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 المالیات

 برنامج المساعدة المالیة اسم السیاسة
 10/2002 تاریخ السریان

2021/06/28  تاریخ الموافقة علیھا
2023/06/28  فقة القادماتاریخ المو

 جنیفر بوراسا صاحب السیاسة
 مجلس إدارة المؤسسة الوطنیة الیھودیة للصحةتمت الموافقة علیھا من قبل:  

 ساتاالسیخاص ببیان 

على مبدأ إتاحة اإلمكانیة لجمیع المرضى للحصول على   National Jewish Healthلقد تأسست المؤسسة الوطنیة الیھودیة للصحة
ائل محدودة.  وفي إطار ھذه الجھود قد تشارك المؤسسة الوطنیة الیھودیة للصحة في مختلف سویھم أولئك الذین لیست لیدھم إال الرعایة بما ف

كافة المبادئ التوجیھیة/اللوائح الصادرة عن حكومات الوالیات وطنیة الیھودیة للصحة سوف تمتثل لأنواع البرامج.  كما أن المؤسسة ال
لصحة بأن المرضى المؤھلین للحصول على ل.  وستضمن المؤسسة الوطنیة الیھودیة IRS-IRC 501(r)، بما في ذلك والحكومة الفدرالیة

والمنشور على الموقع اإللكتروني.        (AGB)المساعدة المالیة من المؤسسة لن تتم محاسبتھم على أكثر من معدل ما تتم فوترتھ عامة 

رنامجھا الخاص بالمساعدة المالیة.  فیتوفر برنامج المساعدة المالیة للمؤسسة الوطنیة دیة للصحة بالمؤسسة الوطنیة الیھو عرضكما ست
نین تماما أو NJFAPالیھودیة للصحة ( نین ) للمرضى غیر المؤمــَّ بشكل غیر كاٍف والذین یحتاجون للمساعدة في دفع فواتیر المؤمــَّ

لجمیع المرضى المؤھلین لھ على أساس معاییر سابقة التحدید والموضحة في  NJFAPامج المستشفى الخاصة بھم.  كما یـُعرض ویتوفر برن
     سة.اھذه السی

ویسعى جاھدا لتقییم كل طلب مقدم لھ على أساس كل من المعلومات المالیة  NJFAPمكتب االستشارة المالیة للمرضى بإدارة برنامج یقوم 
ة، حسب تقدیرھا وحدھا، بالحق في تحدید حصتفظ المؤسسة الوطنیة الیھودیة للالتوجیھیة المقررة.  وتحالمبادئ كذلك التي یقدمھا المریض و

 قدرة المریض على الدفع.   

 النطاق

 من مستوى الفقر. ٪400) عل المرضى المؤھلین حتى FAPیـُعرض برنامج المساعدة المالیة للمؤسسة الوطنیة الیھودیة للصحة (

 لآلتي: المؤھلین لكل من المرضى الجدد والمرضى القائمین  NJFAPیتوفر برنامج 

   كافة الخدمات المقدمة بمواقع المؤسسة الوطنیة الیھودیة للصحة:  انظر الملحق أ

  لتغطیة ما یلي: NJFAPبرنامج  توفریلن 

 في الملحق أ. بمنشأة أو موقع غیر مدرج ة للصحةالخدمات المقدمة من قبل طبیب تابع (أطباء تابعین) للمؤسسة الوطنیة الیھودی •
فوترتھا من قبل مجموعة (مجموعات) أطباء/منشآت مدرجة في  والخدمات المقدمة بموقع مدرج في القائمة أ ولكن تم أداؤھا  •

   القائمة ب.
 مستحقة الدفع عن خدمات أطباء وأدویة موصوفة طبیا.المدفوعات التأمین المشترك  •
 الخدمات المرفوضة تغطیتھا من قبل شركات التأمین بما فیھا قیود الصیدلیات على التركیبات الدوائیة.  •
 غیر تابعة للمؤسسة الوطنیة الیھودیة للصحة. والخدمات الثانویة التي تأمر بھا جھة مقدمة للرعایة الصحیة  •
 وجبات المرضى وترتیبات سكنھم والبنود األخرى المرتبطة براحتھم. •
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 اإلجراء
 

بالمؤسسة الوطنیة الیھودیة للصحة بتقییم المرضى الذین یطلبون خدماتھم لبرامج المساعدة المالیة.  ستشارون المالیون المسیقوم 
من  برنامج المساعدة المالیة المقدم ستشارون المالیون بإجراء فرز مسبق للمرضى لتحدید تأھل المریض لالشتراك فيفسیقوم الم

للتأمین الصحي، وستتم  Medicare، أو الجزء ب و الجزء د من برنامج "مدیكیر" +Medicaid ،CICP ،CHP" "مدیكید
   إحالتھم لتقدیم طلباتھم لالشتراك في ھذه البرامج عند االقتضاء.  

 
یة للصحة وتوفر طلبا توفر المؤسسة الوطنیة الیھودیة للصحة المعلومات حول برنامج المساعدة المالیة للمؤسسة الوطنیة الیھود

وستستخدم المؤسسة الوطنیة الیھودیة للصحة لتقدیمھ عبر موقعھا اإللكتروني على اإلنترنت ومكتب االستشارة المالیة للمرضى.  
الطلب الذي یتضمن التعاریف والمعاییر القائمة على أساس برنامج والیة كولورادو لرعایة المعوزین، وباإلضافة إلى ذلك تـُقّدم 

معلومات عن برنامج المساعدة المالیة للمؤسسة الوطنیة الیھودیة للصحة في البیانات المقدمة للمرضى والالفتات الموجودة داخل ال
المنشآت وفي الملفات التي تعطى للمرضى الجدد وكذلك االستفسارات المقدمة عن طریق خط العمالء الھاتفي التابع لمكتب 

لنسبة للمرضى الراغبین في الحصول على المساعدة المالیة أو الذین تبدو علیھم الحاجة إلى االستشارة المالیة للمرضى.  وبا
    المساعدة المالیة فیتم توجیھھم إلى االتصال بمكتب االستشارة المالیة.         

 
ل على المساعدة المالیة.  عند االتصال بمكتب االستشارة المالیة تـُعطى للمرضى قائمة بالمستندات المطلوبة لتقدیم طلب للحصو

وسیقوم مستشار مالي  ویمكن للمرضى إرسال مستنداتھم بریدیا أو عن طریق الفاكس أو البرید اإللكتروني أو إحضارھا شخصیا. 
بجمع كل المعلومات واستكمال الطلب، وستحدد عملیة تقدیم الطلب حجم المساعدة المالیة على أساس مستویات الفقر الفدرالیة 

أنھ في أي حال إلى وتحدد أیضا المدفوعات المشتركة أو النسبة المئویة للخصم الذي تتم الموافقة علیھ.  ونشیر ھنا  ٪400حتى 
) AGBمن األحوال لن یحاسب المرضى المؤھلون للحصول على المساعدة المالیة على أكثر من المبالغ التي تتم فوترتھا عامة (

أو تأمین صحي خاص  Medicare"مدیكیر" تأمین الدفع مقابل الخدمة التابع للتأمین الصحيعما یدفعھ المرضى الذین لدیھم 
      لخدمات طبیة مماثلة.  انظر الملحق ج. 

 
  مما یجب ذكره أن المالحق المتضمنة مع ھذه السیاسة ومع الطلب المقدم سیتم تعدیلھا لتعكس الظروف/األحوال الحالیة.

  

  المبادئ التوجیھیة

كتأمینھم األساسي  NJFAPنسبة لمقدمي الطلبات من غیر المقیمین بوالیة كولورادو المتقدمین للحصول على المساعدة المالیة بال .1
من الوالیة التي یقیمون فیھا، عند االقتضاء.  وفي   Medicaidصادر حدیثا برفض التحاقھم ببرنامج "مدیكید"فعلیھم تقدیم إثبات 

حالة وجود حاجة مالیة ولكن المریض ال یتأھل لمساعدات أخرى سیقوم المستشارون المالیون بتحدید ما إذا كان المریض یتأھل 
 . NJFAPلاللتحاق ببرنامج المساعدة المالیة للمؤسسة الوطنیة الیھودیة للصحة 

 Medicareیتأھلون لاللتحاق بالبرامج األخرى مثل الجزء ب أو الجزء د من التأمین الصحي "مدیكیر"  وبالنسبة للمرضى الذین .2
، فلن یتأھلوا لتقدیم CHIPأو  Medicaidالتأمین المتوفرة في الوالیات التي یقیمون فیھا أو برنامج "مدیكید" تبادالت أو برامج 

 .  NJFAP ببرنامج  اللتحاقطلب ل
 

شھرا.  وسیكون على كل مریض تقدیم طلب من جدید في نھایة كل  12ھي   NJFAPإن فترة التأھل األولى لاللتحاق ببرنامج  .3
) شھرا األولى أو 12شھرا لكي یستمر في البرنامج.  وإذا حصل تغییر في الظروف المالیة خالل فترة االثني عشرة ( 12فترة 

تقدیم طلب جدید.  ومطلوب من مقدمي الفترات المتعاقبة، كتغییر في الدخل أو وضع األسرة، فیجب إما تحدیث الطلب األصلي أو 
الطلبات إعالم مكتب االستشارة المالیة بالمؤسسة الوطنیة الیھودیة للصحة بأي تغییر في الدخل أو وضع األسرة أو التغطیة أو 

 یوما.   30البرامج التأمینیة في خالل 

  ) سنوات.  7ات المقدمة لمدة سبع (یحتفظ مكتب الخدمات المالیة للمرضى بجمیع السجالت المالیة المتصلة بالطلب .4
 

إن المرضى الذین لدیھم تغطیة تأمینیة، بما في ذلك التغطیة الدوائیة، عن طریق برنامج تأمین صحي تجاري أو برنامج تعویض  .5
شتركون في أو أي تأمین آخر یجب أوال استخدام واستنفاد استحقاقاتھم التأمینیة.  أما المرضى الم  Medicaidالعمال أو "مدیكید"

أي برنامج ھي التي تمنعھم من الوصول إلى منشأتنا فلیسوا مؤھلین.  إننا نعتبر البرامج التي تمنعك من الوصول  تأمینالبرامج 
یرفض التصریح للمریض بالمجيء إلى المؤسسة الوطنیة الیھودیة للصحة أو إذا كانت التغطیة مقیّدة أكثر من الالزم لتكون ذات 

(بمعنى أن التأمین یغطي فقط زیارات األطباء أو برامج التأمین التي تتطلب من المشتركین فیھا استعمال جھات   فعالیة سریریة.
  المشمولین في شبكتھم وبرامج األدویة التي تخضع لقیود/تحدیدات صارمة.)     و إلجباریینتوفیر الرعایة الصحیة ا
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في التأمین المشترك واالستقطاعات  لمساعدة المرضى  NJFAPلیھودیة للصحة یوجد برنامج المساعدة المالیة للمؤسسة الوطنیة ا .6
أو   CICPأو  Medicaid (باستثناء التأمین المشترك واالستقطاعات والمدفوعات المشتركة التي تتطلبھا برامج "مدیكید" 

أو المدفوعات المشتركة الناجمة عن خدمة قدمھا طبیب) للخدمات التي تم تلقیھا وصدر  البرامج األخرى القائمة على االحتیاج
 األمر بھا من قبل جھة توفیر رعایة صحیة تابعة للمؤسسة الوطنیة الیھودیة للصحة بإحدى منشآتھا. 

 
یخ تم فیھ تحویل الرصید إلى یوما من أول تار 240یجوز للمرضى تقدیم طلبات للحصول على المساعدة المالیة بأثر رجعي حتى  .7

 الدفع الذاتي.   
 

خارج والیتھم كجھة تأمینیة ثانیة فھم مؤھلون لتقدیم  Medicaidبالنسبة لمقدمي الطلبات المؤھلین لاللتحاق ببرنامج "مدیكید"  .8
المتوفر  Medicaidبشرط أن ال تكون المؤسسة الوطنیة الیھودیة ملتحقة ببرنامج "مدیكید"  NJFAPطلب لاللتحاق ببرنامج 

دائما ھو  NJFAP خارج الوالیة.  ویجب على أي حال إتباع متطلبات برنامج التأمین األساسي و/أو الثانوي.  وسیكون برنامج 
      جھة الدفع التي یتم اللجوء إلیھا كحل أخیر.  

  
، بما في ذلك مراجعة السجل االئتماني الخاص في مراجعة كافة المعلومات التي یتم تلقیھاتحتفظ المؤسسة الوطنیة الیھودیة بالحق  .9

 بمقدم الطلب، وذلك ألغراض النظر في الطلب. 
 

م للمساعدة المرضى الذین ال یسددون مدفوعاتھم في مواعید استحقاقھا، أو یتخلفون عن الدفع وفقا لبرنامج تسدید، سیفقدون تأھلھ .10
   یخ سابق.) سحب أي تأھل تم الحصول علیھ في تارالمالیة (بما في ذلك 

 
یوما من تاریخ تقدیم الطلب، لن یتأھلوا  30المرضى الذین یرفضون تقدیم المستندات المطلوبة أو یقدمون معلومات غیر كاملة بعد  .11

    للبرنامج. 
 

بالنسبة ألیة خدمات مقدمة من أطباء تابعین للمؤسسة الوطنیة الیھودیة للصحة وتم تقدیمھا في منشأة أخرى فیجوز للمؤسسة  .12
خصم المساعدة المالیة ھو معدل المبالغ التي تتم فوترتھا المقررة بتلك المنشأة.  وسیكون الموافقة على استمرار المساعدة المالیة 

 لموقع اإللكتروني للمؤسسة الوطنیة الیھودیة للصحة.  المنشور على ا AGBعامة 
 

لطلب الطعن اإلداري.  وسیقوم المشرف على مكتب االستشارة المالیة بتقدیم یوما من تاریخ الموافقة/الرفض  15یـُمنح المرضى  .13
    جمیع طلبات الطعن اإلداري إلى مدیر الخدمات المالیة للمرضى.  وھذا مع العلم بأن الطعون اإلداریة ال تضمن الموافقة.  

 
ة معلومات متعلقة بمتطلبات الطلب، فلن یعودوا إن المرضى الذین یزّورون طلبات الحصول على المساعدة المالیة أو یحجبون أی .14

مؤھلین للبرنامج وسیتم تحمیلھم المسؤولیة عن كافة النفقات التي تم تكبدھا في أثناء التحاقھم بالبرنامج بأثر رجعي بالعودة إلى 
 الیوم األول الذي تم فیھ تكبد تلك النفقات بمقتضى البرنامج.

 
 سة مشروطة بموافقة اإلدارة.  تكون جمیع االستثناءات لھذه السیا .15

 

 

 

 

 
 تمت المراجعة بمعرفة:

 
 كریتین فوركنر، جون فرانتز، ماریسیال بولغر، تانیا تینوریو

 
 
 



 رنامج المساعدة المالیةلبالملحق أ 

 

 

 

 :لمؤسسة الوطنیة الیھودیة للصحةالمواقع المرخصة ل

 80206شارع جاكسون، دنفر، كولورادو   1400(الحرم الرئیسي)  المؤسسة الوطنیة الیھودیة للصحة •

 80112إنغلوود، كولورادو جنوب شارع تشستر،  7877بإنغلوود  للمؤسسة الوطنیة الیھودیة للصحةمركز النوم التابع  •

، ھایالندز رانش، كولورادو 120جنوب شارع كویبك جناح  8671بھایالندز رانش  المؤسسة الوطنیة الیھودیة للصحة •
80130 

 80113، إنغلوود، كولورادو 300شرق شارع ھامبدن جناح  499بساوث دنفر  المؤسسة الوطنیة الیھودیة للصحة •

، كولورادو ثورنتون، ھیورونشارع  9451 الشمالي ألمراض الدم وعلم األورام للصحة المؤسسة الوطنیة الیھودیةمركز  •
80260 

غولدن، كولورادو  230شارع إندیانا، جناح  400 ألمراض الدم وعلم األورام الغربي مركز المؤسسة الوطنیة الیھودیة للصحة •
80401 

 

 



 رنامج المساعدة المالیةلب بالملحق 

 

 

 

 

التي تتم فوترتھا من قبل مجموعة أطباء/منشآت  لمؤسسة الوطنیة الیھودیة للصحةاخدمات 
  مستقلة: 

 US Anesthesia Partners of Colorado مجموعة شركاء أطباء التخدیر بكولورادو •

 Blue Sky Neurology عیادة بلو سكاي لطب األعصاب •

 



الملحق ج

�ة للحصول ع� المساعدة المال�ة � دخل األ
اوح �� �� الجدول 1:  ال

�ة حجم األ
 %100 من مستوى

را�� الفقر الفد
%150 من مستوى

را�� الفقر الفد
%200 من مستوى

را�� الفقر الفد
%250 من مستوى

را�� الفقر الفد
%300 من مستوى

را�� الفقر الفد
%350 من مستوى

را�� الفقر الفد
%400 من مستوى

را�� الفقر الفد
1 شخص $12,880 $19,320 $25,760 $32,200 $38,640 $45,080 $51,520
2 شخص $17,420 $26,130 $34,840 $43,550 $52,260 $60,970 $69,680

3 أشخاص $21,960 $32,940 $43,920 $54,900 $65,880 $76,860 $87,840
4 أشخاص $26,500 $39,750 $53,000 $66,250 $79,500 $92,750 $106,000
5 أشخاص $31,040 $46,560 $62,080 $77,600 $93,120 $108,640 $124,160
6 أشخاص $35,580 $53,370 $71,160 $88,950 $106,740 $124,530 $142,320
7 أشخاص $40,120 $60,180 $80,240 $100,300 $120,360 $140,420 $160,480
8 أشخاص $44,660 $66,990 $89,320 $111,650 $133,980 $156,310 $178,640

�ة الم��ض دخل أ
أقل من 100% من مستوى 

را�� الفقر الفد
 %101-%150  من مستوى 

را�� الفقر الفد
 %200-%151  من مستوى 

را�� الفقر الفد
 %250-%201  من مستوى 

را�� الفقر الفد
 %300-%251  من مستوى 

را�� الفقر الفد
الخصم المع� للم��ض 60%

الم��ض �دفع ك �� دفع مش ك �� دفع مش ك �� دفع مش ك �� دفع مش 40%

كة �� المدفوعات المش
العالج داخل المس�ش��

( (ل�ل ف�ة �قاء �المس�ش�� $22 - $235 $330 - $450 $585 - $900 $945
 �

��/ رج المس�ش�� العالج خا
ع�ادة طب�ب (ل�ل يوم) $15 - $30 $30 - $35 $35 - $45 $50

رج المس�ش��  أي عالج آخر خا
أوع�ادة الطب�ب

رة) ز�ا (ل�ل  $30 - $185 $250 - $335 $425 - $645 $680

(AGB) رتها عامة � تتم فوت
الم�الغ ال��

المساعدة المال�ة
جدول الدخول والخصومات

رة الصحة والخدمات اإل�سان�ة األم��ك�ة. " يتحدد سن��ا من ق�ل وزا را�� -  FPL: "مستوى الفقر الفد

الجدول 2:  م�لغ الخصم ومسؤول�ة الم��ض

�ة أ��� من 8 أشخاص أضف 4540$ إ� الدخل. � األ
�� �

رد إضا�� �ة:  ل�ل ف -  حجم األ

را��  %400-%301  من مستوى الفقر الفد
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