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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
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 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
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