
 

NEWYORK – PRESBYTERIAN LAWRENCE HOSPITAL 

 ملخص سياسة المساعدة المالية
 

سياسة عتيقة في مساعدة المرضى الذين يتلقون خدمات الرعاية الصحية في المستشفى  New YorkPresbyterian/Lawrence Hospitalلدى 

تصادية أو حالة الخاص بنا، والذين هم في حاجة إلى مساعدة مادية، بغض النظر عن العمر أو الجنس أو العرق أو األصل القومي أو الحالة االجتماعية االق

 .لدينيةالهجرة أو الميول الجنسية أو االنتماءات ا

 

، وتعتقد أنك ال (المستشفى) NEW YORK – PRESBYTERIAN/LAWRENCE HOSPITALإذا كان لديك التزام مالي تجاه مستشفى 

 .لديه سياسة مساعدات مالية يمكن أن تساعد المرضى المؤهلين NYPLHتستطيع دفع ذلك االلتزام، فإن مستشفى 

 

 ؟المساعدة الماليةكيف أعرف ما إذا كنت مؤهًلا للحصول على 

 قد يكون .  قد يكون المقيمون في والية نيويورك مؤهلين للحصول على المساعدة المالية بالنسبة للخدمات الطارئة الضرورية من الناحية الطبية

طارئة الضرورية من المقيمون في منطقة الخدمة األساسية الخاصة بالمستشفى مؤهلين للحصول على المساعدة المالية بالنسبة للخدمات غير ال

 . الناحية الطبية

 تتكون منطقة الخدمة األساسية من المقاطعات التالية :Westchester وBronx وOrange وPutnam وRockland. 

  المساعدة قد يكون المرضى الذين تنطبق عليهم المعايير المذكورة أعاله وتقل قيمة دخلهم عن المبالغ المشار إليها أدناه مؤهلين للحصول على

 .    المادية

ا من)الدخل   عدد األشخاص في األسرة أو المنزل  (1/17/2020 اعتبارا

 دوالًرا 76,560 1

 دوالًرا 103,440 2

 دوالًرا 130,320 3

 دوالر 157,200 4
 دوالًرا 26,880 :لكل شخص إضافي، تتم إضافة مبلغ

  المالية بصفة عامة بمجرد إكمال طلب تقدم للحصول على المساعدة الماليةسيتم اتخاذ قرار األهلية للحصول على المساعدة . 

 ال تنطبق هذه السياسة على رسوم أي أطباء أو مقدمي خدمة آخرين يصدرون فواتير مستقلة مقابل الخدمات التي يقدمونها  . 

  

 

  ؟نوع المساعدة التي أستطيع الحصول عليهاهو ما 

 عامة  لن يحّمل المستشفى المرضى المؤهلين للحصول على خدمات برنامج المساعدة المالية رسوًما تزيد عن المبالغ التي تصدر بها الفواتير بصفة

(amounts generally billed, AGB ) لألشخاص الذين يتمتعون بالتأمين فيما يتعلق بالرعاية الطارئة أو الرعاية األخرى الضرورية من

يقوم . بالنسبة إلى جميع أنواع الرعاية األخرى، قد ال يتحمل الشخص المؤهل رسوًما تزيد عن الرسوم اإلجمالية للمستشفى. حية الطبيةالنا

باستخدام الطريقة االستباقية، ويعتمد في تقدير تلك القيمة على األسعار ( AGB)المستشفى بحساب المبالغ التي تصدر بها الفواتير بصفة عامة 

 .  Medicaidالية الخاصة بوالية نيويورك والتابعة لخطة دفع الرسوم مقابل الخدمات من الح

 ستكون هناك خطة لتسديد األقساط متاحة للمرضى المؤهلين. 

 بمجرد إرسال طلب التقدم الخاص بك، يمكنك التغاضي عن أي فواتير حتى نتخذ قراًرا بشأن طلب التقدم هذا. 

 

 

 الحصول على إجابات عن أسئلتي؟ کيف يمکنني تقديم طلب أو

  في مكاتب القبول  ونماذج تقديم الطلب تتوفر سياسة المساعدة المالية والملخص(Admitting Offices ) لدينا أو على موقعنا على

lawrence/www.nyp.org  تحت زرPay My Bill/Financial Aid ( المساعدة المالية /فاتورتيدفع )باللغة اإلنجليزية ولغات أخرى 

  الرقم تتوفر المعلومات بشأن األهلية للحصول على المساعدة المالية وعملية تقديم الطلب في مناطق التسجيل أو من خالل االتصال بنا على 

 0101-252 (866) المجاني 

http://www.nyp.org/lawrence

