
Nebraska Medicine 

 ملخص سیاسة المساعدة المالیة

 Nebraska Medicalعبارة عن نظام غیر ربحي ویشتمل على خدمات مقدمة بواسطة  Nebraska Medicineإن 
Center وBellevue Medical Center وUNMC Physicians  بمھمة تھدف إلى قیادة العالم نحو تغییر حیاة ویضطلع

الناس ورسم مستقبل صحي لجمیع األفراد والمجتمعات من خالل البرامج التعلیمیة الممیزة واألبحاث المبتكرة والرعایة الفائقة 
مالیًا بطریقة للمرضى. تمت كتابة سیاستنا لضمان وجود نظام عادل وشامل لتوزیع المساعدة المالیة على المرضى المرھقین 

 ال تمیّز على أساس العرق أو العقیدة أو اللون أو الجنس أو األصل الوطني أو الدین أو العمر. 

لتشتمل على مجموعات األطباء  Nebraska Medicineفیما یلي ملخص المساعدة المالیة المتوفرة في جمیع مرافق 
 الممارسین. 

تغطیة المساعدة المالیة للرعایة الطارئة والرعایة األخرى  Nebraska Medicineتوفر . التي نعرضھا المساعدة المالیة
الضروریة من الناحیة الطبیة. یستحق المرضى الذین تقل الدخول السنویة ألسرھم عن أربعة أضعاف مستوى الفقر الفیدرالي 

جانیة للمرضى أصحاب األصول والذین یملكون أصول في الحدود المقررة، الحصول على مساعدة مالیة. تتوفر الرعایة الم
المحدودة ودخل األسرة الذي یساوي مستوى الفقر الفیدرالي أو یقل عن ضعفھ. وتتوفر خصومات على الرعایة لھؤالء الذین 

% من مستوى الفقر الفیدرالي. تتوفر أحكام "الرعایة المكثفة المتخصصة لدعم الحیاة" 400% إلى 200تتراوح دخولھم بین 
األفراد أصحاب المصاریف الطبیة المرتفعة جدا.  تتوفر المعلومات اإلضافیة حول إرشادات الفقر الحالیة  وقد تسري على

 أدناه).  لمزید من المعلوماتراجع على الویب ( Nebraska Medicineوالنسب المئویة للخصم على موقع 

ستنا، فلن یتم فرض رسوم علیك تزید عن المبالغ إذا تلقیت مساعدة مالیة بموجب سیالن تتجاوز الرسوم المبالغ المعتادة. 
المعتاد سدادھا من جانب المرضى الذین یتمتعون بتغطیة تأمینیة حكومیة أو خاصة، وذلك للرعایة الطارئة أو الرعایة 

 األخرى الضروریة من الناحیة الطبیة. 

یمكنك تقدیم الطلب في أي وقت خالل عملیة إعداد الفواتیر أو التخطیط الزمني، من كیفیة طلب المساعدة والحصول علیھا. 
یوًما من تاریخ الفوترة األول  240خالل استكمال الطلب المالي وتقدیمھ مع الوثائق الداعمة. یتم دراسة المساعدة المالیة حتى 

 5346-559 (402)االتصال بمستشار مالي على لك. إذا كنت تعتقد أنك تعاني من ظروف طبیة خاصة أو خطیرة، فیرجى 
 للمساعدة في تقدیم طلبك. 

الطلبات المالیة وسیاسة المساعدة المالیة الخاصة بھا عبر اإلنترنت  Nebraska Medicineنشرت لمزید من المعلومات. 
"المساعدة المالیة" للوصول إلى  . قم باختیار "المرضى/الزائرون" وتابع باختیارwww.nebraskamed.comعلى 

 المعلومات. 

تتوفر سیاسة المساعدة المالیة وطلب الحصول على مساعدة مالیة والملخص بلغة مبّسطة بلغات متنوعة، من بینھا؛ اإلنجلیزیة 
 نیة. واإلسبانیة والكارین والبورمیة والفیتنامیة والصومالیة والمندراین والنیبالیة والنویر (السودان) والكاری

 7:00كما یتواجد المستشارون المالیون لتقدیم المساعدة من خالل اإلجابة على األسئلة من االثنین حتى الجمعة من الساعة 
 . 5346-559 (402)مساًء. لالتصال بالمستشار المالي، یرجى االتصال بالرقم  4:30صباًحا إلى 

 ، یرجى إرسالھ إلى:إذا كنت ترغب في إرسال طلب للحصول على المعلومات كتابة
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