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 Inovaسیاسة المساعدة المالیة الخاصة بشركة 

 ملخص بلغة بسیطة
 

نتشرف بتقدیم خدمات   –وفي كل مرة، وفي كل لمسة    –في تقدیم رعایة صحیة ذات مستوى عالمي   Inovaتتمثل مھمة 
وغیرھا من  كجزء من ھذه المھمة الرعایة الصحیة الطارئة  Inovaتوفر  متمیزة لجمیع األشخاص في شتى المجتمعات.

أیًضا للمرضى المساعدة المالیة   Inovaالرعایة الصحیة الالزمة لألفراد بغض النظر عن قدرتھم على الدفع. وتوفر 
 للمساعدة المالیة.  Inova(الخصومات الخیریة) على أساس سیاسة 

 
م مستندات توضح دخلھم  للحصول على خصومات المساعدة المالیة، یجب على المرضى إكمال طلب المساعدة المالیة وتقدی

 1وكیف تجري عملیة المساعدة المالیة. Inovaتلخص الفقرات التالیة سیاسة   وحجم العائلة واإلقامة في فیرجینیا.
 

 ما ھي الخدمات المؤھلة للحصول على خصومات المساعدة المالیة؟ 
ة طبیًا التي تقدمھا مستشفیات المساعدة المالیة لخدمات الطوارئ وغیرھا من الخدمات الضروری  Inovaتقدم شركة 

Inova  وبعض مرافقInova .ال یتم تغطیة الخدمات االختیاریة (على سبیل المثال، عالج  األخرى وبعض األطباء
 السمنة وجراحة التجمیل)، كما ال تغطي ھذه السیاسة الخدمات التي یقدمھا طبیبك الخاص. 

 
 (المتاحة على اإلنترنت على العنوان  یرجى الرجوع إلى سیاسة المساعدة المالیة الكاملة 

help/index.jsp-information/financial-visitor-and-http://www.inova.org/patient (  للحصول 
المقدمة، وقائمة مفصلة بتفاصیل المرافق ومقدمي الخدمات التي تغطیھا   على وصف كامل لمتطلبات األھلیة، والخصومات

 ھذه السیاسة. 
 

 من ھو المؤھل للحصول على المساعدة المالیة؟ 
قد یكون المرضى ذوو الدخل المنخفض والمرضى الذین لدیھم فواتیر طبیة مرتفعة للغایة مؤھلین للحصول على مساعدة  

خل المریض، على النحو الموثق في طلب المساعدة المالیة، مع المبادئ التوجیھیة  د  Inova. وتقارن Inovaمالیة من  
 الفیدرالیة لمكافحة الفقر من أجل تحدید األھلیة. 

 
للحصول على خصومات على خدمات الطوارئ، یجب أن یكون المرضى قد أقاموا   أیًضا حالة اإلقامة. Inovaتستعرض  

 یوًما أو أكثر في فیرجینیا.  30لمدة 
 

للمرضى الذین لیس لدیھم تأمین، والذین یصل دخلھم إلى أربعة أضعاف المبادئ التوجیھیة الفیدرالیة   Inovaتوفر شركة 
 على المساعدة المالیة (رعایة مجانیة).  100لمكافحة الفقر، والذین یستوفون متطلبات اإلقامة خصًما بنسبة %

 
م تأمین للمساعدة في دفع  خصًما على المساعدات المالیة للمرضى ذوي الدخل المنخفض الذین لدیھ Inovaكما تقدم 

التكالیف المشتركة والخصومات، وتتوفر المساعدة المالیة في حاالت الكوارث أیضاً للمرضى الذین لدیھم فواتیر طبیة  
 مرتفعة بشكل غیر عادي. 

 

 
ال یعتبر ھذا الملخص وصفًا كامالً لسیاسة المساعدة المالیة، وال یتم منح المساعدة المالیة إال على أساس السیاسة  1

 بكاملھا فقط.
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من المرضى غیر المؤمَّن علیھم التقدم بطلب للحصول على برنامج   Inovaقبل منح المساعدة المالیة، تطلب شركة  
Medicaid   أو أي نوع آخر من التأمین الصحي المدعوم من الحكومة، بما في ذلك برامج صحة المسافرین أو أي برامج

 منتسبین. تنظیمیة، مثل البرامج التي تدیرھا الحكومات األجنبیة أو المنظمات/الشركات الدولیة لألشخاص ال
 

أو كیاناتھا أو مقدمي الخدمة الذین تشملھم ھذه السیاسة على األفراد المؤھلین للحصول على   Inovaال تفرض مستشفیات 
 لألفراد المؤمن علیھم.  )amounts generally billed(  مساعدة مالیة أكثر من المبالغ المفوترة بشكل عام

 
 ة المالیة؟ كیف یمكنني التقدم بطلب للحصول على المساعد 

  متاحة عبر اإلنترنت على  Inovaنموذج التقدیم ومعلومات إضافیة حول سیاسة المساعدة المالیة لشركة 
help/index.jsp-alinformation/financi-visitor-and-http://www.inova.org/patient .  یمكنك أیًضا

 طلب نسخة مجانیة من سیاسة المساعدة المالیة والتقدیم عن طریق إرسال طلب بالبرید إلى: 
Inova Patient Financial Services 

8095 Innovation Park Drive 
Fairfax, VA 22031 

 طلوبة إلى العنوان الوارد أعاله. الوثائق المیجب على المرضى إكمال الطلب وإرجاع النموذج المكتمل مع 
 

 تتوفر ترجمة لسیاسة المساعدة المالیة والطلب وھذا الملخص على اإلنترنت وحسب الطلب. 
 

   یمكن للمرضى الحصول على المساعدة في عملیة تقدیم الطلب عن طریق االتصال بمنسق الجودة المالیة على رقم
571-472-5880 . 

 
 عن السیاسة وعملیة تقدیم الطلبات. Inovaأعضاء طاقم تسجیل المرضى في أن یسألوا  یمكن للمرضى أیًضا
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