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 / فاتورتك الحصول على مساعدة في دفع
Getting Help with Your Bill 

 ملخص سیاسة معونة تكساس ھیلث المالیة 
تقدم تكساس ھیلث ریسورسز والمستشفیات التابعة لھا مساعدة مالیة  
بموجب سیاسة تكساس ھیلث للمعونة المالیة. قد ینطبق ذلك على أي  

خدمات صحیة من إحدى المستشفیات التابعة لتكساس ھیلث.  شخص یتلقى 
سیاسة المعونة المالیة ونموذج طلب المعونة المالیة والملخص باللغة  

البسیطة متوفرین باللغتین اإلنجلیزیة واإلسبانیة، ولغات أخرى إذا لزم  
األمر. علًما بأن سیاسة المعونة المالیة ال تسري على الفواتیر الصادرة  

طباء الخارجیین أو المختبرات الخارجیة أو مقدمي الخدمات  عن األ
 الصحیة اآلخرین. 

 كیف أتأھل للحصول على المعونة المالیة؟ 
یمكنك طلب المساعدة في دفع فواتیرك في أي وقت خالل فترة إقامتك  

بالمستشفى أو أثناء عملیة إعداد الفواتیر، وسنحدد المبلغ الُمستحق علیك  
در دخلك أو ممتلكاتك أو الموارد األخرى الخاصة  من خالل مراجعة مصا

من القیمة التي   200%بك. وإذا كان دخلك السنوّي أقل من أو یساوي 
حددتھا "المبادئ التوجیھیة الفیدرالیة لتعریف الفقر" المعمول بھا حالیًا،  

 فقد تحصل على بعض المساعدات المالیة. 

التوجیھیة الفیدرالیة لتعریف الفقر" عبر  یمكنك االطالع على "المبادئ 
 . http://aspe.hhs.gov/poverty/index.cfm الرابط التالي: 

قد تتأھل للحصول على مساعدة لسداد كامل فاتورة المستشفى الخاصة بك 
أو جزء منھا. وتستند المساعدة إلى مقیاس متدرج یأخذ في االعتبار دخلك 

 السنوي وعدد أفراد أسرتك. 

 نني التقدم بطلب الحصول على المعونة المالیة؟كیف یمك 
للحصول على نسخة مجانیة من نموذج طلب المعونة المالیة أو سیاسة  

 المعونة المالیة، ادخل إلى الرابط التالي:  
TexasHealth.org/Financial-Assistance . 

 
ستجد أیضا في تلك الصفحة رابط للتقدیم عبر اإلنترنت من خالل بوابة  

MyChart  .التابعة لنا 
 

یمكنك أیًضا الحصول على نسخ ورقیة مجانیة أو طلب الحصول على تلك 
النسخ المجانیة عبر البرید اإللكتروني أو تلقي المساعدة بشأن نموذج  

المستشفیات التابعة  الطلب بصفة شخصیة في قسم االستقبال في أي من 
لتكساس ھیلث أو عن طریق زیارة المكتب الرئیسي (یلزم حجز موعد  

أوال) ویمكن أن یساعدك قسم خدمة العمالء في تحدید موعد أو أن یجیبك 
على أي أسئلة حول سیاسة المساعدة المالیة أو عملیة التقدیم عن طریق  

 . 800.890.6034االتصال بالرقم 

 اإلجراءات الورقیة 
قع على عاتقك مسؤولیة توفیر المعلومات المتعلقة باستحقاقاتك الصحیة  ت 

ودخلك وممتلكاتك وأي أوراق أخرى تساعد في معرفة ما إذا كنت مؤھالً أم  
ال للحصول على المساعدة. وقد تشمل األوراق المطلوبة بیانات مصرفیة أو  

 نماذج ضریبة الدخل أو كعوب الشیكات أو بیانات أخرى. 

 الرعایة في حاالت الطوارئ والرعایة الطبیة الضروریة 
إذا تأھلت للحصول على مساعدة لدفع فاتورتك، فلن یُطلب منك أن تدفع نظیر  
الحصول على الرعایة في حاالت الطوارئ والرعایة الطبیة الضروریة أكثر  
.  مما یدفعھ األشخاص الذین یتمتعون بتغطیة لنفس نوع الرعایة الُمقدمة عموًما

لتحدید المبالغ التي یُطلب سدادھا بصفة عامة، فإننا نعتمد أسلوب مراجعة  
الحاالت السابقة (حیث نقارن بین المبالغ التي یسددھا المرضى الذین یتمتعون 

 بتغطیة وكذا شركات التغطیة الخاصة بھم في السنة السابقة). 

 إجراءات تحصیل األموال المستحقة 
یوًما من تاریخ اإلصدار قد تُحال إلى    130بعد  الفواتیر التي ال یتم دفعھا

وكالة تحصیل خارجیة. علًما بأنھ یمكن لك أو للشخص الضامن لك التقدم  
بطلب الحصول على المساعدة لسداد فاتورتك في أي وقت خالل عملیة  

 تحصیل األموال المستحقة من خالل االتصال بقسم خدمة العمالء على الرقم 
 6034-890-800  .  
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