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 المساعدة المالیة لحاالت الطوارئ والرعایة الطبیة الالزمة للمرضى المستحقین. OU Medicineتوفِّر مؤسسة 
 

الفیدرالیة لتعریف الفقر للحصول % وفقًا للمبادئ التوجیھیة 200في معظم الحاالت، یؤھَّل المرضى ذوو الدخل األقل من 
% من الخدمات الطبیة الُمقدَّمة لھم. وقد یكون المرضى الذي تخّطوا مستوى المبادئ التوجیھیة 100على خصم نسبتھ 

 الفیدرالیة لتعریف الفقر مستحقین أیًضا للخصم في حالة تجاوز رصید حسابھم قدرتھم على الدفع.
 

قدیم طلب الحصول على المساعدة المالیة من أجل استحقاق الحصول على المساعدة إكمال ت OU Medicineتُلزم مؤسسة 
 وستُدَرج المعلومات حول المساعدة المالیة في جمیع بیانات إعداد الفواتیر. المالیة.

 
بجانب تتوفر النسخ المجانیة من طلب الحصول على المساعدة المالیة، وسیاسة المساعدة المالیة، وملخص بلغة مبّسطة، 

 المعلومات والمساعدة بالوسائل التالیة:
 

 OU Medicineشخصیًا في جمیع منشآت مؤسسة  •
 www.oumedicine.com عبر اإلنترنت على الموقع اإللكتروني •
 .1-866-656-8715، عبر الھاتف على الرقم •
 Stanton L. Young 711على العنوان  OU Medicineالبرید إلى مركز خدمة العمالء بمؤسسة عبر  •

Blvd., Suite 100, Oklahoma City, OK 73104 
ال تسري ھذه السیاسات بوجٍھ عام إال على خدمات المستشفى فحسب. وال یعمل أغلب األطباء بالمستشفى؛ لذا ستصدر لھم  

فواتیر منفصلة. وقد توجد المعلومات المتعلقة بقائمة األطباء الذین یتم تغطیة خدماتھم وغیر المشمولین بالتغطیة في الملحق 
 "أ" في سیاسة المساعدة المالیة.

 
یتوفر طلب الحصول على المساعدة المالیة وسیاسة المساعدة المالیة وھذا الملخص باللغة المبّسطة بعشر لغات مختلفة: اللغة 

 العربیة والبورمیة والصینیة واإلنجلیزیة والفرنسیة واأللمانیة والكوریة واإلسبانیة والفیتنامیة والزومیة.
 

وًما من تاریخ تقدیم أول بیان إلعداد الفواتیر لتقدیم طلب الحصول على ی 240یُسَمح لجمیع المرضى بفترة تصل إلى 
یوًما من تقدیم البیان األول إلعداد الفواتیر، وقد یبدأ المستشفى  120المساعدة المالیة. ومع ذلك، یُرجى العلم أن بعد انقضاء 

ثال ال الحصر، إبالغ الوكاالت االئتمانیة أو في اتخاذ بعض اإلجراءات للحصول على سداد الفاتورة، بما ذلك على سبیل الم
قد تتوقف تلك اإلجراءات مؤقتًا في  المكاتب االئتمانیة، أو رفع دعوى مدنیة للحصول على المبالغ المستحقة أو أي مما سبق.

املةً في حالة یوًما بعد تقدیم البیان األول إلعداد الفواتیر، وستُنقَض تلك اإلجراءات ك 240حالة تلقي الطلب قبل مرور 
 الموافقة على تقدیم المساعدة المالیة.

 
إذا كنت مؤھالً للحصول على المساعدة المالیة، فلن یتجاوز المبلغ المخصص للطوارئ أو غیر ذلك من الرعایة الطبیة 

 OUالالزمة المبالغ التي یدفعھا المرضى الذین یتمتعون بتأمین صحي مقابل خدمة رعایة مشابھة. وتحسب مؤسسة 
Medicine .المبالغ المدرجة في الفواتیر بوجٍھ عام وفقًا ألسعار خدمات الرعایة الطبیة باستخدام األسلوب المتوقّع 

 

http://www.oumedicine.com/

