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COMMONSPIRIT HEALTH 
 ملحق السیاسة التنظیمیة

 

 2021یولیو،  1    تاریخ السریان:   Finance G-003A-1   الملحق 

 كالیفورنیا - المساعدة المالیة    الموضوع: 

 

 السیاسات ذات الصلة 
   المساعدة المالیة ،CommonSpirit Finance G-003 لدى الساریة  التنظیمیة السیاسة
 الفوترة وعملیات التحصیل  ،CommonSpirit Finance G-004 لدى الساریة  التنظیمیة السیاسة

  المساعدة  سیاسة" إلیھا ُیشار( المساعدة المالیة ،CommonSpirit: Legal G-003 لدى الساریة  التنظیمیة السیاسة في موضح ھو كما
  والشركات   1الضرائب   من   المعفاة  المباشرة  التابعة   الشركات  من   وكل  ،CommonSpirit Health  لدى  بھا  المعمول   السیاسة   ُتعد  فإنھا  ،")المالیة

  جماعي  وبشكل   ، "CommonSpirit  مستشفى   مؤسسة "  باسم   فردي   بشكل   إلیھا   ُیشار (  مستشفى   منشأة   تدیر  التي   2الضرائب   من   المعفاة   الفرعیة
  سیاسة في  المحدد النحو على( طبًیا الضروریة  والرعایة الطارئة  الطبیة الرعایة  لتوفیر ،")CommonSpirit مستشفیات  مؤسسات" باسم

  تمییز  دون  ، CommonSpirit مستشفى منشآت  داخل  المرضى  لجمیع") EMCare" باسم الملحق  ھذا في  إلیھما  وُیشار المالیة  المساعدة
 .  الدفع على للمریض المالیة القدرة  عن النظر  وبغض

  والموضحة  للمستشفى  العادلة  التسعیر  سیاسات   إلى  CommonSpirit  مستشفیات   مؤسسات   امتثال")  الملحق"  إلیھ  ُیشار(  كالیفورنیا  ملحق   یوثق
  مستشفیات بمؤسسات المرتبطة  اإلشارات جمیع إن). 127446 إلى 127400 من األقسام( والسالمة للصحة كالیفورنیا قانون في

CommonSpirit من  حكم  أي مع یتعارض الملحق ھذا  في بند أي  كان إذا. كالیفورنیا والیة في الموجودة المنشآت إلى تشیر الملحق  ھذا يف 
  ال   كان أو  الفوترة وعملیات التحصیل   ،CommonSpirit: Legal G-004 لدى  الساریة  التنظیمیة  السیاسة أو  المالیة  المساعدة  سیاسة  أحكام
 .  الملحق ھذا بند فسیسري  معھ، یتوافق

 التعریفات 
 

 التزامھم كامل من وضامنھ  المریض تعفي وھي  المؤھلین، للمرضى ) %100  بنسبة  خصم  أي ( الكاملة  المالیة المساعدة تعني الخیریة الرعایة 
  المؤھلة  الخدمات مقابل دفعھ  خارجیة  جھة  من ُیطلب قد  الذي وجد، إن المبلغ، الخیریة الرعایة تخفض ال . المؤھلة الخدمات مقابل بالدفع المالي

  الممنوح  المبلغ مناقشة  عند األخرى  المالیة  المساعدة أشكال أو  الخصومات  عن الخیریة  الرعایة تمییز یتم الملحق، ھذا ضمن. للمریض  المقدمة
  أو  الخصومات (  الحساب  رصید عن الجزئي التنازل  مقابل ) الخیریة  الرعایة( الحساب  رصید  عن  كامل كتنازل المالیة المساعدة برنامج بموجب 

 ). المالیة  المساعدة  أشكال من ذلك غیر
 

  الخدمات   مقابل  بالدفع  المالي  التزامھم  من   جزء  من  وضامنھ  المریض  إلعفاء  المؤھلین  للمرضى  الجزئیة  المالیة  المساعدة  تعني  الُمخّفضة  الرعایة
  الخصومات .  للمریض   المقدمة  المؤھلة  الخدمات  مقابل  دفعھ   خارجیة  جھة  من  ُیطلب  قد  الذي  وجد،  إن  المبلغ،  الُمخفّضة  الرعایة  تخفض  ال .  المؤھلة

 . الدفع مقدرة على تطبیقھا یعتمد ال  عادیة  خصومات  ھي المالیة المساعدة برنامج من المستبعدة

 
  وھي  ، Dignity Community Care إلى باإلضافة فیھا، الوحید المساھم أو  الوحید العضو CommonSpirit تكون شركة أي  المباشرة  التابعة الشركة ُتعد 1

 . كولورادو في ربحیة غیر مؤسسة
 من  أكثر أو) %50(  بالمائة خمسین تعیین سلطة المباشرة التابعة الشركة فیھا تمتلك  للربح، ھادفة أو ربحیة غیر كانت سواء مؤسسة، أي إلى  الفرعیة الشركة  تشیر 2

 أو  العضویة  صالحیات من  یتضح  كما(  المنظمة  ھذه  في  التصویت  حقوق  من  أكثر  أو )%50(  بالمائة  خمسین  تمتلك  أو  المؤسسة  لھذه  الحاكمة  للھیئة  المصوتین  األعضاء
 .ھذه التصویت حقوق  أو السلطة فرعیة شركة فیھا تمتلك مؤسسة أي  أو) المباشرة التابعة الشركة على معینة قرار اتخاذ سلطة تمنح التي  الكفاالت
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  والھاتف،  والمرافق  المنزلیة،  واللوازم  واألغذیة  وصیانتھ، المنزل  نفقات  أو اإلیجار : یلي مما  أي مقابل  النفقات ھي  األساسیة  المعیشة  نفقات  إن
  والنقل   الزوجة، /الزوج   أو   الطفل   وإعالة  األطفال،   رعایة   أو  والمدارس  والتأمین،  األسنان،  طب   خدمات   ومدفوعات  الطبیة   والمدفوعات  والمالبس،

 . األخرى  االستثنائیة والنفقات  والتنظیف،  والغسیل األقساط،  ودفعات واإلصالحات،   والوقود التأمین، ذلك  في بما السیارات، ونفقات
 

  المنزلي،  والشریك  الزوجة،/الزوج : فأكثر عاًما) 18( عشر ثمانیة العمر من یبلغون الذین األشخاص إلى بالنسبة) أ: (و  المریض تشمل األسرة
  سواء   عاًما،)  21(  وعشرین  واحد   عن  أعمارھم  تقل  الذین  المعالین  واألطفال   كالیفورنیا،  في  األسرة  قانون  من  297  القسم   في  المحدد  النحو  على
 القائمین واألقارب   والوالدة،  الوالد،: عاًما) 18(  عشر  ثمانیة عن أعمارھم تقل  الذین األشخاص  إلى  بالنسبة ) ب . (ال أم  المنزل  في   یعیشون كانوا
 .  الرعایة  على القائمین األقارب أو الوالدین من عاًما ) 21( وعشرین  واحد عن أعمارھم تقل الذین  األطفال من وغیرھم الرعایة، على

 
  مقدم عائلة أفراد وجمیع الطلب  لمقدم المستقر المعدل اإلجمالي للدخل  الداخلیة  اإلیرادات دائرة تعریف مع یتفق بما تحدیده یتم األسرة دخل

  النقدیة   األصول  تشمل  لن  التحدید،  ھذا  ألغراض  ذلك،  ومع  .المریض  ألسرة"  المالیة  األصول"  إلى  المستشفى  تنظر  قد  األھلیة،  تحدید  عند.  الطلب 
  ذلك،  إلى  باإلضافة . المؤھلة  غیر المؤجلة التعویض خطط  أو الداخلیة، اإلیرادات قانون  بموجب  المؤھلة المؤجلة التعویضات  أو التقاعد خطط

 من  %50   احتساب   یتم  ولن  األھلیة،  تحدید  في  المریض   لعائلة  النقدیة  األصول   من  األولى )  دوالر   10000(  دوالر   آالف  العشرة   احتساب  یتم  لن
 .  األھلیة تحدید في األولى، دوالر 10000 الـ عن تزید التي المریض،  لعائلة  النقدیة األصول

 
 .  الملحق  ھذا  في موضح ھو  كما المالیة، المساعدة  أشكال  من غیرھا أو الُمخفّضة، الرعایة أو  الخیریة، الرعایة بھا ُیقصد  المالیة المساعدة

 ال تشمل المساعدة المالیة ما یلي: 

   السداد،  عن المریض  تعذر بسبب ُشطبت لكنھا كإیرادات  المؤسسة  سجلتھا التي للتحصیل  القابلة غیر الرسوم  أو  المعدومة الدیون ●
 أو  المرضى؛ لھؤالء  الرعایة  ھذه  توفیر تكلفة  أو

  إطار  في أو  بالوسائل اختبارھا تم التي األخرى  الحكومیة البرامج أو Medi-Cal برنامج إطار في  المقدمة الرعایة تكلفة بین الفرق ●
 أو  منھا؛ المشتقة واإلیرادات ،Medicare برنامج

 أو  الفوري؛ الدفع أو الذاتي الدفع خصومات ●
 . الخارجیة  الدفع جھات  من أي مع التعاقدیة التعدیالت ●

 
 . أدناه المحددة  المعاییر یستوفي الذي للمریض المقدم  اإلضافي الخصم  ھو  المالي بالضیق المرتبط  الخصم

 
  السنویة  التكالیف  تجاوز عند) أ: (التالیین المعیارین أحد  أیًضا ویستوفي  صحیة  تغطیة لدیھ  مریًضا  المرتفعة الطبیة التكالیف  ذو  المریض  ُیعد
  شھًرا )  12(  عشر االثني خالل  المریض أسرة  دخل  من CommonSpirit 10% مستشفى مؤسسة  في  الخاصة نفقتھ على الفرد یتكبدھا التي

  المریض   قدم  إذا  وذلك  المریض،  أسرة  دخل  من  %10   الخاصة  نفقتھ  على  الفرد  یتحملھا  التي  السنویة   الطبیة  النفقات  تجاوز  عند)  ب (  أو  السابقة؛
 . السابقة  شھًرا ) 12(  عشر االثني خالل أسرتھ  أو  ھو  دفعھا  التي الطبیة نفقاتھ عن وثائق

  الخصومات   استبعاد  بعد  شھر،  لمدة  المریض  أسرة   دخل   من  %10   عن  الشھریة  المدفوعات  فیھا  تزید  ال  ممتدة  سداد   خطة   ھي   المعقولة  الدفع  خطة
  المرضى  لمساعدة CommonSpirit مستشفیات مؤسسات تقدمھا التي الممتدة، الدفع خطط تكون أن یجب. األساسیة المعیشة بنفقات الخاصة 
 . فوائد  دون الملحق، ھذا  بموجب المؤھلین

I. كالیفورنیا في المالیة  المساعدة برنامج متطلبات 

 . كالیفورنیا والیة  في  CommonSpirit مستشفى مؤسسة  في  خدمات  یتلقون الذین المرضى على الملحق  لھذا  التالیة المتطلبات  تنطبق

A. الفیدرالي الفقر مستوى من %250  إلى یصل  لما ( الخیریة  الرعایة ( 

  علیھ   مؤمن  غیر  مریض   أي  الحصر،  ال   المثال   سبیل  على  ذلك،  في  بما  الفیدرالي،  الفقر  مستوى   من  أقل  أو  %250   أسرتھ  دخل   یبلغ  مریض  أي
  المقدمة   المؤھلة  الخدمات  مقابل  حسابھ  رصید  من  %100   بنسبة   خصم  تعادل   خیریة   رعایة  لتلقي  مؤھالً   ُیعد  عالیة،  طبیة  تكالیف  ذي  مریض  أو

 .  خارجیة ) جھات (  جھة   أي قبل  من  وجدت، إن  الدفع، بعد للمریض
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B. الفقر  مستوى من أقل أو  %350  دخلھم یبلغ( المرتفعة الطبیة التكالیف ذوي والمرضى  علیھم  المؤمن غیر للمرضى خصم  
 الممتدة الدفع  وخطط ) الفیدرالي

   أسرتھ  دخل ویبلغ أعاله،) أ ( الفقرة بموجب  الخیریة للرعایة مؤھل  وغیر مرتفعة طبیة  تكالیف  ذو مریض أو علیھ مؤمن غیر مریض أي
  التمتع إلى باإلضافة  المریض یتلقاھا التي المؤھلة  الخدمات  تشمل ُمخفّضة رعایة لتلقي مؤھالً  ُیعد الفیدرالي الفقر مستوى  من أقل أو  350%

  الذي  الدفع مبلغ عن یزید ال) 1( بمبلغ المؤھلة الخدمات مقابل المتوقعة الدفع عملیة الُمخفّضة الرعایة ھذه ستحدد . فوائد دون ممتدة دفع بخطة 
  أو  ،Medi-Cal أو ،Medicare برنامج في  المضمنة  الخدمات  تقدیم مقابل  تلقیھ نیة  بحسن CommonSpirit مستشفى مؤسسة  تتوقع

  المطلوبة المبالغ عن یزید ال  الحاالت،  جمیع في) 2(و  أكبر، أیھما المستشفى، فیھ  یشارك الحكومة  قبل  من مدعوم  آخر  صحیة  رعایة برنامج
 . للمریض المقدمة المؤھلة  للخدمات ) المالیة  المساعدة سیاسة  في  محدد  ھو  كما(  عام بشكل

  یجب . الوقت  بمرور  الُمخفّض المبلغ بدفع تسمح  فوائد دون ممتدة  دفع بخطة  الُمخفّضة  الرعایة یتلقون الذین المرضى تزوید سیتم الطلب،  عند
  في أساسیة  معیشیة نفقات  وأي  األسرة دخل  وأخذ  الدفع خطة شروط  بشأن التفاوض  والمریض  CommonSpirit مستشفى  مؤسسة  على

  مستشفى مؤسسة  على یجب الدفع، خطة  على االتفاق من والمریض CommonSpirit مستشفى مؤسسة  تتمكن لم إذا. االعتبار
CommonSpirit الوقت  بمرور  الُمخفّض المبلغ بدفع للسماح  معقولة  دفع  خطة تنفیذ . 

C. الفیدرالي الفقر  مستوى من أقل  أو %500  ویبلغ %350  عن أسرتھ  دخل یزید(  علیھ المؤمن  غیر  للمریض إضافي  خصم ( 

  الفقر مستوى من أقل أو  %500  یبلغ ولكنھ %350  عن أسرتھ دخل ویزید عالیة طبیة تكالیف ذو مریض أو علیھ مؤمن غیر مریض أي
  الخصم سیحدد. ممتدة سداد بخطة  التمتع إلى  باإلضافة  المریض یتلقاھا التي المؤھلة الخدمات  تتضمن ُمخفّضة  رعایة  لتلقي مؤھالً  ُیعد الفیدرالي

 . بھا المعمول  عام بشكل المطلوبة المبالغ عن یزید ال بما المریض یدفعھ أن المتوقع من الذي المبلغ

  تزید  ال   فترة   خالل   الُمخفّض   المبلغ  بدفع  تسمح   فوائد  دون   ممتدة   دفع   بخطة   أیًضا   الُمخفّضة   الرعایة   ھذه  یتلقى  مریض   أي   تزوید   سیتم  الطلب،   عند
 ). 30( شھًرا ثالثین عن

D.  الخصومات اإلضافیة المرتبطة بالضیق المالي 

 المالیة، وأصولھ) ب (  أسرتھ، دخل) أ ( مجموع  من %30  تتجاوز المالیة التزاماتھ تزال ال) 1( ولكن الُمخفضة، الرعایة یتلقى الذي المریض
  الرعایة  والتزامات  القادمة  للسنة  المتوقع  األسرة  دخل  مثل  لعوامل  مراجعة  تحدده  الذي  النحو  على فاتورتھ،  دفع على  القدرة  لدیھ  ولیس ) 2(

  تنظر  لن المالي، بالضیق المرتبط الخصم ھذا تحدید ألغراض . المالي  بالضیق مرتبًطا إضافًیا خصًما منحھ یتم قد المتوقعة، أو الحالیة  الصحیة 
  أو  التحدید  وقت  في  الساري  الداخلیة  اإلیرادات   قانون  بموجب  المؤھلة  التقاعد  بخطط  الخاصة  األصول  في  CommonSpirit  مستشفى  مؤسسة

 . المؤجلة  التعویض  خطط

  للمریض  المتبقیة المالیة االلتزامات  سیخفض والذي  المالي، بالضیق المرتبط الخصم  على فسیحصل  األھلیة، معاییر جمیع المریض  استوفى إذا
 . بھ  الخاصة  المالیة  واألصول) 2(  أسرتھ، دخل) 1(  مجموع من %30  عن یزید ال  ما إلى

  الفیدرالي  البرنامج في شارك إذا  أو عابًرا ضیًفا أو مأوى بال اعتباره تم إذا  الملحق ھذا بموجب  إعفاءات  أو خصومات أیًضا المریض یتلقى قد
 .المحتاجین لرعایة المحلي  أو  للوالیة  التابع أو

E. اإلجمالیة  الرسوم تطبیق  على المفروضة  القیود 

  تفرضھ  الذي  الصافي  المبلغ  یكون  أن  یجب   ،)طبًیا  ضروریة  رعایة  أو  طارئة  طبیة  رعایة  كانت   سواء(  الملحق  ھذا   یغطیھا  رعایة  أي   إلى  بالنسبة
.  الرعایة   لھذه   اإلجمالیة   الرسوم   من   أقل  المالیة   المساعدة   على   للحصول   مؤھل  أنھ   تقرر   الذي   المریض   على   CommonSpirit  مستشفى  مؤسسة
  ذلك  في بما( والخصومات االقتطاعات جمیع تطبیق  بعد شخصي  بشكل دفعھ  عن مسؤوالً  المریض یكون الذي للمبلغ مساوًیا المبلغ ھذا سیكون

  قبل  من  دفعھا مطلوب  مبالغ  أي المبلغ ھذا یشمل  أال  یجب . التأمین شركات تسددھا مبالغ أي  من وأقل ) الملحق  ھذا بموجب  المتاحة  الخصومات 
  الرسوم  الملحق یغطیھا التي للرعایة CommonSpirit مستشفى مؤسسة  عن الصادر الفوترة بیان یوضح قد . للتغطیة  كشرط  التأمین شركة
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 ُیعد الذي  الفعلي المبلغ یكون أن بشرط اإلجمالیة، الرسوم من االقتطاعات أو الخصومات، أو التعاقدیة، البدالت وتطبیق الرعایة  لھذه اإلجمالیة
 . الرعایة لھذه اإلجمالیة   الرسوم من أقل  دفعھ   عن مسؤوالً  الشخص 

F.  خدمات طبیب الطوارئ 

 سیوفرون  الطارئة الرعایة  بمنشأة مزودة CommonSpirit مستشفى مؤسسة  في  طارئة  طبیة  خدمات یقدمون الذین الطوارئ أطباء  جمیع إن
 . الفیدرالي  الفقر  مستوى  من  أقل  أو   %350   دخلھم  یبلغ  والذین  المرتفعة  الطبیة   التكالیف   ذوي  والمرضى  علیھم  المؤمن  غیر  للمرضى  خصومات

 
G.  أنشطة الفوترة والتحصیل 

  وجدت،  إن المتاحة، الخصومات  تطبیق بعد الضامنین أو  المرضى  على  مستحقة  مدفوعة  غیر  أرصدة  أي  إحالة  یمكن .1
  الحصول  ألھلیة النھائي التحدید انتظار في المدفوعة غیر لألرصدة التحصیل جھود ستتوقف.   التحصیل عملیات إلى

  أي  بإجراء، التحصیل لوكاالت تسمح أو ،CommonSpirit مستشفى مؤسسة تجري لن. المالیة المساعدة على
  المساعدة على  للحصول مؤھالً  المریض كان إذا  ما لتحدید معقول  جھد  بذل) أ: (قبل عادیة غیر لتحصی  راءات جإ

  لدى   الساریة  التحصیل   وعملیات  الفوترة  سیاسة  توضیح  یتم.  للمریض  بیان  أول   إرسال  من  یوًما   150)  ب(   أو   المالیة؛
CommonSpirit المستشفى بمنشأة  الخاص الویب موقع على . 

  المستشفى  مستحقات  ُتحّصل  وكالة   أي من مكتوبة اتفاقیة على CommonSpirit  مستشفى مؤسسة  تحصل أن  یجب .2
  وكالة  االتفاقیة ھذه تطالب . ممارساتھا ونطاق  CommonSpirit مستشفى  مؤسسة بمعاییر التزامھا على تنص

  بمفھوم االلتزام الدیون ُتحّصل  التي CommonSpirit مستشفى لمؤسسة الخارجیة أو الفرعیة أو  التابعة التحصیل
 .  الملحق  ھذا في  موضح النحو  على وتطبیقھا المعقولة  الدفع خطة   عن CommonSpirit مستشفى  مؤسسة

  فرعیة أو  تابعة  شركة  ُتعد  التي الدین  إلیھا الُمحال  األخرى  الجھة  أو  CommonSpirit مستشفى  لمؤسسة  یجوز  ال .3
  الدفع  أو  الخیریة  الرعایة  أحكام  بموجب  المؤھلین المرضى  مع التعامل  خالل   ،CommonSpirit مستشفى لمؤسسة
  األساسیة  المساكن  على الحجز أو األجور على الحجز  أسالیب استخدام الملحق، ھذا  في علیھا المنصوص الُمخفّض
 . المدفوعة  غیر  المستشفى فواتیر لتحصیل  كوسیلة

  مستشفى  لمؤسسة  تابعة أو  فرعیة  شركة تُعد وال الدین إلیھا ُمحال  أخرى  جھة أو  تحصیل وكالة  ألي  یجوز  ال .4
CommonSpirit، المنصوص  الُمخفّض الدفع أو الخیریة الرعایة أحكام بموجب  مریض  أي مع التعامل خالل  

  فواتیر  لتحصیل  كوسیلة  للمریض  األساسي  المسكن  بیع  أو  األجور  على  الحجز  أسالیب  استخدام   الملحق،  ھذا  في  علیھا
 . المدفوعة  غیر المستشفى

  جھة  أي أو  ،CommonSpirit مستشفى مؤسسة على یجب مریض، أي  ضد التحصیل  أنشطة تنفیذ في  البدء قبل .5
  وكالة  ذلك في  بما المریض،  لدیون آخر مالك أي  أو  ، CommonSpirit مستشفى لمؤسسة  وتابعة  الدین إلیھا ُمحال 

 : یلي ما  على یحتوي  للمریض  وصریح واضح كتابي إشعار  تقدیم التحصیل،

)a( وقانون  المادة، لھذه  وفًقا المریض  لحقوق  مبسط  ملخص Rosenthal لتحصیل  العادلة  للممارسات  
  ، )المدني القانون من 3 القسم من 4 الجزء  من) 1788 القسم من  بدًءا ( 1.6C العنوان ( الدیون

  القسم  من بدًءا( الخامس الفرعي الفصل( الدیون لتحصیل العادلة للممارسات  الفیدرالي والقانون
  بیاًنا   الملخص  یتضمن  أن  یجب).  المتحدة  الوالیات  قانون  من  15  لعنوانا  من  41  الفصل   من)  1692

 . الفیدرالي القانون تنفذ  الفیدرالیة التجارة  لجنة بأن یفید

)b( القسم   والسالمة،  للصحة   كالیفورنیا  قانون   تعدیل   بموجب  مطلوب   آخر   بیان  أي   أو  التالي  البیان  تضمین  
  ویحظر  بإنصاف، بمعاملتك الدیون  محصلي  الفیدرالي والقانون الوالیة  قانون یطالب: "127430

  وإجراء  النابیة، أو البذیئة األلفاظ واستخدام العنف، باستعمال التھدید أو زائفة ببیانات اإلدالء علیھم
  غیر الظروف وباستثناء. العمل صاحب ذلك في بما خارجیة، جھات  مع الالئقة غیر االتصاالت
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.  مساءً   9:00  الساعة  بعد   أو  صباًحا  8:00  الساعة   قبل  بك  االتصال   الدیون   لمحصلي   یجوز   ال   العادیة،
  أو   محامیك  بخالف  آخر،  شخص  إلى  دیونك  حول  معلومات  تقدیم  الدیون  لمحصل   یجوز  ال  عام،  بشكل

  من  لمزید. األحكام أحد لتنفیذ أو موقعك لتأكید آخر بشخص الدیون  محصل یتصل قد. زوجتك
-1  على   الھاتف   عبر  الفیدرالیة  التجارة   بلجنة   االتصال   یمكنك  الدیون،  تحصیل   أنشطة   حول  المعلومات

877-FTC-HELP )382-4357 ( على  اإلنترنت عبر أو www.ftc.gov ". 

)c( المنطقة  في  متاحة تكون قد  الربحیة  غیر االئتمانیة االستشارات خدمات بأن یفید بیان . 

 . التحصیل  أنشطة   بدء  إمكانیة   إلى   تشیر   وثیقة  أي  أعاله )  5(  الفرعیة   الفقرة   بموجب   المطلوب   اإلشعار   یصاحب   أن  یجب  .6

  CommonSpirit  مستشفى   مؤسسة  قامت  إذا.  التحصیل   أنشطة  یمارس  الذي   الكیان  على )  ز (  الفقرة   متطلبات   تنطبق .7
  تشارك  التي التحصیل، وكالة  ذلك في  بما الكیان، ذلك  على االلتزامات  فستنطبق  آخر، كیان إلى  بیعھ أو  الدین  بإحالة

 . الدیون تحصیل نشاط في
 

 إشعار للمرضى بخصوص المساعدة المالیة 
 

A. مستشفى  مؤسسة  ستخطر .  المبسط   الملخص  من  ورقیة  نسخة  CommonSpirit  من   المالیة  المساعدة  بسیاسة  وتبلغھم  المرضى  
 . خروجھم  أو تسجیلھم عملیة  من كجزء  للمرضى  المالیة  المساعدة لسیاسة المبسط  الملخص من ورقیة  نسخة  تقدیم خالل

B.  على  یجب  المستشفى، من الخروج  بعد  ما فواتیر بیانات من كجزء  . الفوترة عملیة خالل  المالیة المساعدة  بسیاسة إشعار  
  سیاسة  توفر حول معلومات على یحتوي واضح خطي إشعار مریض لكل  تقدم أن CommonSpirit مستشفى مؤسسة

  الرجوع   ُیرجى  الفوترة،  ببیانات  یتعلق  فیما  المقدمة  اإلشعارات   بخصوص  إضافیة   تفاصیل  على  للحصول . (المالیة  المساعدة
 ) الفوترة وعملیات التحصیل ،CommonSpirit: Legal G-004  لدى  الساریة  التنظیمیة السیاسة إلى

C.  مستشفى   لمؤسسة   المالیة   المساعدة  برنامج  إشعار   نشر   یجب   . المنشور   المالیة   المساعدة   سیاسة   إشعار  CommonSpirit  
  ذلك  في  بما  للجمھور، الظاھرة  CommonSpirit مستشفى  مؤسسة  مواقع  في وصریح واضح  بشكل  المبسط  والملخص 

 : یلي مما كل

 قسم الطوارئ؛  ●
 ومكتب الفوترة؛  ●
 بھ؛  المرتبطة  والمنطقة  الدخول  ومكتب ●
 وغرف االنتظار؛  ●
  بالمستشفى؛  األخرى  الخارجیة  العیادات وأماكن ●
  المحتمل  من  التي واألماكن  المواقع  أو كبیر بشكل المرضى  زیارات  ترتفع حیث األخرى  واألماكن المواقع وفي  ●

  مالیة مساعدة إلى یحتاجوا أن المرجح من الذین أسرھم أفراد أو المرضى  ھؤالء مع فیھا التعامل معقول  بشكل
 . CommonSpirit مستشفى مؤسسة من

D.  مستشفى  مؤسسة  ستوفر.  الطلب   عند   ُنسخ  وتقدیم  الویب  موقع  على  النشر  CommonSpirit  طلب   ونموذج  الملحق،  ھذا  
  مقابل دون منھم  لكل ورقیة نسًخا  ستوفر كما الویب،  على موقعھا على  بارز مكان في المبسط  والملخص المالیة، المساعدة

  في  بما المنشأة، في العامة األماكن في  أو  البرید طریق عن سواء ـ  أسرتھ أفراد أحد أو  المرضى أحد ذلك  یطلب عندما ـ
 . الدخول ومناطق) وجد إن(  الطوارئ  قسم   في  األقل، على ذلك،

E. مستشفى مؤسسة ستتأكد. اللغة  متطلبات CommonSpirit المناسبة  باللغات المكتوبة اإلشعارات جمیع طباعة من  
 . بھا المعمول الفیدرالیة والقوانین الوالیة  قوانین بموجب  مطلوب  ھو  كما للمرضى وتقدیمھا
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F. مستشفیات  مؤسسات من كل  على یتعین األقل، على سنوي  أساس وعلى الضرورة، حسب. المنشورة المعلومات  
CommonSpirit   االنتشار  واسعة   صحیفة   في   المنشأة   ھذه  في   المالیة   المساعدة  توفر   بشأن  إعالن  وضع )  أ(  كالیفورنیا  في  

  المالیة  المساعدة توفر  عن  واسع نطاق على لإلعالن صحفي  بیان إصدار ) ب(  أو المنشأة، تخدمھا التي المجتمعات في
 . CommonSpirit مستشفى  مؤسسة  تخدمھا التي  للمجتمعات الملحق ھذا  بموجب

G. مستشفیات  مؤسسات   من  مؤسسة   كل   تعمل   .المجتمعیة   المؤسسات  CommonSpirit  التابعة،   المؤسسات  مع  كالیفورنیا  في  
  إلخطار   األخرى   المجتمعیة   والمؤسسات  العبادة،  ودور  اآلخرین،  الصحیة   الرعایة  ومقدمي  المجتمعیة،  والعیادات  واألطباء،

  مؤسسة  في  المالیة المساعدة توفر بشأن) مالیة مساعدة إلى  یحتاجوا أن المرجح  من الذین أولئك  خاصة ( المجتمع أفراد
 . CommonSpirit مستشفى

H. مستشفى  مؤسسة  ستنشر  .المالیة  المساعدة   سیاسة   مقدمي   قائمة  CommonSpirit   الطارئة   الطبیة   الرعایة   بمقدمي  قائمة  
  المشمولین  وغیر المالیة  المساعدة بسیاسة  المشمولین الخدمة  مقدمي ستحدد  والتي منشآتھا، في طبًیا الضروریة والرعایة

  مواقع  أو  مناطق  في  الورقیة  النسخ  على الحصول  یمكن. منشأة لكل  الویب على  الفوترة موقع  على  القائمة  ھذه  تتوفر . بھا
 . CommonSpirit مستشفى  مؤسسة كل في  التسجیل أو  الدخول

II. الحكومي  والبرنامج   التأمین لبرنامج  األھلیة فحص   عملیة 
 

  الخاص التأمین لتغطیة  یجوز  كان  إذا ما  حول  ممثلھ أو  المریض  من معلومات  على  للحصول  المعقولة  الجھود كل  CommonSpirit ستبذل
 ذلك، في  بما المریض، إلى  المستشفى من  المقدمة الرعایة  رسوم جزئًیا أو كلًیا تغطي  أن الحكومة  قبل  من المدعوم  الصحیة  الرعایة  برنامج أو

 : یلي مما أي  الحصر،  ال المثال  سبیل على
 

  الصحیة  المنافع تبادل برنامج خالل  من المقدمة  الصحیة  الرعایة أو  التأمین خدمة  خطة تغطیة  ذلك في  بما الخاص،  الصحي التأمین ●
 بالوالیة؛  الخاص  أو الفیدرالي

 ؛ Medicareو ●
  الوالیة   تمولھا   التي  األخرى   البرامج  أو   كالیفورنیا،  في   األطفال   خدمات   برنامج  أو  ،)االقتضاء   حسب   ،Medicaid  أو (  Medi-Calو ●

 . الصحیة التغطیة لتوفیر والمصممة 
 

   فحص لعملیة  التام االمتثال المرتفعة الطبیة التكالیف  ذوي المرضى  أو علیھم المؤمن  غیر المرضى جمیع من CommonSpirit تتوقع
 . ھذه األھلیة

 
 المالیة  المساعدة  على للحصول  التقدم   عملیة

 
A. طلب  أو  الحكومة،  قبل  من مدعوم  صحیة  رعایة برنامج أو  خاص  تأمین بموجب  بتغطیة  تمتعھ  إلى المریض  ُیِشر  لم إذا  

  المساعدة   على  للحصول  مؤھالً   یكون  قد  المریض  أن  CommonSpirit Health  ممثل  قرر  أو  المالیة،  المساعدة  المریض
 : یلي ما إجراء  أیًضا CommonSpirit على یجب  المالیة،

 برامج من وغیرھا ،)االقتضاء  حسب ، Medicaid أو( Medi-Cal مزایا لشرح المعقولة الجھود كل بذل ●
 المنافع  تبادل  برنامج  خالل  من  المقدمة   التغطیة  ذلك  في   بما  والخاصة،  العامة  الصحیة   الرعایة  أو   الصحي  التأمین

  ستطلب . التسجیل  توق  في علیھم المؤمن غیر المرضى  لجمیع بالوالیة، الخاص  أو الفیدرالي الصحیة 
CommonSpirit  الطلب   نماذج   لھم  وستقدم  البرامج،  ھذه  مثل  من  لالستفادة  طلب  تقدیم  المؤھلین  المرضى   من  

  فترة  غضون  وفي  الداخلیین للمرضى  الخروج قبل والمساعدة الطلب نماذج تقدیم سیتم. إكمالھا في وتساعدھم
 . خارجیة طبیة  رعایة  أو  طارئة   رعایة یتلقون الذین للمرضى  معقولة  زمنیة

  بما ـ CommonSpirit من المقدمة  األخرى والخصومات  المالیة المساعدة سیاسة  لشرح معقولة جھود  بذل ●
 الذین  أولئك  وَحث  المالیة،  المساعدة  على  للحصول  مؤھلین  یكونون  قد  الذین  للمرضى   ـ  األھلیة   متطلبات  ذلك  في
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  یستوفي  قد مھتم شخص ألي المالیة المساعدة طلب نموذج وتقدیم بطلب،  التقدم على مؤھلین یكونوا أن یحتمل
 تقدیم  إلى  باإلضافة  والتحصیل،  الفوترة  عملیة  أثناء  في  أو  الخدمة   نقطة  في  المالیة  المساعدة  على  الحصول   معاییر

 . الطلب استكمال  في  المساعدة

B. تشمل  الحكومة قبل من مدعوم صحیة  رعایة برنامج بموجب تغطیة على للحصول بطلب للتقدم مؤھالً  المریض كان إذا  
  وتم  التغطیة  تلك على للحصول  بطلب  تقدم إذا  إال  المالیة  المساعدة منحھ یتم فلن  المریض، یتلقاھا التي  المؤھلة  الخدمات 

  یجب التغطیة، رفض  وتم الحكومة  قبل  من  مدعوم صحیة  رعایة  برنامج على  للحصول  بطلب  المریض تقدم إذا . رفضھ
  الصحیة   الرعایة   برنامج  بموجب   للتغطیة  المریض   طلب  یستبعد  لن.  CommonSpirit  إلى   التغطیة   رفض   من  نسخة   تقدیم

 . الملحق  ھذا  بموجب CommonSpirit  من المالیة  المساعدة على  للحصول األھلیة  الحكومة  قبل من المدعوم
 

C. تعتقد  مریض  من  مكتمل  مالیة  مساعدة  طلب  تلقي  عند  CommonSpirit  الرعایة  برامج  من   لالستفادة  مؤھالً   یكون  قد  أنھ  
  تؤجل  قد  ،)CHIPو ، Medicaidو ،Medi-Cal على سبیل المثال، ( الحكومة  قبل  من المدعومة  الصحیة 

CommonSpirit برنامج  طلب  إكمال یتم حتى ال أم  المالیة المساعدة على للحصول مؤھالً  المریض كان إذا  ما تحدید 
 . البرنامج لھذا  المریض أھلیة بشأن قرار اتخاذ ویتم  وتقدیمھ، الحكومة  قبل   من المدعوم الصحیة الرعایة

 
D. مھ  المالیة المساعدة  طلب المریض  یكمل لم إذا   تشارك فقد  الخروج، بعد فوترة إشعار  أول بعد یوًما 150 غضون  في  ویقدَّ

  مع  العادیة، غیر التحصیل  راءات جإ ذلك  في  بما التحصیل، أنشطة من المزید في  CommonSpirit مستشفى  مؤسسة
 . التحصیل  وعملیات الفوترة  ، CommonSpirit: Legal G-004 لدى الساریة التنظیمیة السیاسة  ألحكام االمتثال

 
E.  مستشفى  مؤسسة  ستطلب  مباشرة، أدناه ،"ز "و" و " للفقرتین وفًقا CommonSpirit  الالزمة  الوثائق  تقدیم متقدم كل  من  

  ھذه  من أي تقدیم على الطلب  مقدم قدرة  عدم  حالة في . المالیة  المساعدة على للحصول متقدم كل  أھلیة لتحدید والمعقولة
  ظل  في . األھلیة قرار  اتخاذ  عند اعتبارھا في  ذلك CommonSpirit مستشفى مؤسسة فستأخذ جمیعھا، أو الوثائق

  على  وتوافق  جمیعھا أو  التوثیق متطلبات بعض عن CommonSpirit مستشفى  مؤسسة  تتنازل  قد  المناسبة،  الظروف 
  مستشفى  مؤسسة  ستوثق . Medi-Cal أھلیة  على الموافقة  أو  االفتراضي  األھلیة  فحص  خالل  من  المالیة  المساعدة

CommonSpirit بالموافقة كتابًیا المریض  وتخطر  المریض حساب   على الفحص . 
 

F. إقرارات  على  المریض من المطلوبة  الوثائق  ستقتصر الخیریة،  الرعایة  لتلقي مؤھالً  المریض كان إذا  ما تحدید  ألغراض  
  ال  ولكنھا لألصول،  معقول  وتوثیق  دفع  إیصاالت  تقدیم یجب  متاحة،  الدخل  ضریبة  إقرارات  تكن لم  إذا  أو  الدخل، ضریبة
  الخاصة  أو الداخلیة اإلیرادات  قانون بموجب  المؤھلة المؤجلة  التعویض خطط  أو التقاعد بخطط  الخاصة  األصول  تشمل
  الطلب   مقدم   من   إبراءات  أو   تنازالت   CommonSpirit  مستشفى   مؤسسة   تطلب   قد.  المؤھلة  غیر   المؤجلة   التعویض   بخطط 
  المالیة   المؤسسات  من  الحساب  معلومات   على  للحصول   CommonSpirit  مستشفى  مؤسسة   تفوض  التي  المریض   وأسرة

 .بھا تحتفظ  أو  المالیة  األصول تمتلك التي األخرى  الكیانات أو  التجاریة  أو
 

G. على  الدخل توثیق سیقتصر أخرى، مالیة مساعدة  أو ُمخفّضة  رعایة لتلقي مؤھالً  المریض كان إذا ما  تحدید ألغراض  
  سُیطلب   ذلك،   إلى  باإلضافة.  دفع  إیصاالت   تقدیم  یجب   متوفرة،   الدخل  ضریبة  إقرارات   تكن  لم   إذا   أو   الدخل،  ضریبة   إقرارات

 . ممتدة سداد  خطة  طلبھ   حالة في   األساسیة المعیشة نفقات  وثائق  تقدیم الطلب مقدم من
 

H. ھذه  تحظر  ال. التحصیل  أنشطة  في  أعاله ) ز ( أو ) و (  الفقرة  بموجب  علیھا الحصول  تم التي المعلومات  استخدام  یجوز  ال  
  الُمحال  الجھة أو التحصیل  وكالة أو CommonSpirit مستشفى مؤسسة علیھا حصلت التي المعلومات، استخدام الفقرة
 . الُمخفّض الدفع  أو  الخیریة  للرعایة  التأھل عملیة  عن مستقل  بشكل الدین، إلیھا
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I. تأخذ  قد  المریض، أسرة  دخل  إلى  باإلضافة  المالیة،  المساعدة  على  للحصول  مؤھالً  المریض كان إذا  ما  تحدید  ألغراض  
 بعین الخدمة  أو المریض مغادرة  تاریخ تلي التي المعاكسة  المالیة الظروف  أیًضا  CommonSpirit مستشفى  مؤسسة

   مقابل  الدفع على المریض قدرة على تؤثر التي األخرى الظروف أو الوظیفة، فقدان  أو اإلعاقة، مثل االعتبار،
 . المؤھلة  الخدمات 

 
J. مستشفى مؤسسة تتلقى وقت أي في المالیة المساعدة على الحصول أھلیة تحدید یتم قد CommonSpirit المعلومات  فیھ  

  المساعدة طلب  لرفض  التقدیریة  السلطة  CommonSpirit مستشفى  لمؤسسة  فإن  ذلك، ومع . الملحق  ھذا  في  الموضحة 
 . الطلب تقدیم فترة  خالل تقدیمھ یتم لم  إذا المالیة

 
K. فیما  ـ  للمریض القانوني الممثل  أو  المریض، أسرة  أو  المریض،  من  علیھا الحصول  تم التي  المعلومات  استخدام  یجوز  ال  

  ـ  الملحق ھذا في موضح ھو كما المالیة المساعدة على  للحصول األھلیة بمتطلبات یفي المریض كان إذا ما بتحدید یتعلق
 . التحصیل أنشطة  في

 
L. خصم  أكبر على الحصول لھ فسیحق علیھ، للحصول  مؤھالً  وكان  خصم من أكثر على للحصول  بطلب المریض تقدم إذا  

 . CommonSpirit سیاسات  بموجب  صراحةً   بھ مسموًحا المتعددة الخصومات  بین الجمع یكن لم ما  لھ یتأھل منفرد
 

M. مرتفعة،   طبیة   تكالیف  ذا   مریًضا   یكون  قد   بأنھ  تفید  معلومات   یقدم  الذي   المریض  أو   علیھ،  المؤمن   غیر  المریض   إلى  بالنسبة  
  ، CommonSpirit مستشفى مؤسسة من الدین إلیھا ُمحال جھة أي أو ،CommonSpirit مستشفى لمؤسسة یجوز ال
  ائتمان  تقاریر وكالة إلى  السلبیة المعلومات عن اإلبالغ التحصیل،  وكالة ذلك  في بما المریض، لدیون آخر  مالك  أي أو

 . األولیة الفاتورة  إصدار بعد یوًما  150 قبل وقت  أي  في  السداد  لعدم المستھلك
 


	I. متطلبات برنامج المساعدة المالية في كاليفورنيا
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