
 
 
 
 

 نظرة عامة 

 ملخص بلغة واضحة
 لسیاسة المساعدة المالیة 

بتقدیم المساعدة المالیة إلى األشخاص الذین یحتاجون إلى رعایة طارئة وغیرھا من الرعایة الطبیة   UPMCتلتزم  
تتمكن من الحصول على مساعدة مالیة إذا لم یكن مؤمن علیك الضروریة وال یستطیعون دفع تكالیف ھذه الرعایة. قد  

أو التأمین بمبلغ غیر كاٍف وكنت تفي بمتطلبات األھلیة. كما قد تتمكن من الحصول على مساعدة مالیة إذا كان دفع 
خاص الذین جاھًدا للتأكد من أن القدرة المالیة لألش   UPMCالنفقات الضروریة یعتبر مشقة مالیة بالنسبة إلیك. یسعى  

یحتاجون إلى خدمات الرعایة الصحیة ال تمنعھم من التماس الرعایة أو الحصول علیھا. ھذا ملخص لسیاسة المساعدة 
 . UPMCالخاصة بـ  )  FAPالمالیة ( 

 
 

 توفر المساعدة المالیة 
سیكون من المشقة  كاٍف، أو أو التأمین بمبلغ غیر   قد تتمكن من الحصول على مساعدة مالیة إذا لم یكن لدیك تأمین،

المالیة أن ندفع بالكامل النفقات الضروریة المتوقعة لحالة الطوارئ وغیرھا من الرعایة الطبیة الضروریة التي تتلقاھا  
یرجى مالحظة أن ھناك بعض االستثناءات من الخدمات التي ال تكون مؤھلة بشكل عادةً للحصول .  UPMCفي 

في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، عملیات زراعة األعضاء وخدمات التجمیل  على المساعدة المالیة، بما 
 وخدمات أخرى.

 
 

 متطلبات األھلیة
مستوى الفقر الذي  مراجعة دخل األسرة بناًء على تُحدد المساعدة المالیة بشكل عام بناًء على الحاجة التي تُقررھا

ض. إذا كان دخلك و/أو دخل الطرف المسؤول یُشكالن معًا ومقدار مسؤولیة المری )FPLوضعھ االتحاد الفدرالي (
عن الرعایة  % من المبادئ التوجیھیة الفیدرالیة الخاصة بالفقر أو أقل من ذلك، فلن تتحمل أي مسؤولیة مالیة250

%، فقد تحصل على أسعار مخفضة للرعایة التي  400و   250إذا كانت النسبة تتراوح بین . UPMCالتي یقدمھا  
بموجب برنامج تقدیم المساعدة المالیة إلى  یوفرھا الُمقدم. ولن یدفع أي شخص مؤھل للحصول على مساعدة مالیة

الموظفین الفنیین العاملین في القطاع الصحي أكثر من المبالغ التي تُدفع عموما إلى األفراد الذین لدیھم تأمین یغطي  
ى أنواع معینة من المساعدات الحكومیة، فقد نفترض في بعض  ھذه الرعایة.  إذا كنت مؤھالً بالفعل للحصول عل

الحاالت أنك مؤھل للحصول على مساعدة مالیة. إذا كان لدیك تغطیة تأمین كافیة أو تم تحدید أن لدیك دخل كاٍف لدفع 
على شرح تكالیف الرعایة، فقد ال تكون مؤھالً للحصول على مساعدة مالیة. یُرجى قراءة السیاسة الكاملة للحصول 

 وتفاصیل كاملة.
 
 

 أین تجد المعلومات 
أو الحصول على نسخ من ، FAPھناك العدید من الطرق للعثور على معلومات حول عملیة تقدیم طلب 

 للتقدم بطلب للحصول على مساعدة مالیة، یمكنك:. FAPأو  FAPاستمارة طلب 
المزید  وحدد "معرفة UPMC.com/PayMyBillقم بتنزیل المعلومات عبر اإلنترنت على الموقع   •

 حول خدماتنا المالیة". 
 



المعلومات أو المساعدة كتابیًا عبر البرید أو عبر تحدید موعد لزیارة مركز الخدمات المالیة  اطلب  •
 UPMC Quantum 1 Building, 2 Hot Metal Street, Pittsburgh, PAللمرضى في 

 .4، الخیار رقم 8359-371-800-1عبر االتصال على الرقم  15203
 .2، الخیار رقم 8359-371-800-1 الرقمالمعلومات أو المساعدة عبر االتصال ب اطلب  •

 
 

 توفر الترجمات 
یمكن تقدیم سیاسة المساعدة المالیة، واستمارة الطلب، والملخص بلغة واضحة باللغات اإلنجلیزیة واألسبانیة 

لك بأحرف كبیرة وبطریقة بریل. قد یوفر  والعربیة والفرنسیة واإلیطالیة النیبالیة والروسیة والصینیة والطباعة
UPMC  أدوات مساعدة للترجمة أو أدلة الترجمة أو توفر المساعدة من خالل االستعانة بمترجم مؤھل یُتقن

، UPMCلغتین حسب الطلب.  للحصول على معلومات حول برنامج المساعدة المالیة وخدمات الترجمة من  
 . 2، الخیار رقم 8359-371-800-1 یرجى االتصال بالُممثل على الرقم

 
 

 التقدیم كیفیة
تتضمن عملیة تقدیم الطلب ملء استمارة المساعدة المالیة وإرسال االستمارة مع المستندات الداعمة إلى 

UPMC تحدید موعد لتقدیم الطلب بنفسك على العنوان المدرج أدناه باالتصال على   للنظر فیھا. یمكنك أیًضا
 طلبات المساعدة المالیة إلى المكتب التالي: . ینبغي إرسال  4، الخیار رقم 8359-371-800-1الرقم 

 
 

 مركز الخدمات المالیة للمرضى 
UPMC 

Quantum 1 Building 
2 Hot Metal Street 

Pittsburgh, PA 15203 
 
 

سومرست إرسال مواد تقدیم الطلب بالبرید إلى العنوان المناسب  UPMCكین و  UPMCیمكن لمرضى  
 أدناه:

 
 

 
UPMC كین 

4372 Route 6 
Kane, PA 16735 

8585-837-814 
 

UPMC سومرست 
 عنایة: أمین الصندوق

225 S. Center Avenue 
Somerset, PA 15501 

814-443-5002 


