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 نظرة عامة

المساعدة المالية بموجب  BCHتوفر   .بكونها موردًا لألطفال المحتاجين إلى الرعاية( (Boston Children’s Hospital BCHتلتزم مستشفى 

 .اسياسة المساعدة المالية للمرضى المؤهلين الذين يحتاجون إلى المساعدة في دفع تكاليف الرعاية الطارئة أو الالزمة طبيًا التي يتلقونه

 *توفير المساعدات المالية

إذا لم يكن لديك تغطية  BCHقد تتمكن من الحصول على مساعدة مالية لحاالت الرعاية الطارئة أو غيرها من حاالت الرعاية الالزمة طبيًا في 

يًرجى مالحظة أن هناك بعض استثناءات للخدمات التي ال تكون مؤهلة . للرعاية الصحية ولم تكن مؤهاًل للحصول على تغطية الرعاية الصحية

 .دة للسداد عبر مساعدة ماليةعا

 كيفية تقديم طلب المساعدات المالية

سيساعد المستشارون   .الضامنين خالل عملية تقديم طلب المساعدة المالية/، من خالل مستشاريها الماليين، بمساعدة المرضىBCHستقوم 

 MassHealthو Medicaidومؤسسات األطباء ذات الصلة بها على التقديم في البرامج العامة مثل  BCHالضامنين في /الماليون المرضى

سيُطلب من أولئك الذين يسعون للحصول على المساعدة   .BCHأو المساعدة المالية التي توفرها /و Health Safety Netو ConnectorCareو

 .ق الداعمة للتحققالمالية إکمال طلب المساعدة المالية وتقديم الوثائ

 

 متطلبات األهلية

من قيمة توجيهات مستوى الفقر الفيدرالي، وكنت مقيًما بشكل % 400أو دخل أسرة ضامنك مجمعًا يساوي أو أقل من /إذا كان دخل أسرتك و

، فقد (منطقة نيويورك الحضرية باستثناء)قانوني في ماساتشوستس أو كونيتيكت أو مين أو نيوهامبشير أو رود آيالند أو فيرمونت أو نيويورك 

لن يدفع أي شخص مؤهل للحصول علی مساعدة مالية بموجب سياسة المساعدة المالية مقابل الرعاية . تكون مؤهاًل للحصول على مساعدة مالية

ن يتمتعون بتغطية بموجب خطة الطارئة أو غيرها من الرعاية الالزمة طبيًا رسوًما أعلى من الرسوم التي تُصدر بها عادة فواتير لألفراد الذي

إذا كانت لديك تغطية للرعاية الصحية أو متاح لك أي تمويل للدفع مقابل الرعاية التي تتلقاها، فقد ال تكون مؤهاًل   .صحية مقابل تلك الرعاية

 .يرجى الرجوع إلى السياسة الكاملة للحصول على شرح وتفاصيل كاملة  .للحصول على المساعدة المالية

 يمكن الحصول على المعلوماتأين 

هناك العديد من الطرق للعثور على معلومات حول عملية تحديد المساعدة المالية، أو الحصول على نسخ من سياسة المساعدة المالية، وطلب 

 .المساعدة المالية، وسياسة االئتمان والتحصيل، مجانًا

 

  يمكنك تنزيل المعلومات عن طريق اإلنترنت علىwww.childrenshospital.org/financialassistance 

 300يمكنك طلب المعلومات خطيًا عن طريق البريد أو عن طريق زيارة مركز الخدمات المالية للمرضى في Longwood 

Avenue, Boston, MA, Farley Building room 165 

  (617) 355-3397يمكنك طلب المعلومات من خالل االتصال بدعم العمالء للخدمات المالية للمرضى على الرقم 

 

  .عددةتتوفر سياسة المساعدة المالية، وملخص المساعدة المالية باللغة البسيطة، وطلب المساعدة المالية، وسياسة االئتمان والتحصيل بلغات مت

 

، العاملة تحت Boston Children’s Health Solutions, Rx, LLCعلى صيدلية  Boston Children’s Hospitalال تنطبق سياسة المساعدة المالية التي توفرها *

لعاملة تحت اسم ا Boston Children’s Health Solutions, Rx, LLCالتي توفرها صيدلية  األشياء، أو على أي من Boston Children’s Pharmacyاسم 

Boston Children’s Pharmacy.  
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