
 

 
 المساعدة المالية في بروفيدانس:  

تمشيا مع مهمتنا والقيم األساسية، العناية بروفيدانس للناس واحتياجاتهم الصحية بغض النظر عن قدرتهم على الدفع. نحن ملتزمون 
بالعمل مع مرضانا من خالل أي مشاكل مالية، بما في ذلك إيجاد طرق لجعل الرعاية الطبية أكثر بأسعار معقولة. تقدم مستشفيات  

إذا كنت تواجه مشكلة في دفع    مالية للمرضى المؤهلين الذين ال يملكون القدرة المالية على دفع فواتيرهم الطبية.بروفيدانس المساعدة ال
تكاليف كل أو بعض من الرعاية الصحية الخاصة بك، ونحن نشجعك على التحدث مع مستشار بروفيدانس المالية أو شخص ما في مكتب  

 تك.  األعمال لدينا حول كيفية يمكننا مساعد
 

بالنسبة للخدمات الطارئة والضرورية طبياً في مستشفيات بروفيدانس، نقدم المساعدة المالية للمرضى المؤهلين على  ما هي التغطية؟ 

٪ بناًء على القدرة على الدفع.  تخضع المساعدة المالية لخدمات  100و  75 أساس جدول الرسوم الُمنزلقة، مع خصومات تتراوح بين 

 رافقنا غير المستشفية لسياسات كيان بروفيدانس الذي يوفر الرعاية.  أخرى أو في م
 

مريض التقدم بطلب للحصول على مساعدة مالية.  يجب على المريض الذي يسعى للحصول على مساعدة    يجوز أليكيفية التقديم؟ 
ف ذلك.  يمكن الحصول على استمارة الطلب عبر مالية تقديم المستندات الداعمة المحددة في الطلب، ما لم تكن بروفيدانس تشير إلى خال

 أدناه.  المشار إليه اإلنترنت أو عبر الهاتف أو من الموقع اإللكتروني
 

 مساعدات أخرى: 
إذا لم تكن ُمحّصنًا من التأمين الصحي، فقد تكون مؤهالً للحصول على برامج حكومية ومجتمعية أخرى. يمكننا    المساعدة في التغطية:

وشؤون المحاربين القدامى( يمكن أن تساعد في تغطية   Medicaidاكتشاف ما إذا كانت هذه البرامج )بما في ذلك فوائد مساعدتك في  
 الفواتير الطبية الخاصة بك. يمكننا أيضا مساعدتك في التقدم لهذه البرامج. 

 
ة التأمين الصحي. يرجى االتصال بنا حول  تقدم بروفيدانس خصًما للمرضى الذين قد ال يتمتعون بتغطي  خصومات غير مؤمن عليها:

 برنامجنا الخصم.  
 

بعد أن تقوم شركة التأمين بمعالجة الفاتورة، فإن أي رصيد للمبالغ المستحقة عليك يكون مستحقاً في غضون ثالثين يوماً.    خطط الدفع:
لنقد، الشيك، دفع الفاتورة عبر اإلنترنت أو بطاقة االئتمان.  يمكن دفع الرصيد بأي من الطرق التالية: بطاقة االئتمان التلقائية، خطة الدفع، ا

 إذا كنت بحاجة إلى خطة دفع، يرجى االتصال بالرقم الموجود في كشف الفوترة الخاص بك إلجراء الترتيبات الالزمة.  
 

توفر مستشفيات بروفيدانس التي لديها أقسام طوارئ مخصصة الرعاية للحاالت الطبية الطارئة )كما هو محدد في    الرعاية الطارئة:
قانون العالج الطبي والعمل في حاالت الطوارئ( دون تمييز يتفق مع القدرات المتاحة، دون النظر إلى ما إذا كان المريض لديه القدرة  

 مساعدة مالية.  على الدفع أو المؤهل للحصول على 
 

 اتصل بنا للحصول على مساعدة أو طلبات المساعدة المالية 
للحصول على مزيد من المعلومات حول الحصول على مساعدة في فواتير بروفيدانس الطبية الخاصة بك، يرجى االتصال أو زيارة  

ماذج تحتاجها ويمكن أن تساعدك على تقديم طلب  مستشار مالي أو مكتب الفوترة في مرفق بروفيدانس المحلي. يمكننا أن نقدم لك أي ن
للحصول على المساعدة. يتم تشجيع المرضى بشدة على طلب المساعدة المالية قبل تلقي العالج الطبي، إذا كان ذلك ممكنا. يمكن  

   للمرضى أيضاً التقدم بطلب في أي وقت أثناء تلقي العالج ولفترة من الوقت بعد استالم الفاتورة األولية. 
 

 إذا كانت لديك أسئلة أو ترغب في الحصول على نموذج طلب المساعدة المالية، يرجى االتصال أدناه: 
 www.providence.org موقعنا على:  أو  6466-229-855-1عبر الهاتف:  .1

 
 

http://www.providence.org/

