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Iالغرض . 
نتشرف بتقدیم    –وفي كل مرة، وفي كل لمسة    -في تقدیم رعایة صحیة ذات مستوى عالمي    Inovaتتمثل مھمة  

منظمة رعایة صحیة    Inovaخدمات متمیزة لجمیع األشخاص في شتى المجتمعات. وفي ضوء ھذه المھمة وباعتبار  
صحیة الطارئة وغیرھا من الرعایة الالزمة طبیًا لألفراد بغض النظر عن  معفاة من الضرائب، فھي تقدم الرعایة ال 

 قدرتھم على الدفع. 
 

IIالسیاسة . 
بغیة    (Financial Assistance Policy (FAP))قد وضعت سیاسة المساعدة المالیة   Inovaإن شركة  

دة ألكبر عدد من المحتاجین. كما  إدارة مواردھا بشكل مسؤول والسماح لنفسھا بتقدیم المستوى المناسب من المساع 
تم تصمیم ھذه السیاسة لتمتثل تماًما ألي اتفاقیات ملزمة مع الحكومات المحلیة ولجمیع القوانین واللوائح المعمول  

 من قانون اإلیرادات الداخلیة.  r (501بھا على مستوى الوالیات أو المستوى الفیدرالي، بما في ذلك المادة (
 

، یتم تقدیم المساعدات المالیة لألفراد المؤھلین الذین یتلقون خدمات الطوارئ وغیرھا من  وبموجب ھذه السیاسة
والكیانات األخرى المشمولة ومقدمي   Inovaالخدمات الالزمة طبیًا التي یقدمھا كل مرفق من مرافق مستشفى 

 الخدمات المشمولین.
 

 تشمل ھذه السیاسة ما یلي: 
 ستخدمة خالل ھذه السیاسة؛تعریفات المصطلحات المختلفة الم •
 وصف ما یلي:  •

o ،المساعدة المالیة المتاحة للخدمات التي تشملھا ھذه السیاسة 
o ،معاییر األھلیة التي یجب على الفرد استیفائھا لتلقي كل نوع/مستوى من المساعدة المالیة 
o  ،كیف یمكن لألفراد التقدم بطلب للحصول على المساعدات المالیة 
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o  تستخدمھا المعلومات التي قدInova   لتحدید األھلیة التي یتم الحصول علیھا من مصادر
 أخرى غیر األفراد الذین یطلبون المساعدة المالیة، 

o  اإلجراءات التي قد تتخذھاInova ،في حالة عدم الدفع 
o  كیف ستقومInova   بتعمیم السیاسة على نطاق واسع داخل المجتمعات التي یخدمھا كل

 رھا من الكیانات المشمولة، مرفق من المستشفیات وغی
o   كیف تحدد المبالغ المفوترة بشكل عامInova (Amounts Generally Billed (AGB)) و ، 
o   األساس الالزم لحساب المبالغ المفروضة على المرضى المؤھلین للحصول على

 المساعدة المالیة بموجب ھذه السیاسة.
 

 توجد ثالثة مالحق لھذه السیاسة:
 بادئ التوجیھیة الفیدرالیة الساریة لمكافحة الفقر.الم Aیوضح الملحق  •
 ومقدمي خدماتھا.  Inovaما تشملھ ھذه السیاسة من مرافق  Bیحدد الملحق   •
 القائمة الشاملة للوثائق المقبولة للدخل واإلقامة.  Cیحدد الملحق   •
  

رسوما على أھلیة أو كیاناتھا أو مقدمي الخدمات الذین تشملھم ھذه السیاسة  Inovaلن تفرض مستشفیات 
 األفراد للحصول على المساعدة المالیة أكثر من المبالغ المفوترة بشكل عام.

 
 الحوكمة 

 تمت الموافقة على ھذه السیاسة من قبل ھیئات معتمدة للمرافق والكیانات التي تنطبق علیھا. 
 

III التعریفات . 
 

  نحو التالي:ألغراض ھذه السیاسة، یتم تعریف الشروط الواردة أدناه على ال
 

،  r(501بموجب المادة ( :(Amounts Generally Billed (AGB))المبالغ المفوترة بشكل عام  •
عن طریق ضرب رسوم المستشفى اإلجمالیة للرعایة في نسبة واحدة مئویة   AGBیجوز للمستشفى تحدید 

سبة (نسب) ). یجب على أي مرفق في المستشفى أن یحسب نAGBأو أكثر للرسوم اإلجمالیة (نسب 
AGB  الخاصة بھ سنویًا على األقل عن طریق قسمة مجموع كل مطالباتھ للطوارئ وغیرھا من الرعایة

 AGBالالزمة طبیًا على مجموع الرسوم اإلجمالیة لتلك المطالبات. ولمزید من المعلومات حول حساب 
ید من المعلومات حول  من ھذه السیاسة. ولمز 10، یُرجى االطالع على الصفحة Inovaالخاصة بشركة 

AGB   و/ أو الحساب (المتاح مجانًا) ، یُرجى االتصال بقسم المساعدة المالیة لدى شركةInova  على
  .5880-423-571الرقم 

 
التي تقدم رعایة طارئة و/ أو رعایة أخرى الزمة طبیًا   Inovaتشمل كیانات  الكیانات المشمولة: •

 الیة ما یلي: والتي تنطبق علیھا سیاسة المساعدة الم
o  مرافق مستشفیاتInova : 

• Inova Alexandria Hospital 
• Inova Fair Oaks Hospital 
• Inova Fairfax Medical Campus 
• Inova Loudoun Hospital 
• Inova Mount Vernon Hospital 

o  مرافقInova :األخرى الجوالة 
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• Inova Cares Clinic for Children 
• Inova Cares Clinic for Women 
• Inova Cares Clinic for Families 
• Inova Cares Clinic for Community Bridging 
• Inova Cares Clinic for Behavioral Health 
• Inova Juniper Program 
• Inova Emergency Care Centers 

o  ممارسات األطباء المحددة في مجموعةInova  الطبیة (انظر الملحقB( 
 

ومقدمي الخدمات   Inovaمجموعة الفرعیة لألطباء المنتسبین إلى ال مقدمو الخدمات المشمولون: •
للحصول على قائمة كاملة    Bاآلخرین الذین تنطبق علیھم سیاسة المساعدة المالیة ھذه. انظر الملحق 

 بالكیانات المشمولة ومقدمي الخدمات المشمولین.
 

ومقدمي الخدمات المشمولین    Inovaة  الخدمات المقدمة من الكیانات المشمولة لدى شرك   الخدمات المؤھلة:  •
) الخدمات الطبیة الطارئة المقدمة في غرفة  1المؤھلین للحصول على المساعدة المالیة، بما في ذلك: ( 

) الخدمات  3) الخدمات المقدمة كاستجابة لظروف تھدد الحیاة في غیر غرفة الطوارئ؛ و ( 2الطوارئ؛ و ( 
 األخرى الالزمة طبیًا. 

 
بمتطلبات    Medicareیجب أن تفي المستشفیات المشاِركة في برنامج     الطارئة:   الحاالت الطبیة  •

 Emergency Medical Treatment and Labor)قانون العالج الطبي الطارئ والوالدة  
Act (EMTALA))    القانون األمریكي    42من قانون الضمان االجتماعي ( 1867المدونة في المادة

dd1395  .(  الطبیة الطارئة في أي حال من األحوال ألي مریض یتقدم لمثل لن یتم رفض الرعایة
ھذه الرعایة ولن یتم تفسیر أي شيء في ھذه السیاسة على أنھ یسمح بالحرمان من ھذه الرعایة بغض 

النظر عن حالة المساعدة المالیة للمریض/للضامن أو حالة التأمین أو القدرة على الدفع أو حالة 
 لحاضر أو تأخر أي دین.التحصیل في الماضي أو ا 

 
ووفقًا لقواعد خدمة اإلیرادات الداخلیة، إذا ادعى المریض اعتماد شخص على عائد ضریبة    األسرة:  •

نفس    Inovaدخلھ، فإنھ یعتبر فرًدا من األسرة من حیث أغراض تقدیم المساعدة المالیة. تتبع شركة  
اآلخرین المھمین إذا أُدرجوا في  التوجیھات في قراراھا. وسیتم طلب إثباتات الدخل لألشخاص  

 الطلب للدعم. 
 

 یتم تحدید دخل األسرة على النحو التالي:  دخل األسرة: •
o  .مصمم على أساس ما قبل الضرائب 
o   یشمل األرباح وتعویضات البطالة وتعویضات العمل والضمان االجتماعي ودخل الضمان

ستحقاقات الناجین ودخل التقاعد أو  التكمیلي والمساعدة العامة ومدفوعات المحاربین القدامى وا 
المعاش والفائدة واألرباح واإلیجار والحقوق األدبیة والدخل من العقارات والصنادیق االستئمانیة  
والمساعدة التربویة ونفقة الزوجة المطلقة ودعم الطفل والمساعدة من خارج األسرة وغیرھا من  

 المصادر المتنوعة؛ 
o و   باستثناء خسائر رأس المال؛ 
o  وفقًا إلرشاداتIRS إذا اّدعى أحد أفراد األسرة أن ھناك مریض في إقراره الضریبي على ،

 الدخل، فإنھ یعتبر فرًدا من أفراد العائلة ویجب تضمین دخل ھذا الفرد. 
 .Cتوجد قائمة شاملة بالوثائق المقبولة في الملحق 
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بأنھ مؤھل لتلقي المساعدات المالیة وفقًا  Inovaالفرد الذي تحدده  فرد مؤھل لسیاسة المساعدة المالیة: •

 لسیاسة المساعدة المالیة ھذه. 
 

یتم  :(Federal Poverty Guidelines (FPG))المبادئ التوجیھیة الفیدرالیة لمكافحة الفقر   •
تحدیث المبادئ التوجیھیة  لمكافحة الفقر بشكل دوري في السجل الفیدرالي من قبل وزارة الصحة  

 ).Aیة األمریكیة (انظر الملحق والخدمات اإلنسان
 

تشمل المساعدات المالیة الخدمات الصحیة المجانیة أو المخفضة المقدمة لألشخاص  المساعدة المالیة: •
للمساعدة المالیة وال یستطیعون دفع ثمن كل الخدمات المقدمة أو جزء   Inovaالذین یستوفون معاییر 

 Inovaمعدومة أو الرسوم غیر القابلة للتحصیل التي سجلتھا الدیون المنھا. ال تشمل المساعدات المالیة: 
كإیرادات ولكن تم صرفھا الحقًا بسبب عجز المریض عن الدفع؛ أو الفرق بین تكلفة الرعایة المقدمة في  

أو البرامج الحكومیة األخرى المستندة إلى استطالع الموارد أو بموجب   Medicaidإطار برنامج 
ئدات المحصلة منھ؛ أو الخصومات الفوریة أو خصومات الدفع الذاتي أو والعا Medicareبرنامج  

 التعدیالت التعاقدیة مع أي حھة دفع خارجیة.
 

یتم تطبیق الرسوم اإلجمالیة على األسعار الكاملة الموضوعة من قبل لمؤسسة   الرسوم اإلجمالیة: •
 دات.نظیر تقدیم خدمات رعایة المرضى قبل إجراء االستقطاعات من اإلیرا

 
) على األقل من  1یجب أن تشتمل الوثائق المقبولة لدخل األسرة على واحد (   وثائق الدخل:  •

 المستندات التالیة: 
 

o نسخة من آخر إقرار ضریبي؛ أو 
o  نسخ من آخر كعبتین دفع؛ 
o   نموذج آخر للتحقق من دخل طرف ثالث یكون مقبوالً عند شركةInova  مثل عقد شراء أو ،

ستئجار سیارة أو طلب قرض، أو أي طلب آخر یستوجب التحقق من  إیجار منزل، أو عقد ا 
 الدخل. 

 .Cتوجد قائمة شاملة بالوثائق المقبولة في الملحق 
 

لحالة، إذا لم یتم عالجھا على الفور، فمن شأنھا أن تؤدي إلى تغییر سلبي في   الخدمات الالزمة طبیًا: •
الیة ھذه خدمات عالج السمنة، والعملیات  الحالة الصحیة للمریض. وال تغطي سیاسة المساعدة الم 

 التجمیلیة، وبعض الخدمات األخرى.
 

ألغراض ھذه التغطیة السیاسیة  - Inovaالمنطقة الجغرافیة التي تخدمھا  :Inovaمنطقة خدمات   •
 ستشمل والیة فرجینیا. 

 
اء  لیس لدى المریض مستوى تأمین أو مساعدة من طرف ثالث للمساعدة في الوف عدم التأمین: •

 بالتزاماتھ المتعلقة بالدفع. 
 

یتمتع المریض بمستوى معین من التأمین أو مساعدة طرف ثالث ولكن    عدم كفایة الغطاء التأمیني: •
 ال یزال لدیھ مصروفات شخصیة تتجاوز قدرتھ على الدفع.
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IV األھلیة . 
 

  معاییر األھلیة والمساعدة المالیة المتاحة
 

لألفراد بناًء على تقییم دخل األسرة واألصول المتاحة واألھلیة لبرامج التأمین  المساعدة المالیة   Inovaتقدم 
الصحي التي ترعاھا أو تدعمھا الحكومة، ویتم تحدید المساعدة المالیة لغیر المؤمن علیھم أو لمن ال یكفي 

كیان مشمول أو أو  Inovaغطاؤھم التأمیني مقابل الخدمات المؤھلة التي یقدمھا مرفق بمستشفى تابع لشركة 
 مقدم خدمات مشمول على أساس المعاییر المحددة أدناه.

 
 . المساعدة المالیة للحاالت الطبیة الطارئة أو الخدمات غیر الطارئة، الالزمة طبیًا. 1

للمساعدة المالیة إلى أن یكون مالذًا أخیًرا ألولئك الذین ال یستطیعون دفع تكالیف الرعایة   Inovaیھدف برنامج 
ومن ثّم فإنھ یُتوقع من المتقدمین للحصول على المساعدة المالیة االمتثال لعملیات رئة والرعایة الالزمة طبیًا.  الطا

الفحص والتقدیم الخاصة بأي برامج محلیة أو حكومیة أو فیدرالیة من شأنھا تغطیة تكلفة الرعایة الطبیة نفسھا، بما 
میة، مثل البرامج التي تدیرھا الحكومات األجنبیة أو في ذلك برامج صحة المسافرین أو أي برامج تنظی
 المنظمات/الشركات الدولیة لألشخاص المنتسبین.

 
A.   :المساعدة المالیة للحاالت الطبیة الطارئة أو الخدمات غیر الطارئة الالزمة طبیًا شرط اإلقامة

وًما أو أكثر قبل ) ی30متاحة لألفراد الذین یعیشون في فیرجینیا والذین أقاموا لمدة ثالثین (
 Inovaلن تنطبق متطلبات اإلقامة على عیادات  تاریخ تقدیم الخدمات المؤھلة ألول مرة.

إّن كًال من غیر المواطنین والمقیمین الدائمین   المخصصة لرعایة النساء واألطفال والعائالت.
لمرضى الذین معھم مؤھلون لتلقي المساعدة المالیة، ولكْن ستُقدَّم الرعایة في حاالت الطوارئ ل

 تأشیرة سیاحیة في الوالیات المتحدة فقط.
 

) من القائمة التالیة یتضمن  1یمكن لألفراد إثبات اإلقامة في فیرجینیا من خالل تقدیم عنصر واحد ( 
 عنوانًا حالیًا: 

  
 رخصة قیادة من والیة فیرجینیا أو بطاقة ھویة صادرة من الوالیة  •
 یوًما أو أكثر من موعد تقدیم الخدمات؛   30در عن البنك قبل  كشف حساب بنكي شھري. یجب أن یص  •
 وثیقة ساریة للتأمین على السیارات أو التأمین على الحیاة؛  •
 Internal Revenue)لإلبالغ الضریبي من دائرة اإلیرادات الداخلیة  W-2نموذج  •

Service (IRS))  شھًرا؛  18لمن ال یتجاوز عمره  1099األمریكیة أو نموذج 
 ات ضریبة الدخل على مستوى الوالیات المتحدة األمریكیة أو والیة فرجینیا عن العام السابق؛ عائد  •
فاتورة مرافق صادرة لمقدم الطلب، مثل فاتورة الغاز أو الكھرباء أو الصرف الصحي أو المیاه   •

 أو اإلنترنت أو الھاتف؛ 
 عقد إیجار؛  •
 بواسطة المسجل المحلي؛  بطاقة تسجیل ناخبین في فرجینیا مرسلة إلى مقدم الطلب •
إیصال استالم ضرائب الممتلكات الشخصیة أو الضرائب العقاریة المدفوعة خالل العام الماضي   •

 إلى كومنولث فیرجینیا أو محلیة فیرجینیا؛ 
 شھادة من وزارة التربیة والتعلیم في والیة فرجینیا بنموذج انتساب؛  •
مدرسة معتمدة من والیة أو منطقة تابعة نسخة مصدقة من سجالت / دفاتر المدرسة صادرة عن  •

 للوالیات المتحدة.
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 خطاب إقامة موثق •
 .Cتوجد قائمة شاملة بالوثائق المقبولة في الملحق 

  
B.  تتوفر ثالث فئات من المساعدة المالیة لألفراد الذین یستوفون متطلبات اإلقامة المذكورة أعاله

 ومعاییر الدخل الواردة أدناه.
 

(رعایة مجانیة) للمرضى غیر  100یُقدم خصم مالي بنسبة % من علیھم:األفراد غیر المؤ .1
من المبادئ التوجیھیة  400المؤمن علیھم الذین لدیھم دخل عائلي یساوي أو یقل عن %

 الحالیة. (Federal Poverty Guidelines (FPG))الفیدرالیة لمكافحة الفقر 
  100ذلك خصم مساعدة مالیة بنسبة %یوجد ك األفراد ذوو الغطاء التأمیني الغیر الكافي: .2

ن علیھم من ذوي الدخل العائلي البالغ % أو أقل من  400(رعایة مجانیة) لألفراد المؤمَّ
FPG   الحالي والذین لدیھم تغطیة جزئیة (مثل، األفراد الذین یعانون من نقص التأمین

ذین یستوفون معاییر والذین یتركون بعد تلقي العالج مع التزامات ال یستطیعون دفعھا)، وال
  Inovaاألھلیة الموضحة في ھذه الوثیقة، والذین تسمح شركة التأمین الخاصة بھم لشركة 

التنازل عن  Inovaال یمكن لشركة  بمنح خصم مساعدة مالیة على أرصدتھم بعد التأمین.
ن الخصومات أو التأمین المشترك أو االلتزامات األخرى للمرضى بالنسبة لألفراد المتمعی 

 من بین مقدمي الخدمات المشاركین.  Inovaببرامج التأمین التي بموجبھا ال تعتبر 
إّن المساعدة المالیة الكارثیة متاحة للمرضى الذین یزید  المساعدة المالیة في حاالت الكوارث: .3

، والذین، بسبب طبیعة الخدمات المقدمة ومداھا، لدیھم التزامات FPLمن  400دخلھم عن % 
في مثل   ة متعلقة بالرعایة فیما یتعلق بدخل األسرة والموارد األخرى المحتملة المتاحة. مالیة كبیر

ھذه الحاالت، ستقتصر مسؤولیة المریض على أقل المبالغ الواردة في الفاتورة بشكل عام أو 
 من دخل األسرة.  %15

 
 . األسعار المتفاوض علیھا مسبقًا.2

فاوض علیھا مسبقًا (تسعیر الباقات) نظیر خدمات مؤھلین لن یكون المرضى الذین یتلقون خصومات مت
 للحصول على المساعدة المالیة.

 
 . عدم التمییز.3

یستند منح المساعدة المالیة إلى تقییم فردي للحاجة المالیة، وال یأخذ في االعتبار العمر أو الجنس أو الھویة  
الجنسیة أو العرق أو األصل القومي أو الوضع االجتماعي أو حالة الھجرة أو المیول الجنسیة أو االنتماء الدیني.  

الطارئة لألفراد بغض النظر عما إذا كانوا مؤھلین للحصول   ، دون تمییز، رعایة الحاالت الطبیةInovaكما تقدم 
 على المساعدة المالیة أم. 

 
 . شرط التقدم بطلب للحصول على تأمین ترعاه أو تدعمھ الحكومة أو تأمین خاص. 4

 من األفراد غیر المؤمن علیھم التقدم Inovaتطلب شركة للمساعدة المالیة وثیقة تأمین.  Inovaال یعتبر برنامج 
) أو تأمین صحي مدعوم من الحكومة أو تأمین خاص إذا Medicaidبطلب للحصول على تأمین حكومي (مثل  

أن ھؤالء األفراد قد یكونون مؤھلین للحصول على ھذه البرامج/الخطط، بما في ذلك برامج صحة  Inovaاعتقدت 
جنبیة أو المنظمات/الشركات الدولیة المسافرین أو أي برامج تنظیمیة، مثل البرامج التي تدیرھا الحكومات األ 

لألشخاص المنتسبین. سوف یُطلب من األفراد الذین لدیھم القدرة على شراء التأمین الصحي إما من خالل خطة 
ترعاھا الحكومة أو خطة یتبناھا أصحاب العمل القیام بذلك، كوسیلة لضمان حصولھم على خدمات الرعایة 

تساعد التغطیة التأمینیة األشخاص على  عامة، ومن أجل حمایة أصولھم.الصحیة، من أجل صحتھم الشخصیة ال
 أو ال توفرھا.  Inovaالتي قد توفرھا  -تحمل تكالیف الرعایة الصحیة لنوبات الرعایة األخیرة والخدمات المستمرة 

 



Inova Financial Assistance Policy - Arabic 

 11 من  7 صفحة 

 . المساعدات المالیة االفتراضیة.5
A.  تدركInova  ل طلب المساعدة المالیة أو تقدیم  أنھ لیس بإمكان كل مریض، أو ضامن مریض، إكما

المرضى مؤھلین افتراضیًا للحصول على   Inovaالوثائق المطلوبة. وفي مثل ھذه الحاالت، قد تعتبر 
مساعدة مالیة من خالل االستعانة بطرف ثالث لمراجعة معلومات المریض، أو ضامن المریض، لتقییم 

   أھلیة الحصول على المساعدة المالیة.
B. ار الحسابات مؤھلة من خالل عملیة الرعایة المالیة االفتراضیة، سیخصل مبلغ التزام  بمجرد اعتب

 .100المریض في الحساب على خصم مساعدات مالیة بنسبة % 
C.  قد ترىInova  أن األفراد مؤھلین بشكل افتراضي إذا حققوا الشروط التالیة أو األھلیة في البرامج

 : التالیة المستندة إلى استطالع الموارد
 التشرد. .1
 الوفاة دون حیازة عقاریة. .2
 Supplemental Nutrition Assistance Program)المساعدة الغذائیة التكمیلیة  .3

(SNAP))؛ 
في حاالت الطوارئ مؤھلین للحصول على    Medicaidسیكون المرضى المؤھلین للبرنامج   .4

یغطیھا برنامج  المساعدة المرتبطة بخدمات الطوارئ أو الخدمات الالزمة طبیًا التي ال  
Medicaid ؛ 

سیكون المرضى المؤھلین للبرامج المحلیة للمعاقین في المقاطعات مؤھلین للحصول   .5
على المساعدة المرتبطة بخدمات الطوارئ أو الخدمات الالزمة طبیًا التي ال یغطیھا مثل  

  ھذا البرنامج. 
 
 . استثناءات لھذه السیاسة 6

ب رئیس صحة السكان ونائب رئیس الشؤون المالیة في كل مرفق من یتمتع نائب رئیس دورة اإلیرادات ونائ 
بسلطة منح المساعدة المالیة على أساس كل حالة على حدة لألفراد الذین لن یكونوا مؤھلین  Inovaمرافق 

 للحصول على مساعدة مالیة بموجب ھذه السیاسة.
 
 . األھلیة في حالة رفض األفراد التغطیة الحكومیة. 7

لمالیة متاحة للمرضى ذوي الدخل المنخفض الذین تقدموا بطلبات للحصول على تأمین صحي ترعاه  المساعدة ا
الحكومة أو تدعمھ، ولكن تم رفضھا الحقًا بسبب الدخل الزائد أو الموارد الزائدة، و/ أو ألنھم لم یستوفوا  

  متطلبات الطوارئ/اإلعاقة لبرامج التأمین ھذه.
 
 . حق المریض في الطعن. 8
، یجوز لھ الطعن على ھذا Inovaا لم یوافق المریض على قرار األھلیة للمساعدة المالیة الصادر عن إذ

ھذا الطعن وسیبلغ   Inovaیوًما من إصداره. وسیراجع مكتب المساعدة المالیة في  45القرار كتابةً خالل 
 یوًما.  60المریض بالقرار النھائي خالل 

 
V إجراءات التقدیم . 
 

 دم بطلب للحصول على المساعدة المالیة كیفیة التق
 

المساعدة المالیة بناًء على طلب مكتمل للمساعدة المالیة (الطلب). یتوفر الطلب ومعلومات  Inovaتمنح 
على اإلنترنت على الموقع التالي:  Inovaإضافیة حول سیاسة المساعدة المالیة الخاصة بشركة 

http://www.inova.org/patient-and-visitor-information/financial-help/index.jsp.  
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یتطلب الطلب توثیق الدخل باإلضافة إلى معلومات عن بعض األصول (أرصدة حساب التقاعد وأرصدة الحسابات  

یجب على األشخاص إكمال الطلب البنكیة، وما إذا كان مقدمو الطلبات یملكون أو یستأجرون محل إقامتھم). 
 لتالیة:وتقدیمھ بإحدى الوسائل ا

 ؛6895-665-571إرسال النموذج المكتمل والوثائق المطلوبة بالفاكس إلى:  •
 إرسال النموذج المكتمل والوثائق المطلوبة بالبرید إلى:  •

Inova Patient Financial Services 
8095 Innovation Park Drive 

Fairfax, VA 22031; 
 تسلیم النموذج المكتمل والوثائق المطلوبة إلى: •

Inova Cares Clinic for Families  
2740 Prosperity Drive #300 

Fairfax, VA 22031 
 مساء  5:00إلى  1:00ساعات العمل: من االثنین إلى الجمعة، من الساعة 

 
  یمكن لألفراد الحصول على المساعدة في عملیة التقدیم عن طریق االتصال بقسم المساعدة المالیة على رقم

571-423-5880. 
 

یوًما من تاریخ أول   240ي تقدیم طلبات المساعدة المالیة في أقرب وقت ممكن، وسیتم قبولھا لمدة تصل إلى  ینبغ
یوًما من تاریخ أول  240بیان فوترة بعد الخدمات. إذا تم تقدیم طلب كامل للحصول على مساعدة مالیة قبل 

وستقوم بإخطار مقدم الطلب  FAPأھلیة باتخاذ قرار بشأن  Inovaكشف حساب ما بعد تقدیم الخدمات، وستقوم 
 Inovaخطیًا بشأن المساعدة التي یكون الفرد مؤھالً لھا. إذا تم تقدیم طلب غیر مكتمل للمساعدة المالیة، فستقدم 

 إشعاًرا كتابیًا یصف المعلومات أو الوثائق المطلوبة الستكمال الطلب. 
 

الشھر السادس بعد تاریخ أول خدمة مؤھلة. ولن یطلب من   تسري قرارات المساعدة المالیة حتى الیوم األخیر من
المرضى إعادة تقدیم طلب المساعدة المالیة خالل فترة الستة أشھر ھذه؛ ومع ذلك، قد یُطلب من المرضى العائدین  

للحصول على خدمات للمرضى الداخلیین إعادة التقدم بطلب للحصول على تأمین صحي تدعمھ  الحكومة أو  
 ي قد یكونون مؤھلین للحصول علیھ.ترعاه والذ

 
ستتم إعادة تقییم الحاجة إلى المساعدة المالیة في كل وقت الحق یتم فیھ تقدیم الخدمات المستحقة إذا كان  

 طلب المساعدة المالیة في الملف غیر صالح. 
 

الیة ومنح بخصوص الكرامة البشریة واإلدارة في عملیة التقدیم، وتحدید الحاجة الم Inovaستنعكس قیم 
جھوداً معقولة إلخطار المریض أو  Inovaسیتم معالجة طلبات المساعدة المالیة فوراً وستبذل  المساعدة المالیة.

 یوًما من استالم الطلب المكتمل.  30مقدم الطلب بخصوص قرارات األھلیة كتابة خالل 
 

ن من خالل توفیر المعلومات  ، یجب على األفراد التعاوInovaللحصول على المساعدة المالیة التي تمنحھا  
المطلوبة في الوقت المناسب، ومن خالل التقدم بطلب للحصول على تأمین صحي تدعمھ الحكومة أو ترعاه أو 

أيٍ من برامج التأمین األخرى التي قد یكونوا مؤھلین للحصول علیھا، وعن طریق دفع أي مبالغ مستحقة تتطلبھا  
 .Inovaخطط السداد المقررة بین المریض و 
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 استخدام المعلومات الواردة من مصادر أخرى بخالف األفراد الباحثین عن المساعدة المالیة 
 

استخدام المعلومات من مصادر أخرى غیر الفرد الذي یسعى  Inovaعند تحدید األھلیة ، یجوز لشركة 
 للحصول على مساعدة مالیة. ویتضمن ھذا الحصول على بیانات من األنظمة التي: 

في تحدید األفراد الذین قد یحتاجون إلى المساعدة المالیة والذین ینبغي االتصال بھم   Inovaد تساع •
 للحصول على طلب المساعدة.

في التحقق من صحة المعلومات المقدمة من األفراد في طلباتھم للحصول على  Inovaتساعد  •
 المساعدة المالیة.

ذین یعتقد أنھم غیر مؤمن علیھم لدیھم في تحدید ما إذا كان بعض المرضى ال Inovaتساعد  •
 و؛ و/أ أو تغطیة تأمینیة من طرف ثالث Medicaidبالفعل أھلیة للحصول على برنامج  

تحدد األفراد كمرضى في منظمة شبكة األمان (على سبیل المثال، المركز الصحي المؤھل اتحادیًا)   •
ألغراض تحدید األھلیة للحصول على    Inovaوالتي لدیھا بالفعل وثائق دخل أو وثائق أخرى قد تقبلھا  

 المساعدة المالیة. 
 

 اإلجراءات القانونیة في حالة عدم الدفع 
 

یخضع المرضى الذین لم یتقدموا بطلبات للحصول على مساعدة مالیة بموجب ھذه السیاسة لعملیات الفوترة 
 .Inovaوالتحصیل العادیة في 

 
من خالل أنظمة الفوترة والتحصیل   Inovaصة بحسابات ستتم معالجة جمیع أجزاء مسؤولیة المریض الخا

لعملیات التحصیل الفعالة ضمن اإلرشادات الفیدرالیة. ستتم معالجة أجزاء مسؤولیة  Inovaالخاصة بشركة 
المریض من خالل الفوترة المسبقة والبیان والمتابعة في خطوات آلیة ومنھجیة. ستكون جمیع إجراءات التحصیل 

 الدولیة.  ACAون ممارسات تحصیل الدیون العادلة وقانون األخالقیات والمسؤولیة المھنیة لشركة متوافقة مع قان 
 

یوًما، وبعد ھذه المدة، بدون أي اتصال من جانب المریض   120سوف یتلقى المرضى كشوف حسابات لمدة 
استمرار عدم الدفع بعد  وبدون وضع شروط دفع مقبولة، سیتم تحویل الحسابات إلى وكالة تحصیل مھنیة. في حالة

 اتخاذ إجراءات إضافیة على الحساب.  Inovaفترة زمنیة معقولة، یجوز لشركة 
 

وإذا رغب المریض في إجراء ترتیبات للدفع ولیس لدیھ موارد لدفع الحساب بالكامل، ینبغي على المریض 
 خطط السداد.  Inovaعلى درایة بموقفھ وستقدم  Inovaأن یجعل 

 
أو وكیل تحصیالت تابع ألطراف ثالثة إجراءات تحصیل استثنائیة  Inovaیان تابع لشركة لن یفرض أي ك

)(Extraordinary Collections Actions ("ECAs")  مثل اتخاذ اإلجراءات القانونیة أو التقاریر االئتمانیة
 للحصول على المساعدة السلبیة ضد أي مریض دون بذل جھود معقولة أوالً لتحدید ما إذا كان ھذا المریض مؤھالً 

 المالیة بموجب ھذه السیاسة، وتشمل ھذه الجھود المعقولة ما یلي: 
 

 یوًما على األقل من تاریخ كشف الفوترة األول.  120لمدة  ECAsالتأكد من عدم فرض أي من  •
للمساعدة المالیة وعن أي من  Inovaیوًما یتضمن معلومات حول سیاسة  30تقدیم إشعار خطي مدتھ  •

ECAs .المقرر فرضھا في حالة عدم الدفع 
 المقرر فرضھا في حالة عدم الدفع. ECAsتقدیم إخطار شفھي بأي من  •
، ECAإذا تقرر أن المریض مؤھل للحصول على مساعدة مالیة بعد استالم المبلغ المدفوع أو بعد فرض  •

 سیتم تعدیل الحساب وسیتم إلغاء إجراء التحصیل. 
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  Inovaإلیرادات أو من ینوب عنھ ھو المسؤول عن تحدید ما إذا كانت  إن نائب رئیس عملیات دورة ا  •
واحد    ECAوما إذا كان قد یتم فرض    FAPقد بذلت جھوًدا معقولة لتحدید ما إذا كان الفرد مؤھالً لـ  

 أو أكثر. 
 

VIاالتصاالت المتعلقة بالسیاسة . 
 

 عن ھذه السیاسة على نطاق واسع  Inovaكیفیة إعالن 
 

، جنبًا إلى جنب مع جمیع كیاناتھا، باإلعالن على نطاق واسع عن سیاسة المساعدة المالیة ھذه،  Inovaستقوم 
 من خالل الوسائل التالیة: 

 Financial Assistance Policy)بإنشاء رابط لسیاسة المساعدة المالیة  Inovaستقوم  •
(FAP)) یطة لسیاسة بالكامل، وستضع طلب المساعدة المالیة، وستوفر ملخًصا بلغة بسFAP  

 على مواقع الویب لكل مستشفى وكیان مشمول.
سیتم توفیر نسخ ورقیة من ھذه السیاسة و/ أو طلب المساعدة المالیة و/ أو ملخص بلغة بسیطة مجانًا   •

 عند الطلب وفي األماكن العامة والبرید. 
، بحیث یتم إبالغ  كجزء من عملیة االستالم أو التسلیم   FAPسیتم تقدیم ملخص بلغة بسیطة لسیاسة   •

جمیع المرضى بمن فیھم غیر المؤمن علیھم أو من ال یكفي غطاؤھم التأمیني أو المصنفون كذاتي  
 الدفع بھذه السیاسة. 

لعدد كبیر من  FAP، وطلب المساعدة المالیة، وملخص بلغة بسیطة لسیاسة FAPستتم ترجمة سیاسة  •
تمع الذي یخدمھ كل مرفق في مستشفیات  في المائة من المج 5شخص أو  1,000السكان (أقل من 

Inova.محدودي إجادة اللغة اإلنجلیزیة ( 
(بما في ذلك  FAPسوف تتضمن كشوف الفواتیر وشروط نماذج القبول إشعارات خطیة واضحة بشأن  •

 التي یمكنھا توفیر معلومات حول المساعدة المالیة). Inovaرقم ھاتف إلحدى إدارات 
لشفھیة والكتابیة للسیاسة أیضاً إلى األشخاص الذین یشیرون إلى عدم قدرتھم سوف تُقدَّم التفسیرات ا •

 على الدفع مقابل الحصول على الخدمات. 
أن تكون سیاسة المساعدة المالیة موصوفة في منشورات واضحة في أماكن عامة في  Inovaستضمن  •

ئ ومناطق القبول  والكیان المشمول، بما في ذلك غرفة الطوار Inovaكل مرفق في مستشفیات 
 والتسجیل. 

نسًخا من ملخص بلغة بسیطة للمنظمات المجتمعیة (على سبیل المثال، المراكز الصحیة  Inovaستقدم  •
المؤھلة فیدرالیًا وغیرھا من عیادات شبكات األمان) التي تخدم األفراد الذین من المرجح أن یحتاجوا  

 إلى مساعدة مالیة؛ و
ة المساعدة المالیة ھذه بشكل روتیني في التسویق واالتصاالت ذات سیتم تضمین معلومات حول سیاس •

 . Inovaالنفع المجتمعي إلى المجتمعات التي تخدمھا 
 

VIIمعلومات تنظیمیة إضافیة . 
 (Amounts Generally Billed (AGB))المبالغ المفوترة بشكل عام 

 
لى المساعدة المالیة ال یُعھد لھم بأكثر من  على أن األفراد المؤھلین للحصول ع Inova Health Systemتؤكد 

الحد األدنى من   Inova Health Systemالمبالغ المفوترة بشكل عام إلى األفراد المؤمن علیھم. وتحسب 
الخصومات المقدمة بموجب سیاسة المساعدة المالیة ھذه باستخدام طریقة "إعادة النظر" الموضحة في قانون  
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. وبموجب ھذه الطریقة یتم احتساب الحد األدنى للخصم الذي یجب تقدیمھ لألفراد (r)501ة اإلیرادات الداخلیة، الماد
 ولكل كیان مشمول كالتالي:   Inova Health Systemلكل مرفق من مرافق في مستشفى  FAPالمؤھلین في  

 
 Amount Generally Billed) المبلغ المفوتر بصفة عامة Inova Health Systemتحدد  •

(AGB)) ستخدام طریقة إعادة النظر.با  
المحسوب األكثر سخاًء   AGBویتم تطبیق خصم  Inovaلكل مرفق في مستشفیات  AGBیتم حساب  •

 على مستوى النظام.
باستخدام جمیع المطالبات التي یسمح بھا كل من شركات التأمین الخاصة (بما في ذلك   AGBیتم حساب  •

Medicare HMOو ( Medicare التقلیدي ومقابل)   رسوم) لكل من خدمات المرضى الداخلیین
، وبرنامج  Medicaidوالخارجیین، یدخل ضمن الدافعین المستبعدین من الحساب أصحاب برنامج 

Medicaid Pending.والمؤسسات الخیریة والدفع الذاتي ، 
ھل  النسبة المئویة القصوى من الرسوم اإلجمالیة التي سیطلب من الشخص المؤ AGBتوفر نتیجة حساب  •

 تسدیدھا (مع العكس بما یمثل الحد األدنى من خصم المساعدة المالیة الذي سیتم تقدیمھ). FAPفي 
 31شھًرا والمنتھیة في  12أبریل من كل عام للسنة المالیة السابقة البالغة   1في   AGBیتم احتساب  •

یوًما   120غضون التي تنتج من الحساب المحدث في  AGBدیسمبر. ویتم تنفیذ أي تغییرات على حساب 
  من ذلك التاریخ.

 
والحساب (متاح مجانًا)، یُرجى االتصال بقسم المساعدة المالیة لدى شركة  AGBلمزید من المعلومات حول  

Inova  5880-423-571على رقم . 
 

 المتطلبات التنظیمیة 
 

ولة ومقدمو الخدمة والكیانات المشم  Inovaعند تنفیذ ھذه السیاسة، یجب أن تتوافق جمیع مرافق مستشفیات 
المشمولون مع جمیع القوانین والقواعد واالتفاقیات واللوائح التنظیمیة الفیدرالیة والمحلیة األخرى التي تنطبق 

   على األنشطة التي تتم وفقًا لھذه السیاسة.
 


