
التوجيهية ألهلية الحصول على المساعدة المالية المبادئ

نحن . تنظر صحة بابتٌست فً وضعك المالً لتقرر إذا كنت تلبً المبادئ التوجٌهٌة للحصول على مساعدة مالٌة أو رعاٌة مخفضة

نحن نستخدم المعلومات . االستثماراتاألشخاص فً أسرتك، وغٌرها من الموارد مثل المدخرات أو  وعددننظر فً دخلك األسري، 

 .التوجٌهٌة االتحادٌة للفقر لتحدٌد أهلٌة المساعدة المالٌة والمبادئالتً تقدمها 

سياسة المساعدة المالية والخصم المالي

نا على فهم المصادر إنها سٌاستنا لمساعدة مرضا. نحن نهتم بمرضانا الذٌن ال نثق من إمكانٌة دفعهم تكالٌف الرعاٌة التً ٌستحقونها

 .التً ٌمكن أن تساعدهم

 :صحة بابتٌست تقدم

  الحكومٌة مثل مٌدٌكاد  للبرامج التقدم أجل منللمرضى  المساعدةMedicaid وغٌرها من البرامج المحلٌة والدولٌة.

 تتم تغطٌة الخدمات الطبٌة  .المساعدة المالٌة أو التخفٌض المالً للمرضى اللذٌن لٌس لدٌهم تأمٌن الذٌن ٌلبون المباديء التوجٌهٌة

ا فً سٌاساتنا المساعدة المالٌة  ًٌ ال تتناسب جمٌع الخدمات الطبٌة األخرى  .(FAP)المقدمة فً مستشفٌاتنا والخدمات الضرورٌة طب

.مع الحصول على المساعدة المالٌة

 المرضى فً دفع فواتٌرهم بطرٌقة  مساعدةهدفنا هو . على الوضع المالً للمرٌض وإجمالً المبلغ المستحق تعتمد الخطط المالية

.عادلة بناء على ظروفهم

  برامج الرعاٌة الطبٌة إذا كان المرضى غٌر مؤهلٌن للحصول على المساعدة المالٌة تتم اإلحالة إلى.

ونماذج الطلب  هذا الملخص، من برنامج المساعدة المالٌة،. سوف ٌطلب منك إكمال نموذج بسٌط وتأكٌد دخلك األسري واألصول

ٌمكن الحصول على نسخ مجانٌة من  .الصندوق الواقع فً كل من مستشفٌاتنا أمٌن ومكتب bmcjax.com/fapمتوفرة على موقعنا على 

مسؤول المساعدة : عناٌة: المالٌة أو الكتابة إلىبرنامج المساعدة المالٌة ونماذج الطلب عن طرٌق االتصال بالمسؤولٌن عن برنامج المساعدة 

 Box 45094, Jacksonville, FL 32232.ب .المالٌة، ص

ٌُرجىإذا كان لدٌك أسئلة أو لمعرفة ما إذا كنت تلبً معاٌٌر المساعدة،  التحدث لواحد من المسؤولٌن المالٌٌن للمرضى على أي من  ف

 .أرقام الهاتف أدناه

عنوان هاتف المستشفى

Jacksonville  904.202.2092 800  Prudential Drive, Jacksonville, FL 32207  الطبً بابتٌست مركز

Beaches  904.627.1898 1350 13th Avenue South, Jacksonville Beach, FL 32250 الطبً بابتٌست مركز

Nassau  1250 South 18th Street, Fernandina Beach, FL 32034 الطبً بابتٌست مركز

South  14550 Old St. Augustine Road, Jacksonville, FL 32258 الطبً بابتٌست مركز

 لألطفال وولفسون مستشفى

904.321.3919 

904.271.6885 

904.202.2092  800 Prudential Drive, Jacksonville, FL 32207 

 جو فً معقولة بتكلفة إلٌها الوصول ٌمكن عالٌة جودة ذات صحٌة رعاٌة خدمات توفٌر هً بابتٌست صحة مهمة إن
والتعاطف االحترام ٌعزز

http://www.bmcjax.com/fap

