
  
   

 
         
     

         
        
      

       
     

              
 

   
                                      
                                             

                     
 

   
                                           

      
 

  
                                        
                                        
                

 
                                      

                                           
                         

                                          
                    

 
                                            

      
 

                                  
                                      

                                   
  

 
               

 
                                               

                                               
                                               

                                                   
     

 

 تسابتیب حةص
 تءاراجإلاو ةسایسلا لیلد

 . 3.14 مقر
 :وعضولما

 ىتشفلمسل ةیالمال ةداعلمسا سةاسی
 ىرضمال ایةعر :ملقسا
 ةیالمال

 :نیارسال خیارت
 یولیو 30 2022

:لحم لحی  :يلألصا خیارتلا
 1998 روبكتأ

:قطانال  :عةجارلما خیارت
 ،یونیو 1 2023

(CTO) (SVP) /ىلعاأل یاجوولنتكال ولؤسموولألا سرئیلا ئبنا ،ناغفینی توكس 
 :دتمعم

 ةاسیسلا
ًا  نظرلا رفصب ىضرملا عیجمل ةئراطوال ةمزالال طبیةلا ایةعرلا ریتوف ىإل استناسی دفھت ،ةیاسألسا ایمھقو اتھلارسو تسابتیب ةصح ةفسلفل قوف
 ىلع ةاسیلسا هذھ قبطنت ال .أ فقرلما في ینجردلما ملھ دمقموال تسابتیب ةصح تایتشفمس ىعل طقف ةاسیلسا هذھ قبطنت .ةیالمال ھمدروام عن

 .ةئراطوال ةمزالال طبیةلا ایةعرلا ضمن رعتبی ال رخآ ءارجإ أو يریاتاخ ءارجإ أي ىعل أو ب فقرلما في نیجردمال یندملمقا

.I 

 ضرغلا
 ننواق تالبطمتلًاقبوط ةثلامال ةاسیلسا في ضحوم ھو ابمحس ةددحمال ةیالمال ةداعلمسا رییاعم مع نقوافتوی نیذال ىرضملل ةیالمال انةعاإل یمدقت
 IRC §501(r). ةیخلداال تدارایإلا

.II 

 فاتیرتعال
 طیةغبت ونتعتمی ینذلا درافألل ةدملمقا ةمزالال طبیةلا ایةعرلا تادمخ ریظنًةامع ةرتفوملا ةیملقا :”AGB“)( معا كلشب اھرتوتف متتتيلا غالبمال
ً تسابتیب ةصح تیافشتسم ھاررقت يتوال ة،یاعرلا هذھ ریتوفل مینیةأت  تاكرشو ةداتلمعا ةیحالص ایةعرلا اتكشر ابھ تسمح لتيا تابلطاملا ىعل اءنب
ً (12) . رشع اثني ردام ىعل ةیحالص ایةعرلل ریةاجلتا ینأمتلا  .ھـ فقرلما رظناةقبسا رةفت يفارھش

.III 

 تتم لتيا غالبمال دیدحتل تسابتیب ةصح تایتشفمس ادمھختتس لتيا ویةمئلا بنسلا :”%AGB“)( معا كلشب اھرتوتف متتيتلا غالبمال ةسبن
 ةمزالال طبیةلا ایةعرلا عن ھاتبالطام لك ةقسم قیرط عن الغھابم تسابتیب ةصح تایتشفمس من ىتشفمس كل بتسحت (AGB). ماع لبشك ھاترتفو
اً (12) رشع يثنا ردام ىعل ةیحالص ایةعرلل ریةاجلتا ینأمتلا تاكرشو ةداتلمعا ةیحالص ایةعرلا تاكرش اھب نتذأ لتيا  ىلع ةقبسا رةفت في رھش

ّثُتس . (AGB)تابلطاملا لكتب ةالصل تذا ضیرلما مورس يلماإج ًا ماع لبشك ھاترتفو تتم لتيا غالبمال سبةندح قطب ویسن  نوضغ فيُستو
اً 120 ً 12 الـ رةفت یةاھن من ومی  .ھـ فقرلما ظرنا ).AGB( معا لبشك ھاترتفو تتم لتيا غالبمال سبةن بسالح ةدمختلمساارھش

 قعوملا ىعلو د قرفمال في ةیرقلوا خةسلنا ىعل روثعلا كنیمكترناإلنت ربع خةسون قیةرو ةخنس ضمنتی ذيال ،ةیالمال ةداعلمسا بطل : .بطلال
 https://www.baptistjax.com/patient-info/financial-assistance. ىعل تسابتیب ةصحل ونيركتلاإل

(تسابتیب ةحص تافیشستم  تسابتیب طبيلا زركلما ز،شتیب تسابتیب طبي زكرم تسابتیب ةصحل عةابلتا ةدلحاا ةیحالص ةیاعرلا تایتشفمس یعمج :
 مساأق لتشم يتوال ،ن)وسفلوو لفاطأ ىشفتومس ثساو تسابتیب طبي زكرم ،سونا تسابتیب طبي زكرم ،لیفنسوكجا تسابتیب يطب كزمر ،اليك
 يف تسابتیب رئواطو یف،لكوأ في تسابتیب ئراوطو ث،رون في تسابتیب رئواط زكرم( ةلتقلمسا رئواطال زكارمو ةیرجلخاا تداایعال
 ).مدینةلا زكرم

ةئارطاةیبلطا ةایعنلا رئةاط بیةط ةلحا مع ىرضملل تسابتیب ةصح ىتشفمس قبل من ةدملمقا ةیحالص ایةعرلا : .ل

اً لتشم دق ،ةیافك ةدش تذا ةدحا ضارعأ ھي ةیحالص ایةعرلا ةلحا :ةئارط ةطبی التاح  طبیةلا ایةعنلا بایغ يدیؤ أن عتوقملا من ثحی ،ةدیدش المآ
 اللختاال وأ سمجال فئاظلو ریطخلا فعالض أو ،نجنیلا أو لمالحا ةرأمال لكذ في ابم ض،یرملا ةصح ىعل دیدش رطخ ىإل لعقوم لبشك ةیرفولا
 ءاجرإل افك توق ناكھ یكن لم ذاإ تصالقت من انيعت لتيا لمالحا ةأرملا یفرعتلا ذاھ ملشوی .ديسج ضوع أو ءزج أي في ریطخلا يفیظلوا

اً لیشك دق قللنا أن أو ،ةدالوال قبل رخآ ىتشفسلم منةآ لقن لیةمع  رارمتساو ةیداب ىعل ةدلأ ناكھ أن أو ،نجنیلا أو ضیرملا ةالموس ةصح ىعل رطخ
 .ةیألغشا قزمت أو حمرال تصالقت

https://www.baptistjax.com/patient-info/financial-assistance


                                    
           

 
                                  

               
 

                                           
                                              
                                              

                 
 

                                             
                                             

                                           
                                              

                
 

                                     
            

 
                                                 

                                     
                                         

                                       
  

 
                                              
      

 
                

 
                                             
                        

                                            
                                           

                                                      
                                       
                                           

                                                  
                                                

    
 

           
 

                  
     

 

 ًاقفو ةدتملمعا Medicaidو Medicare كزامر قبل من ةدتملمعاحئواالل :)EMTALA( ملعلانونقاوئاروطلا التاح فييبلطاجعاللانونقا
 .1986 مالع لملعاننووقا رئواطال التاح في يبطلاجالعال ننوقال

 عدةستبملالصوألا .الرود 75,000 منىلأعبةنولمسكایرغتالكتلمماوتاراثمتالساوتراخدمللةدلاعال قیةوسلاةمقیلا :ةدئالزاةریدیقلتالوألصا
 .ةھلؤمال دعقاتلاططخ من ارھیغوططخ )ب(403 (b) ة،طخ )فلأ(401 (k) ،ةھلؤمال دعقاتلاطخط في تدقع لتيا

 فرطل درفال ونید یعب )1( ىعل يوطتن لتيادرفال دضةیحالص ایةعرلايدممق قبل من تءاراجإلا :”ECAs“)( ةیدعا یرغةعوجممتءاراجإ
 ایةعرلا رفض أو جیلأت )3( ،ناتمئالابتامك أو كلتھمسلا انتمئاتاطاقبریراقت التاكوىإل درفال عن لبیةسلاتاوملعلما عن غالبإلا )2( ث،لاث
 تبالطام اءستثناب( ائیةضق أو ونیةانق اتءاجرإ )4و( ،ًاقبسا ایھلعلصولحاتم لتيا ایةعرللدرفالعدف دمعب،بسبوأ فع،دلالقبةمزالال طبیةلا
 ).طسو حل أو ویةسلتا أو ةیخصشال ابةصاإل محكبقلتعلماةولدال ننوقا ابھ یسمح لتياتازامتیاالوسالفإلا

 والیةلاننوقا بموجبابھببس خصمال عیتوق تسابتیبةصح ىفتشلمس قحیتازامتیا أي ىعل لتمیش ال )ECA( دياع ریغ صیلحلت ءارجإ أي
 تباصاإقلحو يفبسبتثلثا رفطضد ضیرمافعھریىودع عنأشتن لتياتالحصاملاأومكاألحاأوتیاسوتلاتالحصمأنبشكذلو
 ىلعلصولحا في ىفتشلمساقحلامُعیالأبیج ناھ ومن ر،رضتملاضیرملا من سیلو ث،لاث رفط من أتيتتالیحصتال هذھضبع .یضرملبا
 نوناقبموجبطسولاللحاأو ویةسلتاأو،كمحالعئوقا ءجز إنفك،لذىإلةضافإلبا .ضیرملادضذتخم صیلحتءارجإ أنھ ىعل تدارایإلاهذھ
 .ایةعرلا لكت عن یضعوت أنھ ىعل باسنملشكب لیھإرظنیدقىتشفلمسا متھقد يذال ایةعرلل والیةلا

 لیةھاأل دیدحتل دمختسی ذيوال انیةساإلن تامدخوال ةحالص ةرازو قبل من ًاویسن رداالص لخدال رداإص :”FPL“)( اديحتالا رقفلا وىتسم
 .ج فقرلما في رتوفم )FPL( يرالدیفال رقفلا ىوتمس لدوج .دئاوفوال امجربلا ضبع ىعل لصولحل

 دض )ECAs( دياعریغ صیلحتءاجرإ أيردوص من اًومی 30 عن لقیالام قبل ضیرملاىإل دمقمبتوكمراطخإ :يائھلنالصیحلتا ارخطإ
 وينی ذيال )ECA(s)( دياعال ریغ صیلحلتاءارجإ عةطبی ددحیو ینقحتلمسادرافأللةتاحمةیالمال ةداعلمسا أن ىإل ریشی ذيوال ضیرملا
 .روكذمال )ECA(s)( دياعالریغ صیلحلتاءارجإهدبع خذُتیس ذيال ائيھلنادوعلماىعل ّصوین هذتخاا )رخآلا فوضملا رفطلا أو( ىتشفلمسا

 صیلحلتاراطخإ مع ةیالمال ةداعلمساةاسیسقفوةضورلمعاةداعلمساو لیةھاأل تالبطمت زیوج ذيال ط،یسبلا ويغالل لخصملا من ةخنس قف ُرتس
 .ائيھلنا

 رییاعم هددحت ذيال نحولا ىعل عفدال ىعل رتھقد دمع بببس عنھ ًالسؤوم ضیرملا ونیك ال ضیرملا ةرتواف من ءزجلا ذاھ :ةیالمال ةدعساملا
 .ةاسیلساهذھ في مبینةلاةیالمال ةداعلمسا

 .تامصوخ أو تیاسوت أو تادعاقت أي قبل ةدملمقاتمادلخلتسابتیباھتضرفيتال غالبمال :ضیمرلامسور ليامجإ

 ةیرورض ونتك )1: (لیةالتاطورشلاایھفرتوفت لتياةبوطلمال أو ةدملمقاتامدخال أو عئابضال وأةفیللحا أو طبیةلا ایةعرلا :ةمزاللا ةطبیلا ةیاعلرا
 ةقافوتمو ،ةددحمو ةصصمخ )2( ؛نآم روجخدیدحتلضیرملللضأف مقییتل أو دیدش ألم ففیخلت ،ركبی زعج أو ریطخ رضم نعمل،ةیالحاةیمالح
(ضیرملا تیاجاتاح نع دیزت الو ،جالعال تتح ابةصاإل أو ضرملل ةدكؤم تصایشخت أو ضارعأ مع  ھنیةملا طبیةلا رییالمعا مع قفتت )3. 

 ةدممق ونتك نأ یمكن لتياةمدخال ىوتمس تعكس )4( ؛ھیقیقتح أو ریبیةجت تیسلو ،طبیةلا ةنولمعا امجنرب هددحی ذيال نحولا لىع ایھلع رفاعتملا
 يفابھ دقصیال قةریطب ؤثثةمةلؤھم )5و( .والیةلاىوتمس ىعل ةلفتك لأق أو ظافتح رثكأوأردقال سفنبلافع عالج الھ رافتویاليتوال ،ناأمب
 حیةالنا من ةمزالتیسليخلداالضیرمللىتشفلمسا فيةدملمقا ایةعرلا .ھارموف أويقتلملل ایةعرلا دمقمو،يقتلمللةحراالریتوف لألوامقاملا
 ةیرجلخااةدایعالساسأىعل لیةعافرثكأ ادیةصقتاقةریطوبلافعلبشك ایمھدتق یمكنو،سبةامنلا طبیةلاایةعرلامكاأحمعةقافتومتنكاذاإ طبیةلا

 عئابضال أو ،ةلباقم ایةعر أو طبیةلا ایةعرلا دتماع أو ىصأو أو صفو دق ةمدخال دمقم أن ةقیقح .لفتخمعنو من نییخلداال ىضرملا أةشمن في أو
 لكىعل ةمزالال طبیةلا ایةعرلالتمتش .طبیةلا حیةالنا من ةیرورضاتھاذدح في تامدلخا أو عئابضال أو ایةعرلاهذھ مثل لجعتالتمادلخا أو
 .ةئراطلا ةطبیلا ایةعنلا عانوأ

 .ةیالمال ةداعلمسلبطلال مقییوت لبوقللخومفظوملا :ضیمرلليالمال دأییلتا

 تایسوتلاو قدیةاعلتا تامزاتاللا/تاعدفوملاكلقیبطتدبعهدداسلًایصشخ عنھ ةیلوؤلمسا یضرملاملحیت ذيالغبلمال :ضیمرلاب اصخلادیرصلا
 .ثالثال فرطللةحقتلمسا ینأمتلاتاروفصمو



                   
                      

   
 

                       
     

 
 

   
 

  
                      
                     

                   
                  

 
                         

                     
                      

          
 

                   
                     

                
 
 

      
               

                  
                      

                    
                

                   
                      

                    
                  

      
 

                    
                          

                   
                      
                     

 
                    

  
 
 

.IV 

 تباساحلاقسیتن درجموب .ةریھشلاتاوعفدملابرتیتدحدت أن،ةیلخدااللصیحلتاةلیمعءاأثن قتو أييف،تسابتیبحةصلزوجی :عفلدا تارتیبت
 ىإل باسحال لا ُحسیف،ةصخصملاتارتیبلتا فقوقحستملا ادسد يف ت،قو أي يف ن،یدملاقفخأ ذاإ . ًاریھشًافشك رضمال ىقلسیت ع،فدلابرتیت مع
 .ةتصخملصیحت لةكاو

 ًءابن أو ثالث رفطادمھقيتال تاومللمعاىعل ًءابن ةیالمال ةدعاسمال ىعل لوصحال قحستی ما دفر أنب ارقرإ :يفزاجلاةالیمال ةدعساملا یدحدت
 .ةیالمال ةدعساملبا قابس ارقرإىعل

 تااءرإلجا

 صحفلا/فیرعتلا
 التاحاھفیدجوتيلتاتالاحاليف أوئرواطالةفغر ىلإ خصشمدیقتدعن .يبطال مییقتلاىعل دتمیع وفسةطبیلا یةعارلايقلتلتاجایتحالامییقت

 ًاقفوعفدالىعل ةردقلا عن رظلنا رفصب،یةعارلانولبطینذیلاىضرمالعمیجلًارئاطاًجالعتستیاببةحصتافیشستممقدت وفس،ئةرطا ةطبی
 لمث( ئةرطالاةبیطلاتالاحال يف یةعارلامدیقتلقب ءراجإ أي يفتسابتیبةحصتافیشستمطرختن لن م،عأةراعبوب .EMTALA تالبطمتل

 .یةعارلاهھذ ساملتا من دافرألاقعیی أنلوعقموحنىعل قعتویيذوال )نودیلالصیحتةطشنأ أو دداسال تالبط

 ىإل اصخشألالاحی قد ،يالمال أو/ويبطال مییلتقا عدب .نأمك امكل یةعارلامدیقتلقب يالممییتق ءراجإمیت أن يغینب ،ئةرطا رغی اتمدخبطل دعن
 ىإل فةضاإلبا .ةیالمالتداعاسمال فضرمیتدفق،ةسبامنلاةأشمنلايف یةعارلاىعل لوصحال یضرمال فضرذاإ .تامدخال من ةسبامن ةلدیبجمراب

 لقب من یضرمال ىإل رظین وفسف،ئةرطا رغی اھأن حضواال من يتال تامدخلل ئرواطال ةفغر ىلإءيجمال يف یضرمال رمستا ذاإ،كذل
EMTALA ةیالمال ةداعسملا فضرمیت قد نكول ،وبلطم ھو اكم. 

 تالاحإلا أدتب أن نیمك .يولألكشبھانوددحی أوةیالمال دةعاسملا ارقرإ التاحإتسابتیبةحصتافیشستمولثومم یضرمللنویالمالنلوسؤوملاأدیب
 غلتب یضرمال تاانبی عیجم إنف،كذل ىإل ةفضاإلبا .يولدالعتمجلماءضاعأ أومھائطبأ أونریخآتسابتیبةحصيظفومةطسواباھیدحدتمیت أو
 .تسابتیبةحصتافیشستملةیالمالةداعسملا سةیاس جبومبةدعاسمىعل لوصحللمدیقلتاةفیكیوةیالمالتداعاسمالرفوبتىضرمال

 ةیمالال ةعدسامال لىع ولصحللةیلھألا
 لخد .www.baptistjax.com/fap طابرلاىعل تسابتیبةصح قعومىعل ضریمللنلییاملانیولؤسمالب الصتالاتامولومع ةسایسلاهھذ رشُنت
 لخد ھمیدلنذیلاىضرمللةسبلناب .ةیالمال دةعاسملاىعل لوصحللةلیھألليساسألارایلمعايھةریدیقلتا ولصألان،ایحألا عضبيفو،ةسرألا

 ضریمللةحقستملاةیالمالةعداسملامةیق ونكت،جقرفملا يفھلیع العطالانیمك يذوال ،يالردیفال رقلفاىوستم من قلأ أو %200 يواسی يئلاع
 ونكت ،يلاردفیلا رقفلا ىوستم من %400 من لقوأ %200 من ركبأيئلاعلخدمھیلدنذیلاىضرمللةسبلناب .یضرمالب اصخال یدصرلل یةوسام
 ةریدیقلتالوصألالمشت .ةدائزلاةریدیقتلالوصألالعفب فضخُمال یضرمالب اصخلا یدصرلل یةوسام یضرملل ةحقستملاةیالمال ةدعاسمال ةمقی
 أي منب ُطلی لن .الرود 75,000 عن اھمتقیدزیتيتالةكنیسلارغی تاكتلمموال تارامستثالاوتراخدمللةدلاعالةقیوسلاةمقیلاتراخدمةدئزاال
 امع كلشباھرتوتف متتيتال غالبمال من ركثأ اددس،ةسایسلا جبومبةیالمال ةعداسملاىعل ولصحلللھمؤ ،تاقألوا من قتو أي يف،ضریم
)AGB( اًھرش 12 ةرفت ردامىعل ةحونلمماتابالطمال ىإل ةدتنسملااھسبتنقطبیتقریط عن غالبمال هھذ حددتسوةمزالال ةبیطلا یةعارلارظین ُ 
 كلل حضومال باسحوال تسیابتب ةحص تایفشتسم من ىفشستم كلل )AGB( عام لكشباھرتوتف متتيلتاغالبمال ةسبنلصیاتف نودجت .ةابقس
 .ھـ قرفملا يفالھ ةویمئ ةسبن

 راتیوفلا شفكيفةرھاظوال ةددسملارغی یضرمالبصةاخلاةدصألرا إنفك،لذ معو .یةعارلا من ةحداوةلقح من ةدعا یضرمال ةصدرأنوكتت
 فةاضإلةلھمؤ ونكت قد لھ ةلیالتااًھرش 12 والـ ةیالمال ةدعاسمال بطل خریاتلقب اًمیو 240 عن دزییالابم ھمدیتق دبع ىفشتسمال من جورخال دبع
 حددملاغبلمال زتواجتيتوال بھساحىعل ةدسدمتاوعفدم أيدرستسی ةیالمال دةعاسملاىعل لوصحلللھأیتضریم أي .اھلیإةیالمال ةدعاسمال
 ،رغیتقد یضرملليالمال ضعلوا أنىإلرشؤم أيكاھن انكذاإك،لذ معو .ةثلامال یةلمالاةدعاسمال سةیاس جبومب یضرمالب اصخال یدصرلا نھبأ
 .ةیالمالةعداسملاىعل لوصحللدرفلاةلیھأيفرؤثیقديذوال ،يضامالبطلالمدیقتخریات عن رظلنا رفصبتاومللمعاثدیحتمیتدفق

 ىعل لوصحلل ًالھمؤ نكویس ، Medicaid جمارنبب تصخمال َّفكلمال مرألاعابیت أن دبع ، Medicaid قحستیضریمل وعفدم یرغ یدصر أي
 .ةیالمال ةدعاسمال

 .أ

 .ب

http://www.baptistjax.com/fap


     
                      
                   

                      
                 

 
                   

                    
                 

         
 

                    
              

                 
        

 
                      

 
          

   
    
    
       
     
   
            

 
         

      
      
      

 
                     

                      
                    

              
 

                     
             

                   
                         

        
 
 

                                                             
                            

   

 قئاثولوا تباطلالمیدتق یةلعم .ج
 دجومولا،ةیالمالةعداسملابطل لاإكم ھلیع جبیةمزالالةطبیلایةعارلارظینةیالمالةعداسملاىعل لوصحللًاقحستمنویك قدھأننیظدفر أي

 رعب وأتافیشستملل فقرم كل يف ًاصیخشروضحال أو www.baptistjax.com/fap تسابتیبةحصليونركتلإلا قعمولاىعل أو ،دقرفملا يف
 راتیوفلاتافشوك وأجورخاللقبراتیوفلاتاوفشكىعل طقفقطبیندفق ك،لذمعو؛تقو أييفبطلالمدیقتنیمك .لابقم وندب )بطلال دعن( دریلبا

 .هعدباًھرش 12 لـالواطوبطلالمدیقتخریاتلقباًمیو 240 عن دزییالأةطریشجورخال دبع

 يمدمق عجیشتمیت .ةونیرتكإللوا ةقیرولاتابطلال رفاوتت .ةیالمال ةدعاسملل ةلیھألاىعل ظافحلالجأ من یدجد بطل لاإكم جبی،بطلال ءاھانت درجمب
 دمقملقب من بطلال عقیوت جبی .ةیالمالةدعاسمالقوثیلتتابث كلشمدیقتيفةدعاسمللىضرمللةیالمالتامدخاللسؤومماخدتسالتالبطلا
 خصشّيألنكیم .2092-202 (904) قمرفاتھىعل ىضرملل يالمال لسؤوملا مع لصواتال نیمك .یضرملل يالمال لوؤسموال نماضال/بطلال
 .2435-202 (904) مرق ىعل لاصالتا رىخأةغبل ةدعاسمال ىإل ةجاحب

 تابطلالمدیقتنیمك .ةیالمالةدعاسمالىعل لوصحللةلیھألاددیحلتةدمختسلماتادستنملامدیقوت ھلامبكبطلاللاإكم عن ًالسؤومبطلالمقدم ونكی
 Baptist Health ىإل لسرمال دریلبا رعب أو ، my.baptistchart.com يونركتلإلا قعمولاةرازی قریط عن ةمعداال تدانتسموال

Jacksonville، Box 736048 P.O. ، Dallas ، TX San يف ًاصیخش أو ؛ 75373-6048 Marco East Plaza، 3563 Philips Hwy ، 
Jacksonville، FL  .com .pfsfaappt@bmcjax:ينورتكإللادریلباةطسواب أو ؛ 32207

 :يیلاممركثأأودحواىعل قائوثلاذهھلمشتتقد .ھولصوأ ھخلدبقلعیتامفیمعلدا یضرمالمقدی أن جبی،بطلالبانجىوإل

 :يیل امم ركثأ أو دحوا ىعل لخدال تاإثب لمشتی قد
 ،W-2 ذجومن •
 ،بتوارال تاكشی مائسق •
 ل،خلداةریبضتراراقإ •
 ،رحال للعما من رئاسخوال حابألرا مةئقا •
 يعامجتالا نامضال لخد •
 يرامستثا لخد •
 )دقفرم(ال ھلیع ّعقومالمعلدا ابطخ،خلددجوومعد لةحا يف •

 :قاطبالنا حسبب،يیل ما ىعل لوصألاتاإثب لمشتی قد
 ةیارخدالاو یةرجالا تباساحلل ةفیرصملا تافوشكال •
 یةلحالاةانیزمیلا مع رامستثالامائوق •
 )يساسألا كنكسم الفخب( يراعقلا نھرال نابی •

 عااتببةیالمالةدعاسمللھقاقحستا من ققحلتل حصفلل یضرمالعضخیدفق،لتممك بطل ىعل لوصحالنلتیواحمدبعتسابتیبةحصىعل ذرعتذاإ
 1نمیأتةخطمھیلدنذیلاىضرمللكتليفزاجالةلیھألایدحدتتالیمع ديؤتلنتسابتیبةحصأنكذلمرغطرشتوی؛يفزاجالةلیھألایدحدتةریقط

 ىضرملا مقدی أن جبی )."ةكشبلا رجاخىضرمال"("ةیخلداال ةكشبلا" ىإل ونمُضیىحت ةصل تذا تسابتیبةحصىفشستم مع ھایلعداقعتمرغی
 .ةسایسلاهھذ ىضقتمبةیالمالةدعاسمالىعل لوصحللنلوھأتیىحت ًالتممك ًالبطةكشبلا رجاخ

 من اًمیو )30( نالثیث اللخرظلناةداإلع بطل لاسرإقریط عن رراقالةعجراموابطلی أننیمك ةیالمالةدعاسمال من وامرحنذیلا اصخشألا
Baptist Health:يالتلا نوانعلل رراقال خریات Jacksonville ، Box 736048 P.O. ، Dallas ، 75373-6048 TX، لوسؤم :ةایعن 
 تباساحلاةعجرام تمتفسو .ھایفرظلناةدعاإلةلھمؤ رغیوةسایسلا فقوةمبینلالصوألاولخدال ىعل ءابن ةقفوامال تاویستم .ةیالمال ةدعاسمال
 ھعنمجتن وفسءاطخألاهھذلمثححیصتانكذاإماددیحلتبطلاللاتكمسايفأطخلاأوودصقملارغیوھسالأوراییعملایقبتطءسو أوئةطخالا

 .ةیالمال ةدعاسمال ىوستم أو ةلیھألانأشبةلفختمجائنت

 تسابتیب صحة ىفتشسممعدقاعتتاليتلانیمتأال خططبةمئقا،تاغییرتثحدتمادنعأور،ھشأةثثال كلىضرمللةیمالالتمادخالسمقلدمقی وفسردامالةطبیلاةیعارالسمق 1
 ."نییخلدا ىضرم كةبشك"

http://www.baptistjax.com/fap
mailto:pfsfaappt@bmcjax.com
https://my.baptistchart.com


       
                    
                    

  
 

                      
  

 
       
          
        
      
             

 
 

    
            

 
                  

                    
  

 
                  

                  
                   

 
                    

                    
                  

       
 
 

   
                       
                      

 
                     

                          
                        

                        
                     

                   
                    

         
 

 ةیافزلجاةیمالال ةعدسامال لىع ولصحللةیلھألا .د
 ةدعاسمالىعل لوصحللةلیھألاقتحستيلتاتباساحلاددیحلت بھةانعستالانیمك يرجاخدورم مع تسیابتبةحصتافیشستمدقاعتت أنزوجی
 لكذلةیالمال ةدعاسمال من %100 حمنزوجی،ةیفزاجالةیالمالدةعاسملاىعللوصحلللھمؤوقحستمنھبأباحس یدحدتالحيف .ةیفزاجال ةیالمال
 .ينعَمال یضرمال

 تافئلا من أييفةركاشلماتاإثب مدیقتمنھیمك نذیلاىضرمللةیفزاجالةیالمالةدعاسمالىعل ولصحللةلیھألایدحدتزوجیك،لذ عنً ضالف
 :هنادأةروذكلما

 یةالولا من ةولممال جالعال رفصجمراب •
 یندرشمللةادیع من یةلحا یةعارىعل لوصحال أو درشلتا •
 )WIC( لاطفألاوعّضروال ءاسلناجمرابيفةركاشلما •
 ماعطال مائسقىعل لوصحال ةلیھأ •
 ةالیولاىوستمىعل أوةیحلمال أوةلیاردفیلا رىخألاةعداسملاجمرابيفةركاشلما •

 ةیمالال ةعدسامال تائف .ھـ
 .)FPL( يلاردفیلارفقلاىوستم من %200 ةرسألل يالمجإلا لخدال :ةیاسألساةیالمال ةدعساملا

 ھكنلو،)FPL( يلاردفیلارفقلاىوستم من %200 من ركبأةدائزلاةریدیقلتا ولصألادائزةرسألليالمجإلالخدال :ةزئیجال ةالیمال ةدعساملا
 لكشباھرتوتف متتيتال غالبمال ةسبن جبومبھضفخمسیت یضرمال من قحستملادیصروال )FPL( يالردیفال رقلفاىوستم من %400 من قلأ

 .)AGB( عام

 يالمجإلالخدالىطخیتامحین كذلوةدرفمن یةعار لةحا رظینثرواكال التاحيفةیالمالةعداسملادامعتازوجی :ةرثیاكال ةیالمال تادعاسملا
 .يوسنلا ةرسألل يالمجإلا لخدال يفعض تسابتیب ةحص هاجت یضرمال مازلتا ىطخویت )FPL( يلاردفیلارفقلاىوستم من %400 یضرمال ةرسأل
 .)AGB( عام لكشباھرتوتف متتيلتاغالبمال ةسبن جبومب یضرمالب اصخال یدصرلا فضخىعل ثرواكال التاحيفةویسلتالتعمس

 ةلیھألاراییعم فقورخآ یقربط اھلیع وصصنمال رغی ةیالمال ةدعاسمال ىإل یضرمال جةحا تاإثب يفةریھقلا وفرظال دعاست قد :ةاصخ تاراعتبا
 ذهھ كل مزلستت .عةقوتمةلیبقستمةطبی تاجاحتیا أوةممھ رىخأ یةلما تامزاتال وفرظال ذهھلمث بلطتت قد .ةسایسلا هھذ يف ةدرواال ةاملعا
 نشؤولل )SVP( لوألاسرئیلابائن أو لوألاتدارایإلالسؤوم أو )SVP( لوألاسئیرلابائن من دامعتاىعل لوصحال صةخالاتاراعتبالا
 .لوألايالمال لسؤوملا أو ةنزاخال لسؤوموةیالمال

 لیصحتلا تسارمام/ریتوافلا .و
 ةفیاتھ ةملامك 2و اتفوكش 4 من عةومجم،)میھامحم أو ملھیوك أو ھمیصولخال من( رشامب رغی أو رشامب یقربط اإم ،ىضرمال كل ىلقسیت
 .ةیالمالدةعاسملابطل أوعفدالبرتیتنعییتأو،لاملكابھشفكادسد یضرمال من قع ُتویسة،مدلاهھذءاأثنيفو .اًمیو 120 ةرفت لواط

 وند ن،امتئالابكتمىإل ضریملا ابحس عن رریقت فعرلمث ،دافرألا ضد )ECAs( یةدعا رغی لصیحتتاءراجإ أي تسابتیبةحصذختت لن
 عوشرلا زوجی ال .المأةسایسلاهھذ جبومبةیالمالةدعاسمالىعل لوصحللًالھمؤ یضرمال انكذاإما یدحدتلبیسيفًالوأةولقعمالدوھجال ذلب
 ةفااوم من لقألاىعل اًمیو 30 دعوب جورخال عدب شفك ولأخریات من 121 الـ مولیالوحل لقب )ECAs( یةدعا رغی لصیحتتءاراجإ أي يف

 برتیتد ُحدیمل أو ا،ًموی 120 الـ ةترفدبع یضرمالب اصخال یدصرلا دد ُسیمل ذاإ .يائھلنالصیحلتارطاخبإ ينعَمال درفللالھیوك أو تسابتیبةحص
 هراخبإل یضرمال ىلإيئاھلنالصیحلتاراطخإلس ُرسی .اًمیو 150 ةدلم ةسیرئی لصیحت لةكاوىإل باسحال لس ُرسی ،ملاكبطل مسلُتیمل أو ع،فدلا
 ةضورلمعاةدعاسموال ةلیھألاتالبطمت زجویيذال ،طسیلبايوغالل خصملال من ةسخناًضأی لس ُرست .ةسیرئی یلصحتلةكاو دىلع ُودیسبھساح أنب
 عن رریاتق عف ُرتال .تالصیحلتامسقىإل باسحال السرإلقب يائھلنالصیحلتاراخطإ مع یضرمال ىإل دریلباب،ةیالمال ةعداسملا سةایس فقو
 .نامئتالابكتمىإلةسیرئی لصیحتلةاكو دىلةعدومالتباساحلا



                        
                   

                     
       

 
 

    
                   

                  
              

                    
                     

                   
                  
                  

 ةحصىلإباسحالدعاُی وفسف،لاملكابطلالمسلُتیملأو،ةسیرئیلالصیحلتالةكاومععفدالبرتیتیدحدتونداًومی 150 الـ ةمد ءاضقان دبع
 ةحص غلُبت أن زوجی .ىدنأ دحك اًمیو 365 ةدلمةویانثلصیحت لةكاوىلإةسیرئیلالصیحلتا لةكاو من ةجعترلماتباساحلالسُرست .تسیابتب
 اھدعیُتيتال تباساحلا ُعدت .نامالئتابكتم أو/ونامالئتا عن غالبالا التاكوىإل ةلبیستاوملمع عن )اھدیلنضوفوملاللعماءاركش أو( تسیابتب

 .لصیحلتل لةبقا رغی ةویانثلصیحت لةكاو أي

 ةاسیلساهذھرنش .ز
 ددیحوتتاموصخال ابحستءاراجإوبطلوال،ةطسیبةغبل خصملو،ةسایسلاهھذ منةوبكتمةسخنىعللوصحالموسروندبدرافأللنیمك

 حةصلبوكتمبطل مدیقتلخال من أو www.baptistjax.com/fap طبراال ىعل تسابتیبةحصبوی ةحفص رةایزقریط عن ةلیھألا
Box 736048 ، Dallas، TX دریبقودصن ،لفیونسكاجتسیابتب  قائوثلاهھذ رفوستت .ةیالمال ةدعاسمال لسؤوم :ةایعن ،75373-6048
 حةصىشفستمعمجتم من %5 من قلأنوكلشینیذوال ةزیلیجإلناةغلل ةودحدملاةادجإلاتاوعمجم من ةعوجمم كل اھدثحتت دةعتاغبل
 ةسایسلا ذهھ رفاوتت .ردف 1,000 ددع أو ھایلع رض ُعت أوتسابتیبةحصىفشتسم مع لامتعت أنلمحتیيتالةانیكسلاةعوجملما أوتسیابتب

 .كاترشالاطاقن من اھرغیولوقبلابتاومك ،تسابتیبةحصتافیشستمئرواط رفغيفوتسابتیب حةصبوی قعمو ىعل يوغللا خصملوال
 ىعل ةسایسلاهھذ نأشبتسابتیبةحصتافیشستممدمھختنذیلاتاتمعجلمادرافأراخبإوراطخإ وصصخبتاءراجإتسیابتبةحصىبنستت

 .حجألراىعل ةیالمالةدعاسمالىعل مھلوحص ومزللم ُحتی منمنیروذكملاعتمجلمادرافأىإللصولوا منضیيذاللوقلمعاوحلنا

http://www.baptistjax.com/fap


      

    

        

 

                 

                    

        

  

     

     

      

     

     

     

     

       

      

    

     

 

                    

         

    

     

      

         

    

     

    

     

    

     

    

 3.14 رقم ىتشفللمس مالیةال عدةلمساا سیاسة

 ةالمالی اعدةالمس سیاسة ھملتشم ینالذ ماتخدال ميمقد مةقائ

 يف مةمقدال مةالزال بیةلطا عایةلروا رئالطوا ميمقد ائمةالق هھذ تحدد ،46-2015 اروإشع )(و)1)(3)(ب(4-(ف)1.504 مرق سجیلتال قسم في
 اًیبط مةالز أو رئلطواا ةحال في یستل تيال عایةالر نم ھایرغو بیةتخانالا اتاإلجراء ).FAP( مالیةال عدةساالم جنامبر ھمیشمل نیالذ فىمستشال
 .عایةر قدمم لكل مالیةال عدةلمساا جنامبر لھایشم ال

 :تشفیاتالمس فقمرا

 .نكإ تشزیب تیستببا بيط ركزم

 .نكإ ناسو تیستببا بيط ركزم

 .نكإ یداورفل في تیستببا جنوب فىمستش

 لینفجاكسو تیستببا بيالط ركزالم :أ/ب/د

 ثوسا تیستببا بيالط ركزالم

 يكال تیستببا بيالط ركزالم

 ثنور تیستببا ارئطو ركزم

 ینةلمدا ركزم في تیستببا ارئطو ركزم

 فیأوكل في تیستببا ارئطو ركزم

 نفسووول أطفال فىمستش

 ةیلسلوكا حةللص تیستببا فىمستش

 میتقد ندع)FAP( مالیةال ةعدلمساا سةیاس باعتا على هعالأ ورةمذكال فیاتمستشال قافمر عاقمو يفتدماخنقدموینیالذ باءألطاتركاش تعمل
 .تیستببا فیاتمستش افقمر في لكوذ لطارئةا أو/و لالزمةا بیةلطا الخدمات

 .نكإ ،آجویل تیستببا باءأط .نكإ یست،تببا األولیة عایةالر

 .إنك ،القلب راضألم تیستببا فىمستش .نكإ یست،تببا الرئة اضأمر متخصصو

 .نكإ یست،بابتل رةوالحنج نواألذ نفاأل متخصصو .نكإ ،نمتخصصو تیستببا باءأط

 .نكإ یست،لبابت عبتاال نطاسرلل نندرسوأيد إم ركزم باءأط .نكإ یست،تبباب بولیةال لكلمساا احةجر

 .نكإ یست،تببا ابعصاأل قسم .نكإ یست،بابت یرليل

 .نكإ یست،تببا لوالدةوا نساءال راضأم

 أ فقالمر 02/24/2023:ثیتحد آخر



      

    

         
 

     
   

        
  
   

     
    

    
     

        
   

    
   

    
   

  
    

      
    
   

    
     

    

   
    

   
     

    
    

    
   

      
    

   
   

  
    

   
   

    
  
    

    
     
     
   

    
    

      
     

    
    
    
    
       
    

 
 
 
 
 
 

                          
 

                

 3.14 رقم ىتشفللمس یةالمال مساعدةال سیاسة

 ةالیمال اتالمساعد ةسیاس شملھمتال لذینا ماتلخدا ميقدمةمقائ

ابفلورید لاألرج عالج شركاء  ینعشروال الحادي القرن موراأ لفیجاكسون الكلى أمراض عیادة
یمیوناإلقل والتولید النساء رومستشا يالھضم لجھازا أمراض استشاریو  نطاللسر أكرمان مركز

يالشرق ببالجنو يالفقر العمودو التخدیر صاصياخت سوبروك ینب ،ريمو/األطباء  الوریدف ةیوال لاشم في والربو ةالحساسی اضأمر صوخصمت
ضاألمرا لعلم قرش بجنو ةطراب ئوارالط ةحال في اردالمو ةمجموع  رللتخدی یلیاأم
رقش جنوب ةكیلشبا صوخصمت ببیطال وزو،بیتری ،دي واردإد  يالباطن بطلل یلیاأم

فالطألا بلط جون تسان ةدوالوال النساء ألمراض ینفاب  یةلدموا ةعیواألو بللقل آشي مركز
الوریدف ةجامع ةحص أطباء ةألسرا ةوحساسی والرب صوخصمت  *لآجوی تبتیسبا أطباء
افلورید ةجامع لفیسونجاك أطباء یةعائلال ةبیطال المراكز  *بالقل ألمراض تبتیسبا مستشفى
فلوریدا ةجامعب لفیسونجاك ةصحیال العلوم مركز یةالدمو ةعیاألوو بلللق لألوا لساحال معھد  *تتیسبابل رةوالحنج واألذن فناأل صوخصمت
یلنفسوجاك في المرأة أطباء للتخدیر لوریداف شركاء  *تتیسلباب بعالتا طانسرلل رسونأند يد إم مركز أطباء

یةساحلال یةالجلد األمراض  *تبتیسبا بااألعص قسم
 *تبتیسبا والدةلوا النساء أمراض األلم إدارة معھد

رللتخدی لفیجاكسون  *تبتیسبا ةاألولی ةعایالر
صصاتالتخ متعددة لفیكسونجا ةمجموع  *تبتیسبا ةالرئ اضأمر صوخصمت

مظاللع لفیجاكسون معھد  *صصونمتخ تبتیسبا أطباء
الاألطف بطل لفیجاكسون  تببابتیس تیزمالروما

الألطفا بطل لفیجاكسون ةطراب  *تبتیسببا ةالبولی المسالك ةحجرا
*تتیسباب لیرلي  نجرةوح وأذن فأن بارك بارتارم سرةأ
ةالبولی للمسالك كلیفرما عیادة  ةجروحن وأذن فأن بیتشز

نیمورس لاألطف ةصصالمتخ ةنایالع  روفجر بورالند عیادة
الوریدف قرش لشما الكلى أمراض  وریدافل لشما رطانالس خبراء
لوریداف لشما والتولید/ءالنسا أمراض شركاء  ةویالدم ةعیاألوو بلالق ةاحجر شركاء

افلورید لشما وراحج  الألطفا بطل یثرزكارر ةمجموع

 .یاسةالس بھذه قحالمل أ لمرفقا ظران .تبتیسبا تفیامستش قافمر في ةالطارئ أو/وةالزمال ةبیطال تالخدما تقدیم ثناءأ)FAP(ةمالیال المساعدة ةسیاس تباعا لىع ؤالءھةعایالر مقدمو حرصی*

 .ةمالیال المساعدة ةسیاس في تبتیسبا لداخ ینصحیال ینوظفالم ضمن مستقلونال ةبیطال تاالخدم مقدمو یشارك ال

 ب رفقلما 2/24/2023:ثتحدی رآخ
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 3.14 رقم ىتشفللمس مالیةال عدةلمساا سیاسة

 اليالم صملخوا الیةالم دةاعالمس سیاسة
 يتالةیعاالر تكلفة تحمل ھمنمكینكا نإ یدتحدال وجھ على نعلمویالنیالذ ضىلمرا اتیاجتاح تجاه ناسوحس ننح یست،تبباةصح في

 .ھمتعدلمسا وفرتت قد تيال مالیةال ردمواال ھمف على نامرضا عدةمسا ھي ناتیاسسنفإ ع،تممجال حةص تجاه تمرالمس نازامتال نمءوكجز .نھایحتاجو

 :ةاآلتی اتملخدا یستبابت حةص تقدم
 مثل یةكومالح جرامبال على ولحصلل لببط قدمتال على مرضىال دةعمسا Medicaid ةیالمحلو یدرالیةالف جرامبال نم ھایرغو 

 .الیاتللو ابعةتوال
 مالیةال عدةمساال سیاسة جببمو نأھلوتی نیالذ مرضىلل فضةمخال عایةالر أو لیةماال اعدةالمس )"FAP"( ةسیاس تغطي .نایلد 

 ىراألخ بیةلطا لخدماتا كل تأھلتالدق.ناتیاتشفمس في مھادنق تيال ارئةوالط مةالزال بیةلطا ماتالخد نایلد )FAP( مالیةال عدةلمساا
 .محددةال لسیاسةا بموجب الیةالم عدةمساال على صولللح مقدمةال

 ھمیرتفوا عدف في رضىالم عدةمسا ھو ناھدف .لمستحقاغبلالم ماليإجو یضلمرل ماليال علوضا على رنةالم ةالیمال خططلا تعتمد 
 .ھمظروف على ًناءب عادلة بطریقة

 مالیةال عدةمساال على لحصوللنیھلمؤ یرغ مرضىال نكا إذا بیةلطا عایةالر جرامب إلى حالةاإل تتم. 

 ةلیلماا اعدةالمس ىعل ولحصال ألھلیة جیھیةولتائادالمب
 ننظر .یكعل بقتنط مخفضة عایةر أو مالیة عدةمسا على صولللح یھیةالتوج بادئالم كانت إذا تقررل ماليال عكوض في تیستببا صحة تنظر

 انیإل مھاتقد تيال تعلوماالم تخدمنس .نیةالسك یرغ تلكاتمموال ثماراتتسالوا تخرالمدكا صةلخاا لكوأصو تكأسر أفراد عددو تكئلعا خلد في
 .ةیمالال عدةلمساا ھلیةأ یدلتحد فقرلل یةیدرالالف یھیةالتوج بادئالمب نھاقارنو

 ج فقالمر 2/24/2023:ثیتحد آخر
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~ HEALTH 

 3.14 رقم ىتشفللمس مالیةال عدةلمساا سیاسة

 مدیقلتا ریقةط
 .كھاتمل تيال صولواأل سرياأل لكدخ یدتأكو بسیط نموذج كمالإ نكمبیطل فسو

 :ةیتاآل لوسائلا برع لباتالط ماذجنو )FAP( مالیةال عدةمساال وسیاسة ملخصال ھذا نم نیةمجا خنس تتوفر
 لرابطا على ترنتناإل برع my.baptistchart.com لكوكذ www.baptistjax.com/fap 
 904.202.2092 الرقم خالل نم ھاتفال برع بھاطل نمكی 
 تاليال یدبرال برع بھاطل أو:Baptist Health Jacksonville ، Box 736048 P.O. ، Dallas، 75373-6048 TX، 

 ةیمالال عدةلمساا ولمسؤ :نایةع
 نيكترواإلل یدبربال أو:pfsfaappt@bmcjax.com 
 انل ابعةت فىستشم كل يف جودةالمو لخوالد طقنام كلو رئلطواا غرفة في اًیخصش أو 

 ىإل المرسل یدبرلا برع أو ، my.baptistchart.com نيكترواإلل عالموق یارةز طریق نع اعمةالد تنداتالمسو لباتالط یمتقد نمكی
Baptist Health Jacksonville، Box 736048 P.O. ، Dallas، TX 75373-6048في اًیخصش أو ؛ San Marco East Plaza ، 

3563 Philips Hwy، Jacksonville، FL 32207نيكترواإلل یدبرال اسطةبو أو ؛:pfsfaappt@bmcjax.com. 

 ىمرضلل نییمالال نیالمسؤول أحد عم التحدث على عكنشج نفنح یة،مال اتخصوم أو عدةمسا على وللحصل ًھالمؤ ونتك قد نكأ نتظ كنت إذا
 .ناهأد مذكورةال نااقعمو نم أي في اًیشخص نیؤولالمس لةبامق نمكی.مالي یمیتق إجراء تیبترل

نواالعن فھاتلا رقم  تشفىلمسا

800 Prudential Dr., Jacksonville, FL 32207 904.202.2092 لفیجاكسون تیستباب طبيال كزمرال 

1350 13th Ave. South, Jacksonville Beach, FL 32250 904.627.1898 زتشیب تیستباب طبيال كزمرال 

1250 South 18th St., Fernandina Beach, FL 32034 904.321.3919 وسانا تیستباب طبيال كزمرال 

14550 Old St. Augustine Rd., Jacksonville, FL 32258 904.271.6885 ثساو تیستباب طبيال كزمرال 

800 Prudential Dr., Jacksonville, FL 32207 904.202.2092 نوولفسو الأطف ستشفىم 

 ھایإل الوصول سھلیةیصح ةیرعا تماخد یمتقد قیطر عن وذلك مرضىالءفاش في سیحمال سیدالةمخد ةصلموا ھي ناترسال
 .خرینآلبا ةموالرح امترالحا مبادئ عززت ءأجوا وضمن ةقولعم ةفوبتكل ودةبالج تازمتو

 ج فقالمر 2/24/2023:ثیتحد آخر
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HEALTH 
 ىفشتسملا تامدخل ةیمال عدةاسم بطل

:باسلحا  :خریالتا

)ضیرملا عن ا نمضاال تماعلوم ًفلتمخ انك إن(  ضیرملا تماعلوم
:سمالا  :سمالا
:عراشال  :عراشال
:ةدینلما  :ةدینلما
ديیربلا زمرلا : :ةوالیلا :ديیربلا زمرلا  :ةوالیلا
:لزلمنا فتاھ  :لزلمنا فتاھ
:للعما فتاھ  :للعما فتاھ
:داللمیا خیرات  :داللمیا خیرات
:يعماتجالا نأمیلتا قمر  :يعماتجالا نأمیلتا قمر
:ةعیاجتماال ةالحال  :ةعیاجتماال ةالحال

 نةس 25 سن تتح نیالعمال لامك امودببالطوال ،لزنمال في نشویعی ینذلا نةس 18 سن تحت نیلاعلما الفطألاو جولزا عن ىرأخو ةیخصش تاوملمع نمتضت

ياعمتجالا نیمأتلا مرق دیالملا خیرات ةقعاللا  سمالا

 خلدال/فیظتوال لجس
 رةسألا درافأ عیمجل ةیاضم ال اًرشھ )12( شرع ينثالل يعوبساأل لخدال غلامب/ردصام من اھریوغ فئاظوالب ةمئاق

 /رشھ فیظتوال خیرات
 ةنس/رشھ- ةنس

ةیرشھال روجألا ملعال بحاص تفاھ مرق ملعال بحاص  ةرساأل ءاضأع

 ىإل لرسملا یدربلا برع أو ، my.baptistchart.com يونركتلإلا قعومالةاریزقیطر عن ةمعالداتدانتسموال تابللطامیقدتنیمك
736048, Dallas, TX 75373-6048 Box Baptist Health Jacksonville, P.O. في اًیصشخ أو ؛ 

San Marco East Plaza, 3563 Philips Hwy, Jacksonville, FL  . com .pfsfaappt@bmcjax:يونركتلإلادریلباةطاسوب أو ؛ 32207

 دقرفملا

mailto:pfsfaappt@bmcjax.com
https://my.baptistchart.com


                
           

            
 
 
 
 

  
 
 

 
    

              
         

      
      

      
       

     
      

     
        
       

      
       

      
      
     

        
   

  
    

 
     

   
        

      
       

     
  

 
 

    
   

                            
                            

   
 

               
 

               
           

     

      

       

 
 
 

 رخآ لخد يأ لجس
 ةرساأل درافأعیجملةیضالمااًرھش )12( رشع يالثنا رامد لىع ةیھرشلا لخدال ردامص عیجمب ةمئاق

غمبلال لىإ من ةرسألا دفر ماس  رخآ يرھش خلد
 يعامجتالا نمیألتا
 يرامستثا لخد
 دعاقلتا لخد/شالمعا
 يفاضإ يمینأت لخد
 لةطاب
 لاملعا ضویعت

 ةقنف
 ةجاتحملا تالائعلل ةتقمؤ ةعداسم
 ىمادلقا نربیاحملا تناعاإ

 رةجأتسم تالكتمم
 نمیألتل ةویسنلا طاسقألا

 لفطلا مدع
 دائولفا تدارایإ
 ىرخأ

 ىرألخا خلدلا رداصم يمالجإ
 رولألج يكلال عوجملما

 ىرألخا تدارایإلوا
 لوصألا

رالود ،اً  تاشیكلا تباساح ،تراخدم قدن
رالود  اعدإی ةادھش
رالود ةیریكاألم ةنزاخال راتیوف/ تدانس ،ةدحلمتا تاوالیلا رخادا تدانس
رالود ةیاناالئتم  قیدنالصا ،راثمستاال قدیاصن ،مسھاأل
 رالود
)ةدلاعال ةیقوسال ةمیقل(ا  عمن

 ال

ً كملت ھل  رىخأ تالكممت/رخآ زالمن
 :يساسألا كامتقإ حلم فالخب

 تالكلممتا/يفإلضاا لزلمنا نوانع
رالود  صولألا يمالجإ

 بالطل ذاھ في تامعلومال أن ھجبوبم دھأش .تسبتیابةصح ماظنىإل بي صاخال بتراوال للعماتامعلوممدیقبت قبالسا أو يالحال للعماباحص أو/ويجزو ضفوأ اهندأعقموال ناأ
 لصوحالیةلأھ من ققحتلللخدالبًااتثبإبیطل قدص،اخلاهریدتققفوت،سیبتابةصح امظن .تامعلوم من ھیإل تصلتو ما لضألفً اقوف ةیحصحوةقیقیحةیالمال دةعاسمال ىعل لصوحلل

 .ةریخیلا ةیاعرال ىعل

 .بيصاخالةیالمال دةعاسمال لبط یمیتقىعل دةعاسملليانتمائ یرقرتىعل لصوحللتسابتیبةصح ضفوأ

 ىفشتسملا لىع لایتحالل ةئطاخ تماعلوم میدقت إنف ،ادیرفلو ةیالو ونناق من 817.50 مسقلل ًاقفو
 .ةیناثلا ةجردلا من ةحنج ھو تمادخال أو عسلال لىع صولحال ضرغل

 :خریالتا :مناضلا/بالالط

 :خریالتا :دھالشا

 :خریالتا :ىفتشمسلا ثلمم

 ىإل لرسملا یدربلا برع أو ، my.baptistchart.com يونركتلإلا قعومالةاریزقیطر عن ةمعالداتدانتسموال تابللطامیقدتنیمك
736048, Dallas, TX 75373-6048 Box Baptist Health Jacksonville, P.O. في اًیصشخ أو ؛ 

San Marco East Plaza, 3563 Philips Hwy, Jacksonville, FL  . com .pfsfaappt@bmcjax:يونركتلإلادریلباةطاسوب أو ؛ 32207

 دقرفملا

mailto:pfsfaappt@bmcjax.com
https://my.baptistchart.com


                
           

            
 
 
 
 

  
 
 

 
 

    
 

                
 

    
 

  
 

                  
 

          
 

 
 

 
 

 

 
 

 

           
 

 
 

 
 

 

 
 

 

           

 

                 
 
 
 
 
 

       
 

                  
                    

         
 
 
 

      

 ةیمالال تارابتعالل معدبال رارقإ

 .ةرسألا عمدةفیكی حرشل؛خلدردصمكلتمت اليتال تالائلعا بلقنمجذولنما ذاھمداختسابیج

 :خریالتا :مسالا

 :نوانعال

 .ملعبحاص كللعفودمالغبلمالو خیراوتلا حیضتو ىجُریف ،ةیماضلا اًرھش رشع ياالثن اللخ ةرتف ةألی اًفظوم تنك ذاإ

 :رالودالب غبلمال :فقوتی :أبدی

 :رالودالب غبلمال :فقوتی :أبدی

 :رالودالب غبلمال :فقوتی :أبدی

 .ھفی اًفظومنتك لم ذيلايزمنلاراإلطالالخ ةرسألا عمد تم فیكحرشلهانأد نابی ةابتكىجُری

 :يیل ما عیقووت ةءراقندمیقلمتاىعل بیج

 ةدرواال تاومللمعانمنوحققتی قد جامرنلبايلسؤومنأ ھمفأ .هعالأةدرواالتاومللمعاقوثیلت رىخأةقیرط ديلسیلھنبأرقأ
 داسد ىإلرطضأقدف،يلتائلعيلماجإلالخدالنعةئاطختاوملمعمدیقبت صدقنعتمقذاإھأناًیضأھمفأ .جذولنما ذاھ في

 .ةوالیلانوانقبوجمبةمقاضاللضرأتع قدو ھاتیلقتيتال ناتعاإلا

 خریالتا عقیولتا

 ىإل لرسملا یدربلا برع أو ، my.baptistchart.com يونركتلإلا قعومالةاریزقیطر عن ةمعالداتدانتسموال تابللطامیقدتنیمك
736048, Dallas, TX 75373-6048 Box Baptist Health Jacksonville, P.O. في اًیصشخ أو ؛ 

San Marco East Plaza, 3563 Philips Hwy, Jacksonville, FL  . com .pfsfaappt@bmcjax:يونركتلإلادریلباةطاسوب أو ؛ 32207

 دقرفملا

mailto:pfsfaappt@bmcjax.com
https://my.baptistchart.com


      

    

               

                                       
                                         

              

                                           
                                      

                                         
                                                    
                                        
                     

                                                 
                                       

                         
                                             
                                       

  

                                         
                                          

                                        
    

                    

          

        

       

         

      

       

      

           

       

 3.14 مرق ىتشفلمسلةیالمال ةداعلمسا سةاسی

 2022-2021 ةیمالالةسنلا خالل تسابتیبةحصجمارنلبمعا كلشبارتھوتفتتم تيلا بالغمالةسبن سابح

.ةیالمال ةداعسلما امجنرب طورشل يفوتلمسا درفلل ةیرورضلا طبیةلا ایةعرلل ىتشفمسلا مورس يلماإج من %19 من رثكأ خصمی لن  لیشمو ُ
 نمیألتا تاكرش هددست ذيال طسوتملا لدلمعا ھو )%19( مئةلا فيرعش ةتسع .ءاسو دحىعل نییرجلخااونییخلداال ىضرلمل ایةعرلا لكذ

 .تسابتیبةصح امجنربل یضعوتك Medicare ةدمخو ریةاجلتاوةیحالص ایةعرلامورس لبقاميحالص

 نم ا ًرھش 12 ارھدقةدملالخ نالةوعفدلماتابلطاملا یعمج یفضن ."فخلال ىإل عوجرلا" قةریط دمختسن ك،لت %19 ةداعقىإل لصولول
 لامكعمومج ىعل غبلمال ذاھمقسن .ةمزالال طبیةلا ایةعرلا ریظن ریةاجلتا ةیحالص ایةعرلا ینأمت اتكشرو Medicare ةدمخمورس بلِق
 اجعھارن لتياتبالطاملا إن ."%AGB" أو معا لبشك ھاترتفو تتم لتياغالبمال سبةنھلّصنح ذيال غبلمال ىعل قلُطی .تابلطاملا لكتل ومسرال

 سبحن نلف ،ا ًرھش 12 الـ رةفت من ریخألا ومیال في ةبالطمال لتمتك لم اذإ .ا ًرھش 12 رةفت لالخ ھافیرصتوافعھد تم لتياتبالطاملا لكت ھي
 قبطتُسو ًاویسن )AGB( معا لكبش ھاترتفو تتم يتلاغالبمال سبةن دث ُحتس .عفدال دنعطقفتبالطاملا سبحت .يلماإلجا ضمن ةبالطمال هذھ

 ).AGB( معا لبشك ھاترتفوتتم لتياغالبمال سبةنبسالحةدمختلمسااًرھش 12 الـ رةفت ایةھن من 120 لالخ في

 غبلمال عنيی ذاھو .ینأمتلاةكرشھبتنذأ ذيال لاملكاغبلمال الھ فضیسن )،AGB( معا لبشك اھرتوتفتمت لتياغلابمال سبةنباحس دنع
 كرتلمشا ینأمتلاوةركتلمشاتاعدفوملاضیرملاةیلسؤوملتشم دق .ھفعدبضیرملا زمتیل ذيال غبلمال دئزا ھفعدب ینأمتلاةكرش زمتتل ذيال
 يفضعنال .لعفلباافعھدتمدقةدمخللةلاملكاومسرالتنكا ذاإمامیھال،ضیرملاعفدل سبھحن ذيالغبلمالرداقمبقلعتیایمف .تامصولخاو

 موسرلا ىعل )AGB( معا لبشك ھاترتفو تتم لتيا غالبمال منقست ثحی ض،یرملا ةرتواف ىعل خصمال قیبطت تم دق انك ذاإ ما راعتباال
 ةیرتجالا ینأمتلا تاركوش ةیحالص ةیاعرلا بلِق نم ع ُدفت لتيا اًرھش 12 ارھدق ةعجارم رةفت لاطو تبالطاملا یعمجل ضیرملل ةیلماإلجا
 .ةیحالص ایةعرلل

 لكق ُطبستو،تسیابتبةصح تایفتشلمس بعاتقفرمللك ينوسلبشك ةفصلنمال )AGB( معا لبشك ھاترتفو تتم لتياغالبملا سبةنبتس ُحت
 نحم متی .ایھلإرالمشا )AGB( ماعلبشك اھرتوتفتتم لتياغالبمالبنس منلألقاىوتلمساتسابتیبةصح تایتشفلمس عةابلتاقفارملا
 يفو )،AGB( ماعلبشك اھرتوتفتتم لتياغلابملل ویةمئلا سبةلنالبقاملًایساوماًصمخمنفسھأب طبیةلافیالكتال ونلحمتینیذال ىرضمال
 .%81 خصم ه،العأ المثلا

 :اآلتي نحولاىعل تسابتیبةصح تایشفتلمس بعاتقفرمللك لیةالتا )AGB( معا لبشك ھاترتفو تتم لتياغالبمال بنس ت ُسبحتا

 %19.0–.نكإ زشبیت تسابتیب طبي زكرم

 %21.5–.نكإ سوانتسابتیب طبي زكرم

 .نكإدایروفل فيتسابتیببنوجىتشفمس

 %21.1– نسوفلوو لفاطأىتشفمس/لیفنسوكجا تسابتیب طبي زكرم

 %20.4– ثاوستسابتیب طبي زكرم

 %19.4– اليكتسابتیب طبيلازركلما

 %20.8– ثرون تسابتیب رئواط زكرم

 %26.1– مدینةلا زكرم في تسابتیب رئواط زكرم

 % 24.9– یفلكوأ في تسابتیب رئواطزكرم

 ھـ فقرلما 07/30/2022:ثیدتح رخآ
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