الغرض
تلتزم مشفى كولورادو لألطفال ) Children’s Hospital Colorado (CHCOبتأمين الرعاية الخيرية لألشخاص الذين يحتاجون للرعاية الصحية وليس لديهم
تأمين صحي أو تأمينهم اليكفي أوغير مؤهلين للبرنامج الحكومي ،أو على خالف ذلك غير قادرين على دفع تكاليف الحصول على الرعاية الطبية الالزمة بناء على
وضعهم الفردي المالي .تماشيا ً مع رسالتنا التي تهدف إلى تحسين صحة األطفال من خالل تقديم نوعية عالية من البرامج المنسقة لرعاية المرضى والتعليم والبحث
والتأييد .تسعى مشفى كولورادو لألطفال جاهدة لضمان أن القدرة المالية لألشخاص الذين يحتاجون للعناية الطبية ال تمنعهم من السعي إلى أو تلقي العناية .ستوفر
مشفى كولورادو لألطفال دون تمييز العناية في الحا الت الطبية الطارئة لألفراد بغض النظر عن تأهيلهم للمساعدة الطبية أو لمساعدة الحكومة.
تساعد هذه السياسة على:
 .1تقرير كيفية تحديد تأهيل المرضى لحصولهم على األموال الخيرية والرعاية المخفضة التكاليف وفقا ً لسياسة مشفى كولورادو لألطفال
 Non-Discrimination of Patients .2وأنظمة مصلحة الضرائب .IRS
 .3توحيد عملية تقييم قدرة المريض/األسرة على دفع ثمن الخدمات و جمع سداد مناسب على أساس المؤهالت والمبادئ التوجيهية لخط الفقر الفيدرالية/الحكومية
لمشفى كولورادو لألطفال .CHCO
 .4تحديد سياسة الفوترة وجمع سداد األموال من المرضى/العائالت الذين يدفعون للحصول على العناية الطبية في حين التأكد من أن لدى مشفى كولورادو لألطفال
 CHCOوسيلة معقولة لتحصيل المدفوعات المستحقة.
النطاق/الموظفون
كل طاقم مشفى كولورادو لألطفال  CHCOوجميع مواقع  CHCOومرضى  CHCOوعائالتهم.
التعاريف
حسابات الذمم المدينة
()A/R

األموال المستحقة من قبل زبائن مشفى كولورادو لألطفال مقابل العناية والخدمات التي تم تقديمها أو استعمالها ولكن لم يتم دفعها بعد.

الدين المعدوم

األموال المستحقة استناداً على الخدمات المقدمة إلى المريض والتي تعتبر غير ممكنة التحصيل ،بعد بذل جهود معقولة لجمعها لمدة ال تقل على 120
يوما ً إعتباراً من تاريخ تقديم المشفى أول بيان فواتير لما بعد التخرج من المشفى والعناية الطبية ،يما يتوافق مع متطلبات القسم  )r(501من مصلحة
الضرائب .IRS

العناية الخيرية لألطفال

برنامج خصم من  CHCOللمرضى المعوزين غير المؤهلين ألي تغطية أخرى (مثال +Medicaid، CHP :أو  ،CICPالتأمين التجاري).

تأهيل اإلقامة في كولورادو

يتطلب دليل اإلقامة من المتقدمين تقديم فاتورة خدمات كالغاز والكهرباء أو الهاتف ،عقد اإليجار أو بيان التمويل العقاري ،إتصاالت مع مدرسة
األطفال ،بطاقات تعريف بالهوية شخصية (مثال :رخصة قيادة ،بطاقة شخصية أتم إصدارها من الدولة) ،كشف حساب بنكي أو رسالة ردعم من فرد
من أفراد العائلة أو صديق.

إجراءات جمع سداد األموال
االستثنائية
Extraordinary
Collection Actions
)(ECA

إجراءات جمع سداد األموال االستثنائية هي إجراءات تتخذ من قبل المشفى ضد فرد وهي متعلقة بالحصول على دفعات فواتير العناية الطبية المشملة
ضمن سياسة المساعدة المالية  FAPوالتي تتطلب إجراءات قانونية أو قضائية (باستثناء بعض الرهون أو إدعاءات اإلفالس) ،وتتضمن بيع دين
الفرد إلى طرف آخر باستثناء وجود بعض الشروط التعاقدية أو تتضمن التبليغ عن المعلومات السلبية المتعلقة بالفرد إلى وكاالت إعداد تقارير إئتمان
المستهلك أو مكاتب اإلئتمان (إجماالً" ،وكاالت اإلئتمان").

سياسة المساعدة المالية
Financial
Assistance Policy
)(FAP

هي سياسة المشفى التي تصف التالي:
 oشروط التأهيل للمساعدة المالية وما إذا كانت هذه المساعدة تتضمن العناية المجانية أو الخصومات على العناية،
 oالمساعدة المالية والخصومات متوفرة لألفراد المؤهلين،
 oأساس حساب المبالغ المفروضة على المرضى،
 oطريقة طلب المساعدة المالية ،و
 oقائمة أي مزودين تقديم الرعاية في المشفى والذين ،إن وجدوا ،المزودين المشمولين بتغطية المساعدة المالية للمشفى
 FAPوغير المشمولين.

مستوى الفقر الفدرالي
()FPL

قياس مستوى الدخل الصادر سنويا ً من قبل وزارة الصحة والخدمات البشرية .تستخدم مستويات الفقر الفدرالي لتحديد األهلية للحصول برامج وفوائد
محددة .اإلرشادات التوجيهية للفقر الفدرالي تنشر سنويا ً من قبل الحكومة الفدرالية.

المواطن األجنبي

المواطنون الذين اليحملون الجنسية األمريكية القاطنون أو الزائرون في الواليات المتحدة والذين يحتاجون للرعاية الطبية.

الكفيل

الشخص المسؤول عن دفع فاتورة المريض.

بيان الكفيل

فاتورة العناية المقدمة .وهي خالصة الفوترة ومعلومات الدفع المتعلقة بحسابات المريض المرتبطة بكفيل واحد.

الدخل

يتضمن اإليرادات ،تعويضات البطالة ،تعويضات العمال ،الضمان اإلجتماعي ،دخل الضمان اإلضافي ،المساعدات العامة ،مدفوعات قدامى
المحاربين ،فوائد الناجين ،المعاش أو دخل التقاعد ،الفوائد ،األرباح الموزعة ،اإليجارات ،األتاوات ،الدخل الوارد من العقارات ،أسهم شركات،
مساعدة تعليمية ،نفقة الزوجة المطلقة ،إعالة األطفال ،مساعدة من خارج األسرة ،ومصادر أخرى متنوعة .فوائد غير مالية (مثال طوابع غذاء
وإعانات سكن) ال يتم حسبانها .يتم حساب دخل العائلة قبل الضرائب وتستثنى المكاسب المالية عير المحققة والخسائر .ويمكن أن تتضمن دخالً آخر
غير مكتسب وهو إجمالي النقد المعدود الوارد من مصادر أخرى غير العمل.

األصول السائلة

وهي األصول التي يمكن تحويلها إلى نقود خالل فترة زمنية قصيرة نسبيا ً  ،عادة ما تكون خالل  30يوماً .هذا يتضمن ولكن ال يقتصر على ،حسابات
مصرفية جارية ،حسابات توفير ،حسابات الثقة( ،إن كانت األموال متوفرة فوراً) ،القيمة النقدية للتأمين على الحياة ،شهادات إيداع ذات المدى
القصير( ) CDsوإيرادات شراكة تم التحفظ عليها .حسابات التقاعد والمعاشات المعفاة من الضرائب تعتبر مصادر سائلة ،إن كان باستطاعة المتقدم
طلب سحب األموال من الحساب دون غرامة.

الحاالت الطبية الطارئة

إصابة أو مرض حاد يشكل خطراً مباشراً على حياة شخص أو على صحته على المدى الطويل.
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ضرورة طبية

خدمة مشمولة تعتبر ضرورية طبيا ً إن كانت بطريقة ما تتفق مع المعايير المقبولة في الممارسة الطبية ،وقد وجدت لتكون عالجا ً فعاالً بالتساوي بين
خيارات أخرى أقل تحفظا ً وأخرى أكثر كلفة ،وهي تجتمع مع واحدة على األقل من المعايير التالية:
• سوف تقوم الخدمة أو يتوقع منها بشكل معقول أن تمنع أو تشخص ظهور المرض أو الحالة أو اإلعاقة االبتدائية أو اإلعاقة الثانوية.
• سوق تقوم الخدمة أو يتوقع منها بشكل معقول أن تعالج أو تصحح أو تخفف أو تحسن من اآلثار الجسدية والعقلية واإلدراكية أو التنموية لمرض أو
إصابة أو عجز.
• سوق تقوم الخدمة أو يتوقع منها بشكل معقول أن تخفف أو تحسن من اآل الم أو المعاناة الناتجة عن مرض أو إصابة أو عجز.
• سوف تقوم الخدمة أو يتوقع منها بشكل معقول أن تساعد الفرد على تحقيق أو الحفاظ على القدرة الوظيفية القصوى في أداء أنشطة الحياة اليومية.

الكلفة غير المشمولة

التكاليف المفروضة التي تعتبر من الفوائد غير المشمولة (ال تغطيها) جهة التأمين/الكفيل الخاص بالمريض.

الدفع الذاتي

عندما ال يملك المريض أو عندما يختار أن ال يستعمل ،التأمين التجاري أو تغطية البرنامج الحكومي أو أي مساعدة مالية أخرى .وقت الفوترة ،سيتم
تطبيق خصم  %35على جميع األرصدة ذاتية الدفع.

سياسة المساعدة المالية
)Financial Assistance Policy (FAP
 .1خدمات الطوارئ الطبية مؤهلة للحصول على المساعدة المالية لسكان الواليات المتحدة.
 .2أهلية الحصول على المساعدة الخيرية
 .Aيجب على دخل المتقدم بالطلب أن يكون تحت  %250من مبادئ الفقر التوجيهية الفدرالية.
 .Bتمويل الرعاية الخيرية من أجل الرعاية غير الطارئة متوفرة لسكان الواليات المتحدة.
 )1الذين يبلغون من العمر  14سنة ومادون من سكان كولورادو ،أو
 )2يبلغون من العمر  15ومافوق من سكان كولورادو قد يتأهلون ولكن ذلك يتطلب موافقة إدارية ،و
 )3سكان كولورادو غير المسجلين (ضمن متطلبات العمر).
 .Cعلى المتقدم /المتقدين أن يكونوا غير مؤهلين للحصول على Medicaid، Child Health Plan+ (CHP+)،Colorado Indigent Care
) Program (CICPأو أي ضمان صحي آخر .مع ذلك ،إن كان لدى الفرد  Emergency Medicaidللمريض الداخل إلى المشفى وكانت حالته
طارئة تهدد حياته أو عضو من أعضائه  ،قد يكون المتقدم مؤهالً للحصول على المساعدة الخيرية.
 .Dقد تكون المساعدة الخيرية بمثابة دافع ثانوي إن كان لدى المريض تغطية تأمين صحي تجاري .قد تساهم التغطية الثانوية في تخفيض كمية الدفعات
المشتركة ،الخصومات ،والتأمين المشترك .باإلضافة إلى ذلك ،قد تستعمل العناية الخيرية في الحاالت عندما تستنفذ استحقاقات التأمين في حين تعتبر
الخدمات الطبية ضرورية (مثال :العالج الفيزيائي/العالج المهني ،التعليم ،أمراض السمع ،خدمات الكالم والتعلم).
 .Eمن المطلوب ملء استمارة مساعدة العناية الخيرية بالكامل قبل تقرير األهلية.
 )1المعلومات التي قد تكون مطلوبة لتحديد أهلية الحصول على المساعدة الخيرية مدرجة في االستمارة.
 )2إن كان يجب استعمال العناية الخيرية م ن أجل تغطية تكاليف الحصول على الخدمة في السابق ،على المريض/العائلة أن يشير إلى طلب المساعدة
في االستمارة.
 .Fمدة االستمارة (الطلب)
 )1يجب أن يتم استكمال الطلب خالل  365يوما ً من تاريخ أول فاتورة بعد الخروج من المشفى المتعلقة بالعناية التي حصل عليها المريض .أي خدمة
تم الحصول عليها قبل  365يوما ً من تاريخ الطلب لن تكون مؤهلة لتغطية العناية الخيرية.
 )2إن تم إرسال طلب غير مكتمل خالل ال مدة المسموح فيها للطلب ،سيحصل الفرد على مدة  60يوما ً من أجل إكمال الطلب قبل البدء بإجراءات
التحصيل االستثنائية .إن بدأت إجراءات التحصيل لتوها ،ستقوم مشفى األطفال بإيقاف إجراءات التحصيل خالل مدة  60يوماً .في ذلك الوقت
سيتم إعالم الفرد حول المعلومات الناقصة وحول كيفية الحصول على المساعدة.
 )3إن تم استالم الطلب كامالً ،سيتم تعليق إجراءات التحصيل االستثنائية حتى يتم اتخاذ القرار ،إن كان الفرد مؤهالً سيتم عكس إجراءات التحصيل
وسيتم استرداد المبالغ المدفوعة ،وإن كانت المبالغ مازالت مدينة سيتم تقديم بيانا ً يظهر كيفية تحديد المبلغ.
 .3توقعات المرضى المستحقين مساعدة العناية الخيرية .يجب على متقدم الطلب أن يقوم بالتالي:
 .Aإعالم مشفى كولورادو لألطفال بأي تغيير في الحالة المالية و/أو في التغطية ،الفشل في إعالم المشفى حول ذلك قد يؤدي إلى الفصل من البرنامج.
 .Bتسديد الدفعات المشتركة الخاصة بالمساعدة الخيرية وقت الحصول على الخدمة و
 .Cإحضار بطاقة التعريف الخاصة بالمساعدة الخيرية لكل زيارة صحية.
 .4معايير عدم التأهيل للحصول على المساعدة الخيرية -يكون المرضى غير مؤهلين للحصول على المساعدة الخيرية عند ظهور إحدى السيناريوهات التالية:
 .Aتقرير أو تحديد مشفى كولورادو لألطفال بأن المريض/العائلة قد أدلى بمعلومات كاذبة.
 .Bإن كان المريض ال يسكن في كولورادو و/أو كان مواطن أجنبي وكان يتلقى عناية غير طارئة.
 .Cإن فشل المريض/العائلة باإللتزام بمتطلبات البرامج األخرى (مثال ،Medicaid،CICP :خطط تبادل  ،إلخ.).
 .Dإن فشل المريض/العائلة بتأمين المعلومات المطلوبة خالل سنة واحدة من تاريخ الخدمة.
 .Eالخدمات المتخصصة المحددة وإختصاصات أخرى عادة ما تكون غير مغطاة ،إال إذا تم إعتبارها ضرورية طبياً.
 )1عمليات الزرع ،التي تتطلب تقييما ً سريريا ً للعناية غير الطارئة لضمان إستطاعة إلتزام المريض للمتطلبات الطبية لما بعد عملية الزرع.
 )2يتم رفض العمليات من قبل مقدمي الضمان الصحي كونها فوائد "غير مغطاة" .بما فيها:
 .aالخدمات التي تم الحصول عليها قبل الحصول على تفويض من تأمين المريض الصحي،
 .bاإلجراءات التجريبية،
 .cالخدمات التي يتم رفضها من قبل الدافعين لعدم إمتثال العضو (مثال :لم يتم تقديم تنسيق الفوائد).
 )3الخدمات قيد البحث.

العنوان:

FINANCIAL ASSISTANCE POLICY (FAP) PUBLIC POLICY
سياسة المساعدة المالية ( )FAPالسياسة العامة

الصفحة  3من أصل 6

 .5دائرة االستشارة المالية ( ) The Financial Counseling Departmentهي السلطة النهائية التي تحدد ما إن قامت المشفى بالقيام بجهود معقولة
لتحديد أهلية الفرد للحصول على سياسة المساعدة المالية.
مالحظة :يمكن لمشفى كولورادو لألطفال بالقيام بتغييرات على برنامج المساعدة المالية في أي وقت ودون سابق إنذار.
سياسة الفوترة والتحصيل
 .1ستسعى مشفى كولورادو لألطفال على تحصيل مبالغ األرصدة غير المدفوعة عند الدفع الذاتي (مثال :مسؤولية المرضى) .لن تشارك مشفى كولورادو
لألطفال في إجراءات التحصيل االستثنائية ( )ECAقبل القيام بجهود معقولة لتقرير ما إذا كانت المساعدة المالية متوفرة و/أو ستتم متابعة جهود التحصيل.
سيتم إعطاء أي بيان مفصل عند الطلب من قبل الضامن خالل  10أيام من تاريخ الطلب ،وذلك إمتثاالً مع نظام كولورادو المنقح § .112-3-25
 .2ستقوم مشفى كولورادو لألطفال بجهود معقولة إلعالم المرضى والعائالت حول سياسة المساعدة المالية ( )FAPمن خالل الطرق التالية:
 .Aتبليغ األفراد بشكل شفوي حول سياسة المساعدة المالية ( )FAPوحول طريقة الحصول على المساعدة في عملية تقديم الطلب عليها.
 .Bستمتنع مشفى كولورادو لألطفال من البدء في إجراءات التحصيل االستثنائية ( )ECAsلمدة ال تقل على  120يوما ً اعتبارا ً من اليوم الذي قدمت فيه
المشفى بيان الفاتورة لما بعد التخرج الذي يخص الرعاية التي تم تقديمها.
 .Cستقوم مشفى كولورادو لألطفال بإرسال  3على األقل من الفواتير الشهرية  ،كل ( )30يوما ً إلى كفيل الحساب وإعالمه بالرصيد المستحق.
 )1يقوم اإلشعار األول بإعالم الكفيل بأن هناك رصيد مستحق غير مدفوع على الحساب.
 )2و اإلشعار الثاني يذكر الكفيل بالرصيد الذي الزال غير مدفوعا ً.
 )3أما اإلشعار الثالث الخاص بالرصيد غير المدفوع يعلم الكفيل بأن لديه/لديها ثالثون ( )30يوما ً لتسوية الدين ،وإال ستتخذ إجراءات التحصيل
االستثنائية بخصوص الدين وسوف تحدد ماهي إجراءات التحصيل االستثنائية التي تنوي مشفى كولورادو لألطفال باتخاذها وسوف تتضمن نسخة
عن نسخة ملخص اللغة الواضحة.
مالحظة :يمكن للحساب أن يدفع إما كامالً أو يمكن أن توضع خطة لسداده أو أن يحال إلى اإلستشارة المالية أو الحصول على المزيد من
المعلومات حول التأمين الصحي خالل اإلطار الزمني هذا .سيتم تزويد إشعار بلغة واضحة بخصوص سياسة المساعدة المالية الخاص بمشفى
كولورادو لألطفال بكال اللغتين اإلنكليزية واإلسبانية في كل بيان فاتورة صادر.
 .Dبعد إرسال ثالث إشعارات بالفواتير وعدم تلقي الدفع خالل  60يوما ً اعتبارا ً من إرسال آخر إشعار ،قد يتم تحويل الحساب إلى دين معدوم وقد يتم إتخاذ
إجراءات التحصيل االستثنائية.
 )1الحسابات مؤهلة لتصبح ديون معدومة عندما ال يتم دفع أرصدة المرضى (مثال :ذات الدفع الذاتي) وبعد قيام المشفى بجهود معقولة تتضمن ولكن
ال تقتصر على المكالمات الهاتفية ،بيانات فواتير ورسائل ،لتحديد ما إذا كان الفرد مؤهالً للحصول على المساعدة المالية.
 )2وكالة الديون المعدومة سوف تقوم بتبليغ مكتب االئتمان ( )60يوما ً بعد وضع الحساب في هكذا وكالة للديون المعدومة وإن لم يقم الكفيل بالقيام بأي
عمل لتسوية الرصيد إما عبر القيام بتسديد دفعة أو عبر إرسال معلومات إضافية بخصوص الخالف.
 )3إلن تم أخذ جميع اإلجراءات والخيارات من أجل تحصيل المبلغ وبلغ عمر الدين المعدوم أكثر من ستون ( )60يوما ً بدون أي تواصل مع الكفيل أو
في حال رفض الكفيل تسوية الرصيد ،قد يتم عندها إتخاذ إجراءات قانونية.
 .Eالبدء بتقديم طلب المساعدة المالية
 )1سوف تنتهي مدة تقديم طلب للحصول على المساعدة المالية في مدة ال تتجاوز  240يوما ً اعتبارا ً من يوم تحرير فاتورة ما بعد الزيارة.
 .Fجميع األطراف المعنية في إجراءات التحصيل التابعة لمشفى كولورادو لألطفال ستخضع لهذه السياسة.
معلومات عامة
 .1من أجل االحتفاظ بقدرة مشفى كولورادو لألطفال على تلبية حاجات العناية الطبية الخاصة بأطفال المجتمع ،سيتم تقييم األفراد غير الحاملين للضمان الصحي
أو للذين ال يحملون الضمان الكافي الساعين للحصول على الخدمات الضرورية الطبية المقررة قبل حصولهم على تقييم الطبيب .إن كانت حالة المريض
عاجلة أو طارئة فإن تقرير الحاجة إلى المساعدة المالية سيتم بعد استقرار حالته وعالجه .أنظر إلى سياسة EMTALA (Emergency Medical
)Treatment and Labor Act
 .2برنامج كولورادو لرعاية المعوزين ( )CICPومشفى كولورادو لألطفال ( )CHCOليسوا برامج ضمان صحي .لكن على األصح برامج خصومات لألفراد
غير حاملين للضمان الصحي أو لألفراد الذين ال يحملون الضمان الكافي لتغطية تكاليفهم الطبية ويظهرون الحاجة المالية.
 .3مشفى كولورادو لألطفال لن تشارك في أو تدعم أي أنشطة (بما فيها الوصول إلى الوسائط اإلعالمية) المتعلقة بالجهود الداعية إلى جمع التبرعات لغاية دفع
تكاليف العناية الطبية لمريض ما.
 .4البرنامج الخيري لمشفى كولورادو لألطفا ل غير مسؤول عن إيجاد سكن أو طعام أو وسائل تنقل أو وضع الهجرة أو إستمرارية الرعاية.
 .5مشفى كولورادو لألطفال متاحا ً في تحديد موارد المجتمع ،وتسهيل الخدمات وتأمين إحاالت مساعدة مالئمة .يمكن االتصال مع مستشار مالي على الرقم التالي:
720-777-7001
 .6مشفى كولورادو لأل طفال ليست ملزمة على تأمين الرعاية الخيرية فيما يخص الخدمات الطبية غير الطارئة.
 .7تعمل مشفى األطفال وفق نظام كولورادو األساسي المعدل من §  112-3-25و CFR 1.501(r)-0 26إلى .CFR 1.501(r)-7 26
 .8تتوفر نسخا ً عنه بلغات متعددة بما فيها اإلنكليزية واإلسبانية.
قيمة الفواتير المصدرة عموما ً ()AGB
تحد مشفى كولورادو لألطفال من المبلغ المطلوب دفعه للحصول على الرعاية ألي شخص مؤهل للحصول على المساعدة بموجب سياسة المساعدة المالية (.)FAP
قيم الفواتير الصادرة للحاالت الطارئة والخدمات الطبية الضرورية التي تخص المرضى المؤهلين للمساعدة المالية يتم حسابها بناء على طريقة النظر للخلف ولن
تكون أكبر من قيمة الفواتير الصادرة عموما ً لألفراد الذين يغطيهم الضمان للحصول على هكذا عناية .تستعمل مشفى كولورادو لألطفال طريقة "النظر للخلف" بنا ًء
على مطالبات فعلية ماضية تم دفعها للمشفى من قبل  Medicareكأتعاب لتقديم الخدمة جنبا ً إلى جنب مع كل شركات التأمين الصحي الخاص الذين يسددون
المطالبات إلى المشفى (بما فيها ،في كل حالة ،أي أجزاء مرتبطة بهذه المطالبات المدفوعة من قبل المستفيدين من  Medicareأو األفراد الحاملين للتأمين الصحي.
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تقوم مشفى كولورادو لألطفال بحساب نسبة قيمة الفواتير المصدرة عموما ً لكل منشأة وتستعمل النسبة األدنى لجميع المنشآت والتي تعتبر  .%58.38ستتم مراجعة
نسبة قيمة الفواتير المصدرة وتحديثها عند  120يوما ً بعد مدة  12شهرا ً من قيام منشأة المشفى باستعمال حساب نسبة قيمة الفواتير المصدرة والتي تكون في شهر
نيسان/أبريل من كل عام بالنسبة لمشفى كولورادو لألطفال.
معلومات خاصة بالمزود
 .1الت قييمات المالية التي يتم استكمالها ستتطبق على األعباء المهنية ،المزودون الذين يتم تغطيتهم من قبل مشفى كولورادو لألطفال و سياسة المساعدة المالية هم:
University of Colorado Medicine .A
.Kay McDivitt, M.D .B
 .2أما األعباء المهنية التالية لن تكون مغطاة من قبل مشفى كولورادو لألطفال أو سياسة المساعدة المالية .قد يكون لهذه المنظمات سياساتها المالية المساعدة
الخاصة بها و ينبغي على المريض أن يستفسر مباشرة معها.
TCH Radiology Professionals .A
Radiology & Imaging Consultants, P.C. (RIC) .B
University of Colorado Medicine Path Lab .C
المساعدة وطرق التقديم عليها
 .1استمارات التقديم والمساعدة على ملء هذه االستمارات متوفرة بالمجان على الموقع االلكتروني التالي:
)http://www.childrenscolorado.org/about/your-bill .A
 .Bفي  Anschutz Medical Campusالواقع في  13123 East 16th Avenue, Aurora, CO 80045أو في Briargate Urgent
 and Outpatient Specialty Careفي العنوان التالي ، 4125 Briargate Parkway, Colorado Springs, CO 80920 :أو
 .Cعبر االتصال ب Financial Counseling Departmentعلى الرقم التالي720-777-7001 :
 .2ينبغي أال يتم إرسال الطلبات التي تم تعبئتها بالبريد بل يجب أن يتم تسليمها شخصياً.
الحصول على السياسة وملخص اللغة الواضحة
 .1تتوفر نسخة مجانية عن السياسة وملخص اللغة الواضحة على الموقع االلكتروني التالي:
;)http://www.childrenscolorado.org/about/your-bill( .A
 .Bفي  Anschutz Medical Campusالواقع في  13123 East 16th Avenue, Aurora, CO 80045أو في Briargate Urgent
 and Outpatient Specialty Careفي العنوان التالي ،4125 Briargate Parkway, Colorado Springs, CO 80920 :أو
 Financial Counseling Department .Cعلى الرقم  720-777-7001 :أو  Patient Financial Servicesعلى الرقم:
720-777-6422
 .Dالبريد االلكترونيpfs@childrenscolorado.org :
معلومات الحصول على األهلية
 .1عدم التأهل للحصول على  ،Medicaid، Child Health Plan+، Colorado Indigent Care Programوضمانات صحية أخرى.
 .2حجم العائلة والدخل ،مع األخذ باالعتبار األصول السائلة ،تحت  %250من مستوى الفقر الفدرالي.
 .3يجب أن يتم استكمال الطلب خالل  365يوما ً من تاريخ أول فاتورة بعد الخروج من المشفى المتعلقة بالعناية التي حصل عليها المريض.
يستعمل جدول اإلرشادات التوجيهية لحساب مستوى الفقر الفدرالي ( ) FPLلتقرير االرشادات التوجيهية الخاصة بحساب الحد األقصى من الدخل السنوي الذي
يستعمله البرنامج الخيري في مشفى كولورادو لألطفال .يتم تحديث المعلومات المتوفرة هنا في شهر نيسان/أبريل من كل عام.
الدخل السنوي
حجم العائلة
29,700$
1
40,050$
2
50,400$
3
60,750$
4
71,100$
5
81,450$
6
91,800$
7
102,150$
8
تصنيف المساعدة الخيرية
N
A
B
C
D
E

نسبة الفقر الفدرالية
%40
%62
%81
%100
%117
%133
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المراجع/الوثائق المتعلقة
CFR 1.501(r)-0 through 26 CFR 1.501(r)-7 26 .1
https://www.irs.gov/pub/irs-irbs/irb15-05.pdf .2
:تمت المراجعة من قبل
Finance
Revenue Cycle
Administrative Policy and Procedure Committee
Executive Team
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