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Inov 

نتشرف بتقدیم خدمات متمیزة لجمیع  –وفي كل مرة، وفي كل لمسة 
كجزء من ھذه المھمة الرعایة الصحیة الطارئة وغیرھا من الرعایة الصحیة الالزمة 

على أساس سیاسة ) الخصومات الخیریة(مالیة 

للحصول على خصومات المساعدة المالیة، یجب على المرضى إكمال طلب المساعدة المالیة وتقدیم مستندات توضح دخلھم وحجم 
 1.وكیف تجري عملیة المساعدة المالیة

وبعض  Inovaمساعدات مالیة لخدمات الطوارئ وغیرھا من الخدمات الطبیة الضروریة التي تقدمھا مستشفیات 
، كما ال )على سبیل المثال، عالج السمنة وجراحة التجمیل

http://www.inova.org/patient(  للحصول على وصف كامل
 .سةلمتطلبات األھلیة، والخصومات المقدمة، وقائمة مفصلة بتفاصیل المرافق ومقدمي الخدمات التي تغطیھا ھذه السیا

قد یكون المرضى ذوو الدخل المنخفض والمرضى الذین لدیھم فواتیر طبیة مرتفعة للغایة مؤھلین للحصول على مساعدة مالیة من 
لفیدرالیة لمكافحة الفقر من دخل المریض، على النحو الموثق في طلب المساعدة المالیة، مع المبادئ التوجیھیة ا

أشھر أو  9وللحصول على خصومات على خدمات الطوارئ، یجب أن یكون المریض قد أقام لمدة 

للمرضى الذین لیس لدیھم تأمین، والذین یصل دخلھم إلى أربعة أضعاف المحدد في المبادئ التوجیھیة الفیدرالیة لمكافحة 
 ).رعایة مجانیة

 . على أساس السیاسة بكاملھا فقطلیة إال
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Inovaسیاسة المساعدة المالیة الخاصة بشركة 
 ملخص بلغة بسیطة

 
وفي كل مرة، وفي كل لمسة  - في تقدیم رعایة صحیة ذات مستوى عالمي 

كجزء من ھذه المھمة الرعایة الصحیة الطارئة وغیرھا من الرعایة الصحیة الالزمة  Inovaتوفر . األشخاص في شتى المجتمعات
أیًضا للمرضى المساعدة المالیة  Inovaوتوفر . لألفراد بغض النظر عن قدرتھم على الدفع

 .للمساعدة المالیة

للحصول على خصومات المساعدة المالیة، یجب على المرضى إكمال طلب المساعدة المالیة وتقدیم مستندات توضح دخلھم وحجم 
وكیف تجري عملیة المساعدة المالیة Inovaتالیة سیاسة تلخص الفقرات ال. Inovaالعائلة واإلقامة في منطقة خدمات 

 ما ھي الخدمات المؤھلة للحصول على خصومات المساعدة المالیة؟

مساعدات مالیة لخدمات الطوارئ وغیرھا من الخدمات الطبیة الضروریة التي تقدمھا مستشفیات 
على سبیل المثال، عالج السمنة (ال یتم تغطیة الخدمات االختیاریة  .األخرى وبعض األطباء

 .تغطي ھذه السیاسة الخدمات التي یقدمھا طبیبك الخاص

  المتاحة على اإلنترنت على العنوان(یرجى الرجوع إلى سیاسة المساعدة المالیة الكاملة 
information/financial-visitor-and-http://www.inova.org/patient

لمتطلبات األھلیة، والخصومات المقدمة، وقائمة مفصلة بتفاصیل المرافق ومقدمي الخدمات التي تغطیھا ھذه ا

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

Inov دخل المریض، على النحو الموثق في طلب المساعدة المالیة، مع المبادئ التوجیھی

وللحصول على خصومات على خدمات الطوارئ، یجب أن یكون المریض قد. حالة اإلقامة
Inova. 

للمرضى الذین لیس لدیھم تأمین، والذین یصل دخلھم إلى أربعة أضعاف المحدد في المبادئ التوجیھیة الفیدرالیة لمكافحة 
رعایة مجانیة(بالمائة من المساعدة المالیة  100الفقر، والذین یستوفون متطلبات اإلقامة خصم بنسبة 

ص وصًفا كامالً لسیاسة المساعدة المالیة، وال یتم منح المساعدة المالیة إال

inova.org

 

في تقدیم رعایة صحیة ذات مستوى عالمي  Inovaتتمثل مھمة 
األشخاص في شتى المجتمعات

لألفراد بغض النظر عن قدرتھم على الدفع
Inova للمساعدة المالیة

 
للحصول على خصومات المساعدة المالیة، یجب على المرضى إكمال طلب المساعدة المالیة وتقدیم مستندات توضح دخلھم وحجم 

العائلة واإلقامة في منطقة خدمات 
 

ما ھي الخدمات المؤھلة للحصول على خصومات المساعدة المالیة؟

مساعدات مالیة لخدمات الطوارئ وغیرھا من الخدمات الطبیة الضروریة التي تقدمھا مستشفیات  Inovaتقدم شركة 
األخرى وبعض األطباء Inovaمنشآت 

تغطي ھذه السیاسة الخدمات التي یقدمھا طبیبك الخاص
 

یرجى الرجوع إلى سیاسة المساعدة المالیة الكاملة 
help/index.jsp-information/financial

لمتطلبات األھلیة، والخصومات المقدمة، وقائمة مفصلة بتفاصیل المرافق ومقدمي الخدمات التي تغطیھا ھذه ا
 

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

Inova . وتقارنInova
 .أجل تحدید األھلیة

 
حالة اإلقامة Inovaكما تراجع 

Inovaأكثر في منطقة خدمات 
 

للمرضى الذین لیس لدیھم تأمین، والذین یصل دخلھم إلى أربعة أضعاف المحدد في المبادئ التوجیھیة الفیدرالیة لمكافحة  Inovaتقدم 
الفقر، والذین یستوفون متطلبات اإلقا

 
 
 
 
 
 
 
 

ھذا الملخص وصًفا كامالً لال یعتبر  1
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مالیة للمرضى ذوي الدخل المنخفض الذین لدیھم تأمین للمساعدة في دفع التكالیف المشتركة 
وتتوفر . فواتیر طبیة مرتفعة بشكل غیر عادي

.یھم فواتیر طبیة مرتفعة بشكل غیر عادي

أو أي نوع  Medicaidمن المرضى غیر المؤمن علیھم تقدیم طلب للحصول على برنامج 
التي تدیرھا  آخر من برامج التأمین الصحي المدعومة من الحكومة، بما في ذلك برامج صحة المسافرین أو أي برامج تنظیمیة مثل تلك

أو كیاناتھا أو مقدمي الخدمة الذین تشملھم ھذه السیاسة على األفراد المؤھلین للحصول على مساعدة مالیة 
 .لألفراد المؤمن علیھم

 :على اإلنترنت على الموقع التالي
http://www.inova.org/patient . یمكنك أیًضا طلب نسخة

.یجب على المرضى إكمال الطلب وإرجاع النموذج المكتمل مع الوثائق المطلوبة إلى العنوان الوارد أعاله

 

 .5880-423-571 طریق االتصال بمنسق الجودة المالیة على رقم

 .عن السیاسة وعملیة تقدیم الطلبات
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مالیة للمرضى ذوي الدخل المنخفض الذین لدیھم تأمین للمساعدة في دفع التكالیف المشتركة صًما على المساعدات ال
فر المساعدة المالیة في حاالت الكوارث أیضاً للمرضى الذین لدیھم فواتیر طبیة مرتف

لد الذین للمرضى ً أیضا الكوارث یھم فواتیر طبیة مرتفعة بشكل غیر عاديحاالت

من المرضى غیر المؤمن علیھم تقدیم طلب للحصول على برنامج  Inovaقبل منح المساعدة المالیة، تطلب 
آخر من برامج التأمین الصحي المدعومة من الحكومة، بما في ذلك برامج صحة المسافرین أو أي برامج تنظیمیة مثل تلك

 .المؤسسات الدولیة لألشخاص المنتسبین/ الحكومات األجنبیة أو المنظمات

Inova  أو كیاناتھا أو مقدمي الخدمة الذین تشملھم ھذه السیاسة على األفراد المؤھلین للحصول على مساعدة مالیة
amounts generally billed )لألفراد المؤمن علیھم) ل عامالمبالغ المفوترة بشك

 كیف یمكنني التقدم بطلب للحصول على المساعدة المالیة؟

على اإلنترنت على الم Inovaیتوفر الطلب ومعلومات إضافیة حول سیاسة المساعدة المالیة الخاصة بشركة 
information/financial-visitor-and-http://www.inova.org/patient

 :مجانیة من سیاسة المساعدة المالیة والتقدیم عن طریق إرسال طلب بالبرید إلى
Inova Financial Aid Office 

2990 Telestar Court, 1st floor 
Falls Church, VA 22042 

یجب على المرضى إكمال الطلب وإرجاع النموذج المكتمل مع الوثائق المطلوبة إلى العنوان الوارد أعاله

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

طریق االتصال بمنسق الجودة المالیة على رقم یمكن للمرضى الحصول على المساعدة في عملیة تقدیم الطلب عن

عن السیاسة وعملیة تقدیم الطلبات Inovaضا أن یسألوا أعضاء طاقم تسجیل المرضى في 

inova.org

 
 
 
 

خصًما على المساع Inovaكما تقدم 
والخصومات، وتتوفر المساعدة المالی
الكوارث حاالت في المالیة المساعدة

 
قبل منح المساعدة المالیة، تطلب 

آخر من برامج التأمین الصحي المدعومة من الحكومة، بما في ذلك برامج صحة المسافرین أو أي برامج تنظیمیة مثل تلك
الحكومات األجنبیة أو المنظمات

 
Inovaال تفرض مستشفیات 

amounts generally billedأكثر من 
 

كیف یمكنني التقدم بطلب للحصول على المساعدة المالیة؟

یتوفر الطلب ومعلومات إضافیة حول سیاسة المساعدة المالیة الخاصة بشركة 
help/index.jsp-information/financial

مجانیة من سیاسة المساعدة المالیة والتقدیم عن طریق إرسال طلب بالبرید 
l Aid Office

2990 Telestar Court, 1st floor
Falls Church, VA 22042

یجب على المرضى إكمال الطلب وإرجاع النموذج المكتمل مع الوثائق المطلوبة إلى العنوان ال
 

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

یمكن للمرضى الحصول على المساعدة في عملیة تقدیم الطلب عن
 

یمكن للمرضى أیًضا أن یسألوا أعضا



Notice of Non-Discrimination 

As a recipient of federal financial assistance, Inova Health System (“Inova”) does not exclude, deny 
benefits to, or otherwise discriminate against any person on the basis of race, color, national origin, 
sex, disability, or age in admission to, participation in, or receipt of the services or benefits under any 
of its programs or activities, whether carried out by Inova directly or through a contractor or any other 
entity with which Inova arranges to carry out its programs and activities. 

This policy is in accordance with the provisions of Title VI of the Civil Rights Act of 1964, Section 504 
of the Rehabilitation Act of 1973, the Age Discrimination Act of 1975, Section 1557 of the Affordable 
Care Act, and regulations of the U.S. Department of Health and Human Services issued pursuant to 
these statutes at 45 C.F.R. Parts 80, 84, 91 and 92, respectively. 

Inova: 

 Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, 
such as:  

 Qualified sign language interpreters 
 Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, 

other formats)  

 Provides free language services to people whose primary language is not English, such as: 
 Qualified interpreters 
 Information written in other languages 

  
If you need these services, please let our staff know of your needs for effective communication.  
 
If you believe that Inova has failed to provide these services or discriminated in another way on the 
basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance by calling 
703.205.2175. You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a 
grievance, the Patient Relations staff is available to help you.  
 
You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, 
Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:  
 
U.S. Department of Health and Human Services  
200 Independence Avenue, SW  
Room 509F, HHH Building  
Washington, D.C. 20201 1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD)  
 
Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html  

See reverse for language services.

Notice of Non-Discrimination



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Spanish 

 
 
 

Korean 

 
 
 

Vietnamese 
 

 
Chinese 

 
 

Arabic 
 
 
Tagalog 
 

 
Farsi 
 

 
Amharic 
 
 
Urdu 
 

 
French 
 
 
Russian 
 
 
Hindi 
 
 
German 
 
 
Bengali  
 
 
Kru (Bassa) 
 
 

Ibo 

 
 

Yoruba 
 

Akiyesi: Bi o ba ns  Yoruba, aw n i  iranil w  ede wa l’ f  fun . J w  j  ki ara ibi  wa m  

nipa aw n aini r  fun ibara nis r  ti o munadoko.

Nr bama:  b r  na  na as  Igbo, r  enyemaka as s , n’efu, d r  g . Biko mee ka nd  r  

any  mara mkpa g  maka nkwuk r ta ga-aga nke ma.

, 

 

Achtung: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen kostenlose Service-Sprachdienstleistungen zu Ihrer 

Verfügung. Teilen Sie unserem Team bitte Ihre Wünsche für eine effektive Kommunikation mit.

, 

Attention: Si vous parlez Francais, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. 

Veuillez informer notre personnel de vos besoins pour assurer une communication efficace.

            

      

.

Atensyon: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, mayroong magagamit na mga libreng serbisyong tulong sa wika para sa iyo. 

Mangyaring ipaalam sa aming mga kawani ang iyong mga pangangailangan para sa epektibong komunikasyon.

 

Chú ý: N u quý v  nói ti ng Vi t, d ch v  h  tr  ngôn ng  có s n mi n phí cho quý v  s  d ng. 

Xin vui lòng thông báo cho nhân viên bi t nhu c u c a quý v   giao ti p hi u qu  

:        .  

        .

Atención: Si usted habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia con el idioma. 

Por favor infórmele a nuestro personal sobre sus necesidades para lograr una comunicación efectiva.

. 
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