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الغرض والهدف 1.
تهدف ٌهُذه ٌالسياسة ٌإلى ٌتحديد ٌالجراءات ٌالتي ٌيمكن ٌإتخامذهُا ٌفيما ٌيتعلُق ٌبالفواتير ٌوجباية ٌ)تحصيل( ٌرسوم
.المستشفى ٌمقابل ٌالخدمات ٌالمكقدمة ٌلمرضى ٌمستشفى ٌستريثث ٌ)"السياسة"(
صمف ٌهُذه ٌالسياسة ٌأيضا ٌالطأر ٌالزمنية ٌللُعملُية ٌوالجراءات ٌالممسكتخكدمة ٌفي ٌإتخاذ ٌإجراءات ٌالجباية ٌهُذهٌ ،بما
كت ب
فيي ٌذلك ٌالمتطلُبات ٌالمعقولة ٌالتي ٌيكتكعين ٌفيها ٌعلُى ٌموظفي ٌمستشفى ٌستريثث ٌإتخاذهُا ٌلتحديد ٌما ٌإذا ٌكان ٌالفرد
مؤهُ ي
ل ٌللُحصول ٌعلُى ٌمساعدة ٌمالية ٌعلُى ٌالنحو ٌالمحدد ٌأدناهٌ ،بموجب ٌسياسة ٌالمساعدة ٌالمالية ٌ)"س ٌم ٌم"(
.لمستشفى ٌستريثث
تهدف ٌهُذه ٌالسياسة ٌإلى ٌاللتزام ٌبالمتطلُبات ٌالمفروضة ٌبموجب ٌالمادة ٌ))(501ص( ٌمن ٌقانون ٌاليرادات
.الداخلُية ٌلعام ٌٌ 1986بصيغته ٌالمكعدلة ٌ)"القانون"( ٌواللُوائح ٌفي ٌالبند ٌ))(501ص()(6
:التعاريف 2.
 ٌأٌ .فترة التطبِيقٌ :متععرف ٌفترة ٌالتقديم ٌعلُى ٌأنها ٌالفترة ٌالتي ٌيجب ٌعلُى ٌمستشفى ٌستريث ٌقبولها ٌوممعالجبتها
 ٌللُمساعدة ٌالمالية ٌللُمريضٌ ٌ .التطبيق ٌ)"التطبيق"( ٌكما ٌهُو ٌممععرف ٌفي ٌسياسة ٌالمساعدة ٌالمالية ٌالتي ٌيتم
إستلمهاٌ .تبدأ ٌفترة ٌتقديم ٌالطلُبات ٌفي ٌأول ٌموعد ٌلتقديم ٌالرعاية ٌللُمريض ٌوتنتهي ٌفي ٌاليوم ٌال ٌٌ 240بعد
.أن ٌميقدم ٌمستشفى ٌستريث للُمريض ٌأول تقرير ٌبالفاتورة ٌللُرعاية ٌالمقدمة
بٌ .إجراء جبِاية غير ٌعادية )"إ ج غ ع"(ٌ :إجراءات ٌتحصيل ٌغير ٌعادية ٌهُي ٌإجراء ٌميمكن ٌأن ٌميكتكخذ ٌمن ٌبقكبل
مستشفى ٌستريث ٌضد ٌفرد ٌتتعلُق ٌبالحصول ٌعلُى ٌدفع ٌفاتورة ٌلمواد ٌأو ٌخدمات ٌتغطيها ٌسياسة ٌالمساعدة

المالية ٌالتي ٌتتطلُب ٌإجراءات ٌقانونية ٌأو ٌقضائية ٌأو ٌتنطوي ٌعلُى ٌبيع ٌديون ٌفرد ٌلطرف ٌآخر ٌأو ٌالبلغا
عن
.معلُومات ٌ ٌسلُبية ٌعن ٌالفرد ٌإلى ٌبوكالت ٌالبلغا ٌعن ٌالئتمان ٌالستهلكي ٌأو ٌمكاتب ٌالئتمان
لغراض ٌهُذه ٌالسياسة ٌيجوز ٌلمستشفى ٌستريث أو ٌوكيلُها ٌالممعكتكمد ٌالمشاركة ٌفي ٌالجراءات ٌالتالية ٌالتي
:تتطلُب ٌعملُية ٌإجراءات ٌقانونية ٌأو ٌقضائية ٌدون ٌحصر ٌللُحصول ٌعلُى ٌالمدفعة
.لوضع ٌحق ٌالحجز )1
.حبس ٌالرهُن ٌالعقاري ٌعلُى ٌكعقار ٌكائن )2
.ربط ٌأو ٌالستيلء ٌعلُى ٌالحسابات ٌالمصرفية ٌأو ٌالممتلُكات ٌالشخصية ٌالخرى )3
.الشروع ٌ)البدء( ٌبدعوى ٌمدنية ٌضد ٌفرد )4
.إتخاذ ٌالجراءات ٌالتي ٌتسبب ٌبإعتقال ٌشخص )5
.إتخاذ ٌالجراءات ٌالتي ٌتسبب ٌفي ٌتعرض ٌالفرد ٌللُتوقيف )6
.إستقطاع ٌالراتب )7
 ٌ ٌتٌ .فترة الخإطارٌ :متعرف ٌفترة ٌالخطار ٌبأنها ٌالفترة ٌالتي ٌيجب ٌخللها ٌعلُى ٌمستشفى ٌستريث ٌبذل ٌمجهد
 ٌمعقول ٌكما ٌهُو ٌمحدد ٌأدناه ٌلخطار ٌالمريض ٌبسياسة ٌالمساعدة ٌالماليةٌ .تبدأ ٌفترة ٌالخطار ٌفي ٌأول ٌموعد
 ٌتقديم ٌالرعاية ٌللُمريض ٌوتنتهي ٌفي ٌاليوم ٌال ٌٌ 120بعد ٌقيام ٌمستشفى ٌستريث بتزويد ٌالمريض ٌبأول ٌبيان
.للُفاتورة
:ثٌ .جهوَد معقوَلةٌ :الجهود ٌالمعقولة ٌتعني ٌأن ٌمستشفى ٌستريث ٌستقوم ٌبما ٌيلُي
 ٌاٌ .إبلغا ٌالمريض ٌبسياسة ٌالمساعدة ٌالمالية ٌمن ٌخلل ٌتزويده/تزويدهُا ٌبملُخص ٌبسيط ٌاللُغة ٌعن ٌسياسة
.المساعدة ٌالمالية ٌمع ٌتقديم ٌإستمارة ٌطألُب ٌللُمريض
ااٌ .تتضمن ٌوصفا ٌلكيفية ٌالحصول ٌعلُى ٌالمساعدة ٌالمالية ٌمع ٌجميع ٌبيانات ٌالفواتير ٌ)ما ٌل ٌيقل ٌعن ٌثالثاة
بيانات ٌعلُى ٌمدى ٌٌ 120يوميا( ٌللُرعايةٌ ،وجميع ٌالتصالت ٌالخطية ٌالخرى ٌبشأن ٌالفاتورة ٌالمقدمة
للُمريض
.خلل ٌفترة ٌالخطار

اااٌ .إبلغا ٌالمريض ٌبسياسة ٌالمساعدة ٌالمالية ٌفي ٌجميع ٌالتصالت ٌالشفوية ٌالمتعلُقة ٌبالمبلُغ ٌالمستحق ٌللُرعاية
.التي ٌمقبدمت ٌخلل ٌفترة ٌالخطار
ااااٌ .تزويد ٌالمريض ٌبإشعار ٌكتابي ٌواحد ٌعلُى ٌالقل ٌلبلغه/إبلغها ٌعن ٌإجراءات ٌالتحصيل ٌغير ٌالعادية ٌالتي
 ٌالعادية ٌالتي ٌيمكن ٌإتخاذهُا ٌ)أو ٌإستئنافها( ٌإذا ٌلم ٌيكتمل ٌالطلُب ٌأو ٌإذا ٌلم ٌيتم ٌالسداد ٌ)الدفع( ٌفي ٌالموعد
.النهائي ٌالمحدد ٌفي ٌذلك ٌالشعار ٌالخطي
 ٌهُذا ٌالموعد ٌليس ٌقبل ٌآخر ٌيوم ٌمن ٌفترة ٌالخطارٌ ،ويجب ٌتقديم ٌهُذا ٌالشعار ٌإلى ٌالمريض ٌقبل ٌٌ 30يوميا
علُى ٌالقل ٌمن ٌالموعد ٌالنهائي ٌالمحددٌ .بالضافة ٌإلى ٌذلك ٌتتضمن ٌالجهود ٌالمعقولة ٌالجراءات ٌوالمتطلُبات
:التالية ٌلكل ٌحالة ٌمن ٌالحالت ٌالموضحة ٌأدناه
عندما ل يتم تقديم أي طلبٌ :إذا ٌأخفق ٌالمريض ٌفي ٌتقديم ٌطألُب ٌخلل ٌفترة ٌالخطار ٌ)أو ٌفي ٌوقت )1
لحق ٌبحلُول ٌنهاية ٌفترة ٌتقديم ٌالطلُب( ٌفإن ٌالجهود ٌالمعقولة ٌ ٌتتضمن ٌإخطار ٌ)وتوثايق ٌبأنه ٌقد ٌأخبطكر(
.المريض ٌ ٌكما ٌهُو ٌموضح ٌفي ٌالبنود ٌ)أ( ٌإلى ٌ)د(
:عندما يتم إستلما طلب غير كاملٌ :الجهود ٌالمعقولة ٌتعني ٌأن ٌمستشفى ٌستريث )2
.يوقف ٌإجراءت ٌالتحصيل ٌغير ٌالعادية ٌضد ٌالمريض )أ(
 ٌميقدم ٌإشعاريا ٌكتابيا ٌيصف ٌالمعلُومات ٌالضافية ٌأو ٌالوثاائق ٌالمطلُوبة ٌويتضمن ٌملُخصيا ٌبلُغة ٌبسيطة )ب(
لسياسة ٌالمساعدة ٌالماليةٌ ،و
 ٌيوفر ٌإشعاريا ٌكتابيا ٌواحديا ٌعلُى ٌالقل)ٌ :ا( ٌيقوم ٌبإعلم ٌالمريض ٌعن ٌإجراءات ٌالتحصيل ٌالستثنائية )ت(
التي ٌيقوم ٌبها ٌمستشفى ٌستريث ٌأو ٌقد ٌيبدأ ٌالطرف ٌالخر ٌالمكرخص ٌله ٌأو ٌيستأنف ٌالعمل ٌبهٌ .إذا ٌلم ٌميكبمل
 ٌ ٌعريضة ٌالطلُب ٌأو ٌيدفع ٌالمبلُغ ٌالمستحق ٌفي ٌالموعد ٌالنهائي ٌللتمام ٌ)المحدد ٌفي ٌالشعار( ٌوالذي ٌل
يتجاوز ٌآخر ٌيوم ٌمن ٌفترة ٌتقديم ٌالطلُبات ٌأو ٌٌ 30يوميا ٌبعد ٌأن ٌيزود ٌمستشفى ٌستريث الرد ٌبالعلم
الكتابي
.و ٌ) ٌاا( ٌالتي ٌيتم ٌتسلُيمها ٌللُمريض ٌقبل ٌٌ 30يوما ٌعلُى ٌالقل ٌمن ٌالموعد ٌالنهائي ٌ ٌللكمال
:عند إكتمال الطلب ويحدد مستشفى ستريث بأن المريض مؤهل للحصوَل على المساعدة المالية )3
الجهود ٌالمعقولة ٌتعني ٌبأن ٌمستشفى ٌستريث ٌ)أ( ٌتزويد ٌالمريض ٌببيان ٌالفاتورة ٌيشير ٌإلى ٌالمبلُغ ٌالمستحق

بعد ٌطأرح ٌمبلُغ ٌالمساعدة ٌالمالية)ٌ .ب( ٌإسترداد ٌالمبالغ ٌالمدفوعة ٌوالمدفوعات ٌالزائدة ٌمن ٌقبل ٌالمريضٌ ،و
إتخاذ ٌجميع ٌالتدابير ٌالممتاحة ٌبشكل ٌمعقول ٌلنقض ٌ)عكس( ٌإجراءات ٌالتحصيل ٌغير ٌالعادية ٌ)عدا ٌبيع )ت(
.الكديين( ٌالممتكخذة ٌضد ٌالمريض
:الجراء 3.
 ٌأٌ .إعلما المرضىٌ :ستشمل ٌجميع ٌالتصالت ٌمع ٌالمرضى ٌو/أو ٌالعائلت ٌرقم ٌهُاتف ٌللتصال ٌبهم ٌلتسهيل
 ٌحل ٌالنزاع ٌحول ٌالحساب ٌأو ٌالفواتيرٌ .سيقوم ٌمستشفى ٌستريث ٌبإبلغا ٌالمريض ٌو/أو ٌالعائلُة ٌعن ٌتوفر
.المساعدة ٌالمالية ٌفي ٌجميع ٌالتصالت ٌالشفهية ٌحول ٌالمبلُغ ٌالمستحق ٌخلل ٌفترة ٌالخطار
ب( ٌالستخداما المحدود لجراءات التحصيل غير العاديةٌ :ميحظير ٌتماما ٌإستخدام ٌإجراءات ٌالتحصيل ٌغير
 ٌالعادية ٌما ٌلم ٌيتم ٌبذل ٌجهود ٌمعقولة ٌلتحديد ٌما ٌإذا ٌكان ٌالمريض ٌمؤهُ ي
ل ٌللُحصول ٌعلُى ٌمساعدة ٌمالية
.بموجب ٌسياسة ٌالمساعدة ٌالمالية
 ٌت( ٌإجراءات التحصيل الداخإليٌ :إلى ٌالحد ٌالذي ٌل ٌيتعارض ٌمع ٌهُذه ٌالسياسة ٌفإن ٌمستشفى ٌستريث ٌسوف
:يتبع ٌممارسات ٌالتحصيل ٌالعادية ٌالخاصة ٌبها ٌبالنسبة ٌللُمرضىٌ ،وتشمل ٌهُذه ٌالممارسات
.ارسال ٌالفواتير ٌلي ٌشركة ٌتأمين ٌيححدهُا ٌالمريض )ا(
.إذا ٌدفعت ٌشركة ٌتأمين ٌأي ٌمبلُغ ٌمن ٌالرسومٌ ،فسيتم ٌإرسال ٌالفاتورة ٌالمتبقية ٌللُمريض )اا(
:ستتضمن ٌالفاتورة ٌالولى ٌللُمريض )ااا(
 ٌأ( ٌتعويض ٌعن ٌالرسوم ٌالجمالية ٌمن ٌالمبلُغ ٌالمدفوع ٌمن ٌقبل ٌالممكؤبمنٌ ،أو ٌإذا ٌكان ٌالمريض ٌغير ٌممكؤمنن
علُيه ٌوقد ٌإستكمل ٌملء ٌعريضة ٌالطلُب ٌوتأكهُكل ٌللُحصول ٌعلُى ٌمساعدة ٌماليةٌ ،فإن ٌالمبلُغ ٌالممطالكيب ٌبه ٌهُو
.المبلُغ ٌالذي ٌقد ٌكوكركد ٌبالفاتورة ٌبصورة ٌعامة ٌ)م ٌف ٌع( ٌكما ٌهُو ٌمععرف ٌفي ٌسياسة ٌالمساعدة ٌالمالية
ب( ٌإخطار ٌمكتوب ٌبلُغة ٌبسيطة ٌفي ٌمجموعة ٌحروف ٌيسهل ٌقراءتها ٌمينصح ٌالمريض ٌفيه ٌبأن ٌالمساعدة ٌالمالية
متاحة ٌإذا ٌكان ٌالمريض ٌغير ٌقادر ٌعلُى ٌدفع ٌالفاتورةٌ .بما ٌفي ٌذلكٌ :رقم ٌهُاتف ٌللتصال ٌبه ٌللُحصول
علُى
نسخة ٌمن ٌسياسة ٌالمساعدة ٌالماليةٌ ،ولغة ٌبسيطة ٌوملُخص ٌلسياسة ٌالمساعدة ٌالماليةٌ ،و
ت( ٌإذا ٌإختار ٌالمريض ٌدفع ٌالمبلُغ ٌالمسكتكحيق ٌيقبل ٌمستشفى ٌستريث ٌببدائل ٌمتنوعة ٌمن ٌطأرق ٌالدفع ٌبما ٌفي ٌذلك

 ٌالدفع ٌالنقديٌ ،بطاقة ٌفيزاٌ ،بطاقة ٌماستركاردٌ ،بطاقة ٌبدسككفرٌ ،بطاقة ٌأميريكان ٌإكسبريسٌ ،والشيكات
.الشخصيةٌ .تتوفر ٌخيارات ٌدفع ٌإضافية ٌبناء ٌعلُى ٌالظروف ٌالشخصية ٌوسيتم ٌتنسيقها ٌعلُى ٌأساس ٌفردي
لمزيد ٌمن ٌالمعلُومات ٌيرجى ٌالتصال ٌبممثلُنا ٌالمالي ٌعلُى ٌرقم ٌالهاتف248-357-3360ٌ :
 ٌث( ٌإستخداما وكالت خإارجية للتحصيلٌ :ل ٌيقوم ٌمستشفى ٌستريث ٌبإحالة ٌحساب ٌالمريض ٌإلى ٌوكالة
 ٌالتحصيل ٌإل ٌبعد ٌإنتهاء ٌفترة ٌالخطارٌ .إذا ٌظل ٌالمبلُغ ٌالمطلُوب ٌورصيد ٌالمريض ٌبعد ٌفترة ٌالخطار ٌغير
مدفوع ٌفقد ٌيتم ٌتحويل ٌالحساب ٌإلى ٌوكالة ٌتحصيل ٌبشرط ٌأن ٌتتطابق ٌشروط ٌالتفاقية ٌبين ٌمستشفى ٌستريث
ٌ .و ٌبوكالة ٌالتحصيل ٌالعمل ٌبوفقا ٌلسياسة ٌالمساعدة ٌالمالية ٌوهُذه ٌالبوليصة
تتطلُب ٌمثل ٌهُذه ٌالتفاقية ٌمن ٌبوكالة ٌالتحصيل ٌإجراء ٌجميع ٌالتصالت ٌمع ٌالمرضى ٌوامكسكرهُم ٌبطريقة
ممهذبة ٌومحترمةٌ .إذا ٌقام ٌالمريض ٌبتقديم ٌطألُب ٌخلل ٌفترة ٌتقديم ٌالطلُب ٌسوايء ٌكان ٌممكتم ي
ل ٌأو ٌغير ٌمكتمل
.ستقوم ٌوكالة ٌالتحصيل ٌعلُى ٌالفور ٌبتعلُيق ٌإجراءات ٌالتحصيل ٌغير ٌالعادية ٌضد ٌالمريض
 ٌج( ٌالدائرة المسؤولةٌ :لدارة ٌالمكاتب ٌالتجارية ٌ)"الدائرة"( ٌالمسلُطة ٌالنهائية ٌوالمسؤولية ٌلتحديد ٌإذا ٌما ٌكانت
 ٌالجهود ٌالمعقولة ٌقد ٌمببذلكيت ٌلتحديد ٌما ٌإذا ٌكان ٌالفرد ٌمؤهُ ي
ل ٌبموجب ٌسياسة ٌالمساعدة ٌالماليةٌ .كما ٌستكون
.الدائرة ٌمسؤولة ٌعن ٌالحتفاظ ٌبالسجلت ٌالممتعلُقة ٌبطلُبات ٌو ٌعرائض ٌالمساعدة ٌالمالية
 ٌقبل ٌإرسال ٌالحساب ٌإلى ٌوكالة ٌالتحصيل ٌعلُى ٌالدارة ٌأن ٌتكون ٌقد ٌبذلت ٌجهودا ٌمعقولة ٌلتقييم ٌأهُلُية
 ٌالمريض ٌللُحصول ٌعلُى ٌالمساعدة ٌالماليةٌ ،ومن ٌبين ٌالسجلت ٌالخرى ٌستحتفظ ٌالدائرة ٌ ٌبنسخ ٌمن
.الشعارت ٌالممرسلُة ٌللُمرضى ٌحول ٌأهُلُيتهم ٌللُحصول ٌعلُى ٌالمساعدة ٌالمالية
ح( ٌتجاوز أو إبطال سياسات الفوَترة والتحصيل الخإرىٌ :إذا ٌكان ٌلدى ٌمستشفى ٌستريث ٌأعي ٌسياسات ٌأخرى
 ٌأو ٌأجزاء ٌمن ٌالسياسات ٌالتي ٌتتعارض ٌمع ٌهُذه ٌالسياسة ٌو/أو ٌالقسم ٌ)ٌ 501ص( ٌمن ٌقانون ٌاليرادات ٌو
.بموجب ٌ ٌاللُوائح ٌالقانونيةٌ ،فإن ٌهُذه ٌالسياسة ٌو/أو ٌالقسم ٌ)ٌ 501ص( ٌتكون ٌالسائدة
 ٌخ( ٌالسياسة التي يتعين إتاحتها على سانطاق واسعٌ :يجب ٌعلُى ٌمستشفى ٌستريث ٌعمل ٌنسخ ٌمن ٌهُذه ٌالسياسة
ونسخ ٌمن ٌسياسة ٌالمساعدة ٌالمالية ٌلتكون ٌممتاحة ٌعلُى ٌنطاق ٌواسع ٌلعامة ٌالناس ٌبما ٌيتفق ٌمع ٌالمادة ٌ501
.من ٌالقانون ٌواللُوائح )ص(
 ٌد( ٌالتنسيق مع سياسة المساعدة الماليةٌ :هُذه ٌالسياسة ٌيجب ٌأن ٌمتكفسر ٌفي ٌجميع ٌالوقات ٌبطريقة ٌتتفق ٌمع

.سياسة ٌالمساعدة ٌالمالية ٌوالقانونٌ ،واللُوائح

