سياسة المساعدات المالية التابعة لخطة َّ - LEGACY HEALTH
ملخص بلغة مبسطة
المساعدات المالية
تساعد  Legacy Healthاألشخاص غير القادرين على دفع مستحقات فواتير خدمات الرعاية الصحية.
متطلبات األهلية
تعتمد األهلية لتلقي المساعدة المالية على أشياء كثيرة منها :التغطية التأمينية أو غيرها من مصادر المال ،والدخل ،وحجم األسرة ،والممتلكات وغيرها من
الفواتير الطبية.
تُقدَّم المساعدة ألولئك غير التابعين لخطة صحية (تأمين) ،أو ليس لديهم تغطية تأمينية كافية أو لديهم فواتير ال يمكنهم تسديدها .يجب على المرضى ملء
نموذج وتقديم جميع السجالت المطلوبة ،مثل اإلقرارات الضريبية ،والسجالت المصرفية ،وكشوف المرتبات واإلشارة إلى مصادر المال كافة.
كيفية طلب المساعدة
يمكن للمريض أو الوكيل (مثل أحد أفراد األسرة أو مقدم الخدمة) طلب المساعدة في أي وقت قبل فترة تلقي الرعاية أو خاللها أو بعدها .سيُطلب بعدها من
المريض أو الشخص الذي يجب عليه دفع الفواتير ملء نموذج .يمكننا تقديم المساعدة فيما يتعلق بالرعاية الصحية التي يقدمها العاملون في مجال الرعاية
الصحية في Legacy Healthفي أحد مستشفيات .Legacy Health
أين يمكن الحصول على نسخ
يمكنك الحصول على نسخة من سياسة المساعدات المالية ونموذج التقديم عن طريق االتصال بالرقم  1-800-495-7076أو عن طريق البريد على
 .P.O. Box 4037, Portland, OR 97208يمكن العثور على السياسة والنموذج عبر اإلنترنت .كما يمكنك الحصول على نسخ من السياسة
والنموذج في ( )1مكتب االستعالمات الرئيسي )2( ،منطقة وصول المرضى في قسم الطوارئ )3( ،مكتب االستشارات المالية في جميع مراكز
 Legacy Healthالطبية.
أماكن تواجدنا

مركز  Legacy Emanuel Medical Centerومستشفى  Randall Children’s Hospitalفي Legacy Emanuel
2801 N. Gantenbein Ave.
Portland, Oregon 97227

مركز Legacy Good Samaritan Medical Center
1015 N.W. 22nd Ave.
Portland, Oregon 97210

مركز Legacy Meridian Park Medical Center
19300 S.W. 65th Ave.
Tualatin, Oregon 97062

مركز Legacy Mount Hood Medical Center
24800 S.E. Stark St.
Gresham, Oregon 97030

مركز Salmon Creek Medical Center
2211 N.E. 139th St.
Vancouver, Washington 98686

مركز Legacy Silverton Medical Center
342 Fairview St.
Silverton, Oregon 97381

مركز Unity Center for Behavioral Health
1225 N.E. Second Ave.
Portland, Oregon 97232

معلومات إضافية والمساعدة
للحصول على معلومات إضافية والمساعدة فيما يتعلق بسياسة المساعدات المالية ،اتصل بالرقم .1-800-495-7076 :كما يمكنك زيارة مكتب
االستشارات المالية في أي من مستشفيات .Legacy Health
للمتحدثين بغير اللغة اإلنجليزية
تتوفر الترجمة لسياسة المساعدات المالية ،ونموذج سياسة المساعدات المالية ،وملخص اللغة المبسطة هذا على
http://www.legacyhealth.org/for-patients-and-visitors/patient-information/billing-information/what-if-i-cannot.pay.aspx
"مبلغ الفاتورة الكلي" ()AGB
ال يمكن فرض رسوم على المريض الذي يحتاج إلى مساعدة تزيد عن "مبالغ الفاتورة الكلية" في حاالت الطوارئ أو غيرها من الرعاية الطبية الالزمة
للمرضى الذين لديهم تأمين لنفس الرعاية.
المساعدات األخرى
• تقدم  Legacyخطط دفع دون تحمل أي تكاليف إضافية .تتغير مدة خطة الدفع وف ًقا إلجمالي الفاتورة .يُرجى االتصال بالرقم
.1-800-495-7076
• ُتقدم  Legacyالمساعدة في تحديد التأمين الصحي من خالل برامج الرعاية الصحية الفيدرالية والحكومية ،والخطط الصحية المقدمة من خالل تبادل
الخطط الصحية .يُرجى االتصال بالرقم .1-800-495-7076

