Catholic Health System- Acute Care- Facilities
Healthcare Assistance Policy
ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻛﺎﺛﻠﯾك ھﯾﻠث -ﻣؤﺳﺳﺎت أﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣﻛﺛﻔﺔ
ﻗﺎﻧون أﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻠرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ

إﺳﺗﻧﺎداً إﻟﻰ ﻣﮭﻣﺗﻧﺎ ,ﻛﺎﺛﻠﯾك ھﯾﻠث ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺗوﻓﯾر ﺧدﻣﺎت أﻟرﻋﺎﯾﺔ أﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣرﺿﻰ ﺑﺣﺳب أﻟﺿرورة
أﻟطﺑﯾﺔ.
ﻟﻠﻣرﺿﻰ اﻟذﯾن ﯾﺗطﻠﺑون اﻟﻣﺳﺎﻋدة أﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻟذﯾن ﯾﻣرون ﻓﻲ أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ ,ﻛﺎﺛﻠﯾك ھﯾﻠث ﺗوﻓر ﺑﺿﻊ
ﻣﺳﺎﻋدات و ﺧﯾﺎرات ﻟﻠﺗﺳدﯾد ,و أﯾﺿﺎ ً أﻟرﻋﺎﯾﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺧﻔﺿﺔ و أﻟرﻋﺎﯾﺔ أﻟﺧﯾرﯾﺔ و أﯾﺿﺎ اﻟدﻓﻌﺎت ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات
ﻗﺻﯾرة أو طوﯾﻠﺔ أﻷﻣد.
ﻣن ﯾﺗﺄھل ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ أﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻠرﻋﺎﯾﺔ أﻟﺻﺣﯾﺔ؟
ﻛﺎﺛﻠﯾك ھﯾﻠث ﺗﻣد أﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت ﻟﻠﻣرﺿﻰ أﻟذﯾن ﻟﯾس ﻟدﯾﮭم ﺗﻐطﯾﺔ ﺻﺣﯾﺔ و أﻟذﯾن ﯾﺳﺗﻠﻣون ﺧدﻣﺎت طﺑﯾﺔ ﺿرورﯾﺔ.
ﺗﺣدد ﻗﯾﻣﺔ أﻟﺗﺧﻔﯾض إﺳﺗﻧﺎداً ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى أﻟﻔﻘر أﻟﻣﻘرر ﻣن ﻗﺑل اﻟﺣﻛوﻣﺔ أﻟﻔدراﻟﯾﺔ ) (FPLﺑﺣﺳب ﺟدول أﻟﻣﻘﯾﺎس
أﻟﻣﺗﺣرك ﻟﻠدﺧل.
ﺑﻣﺎ أن ﺧدﻣﺔ ﻛﺎﺛﻠﯾك ھﯾﻠث أﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ھﻲ أﻟﺧﻣس ﻣﻘﺎطﻌﺎت ﻓﻲ ﻏرب وﻻﯾﺔ ﻧﯾو ﯾورك ,ﻓﺈن ﺟﻣﯾﻊ ﺳﻛﺎن وﻻﯾﺔ ﻧﯾو
ﯾورك أﻟذﯾن ﯾﺣﺗﺎﺟون ﻟﺧدﻣﺎت أﻟطوارئ ﯾﻣﻛﻧﮭم أن ﯾﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت ﻣﻊ أﻟﺗﺧﻔﯾض إذا ﻻ ﯾوﺟد ﻟدﯾﮭم ﺗﺄﻣﯾن
أﻟﺻﺣﻲ.
ً
إﺿﺎﻓﺔ ,ﻛل ﺷﺧص ﻻ ﯾﺗوﻓر ﻟدﯾﮫ أﻟﺗﺎﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ و ﯾﺳﻛن ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﻧﯾو ﯾورك ﯾﻣﻛﻧﮫ أﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾض
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ أﻟﺿرورﯾﺔ و أﻟﻐﯾر طﺎرﺋﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت أﻟرﻋﺎﯾﺔ أﻟﻣﻛﺛﻔﺔ ﻟدى ﻛﺎﺛﻠﯾك ھﯾﻠث .ﻟن ﯾﺗم
إﺳﺎﺛﻧﺎﺋك ﻣن أﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ أﻟﺿرورﯾﺔ ﺑﺳﺑب إﺣﺗﯾﺎﺟك ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة أﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﯾﻣﻛﻧك أن ﺗﻘدم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﻔﯾض ﺣﺗﻰ ﻟو ﻟم ﯾﻛن ﻟدﯾك أوراق رﺳﻣﯾﺔ ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ أﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة.
ﻣﺎ ھﻲ ﺣدود أﻟدﺧل؟
ً
ﻟﯾس ھﻧﺎك ﺣدود ﻟﻠدﺧل .ﺟﻣﯾﻊ أﻟﻣرﺿﻰ دون ﺗﻐطﯾﺔ أﻟﺗﺎﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ ﯾﺗﺄھﻠون ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض إﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻗﺎﻧون
ﻛﺎﺛﻠﯾك ھﯾﻠث ﻟﻠﻐﯾر ﻣؤﻣﻧﯾن و ﻗواﻧﯾن ﺑرﻧﺎﻣﺞ أﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻠرﻋﺎﯾﺔ أﻟطﺑﯾﺔ ).(HAP
أﻟﻣرﺿﻰ أﻟذﯾن ﻏﯾر ﻗﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﺑﻌض أو ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺗﺄھﻠون ﻟﺧطﺔ اﻟدﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى
أﻟﻘرﯾب أو أﻟﺑﻌﯾد .ﻗﯾﻣﺔ أﻟدﻓﻌﺎت ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ دﺧﻠك.
أﻟﻣرﺿﻰ أﻟذﯾن ﯾﺗﺄھﻠون ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة أﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟن ﯾﺗﺣﻣﻠون ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺎدﯾﺔ أﻛﺛر ﻣن ﻣﻌدل أﻟﺗﺧﻔﯾض ﻟدى ﻣﯾدﯾﻛﯾر.
ﺑرﻧﺎﻣﺞ أﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻠرﻋﺎﯾﺔ أﻟطﺑﯾﺔ ﻗد ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﻣﻧﺢ ﺗﺧﻔﯾض ﻟﻠدﻓﻌﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣن اﻟﻣرﯾض أو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ
ﻣن أﻟﻣرﯾض ﻗﺑل أﻟﺗﻐطﯾﺔ.
ھل ﻣن أﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﺷرح ﻟﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ؟ ھل ﻣﻣﻛن أن ﯾﺳﺎﻋدﻧﻲ أﺣد ﻋﻠﻰ أﻟﺗﻘدﯾم؟
ﻧﻌم ,ھﻧﺎك ﻣﺳﺎﻋدة ﻣﺗوﻓرة و ﺧﺻوﺻﯾﺔ .إﺗﺻل ﺑﻘﺳم أﻟﺗﺧﻠﯾص اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ .601-3600
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أﻟﻣرﺷد ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﻌﻠﻣك إذا ﺗوﻓرت ﻋﻧدك ﺷروط أﻟﺗﺎھل ﻟﺗﺎﻣﯾن ﻣﺟﺎﻧﻲ أو ﻗﻠﯾل أﻟﻛﻠﻔﺔ ﻣﺛل ﻣﯾدﯾﻛﯾد ,أو ﺑراﻣﺞ
ﺻﺣﺔ اﻟطﻔل أو أﻟﻌﺎﺋﻠﺔ.
إذا ﻛﻧت ﻻ ﺗﺣﻣل ﺗﺎﻣﯾن ﺻﺣﻲ و ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﺛﻠﯾك ھﯾﻠث ﻗﺳم أﻟرﻋﺎﯾﺔ أﻟﻣﻛﺛﻔﺔ ,ﻣوظف أﻟﺗﺳﺟﯾل
ﺳوف ﯾﺳﺎﻋدك ﻓﻲ أﻟﺗﻘدﯾم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑﺈﺟراﺋﺎت أﻟﺗﺳﺟﯾل .ﯾﻣﻛﻧك أﯾﺿﺎ ً أن ﺗﻘدم ﻓﻲ وﻗت ﻻﺣق
ﺑﺎﻹﺗﺻﺎل ﻣﻊ ﻗﺳم اﻟﺗﺧﻠﯾص أﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ رﻗم . 601-3600
إذا ﻛﻧت ﻻ ﺗﺗﻛﻠم أﻷﻧﻛﻠﯾزﯾﺔ ,ﺳوف ﯾﺳﺎﻋدك ﻣﺗرﺟم ﺑﻠﻐﺗك.
ﺳوق أﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ
اﻟرﻋﺎﯾﺔ أﻟﺻﺣﯾﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘوﻟﺔ ) (ACAﺗﺗطﻠب أن ﯾﻛون أﻟﺷﺧص ﺣﺎﻣل ﻷوراق أﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﮫ ﻣن أﻟﻌﯾش
ﻓﻲ اوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﺷﻛل ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﻧذ  .1/1/2014وھﻲ أﯾﺿﺎ ً ﺗﻣﻛن أﻟﻣﻼﯾﯾن ذوات أﻟدﺧل اﻟﻣﺣدود أو دون
دﺧل ﻣن أﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺎﻣﯾن ﺻﺣﻲ ﺑﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أﻟﻣﻌدل .اﻟﻘﺎﻧون أﯾﺿﺎ ً ﯾﻘدم أﻟﻣﺳﺎﻋدة أﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠذﯾن ﯾﺗﺄھﻠون
ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻋدد أﻓراد أﻷﺳرة و أﻟدﺧل .ﺑداﯾﺔ ﻣن ﺷﮭر  10ﻋﺎم  2013ﯾﻣﻛﻧك أن ﺗﺗﺳوق ﻟﺗﺄﻣﯾن ﺻﺣﻲ ﻓﻲ
ﺳوق أﻟﺗﺎﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ ,و اﻟﻣﻌروف اﯾﺿﺎ ﺑﺻراﻓﺔ أﻟﺗﺎﻣﯾن أﻟﺻﺣﻲ ,ﻟﻠﺗﺳوق ﻟﺧطﺔ ﺗﺎﻣﯾن ﺗﻧﺎﺳب ﻣﯾزاﻧﯾﺗك و
ﻟﺗﻐطﯾﺔ إﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗك أﻟﺻﺣﯾﺔ .أﻹﺷﺗراك ﯾﺑدأ ﻓﻲ ﺷﮭر  11ﻟﺻراﻓﺔ أﻟﺗﺎﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ.

Page 2 of 2

