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8071-353 MR 04/16      موجز بلغة واضحة عن سياسة المساعدة المالية بمستشفىChildren’s Mercy 

وفر ي. بإمكان المستشارين الماليين مساعدة األسر على إيجاد األموال الالزمة للمساعدة في تغطية تكاليف الخدمات الطبية. كل طفل مريض يستحق الرعاية
ا لمساعدتك إذا لم يكن المستشارون الماليون هن يوجد. مساعدة مالية ألولئك الذين يستوفون متطلبات سياسة المساعدة المالية Children’s Mercyمستشفى 

التي ال يغطيها لديك تأمين أو كنت تعتقد أنه سيكون لديك مشكلة في دفع المدفوعات المشتركة أو التأمين المشترك أو االستقطاعات أو غيرها من المبالغ 
 .التأمين

 
تتمثل بعض المتطلبات .  للحصول على المساعدة المالية أم السوف يحتاج المستشار المالي إلى الحصول على بعض المعلومات منك لتحديد ما إذا كنت مؤهالً 

 :الرئيسية في

 يجب أن تكون مقيًما في والية كانساس أو ميسوري. 

  من المبادئ التوجيهية الفيدرالية للفقر ٪300أقل من أو يساوي ( مخصص لحجم األسرة)يجب أن يكون لديك دخل لألسرة . 

 رد الخاصة بك من جميع البرامج األخرى يجب أن تكون قد استخدمت جميع الموا( بما في ذلكMedicaid  .) 
 

للتعرف على معايير األهلية الكاملة، يرجى االطالع على سياسة المساعدة المالية على موقعنا على اإلنترنت 
(cialcounseling/www.childrensmercy.org/finan  .) تتوافر نماذج المساعدة المالية باللغات اإلنجليزية واإلسبانية والعربية والصومالية

 .والفيتنامية والبورمية
 

 :سوف يتعين عليك

 إكمال الطلب ومنحه إلى أحد المستشارين الماليين. 

  شيكات الدفع واإلقرارات الضريبية الحديثة للدخل إثبات إقامة، وكعوب -أعد الوثائق المطلوبة إلى أحد المستشارين الماليين. 
 .إكمال الطلب ال يعني أنك سوف تحصل على خصم

 
 :ةإذا كانت معايير األهلية مستوفا

  من الرعاية المخفضة على الخدمات المؤهلة خالل فترة معينة من الوقت ٪100يمكن اتخاذ قرارات تصل إلى.  

 ر الصادرة عموًما في حاالت الطوارئ والرعاية الطبية الالزمةلن يتم تغريمك أكثر من مبالغ الفواتي. 
 

 . ك خطاًبا خطًيا يتضمن تعليمات االستئناف أو إجراء المراجعة األخرى إذا تم تحديد أنك غير مؤهل للحصول على المساعدة الماليةؤسوف يتم إعطا
 

 :لالتصال بأحد المستشارين الماليين

  البريد اإللكترونيadmfc@cmh.edu 

 9907-302 (816): الفاكس|  3567-234 (816) :الهاتف 

 يرجى زيارة أحد المستشارين الماليين في أحد المواقع التالية: 

 
Children's Mercy, Adele Hall Campus 

 2401 Gillham Rd, Kansas City, MO 64108 
في الطابق بدخول المرضى خاص سجل الدخول في مكتب االستقبال ال

 .األرضي
 .م 7 -ص  7الجمعة  –االثنين 
 .م 5 -ص  7األحد  –السبت 

Children's Mercy Hospital Kansas 
S 66211, Overland Park, KthW 110 5808 

في الطابق بدخول المرضى سجل الدخول في مكتب االستقبال الخاص 
 .األرضي
 . م 4:30 -ص  8الجمعة  –االثنين 

 
 

Children’s Mercy Clinics on Broadway  
3101 Broadway Blvd, Kansas City, MO 64111 

 .في الطابق األرضيبدخول المرضى سجل الدخول في مكتب االستقبال الخاص 
 .م 5:00 –ص  8:30الجمعة  –االثنين 

 
 

 :، وسياسة المساعدة المالية ونموذج طلب المساعدة المالية، يمكنكChildren’s Mercyلمزيد من المعلومات حول برنامج المساعدة المالية بمستشفى 

 الحصول على نسخة مجانية بالبريد 

  طلب نسخة( الخاصة بمستشفى دخول المرضى في مكاتبChildren’s Mercy بأي موقع) 

 يرجى زيارة موقعنا :p://www.childrensmercy.org/financialcounseling/htt 
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