
ھل تحتاج 
إلى الحصول على المساعدات  

والتزامھا تجاه المجتمع، فإنھا تُقدم المساعدات المالیة للمرضى Baylor Scott & White Healthكجزء من رسالة المستشفیات التابعة لمؤسسة المالیة؟ 
. التي تتبناھا المؤسسة) FAP( المؤھلین للحصول على المساعدات بموجب سیاسة المساعدات المالیة 

: متطلبات األھلیة

 & Baylor Scottقد یكون جمیع المرضى مؤھلین للحصول على المساعدات المالیة للرعایة في حاالت الطوارئ أو عندما تقبل إحدى منشآت 

Whiteللحصول على الرعایة الالزمة طبیًا، والرعایة في الحاالت غیر الطارئة، تتوفر المساعدات المالیة للمرضى الذین . تحویًال من منشأة أخرى
بما في ذلك (الموضحة أدناه ما دامت المنشأة ھي جھة الرعایة األقرب إلى محل إقامتھم الحالي Baylor Scott & Whiteیشون في منطقة خدمات یع

). Baylor Scott & Whiteالمنشآت غیر التابعة لمؤسسة 

. ًال للحصول على المساعدات المالیةیتم استخدام توجیھات الخصم المتبعة لتحدید المبلغ، إن وجد، الذي سیجعل المریض مؤھ

 حسب المبادئ التوجیھیة الفیدرالیة لتعریف الفقر  % 200بشكل عام، سوف یتلقى المرضى المؤھلون، ممن ال یتجاوز دخل عائالتھم نسبة
)Federal Poverty Guidelines, FPG( 100، خصًما بنسبة .%

 حسب المبادئ التوجیھیة الفیدرالیة لتعریف  % 500وما یصل إلى % 200ر من أما المرضى المؤھلون ممن یتراوح دخل األسرة بین أكب
مبلغ مخفضمؤھلون لدفعمن دخلھم السنوي، فھم % 5عن نسبة Baylor Scott & Whiteالفقر، وال تقل فواتیرھم الطبیة لدى مؤسسة 

.  أیھما أقلمن إجمالي الرسوم% 10یساوي رصید حساب المریض أو 

 إذا لم  . المرضى استنفاد جمیع خیارات الدفع األخرى؛ بما في ذلك تمویل األطراف الثالثة، وبرامج المساعدات الطبیةیجب على
. یتعاون المریض ویسعى الستخدام جمیع الخیارات، فقد یُحرم من المساعدات المالیة أو تُلغى إذا حصل على الموافقة علیھا بالفعل

: لمساعدات المالیةكیفیة التقدم بطلب للحصول على ا 

والمساعدة في  ) FAP(المساعدات المالیة تقدیم طلبونماذج) FAP(یمكن الحصول على نسخ مجانیة من سیاسة المساعدات المالیة  
: اإلجابة عن األسئلة وإكمال الطلب من خالل أي من ھذه المصادر

مكتب االستقبال في المستشفى: الحضور شخصیًا
 817.837.4677:بالرقم عن طریق االتصال

عبر اإلنترنت:BSWHealth.com/FinancialAssistance

البریدعن طریق :Baylor Medical Center of Trophy Club
Attn: Business Office 

2850E State Hwy 114
Trophy Club, TX 76262

ال یوجد أي . بتقدیم طلب للحصول على المساعدات بالنیابة عن المریضBaylor Scott & Whiteباإلضافة إلى ذلك، یمكن أن تبادر مؤسسة 
عند FAPتتاح نسخ باللغتَین اإلنجلیزیة واإلسبانیة وبعض اللغات األخرى لطلب . ضمان بأن المریض سیتأھل للحصول على المساعدات المالیة

.طلبھا

: تكالیف الرعایة في حالة الطوارئ أو الرعایة الالزمة طبیًا

أي رسوم إضافیة تزید عن المبالغ المفروضة عادةً على األفراد الذین یتمتعون للمساعدة المالیةلن تُفرض على أي مریض من المرضى المؤھلین
.خرى الالزمة طبیًابتغطیة تأمینیة نظیر حصولھم على الرعایة في حاالت الطوارئ أو الرعایة األ

Baylor Scott & Whiteمنطقة خدمات 

یعتبر المرضى المقیمون في مناطق الخدمات الواردة أدناه مؤھلین للحصول على المساعدات المالیة لحاالت الرعایة الالزمة طبیًا، 

. والرعایة في الحاالت غیر الطارئة

وولر سمیثنافارو كاوفمانھایزدینتون بورنتأندرسون
واشنطن تارانتباركرالنوھندرسونإلیسكولینبیل

ویلیامسونترافیزروكوول ماكلینان ھودجرایسونكوكبالنكو 
وود فان زاندت سان سابامیالم ھانتجریجكوریل برازوس 

جونسون جرایمس داالس بورلیسون
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