادئ التوجيهية لبرنامج المساعدة المالية )FPLمستويات إضافية من المساعدات المالية من قبل كل من مستوى الفقر الفيدرالي )يتم تحديد 

( فيدراليًا بالحد األدنى من الدخل اإلجمالي )قبل دفع الضرائب( الذي يحتاجه الفرد أو األسرة للغذاء والكساء  FPLويُعرف مستوى الفقر الفيدرالي )

(  FPLفي المئة من مستوى الفقر الفيدرالي ) 125األفراد أو األسر التي تقع ضمن   WellStarوالمواصالت والمأوى وغيرها من الضروريات. تعتبر 

يفه، أو الوسائل المحدودة لدفع ثمن خدمات المستشفى الطبية الالزمة، ونتيجة لذلك، توفر المستشفى الحصول على  أو أدنى منه عن طريق تعر

٪ في  100( لهؤالء األفراد، بحيث يحصلون على رعاية صحية مجانية بنسبة MCAالمساعدة المالية اإلضافية فوق بدل الحد األدنى الخيري )

مساعدة    WellStar(، توفر  FPLفي المئة من مستوى الفقر الفيدرالي ) 200في المئة و    126و األسر التي تقع بين المستشفيات. وبالنسبة لألفراد أ

في المئة،    201( المحددة فيدراليًا.  وبالنسبة لألفراد التي تقع بين نسبة AGB٪ من المبالغ المضافة لحساب عموما ) 97مالية إضافية تصل إلى  

(، فقد يتم تقديم المساعدة المالية اإلضافية لهم، اعتمادًا على مستوى دخل  FPLي المئة من مستوى الفقر الفيدرالي )ف  300وتصل إلى أقصى حد  

 األسرة، وعما إذا كانوا يتوافقون مع اختبار "األصول المؤهلة".  
 

من شخص يعيش بمفرده حتى   -د الرقم الذي ينطبق ( ، أوجFAPفيما يلي أدناه، في العمود األول حجم األسرة في جدول برنامج المساعدة المالية )

عاًما والذين يعيشون في نفس المنزل. ويشمل هذا العدد األطفال القصر الذين يعيشون مع   21عدد الزوجين، واآلباء واألمهات وأطفالهم تحت سن 

(. المرضى  FAPإلنشاء فئة برنامج المساعدة المالية )الوصي القانوني. ثم بعد ذلك، قم بتوصيل نطاق دخل األسرة اإلجمالي المدرج في هذا الخط 

(، استنادًا إلى المبادئ التوجيهية للدخل وحده يمكنهم الحصول على مساعدة  FAPالذين ال يندرجون ضمن األفراد المؤهلين لبرنامج المساعدة المالية )

أو أي جهة خارجية أيًضا مساعدة   WellStarتياج الطبي(. سوف تحاول مالية إذا كانت النفقات الطبية الالزمة تستنزف دخل األسرة ومواردها )االح 

فيدة  المرضى في تحديد ما إذا كانت تتوفر لديهم مصادر تأمين أو مساعدات مالية من خالل البرامج المدعومة حكوميًا أو غيرها من البرامج الم

 للمجتمع للمساعدة في تقليل تكاليف الرعاية الصحية.   
 

 FAP% من مستوى الفقر الفيدرالي 300دخل األسرة يصل الى   - WellStar( في  FAPيض إلى برنامج المساعدة المالية )المر دليل

حجم 

 العائلة 
 % أو أقل 125

 1الفئة  

126 % - 200 % 

 2الفئة  

201 % - 250 % 

 3الفئة  

251 % - 300 % 

 4الفئة  

  27,180 -دوالًرا  16,989 دوالًرا 16,988  - دوالًرا  0 1

 دوالًرا 

  - دوالًرا    27,181

 دوالًرا 33,975

 دوالًرا 40,770 -دوالًرا  33,976

 22,888  - دوالًرا  0 2
 دوالًرا 

  -دوالًرا  22,889

 دوالًرا 36,620

 دوالًرا 54,930 -دوالًرا  45,776 دوالًرا 45,775 -دوالًرا  36,621

 28,788  - دوالًرا  0 3
 دوالًرا 

  -دوالًرا  28,789

 دوالًرا 46,060

 دوالًرا 69,090 -دوالًرا  57,576 دوالًرا 57,575  - دوالًرا 46,061

 34,688  - دوالًرا  0 4
 دوالًرا 

  -دوالًرا  34,689

 دوالًرا 55,500

  - دوالًرا    55,501

 دوالًرا 69,375

 دوالًرا 83,250 -دوالًرا  69,376

 40,588  - دوالًرا  0 5
 دوالًرا 

  -دوالًرا  40,589

 دوالًرا 64,940

 دوالًرا 97,410 -دوالًرا  81,176 دوالًرا 81,175 -دوالًرا  64,941

 46,488  - دوالًرا  0 6
 دوالًرا 

  - دوالًرا    46,489

 دوالًرا 74,380

  -دوالًرا  92,976 دوالًرا 92,975 -دوالًرا  74,381

 دوالًرا 111,570
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 52,388  - دوالًرا  0 7
 دوالًرا 

  - دوالًرا    52,389

 دوالًرا 83,820

  104,775 - دوالًرا    83,821

 دوالًرا 

  125,730  - دوالًرا  104,776
 دوالًرا 

   58,288  - دوالًرا  0 8

 دوالًرا 

  -دوالًرا  58,289

 دوالًرا 93,260

  -دوالًرا  93,261

 دوالًرا 116,575

  - دوالًرا  116,576

 دوالًرا 139,890

 دوالًرا  14,160 دوالًرا 11,800 دوالًرا 9,440 دوالًرا  5,900 *

 
  بالنسبة لكل فرد من أفراد األسرة المكونة من أكثر من ثمانية أفراد، فهناك زيادة منتظمة في مؤهالت نطاق الراتب للحصول على تخفيضات.* 

 
   بالوثائق المالية الداعمة. WellStarفي  ( FAP)استكمال طلب برنامج المساعدة المالية  : 2الخطوة 

(، يجب على المرضى غير المؤمن عليهم أو المؤمن عليهم جزئيًا بقدر غير كاٍف  FAPلكي يتم أخذه في االعتبار من قبل برنامج المساعدة المالية )

( المكتمل  FAPامج المساعدة المالية )استكمال الطلب والكشف عن أي مصادر للتأمين و/أو وسائل الدفع إلثبات احتياجهم للمساعدة. يشمل طلب برن 

في    WellStarجميع األوراق الداعمة المطلوبة مثل البيانات المصرفية وعوائد الضرائب وغيرها من معلومات التحقق من الدخل األخرى لمساعدة 

ية )الرعاية الخيرية(. . الطلبات المتاحة على  تحديد األهلية للحصول على المساعدة المالية الكاملة )رعاية المحتاجين( أو المساعدة المالية الجزئ 

وبناًء على طلب التسجيل بالمستشفى والعيادات الخارجية التابعة للمستشفى و/أو مناطق الخروج.    http://www.wellstar.orgاإلنترنت على 

يوًما من تاريخ الخدمة أو أول بيان بعد الخروج من المستشفى. في حال افتقار الطلب للمعلومات المطلوبة، فسيتم   240ويمكن تقديم الطلبات خالل  

يوًما   30( في غضون FAPا من تاريخ إعادة إرسال اإلخطار.  يتم اإلبالغ عن حالة برنامج المساعدة المالية )يومً  30إخطار المريض كتابة وإعطائه 

أشهر. سيكون المرضى   6( ساٍر لمدة  FAPمن تاريخ استالم الطلب المستوفي. إذا تمت الموافقة، فسوف يكون مستوى برنامج المساعدة المالية )

للحصول على المساعدة في الطلب،  (.  FAPفي المقدار المتبقي على أساس سياسة برنامج المساعدة المالية ) مسؤولين عن دفع أي تخفيض حاصل 

يرجى معالجة الطلبات المكتملة وأي     9998-245-470في الموقع أو يمكن للمرضى االتصال على   WellStarيتواجد المستشارون الماليون لدى  

 Wellstar Single Billing Office (SBO) FAP Department, 805 Sandy( إلى:  FAPة المالية )مراسالت أخرى تتعلق ببرنامج المساعد
Plains Road, Marietta, GA 30066  
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