
 المركز الطبي بجامعة برينستون
 ")PLSموجز مبسط اللغة (" -سياسة المساعدة المالية 

 
) في المركز الطبي بجامعة برينستون لتقديم المساعدة المالية الجزئية أو الكاملة للمرضى المؤهلين FAPتتواجد سياسة المساعدة المالية (

لتغطية نفقات الخدمات الطبية الطارئة أو الضرورية طبياً المقدمة من قبل المركز الطبي بجامعة برينستون. على  المرضى الذين يبحثون 
 ملخص ضمناً.عن مساعدة مالية التقدم بطلب للبرنامج ال

 
تطبق سياسة  خدمات الطوارئ أو الضرورية طبياً المقدمة والمفوترة من قبل المركز الطبي بجامعة برينستون.  - الخدمات المؤهلة

المساعدة الطبية فقط على الخدمات المفوترة من قبل المركز الطبي بجامعة برينستون. الخدمات األخرى المفوترة بشكل مستقل من قبل 
 مات آخرين قد ال يمكن تغطيتها تحت سياسة المساعدة الطبية. مقدمي خد

 
طلب كامل للحصول على المساعدة المالية ("الطلب") (بما في  ون الخدمات المؤهلة الذين يقدمونالمرضى الذين يتلق - المرضى المؤهلين

 عدة المالية من قبل المركز الطبي بجامعة برينستون.ذلك الوثائق ذات الصلة / المعلومات) والذين تقرر أنهم مؤهلون للحصول على المسا
 

 يمكن الحصول وتكملة وتقديم سياسة المساعدة المالية والطلب على النحو التالي: - طريقة  تقديم الطلب
 

 .Centers of Careداخل   Atriumيستطيع  مرضى المركز الطبي بجامعة برينستون الحصول على الخدمات بالقرب من  •
رسل لك الوثائق أو حدد موعداً مع المستشار المالي عن طريق االتصال بالمستشار المالي في المركز الطبي بجامعة أطلب أن ت •

 .609-853-7852برينستون عن طريق االتصال بالرقم 
مركز الطبي اطلب الوثائق عن طريق البريد أو القيام بزيارة شخصية أو تحديد موعد للمقابلة. عنوان المستشار المالي التابع لل •

 Atrium Center. الزيارات الشخصية والوصول لخدمات المرضى يقع في One Plainsboro Roadبجامعة برينستون هو 
of Care .الموجود في الطابق األول ، 

 .https://www.princetonhcs.orgقم بتنزيل الوثائق من الموقع اإللكتروني للمركز الطبي بجامعة برينستون.   •
أرسل الطلبات المكملة (مع كافة الوثائق والمعلومات المحددة في قائمة المتطلبات للمركز الطبي بجامعة برينستون إلى:  •

University Medical Center of Princeton Patient Access Services, Financial Counselor, One 
Plainsboro Road, Office # T1144, Plainsboro, New Jersey 08536؛   

 أو قم بتسليمها باليد للمستشار المالي.
 

باإلضافة إلى ذلك، األشخاص الذين   مؤهلين للمساعدة المالية.كافة األشخاص غير المؤمنين يكون عادة  - تحديد التأهيل للمساعدة المالية
٪ من 300ذلك باستخدام مقياس متدرج، عندما  يكون دخل أسرهم اإلجمالي يساوي أو أقل من ليس لديهم تأمين كافي، قد يكونوا مؤهلين، و

األهلية للحصول على المساعدة المالية تعني أن تغطية رعاية األشخاص المؤهلين كليا أو "). FPGتوجيهات الحكومة الفدرالية للفقر("
القسم  IIRC، كما هي محددة في القسم AGB) لألشخاص المؤمن عليهم ("AGBجزئيا لن تفوتر أكثر من "المبالغ المفوترة عادة" ( "

501)r.(مستويات المساعدة المالية استناداً على دخل األسرة اإلجمالي و توجيهات الحكومة الفدرالية  ) من قبل إدارة اإليرادات الداخلية
 للفقر فقط هي:

 
  ة الفدرالية للفقر% من توجيهات الحكوم200إلى  0دخل األسرة اإلجمالي عند  •

 دوالر مفوتر للمريض. 0المساعدة المالية الكاملة: 
  % من توجيهات الحكومة الفدرالية للفقر300إلى  201دخل األسرة اإلجمالي عند  •

 المساعدة المالية الجزئية: المبالغ المفوترة عادة هي الحد األقصى المفوتر للمريض.
 

وتعتبر أيضا معايير أخرى خارجة عن توجيهات الحكومة الفدرالية للفقر (أي توفر النقد أو األصول األخرى التي يمكن تحويلها مالحظة: 
عن  إلى مبالغ نقدية، وفائض صافي الدخل الشهري بالنسبة لنفقات األسرة الشهرية)، مما قد يؤدي إلى استثناءات لما سبق إذا لم يتم اإلبالغ

لي، سوف يتطلب توفير معلومات عن كيفية تلبية االحتياجات اليومية. يراجع المستشار المالي بمركز الطبي بجامعة برينستون  الدخل اإلجما
مركز الطبي بجامعة برينستون. الالطلبات المقدمة والمكتملة ويقرر أهلية المساعدة المالية وفقاً  لتوجيهات الحكومة الفدرالية للفقر الخاصة ب

 ر في الطلبات غير المكتملة، ولكن يتم إخطار المتقدمين ومنحهم الفرصة لتقديم الوثائق / المعلومات الناقصة.ال يتم النظ
 

بلغات أخرى حيث تكون اللغة الرئيسية  في منطقة جز المبسط اللغة ونموذج الطلب ويقوم المركز الطبي بجامعة برينستون بترجمة المو
 فرد، أيهما كان أقل. كما تتوفر خدمات الترجمة لتلبية احتياجات المريض.  1000% أو 5خدمات المركز الطبي بجامعة برينستون  تمثل 

 
 One: المستشار المالي بالمركز الطبي في جامعة برينستون وعنوانه  بـ لمساعدة أو االستفسار يرجى الزيارة أو االتصالللحصول على ا

Plainsboro Road ؛ للزيارة شخصياً، توجه إلىPatient Access Services  الموجود بالقرب من األتريوم في الطابق األول أو
 مساء. 4:00صباحاً إلى  7:30إلى الجمعة من الساعة من اإلثنين  609-853-7852اتصل بالرقم  

https://www.princetonhcs.org./

