
 
 

  المساعدة ببرنامج المریض إخطار
 المخفضة الدفع وخطط المالیة

 
 مؤمًنا كنت أو صحي تأمین لدیك یكن لم إذا

 الدفع على قدرتك عدم من بالقلق وتشعر جزئًیا
 فقد الطبیة، الرعایة على حصولك مقابل بالكامل

 .المساعدة تقدیم على قادرین نكون
 

 المالیین المستشارین بأحد لالتصال بك نرحب
  مؤھلة عائلتك كانت إذا ما لمعرفة لدینا

 السداد خطط أو المالیة المساعدة لبرنامج
 بناءً  الخیارین لكال األھلیة تحدید یتم. المخفضة

 بعض یكون قد. أسرتك واحتیاجات دخل على
 عالیة طبیة بتكالیف علیھم المؤمن األفراد
 .أیًضا مؤھلین

 مھمتنا
 

 القدرات وتعزیز واستدامة الستعادة
 خالل من لألطفال والتنمویة الصحیة

 والبحث والتعلیم الرعایة في التمیز
 .والدعوة

 

 !المساعدة لتقدیم ھنا نحن
 

 رعایة لتوفیر بمھمتنا فخورون نحن
 األطفال لجمیع الجودة عالیة

 المستشارین أحد إلى تحدث. المحتاجین
 ما لمعرفة الیوم لدینا الودودین المالیین

 األھلیة بمتطلبات تفي عائلتك كانت إذا
 المساعدة برنامج في للمشاركة للدخل
 المخفضة الدفع خطط إحدى أو المالیة

 .بنا الخاصة

 radychildrens/ :فیسبوك
 radychildrens@ :وتویتر انستغرام

 rchsd/ :فیمیو

 :إلى المكتملة الطلبات أرسل
 

3020 Children's Way, MC 5055, San Diego, CA 92123-4282 

 858.966.4005 |على  اإلنترنت عبر بزیارتنا تفضل
 

http://www.rchsd.org/patients-visitors/financial-assistance .
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 المالیة المساعدة برنامج
 

- Rady Children’sلألطفال  رادي مستشفى یقدم
 الذین للمرضى الرعایة من مستوى أعلى دییغو سان

 األطفال طب خدمات إلى الوصول لتمكین. نخدمھم
 األكثر المرضى ألسر خاص اھتمام إیالء یتم لدینا،

 یستطیعون ال الذین أولئك ذلك في بما للخطر، عرضة
 من المحدودة مواردھم تجعل الذین وأولئك الدفع

 .الطبیة الفواتیر دفع للغایة الصعب
 

 مستشفى من لألطفال المالیة المساعدة برنامج یدعم
 ذوي من  المرضىRady Childrenلألطفال  رادي
 یعانون الذین أو علیھم المؤمن غیر أو المنخفض الدخل

 حكومي؛ لبرنامج مؤھلین غیر التأمین؛ في نقص من
 الالزمة الطبیة الرعایة تكالیف دفع على قادرین وغیر
 .ألسرھم المالي الوضع على بناءً 

 

 وعائالتنا مرضانا جمیع معاملة یجب أنھ نؤمن نحن
. الدفع على قدرتھم عن النظر بغض واحترام، بإنصاف

 المساعدة على للحصول أسرة كل أھلیة تستند أن یجب
 .المالیة الحاجة تحدید على المالیة

یجب أال تأخذ األھلیة في االعتبار العرق، أو األصل 
اإلثني، أو الوضع االجتماعي، االقتصادي، أو التوجھ 

 الجنسي، أو العمر، أو الجنس أو االنتماء الدیني.
 

 في أسرتك لمساعدة ھنا لدینا المالیة االستشارات قسم
 وبرنامج الصحي التأمین حول معلومات على الحصول
 على ولإلجابة المخصومة، الدفع وخطط المالیة المساعدة

 مستشارینا جمیع سیتعامل. بالفواتیر المتعلقة األسئلة
 .ولباقة بسریة أسئلتك مع المالیین

 

 المالیة؟ المساعدة برنامج ھو ما
 

 على بالحصول للمرضى المالیة المساعدة برنامج یسمح
 عندما مخفضة بتكلفة أو مجاًنا طبًیا الضروریة الخدمات
مستشفى  تفرض لن. معینة أھلیة شروط یستوفون

Rady Children’sالمؤھلین المرضى على  رسوًما 
 الرعایة أو للطوارئ عموًما المطلوبة المبالغ من أكثر

 .األخرى الضروریة الطبیة
 

 المؤھل؟ ھو من
 

یجب على المشاركین في البرنامج تلبیة متطلبات الدخل 
 في 350والموارد المحددة. إذا كان دخل أسرتك أقل من 

المائة من النسبة المنصوص علیھا في المبادئ التوجیھیة 
الفیدرالیة لدخل الفقر، فقد تكون مؤھالً للحصول على 

) إذا كان دخل أسرتك یتراوح 1تغطیة كاملة لفاتورتك. (
 في المائة من النسبة المنصوص علیھا 550  و351بین 

في المبادئ التوجیھیة الفیدرالیة لدخل الفقر، فقد تكون 
مؤھالً للحصول على رعایة خیریة جزئیة. یمكن 

 للمرضى الدولیین التقدم بطلب إلى مستشفى
Rady Children's.للنظر في المساعدة المالیة  

 

 بطلب؟ أتقدم كیف
 

للتقدم بطلب للحصول على مساعدة مالیة، یجب علیك 
إكمال طلب المساعدة المالیة، بما في ذلك بیان الحالة 
المالیة. تتوفر نسخ من طلب المساعدة المالیة وسیاسة 
برنامج المساعدة المالیة وسیاسة الفواتیر والتحصیل 

لجمیع المرضى باللغات اإلنجلیزیة واإلسبانیة 
 والتاغالوغیة والفیتنامیة والعربیة مجاًنا.

 قسم من نسخ طلب المرضى ألسر یمكن
 :التالیة بالطرق المالیة االستشارات

 4005-966-858الرقم  على االتصال
 الزیارة الشخصیة أو إرسال طلب بالبرید إلى:

3020 Children’s Way, MC 5055, 
San Diego, CA 92123 

-www.rchsd.org/patients زیارة
visitors/ financial-assistance 

 
 كیف تعمل عملیة اإلخطار؟

بمجرد اكتمال عملیة األھلیة، ستتلقى إخطاًرا 
بالبرید. سیشیر الخطاب إلى ما إذا كنت مؤھالً 
للحصول على تغطیة كاملة أو جزئیة للفواتیر. 
قد یتم إخطارك بأنك غیر مؤھل للحصول على 

مساعدة مالیة أو أن المعلومات اإلضافیة 
 مطلوبة لنا التخاذ قرار.

 البرامج الحكومیة
 المرضى Rady Childrenیناصر مستشفى 

ذوي الدخل المنخفض وغیر المؤمن علیھم من 
خالل تشجیعھم على التقدم بطلب للحصول على 

برامج المساعدة الحكومیة. إذا لم یكن لدیك 
تأمین صحي أو لدیك تغطیة تأمینیة غیر كافیة 
وتفي بمتطلبات دخل معینة، فقد تكون مؤھالً 
لبرنامج التأمین الصحي الذي ترعاه الحكومة 

 California أوMedi-Calمثل 
Children’s Services یسعدنا .

 مساعدتك في تقدیم الطلبات لھذه البرامج.
 
 

سیحصل المرضى غیر المؤمن علیھم في ھذا المستوى 1
علیھم دفع مبلغ  على رعایة مجانیة، باستثناء أنھ یجب

 Rady Children بسیط وفًقا لجدول مستشفى
 للمشاركة في التسدید

 


