معلومات حول المساعدة المالية ،العناية الخيرية وخطة
الدفع
برنامج المساعدة المالية
يتفاجأ العديد من عائالت مرضانا الذين اليحملون التأمين الصحي عند علمهم بأن طفلهم قد يتأهل من أجل الحصول على المساعدة .تعمل مشفى كولورادو
لألطفال مع المرضى المؤهلين وعائالتهم من أجل تقديم طلب المساعدة الحكومية من أجل الحصول على خدمات المشفى .إن كان المرضى وعائالتهم غير
مؤهلين للحصول على المساعدة الحكومية ،قد يكون باستطاعة فريق االستشارة المالية تقديم مساعدة مالية من نوع آخر تكون على شكل خصومات وخطط
دفع.
إن برنامج المساعدة المالية متوفر لجميع المرضى الذين ال يحملون تأمينا ً صحيا ً والذين يعيشون في الواليات المتحدة األميركية .نتوقع أن تستعمل العائالت
جميع الموارد المتاحة قبل أخذهم بعين االعتبار الحصول على المساعدة المالية.

يتطلب التأهيل للعديد من برامج المساعدة من المتقدين على الطلب تلبية المبادئ التوجيهية لدخل الفقر الفدرالي بناء على مستوى
الفقر الفدرالي (المذكور الموقع االلكتروني التالي www.childrenscolorado.orgتعتمد أهلية الحصول على المساعدة المالية على حجم العائلة،
الدخل ،وعمر المتقدم بالطلب.
يرجى االتصال بنا على الرقم  )720(777-7001للتحدث مع مستشار مالي .سيقوم المستشارون الماليون بمساعدتك للتقدم بطلب للحصول على برامج
المساعدة المالية المتوفرة.

البرنامج الخيري لمشفى األطفال في كولورادو
يوفر البرنامج الخيري لمشفى األطفال في كولورادو المساعدة المالية للمرضى وعالئالتهم المحتاجة .سيتخذ قرار تقديم الرعاية الخيرية في أغلب الحاالت
على أساس مراجعة دخل العائلة ،أصولهم/ممتلكاتهم والتزاماتهم في وقت الزيارة ،وعادة ما ينتج على نطاق واسع إلى مشاركة العائلة في دفع االستحقاقات.

تتوفر نسخ عن سياسة المساعدة المالية ونسخ الطلب عليها على الموقع االلكتروني التالي ،www.childrenscolorado.orgوعن طريق
االتصال بقسم االستشارة المالية على الرقم التالي ،720-777-7001 :أو في مكاتبنا الخاصة باالستشارة المالية على العنوان:
13123 East 16th Avenue, Aurora, CO 80045أو في  Briargate Urgent and Outpatient Specialty Careعلى العنوان:
 .4125 Briargate Parkway, Colorado Springs, CO 80920تتوفر نسخا ً بلغات متعددة بما فيها اإلنكليزية واإلسبانية.
*قد يكون هناك استثناءات
ماهي المتطلبات العامة؟
• عدم التأهل للحصول على  ،Medicaid، Child Health Plan+، Colorado Indigent Care Programوضمانات صحية أخرى.
• مستوى الفقر الفدرالي أدنى من  %250اعتمادا ً على حجم العائلة  ،الدخل ،واألصول السائلة

•

يجب أن يتم استكمال الطلب وإرساله خالل  365يوما ً من تاريخ أول فاتورة بعد الخروج من المشفى المتعلقة بالعناية التي حصل عليها المريض.

قيمة الفواتير المصدرة عموما ً ()AGB
تحد م شفى كولورادو لألطفال من المبلغ المطلوب دفعه للحصول على الرعاية ألي شخص مؤهل للحصول على المساعدة المالية .تستعمل مشفى
األطفال في كولورادو طريقة النظر إلى الخلف كما هي موصوفة في األنظمة الفدرالية § )r(501لتحديد قيمة الفواتير المصدرة عموماً.

خيارات خطط الدفع
يتم تطبيق رسوم األطفال باستمرار على جميع المرضى بغض النظر عن قدرتهم على الدفع أو طريقة الدفع .تؤمن مشفى األطفال في كولورادو خيارات خطة
دفع مرنة لمرضانا وعائالتهم .بينما ال تتجاوز العديد من خطط الدفع الخاصة بنا الستة أشهر  ،إال أنه يمكن عمل استثناءات على أساس دراسة كل حالة على
حدة .إلعداد خطة دفع  ،يرجى االتصال على الرقم  )720(777-6422من أجل التحدث مع ممثل لخدمة الزبائن.
تعمل مشفى كولورادو لألطفال وفقاً لقانون كولورادو المنقح §  112-3-25و  1.501(r)-0 CFR26حتى 1.501(r)-7. CFR 26

