
 

 ملخص سیاسة المساعدات المالیة للرعایة الصحیة بمستشفى بومونت 
شكًرا لك على اختیار مستشفى بومونت لتلبیة احتیاجاتك من الرعایة الصحیة.  ھدفنا ھو تقدیم خدمات  

بومونت  الرعایة الصحیة بجودة عالیة لجمیع المرضى بغض النظر عن ظروفھم المادیة. یوفر مستشفى 
ن علیھم أو المرضى الذین لدیھم تغطیة تأمینیة غیر كافیة، وھذا فیما   المساعدات المالیة للمرضى غیر المؤمَّ

 یتعلق بالحاالت الطارئة أو الحاالت الطبیة الضروریة طبقًا لسیاسة المساعدات المالیة الخاصة بنا. 

 من المؤھل للحصول على تلك المساعدات
ن علیھم أو ممن لدیھم تغطیة تأمینیة غیر كافیة، والذین تنطبق علیھم  تُقدم المساعدات الما لیة للمرضى غیر المؤمَّ

الشروط الموضحة في سیاستنا. تعتمد األھلیة للحصول على المساعدات المالیة على عدة عوامل، من ضمنھا التغطیة  
ة) والدخل (حیث یتم استخدام توجیھات  التأمینیة وغیرھا من مصادر الدفع األخرى (مثل مطالبات اإلصابات الشخصی

 مستوى الفقر االتحادي لتحدید مبلغ المساعدة المالیة المقدمة) وعدد أفراد العائلة والممتلكات. 

 المساعدات المالیة المقدمة 
ا  یتم تقدیم الرعایة المجانیة أو المساعدات المالیة الجزئیة حسب ما یستطیع المریض دفعھ وحسب ما یتم تحدیده طبقً 

لسیاستنا. تقتصر المساعدات المالیة على الرعایة الطبیة المقدمة في مستشفى بومونت، وھذا من قبل المستشفى  
  Uومقدمي الرعایة المشاركین. توجد قائمة كاملة بمقدمي الرعایة المشاركین على الرابط التالي

assistance-families/billing/financial-www.beaumont.org/patientsU . 

 كیفیة طلب الحصول على المساعدات المالیة 
یتم تقدیم طلب الحصول على المساعدة المالیة من قبل المریض أو فرد من العائلة أو صدیق مقرب أو زمیل  

ا للمتطلبات الموضحة في سیاستنا. یكون مستشارو المنافع الصحیة في  للمریض، وھذا من خالل ملء الطلب طبقً 
أو   9205-577 (248)بومونت متاحین لتقدیم المساعدة للمرضى الذین یطلبون المساعدات المالیة عبر الرقم 

  6:30صباًحا إلى  8:00شخصیًا في المكاتب الموضحة ھنا في ھذا الملخص، وھذا من االثنین إلى الخمیس، من  
مساًء. یمكن تقدیم الطلب شخصیًا في المكاتب الموضحة ھنا في ھذا   4:30صباًحا إلى    8:00مساًء، والجمعة من 

 Beaumont Healthالملخص أو عن طریق إرسال نموذج الطلب الكامل والمستندات المطلوبة إلى العنوان: 
System, Customer Service Department, 26901 Northwestern Hwy., Southfield, MI 

48033 . 

تجد سیاسة   أین یمكن الحصول على نسخ من سیاسة المساعدات المالیة لدینا مع تقدیم طلب للحصول علیھا  
 المساعدات المالیة الخاصة بنا عالوة على إمكانیة تقدیم طلب الحصول علیھا متوفرة مجانًا عند اتصالك بھاتف رقم  

ل نسخة منھا عبر البرید العادي أو البرید اإللكتروني. ستجد النسخ  كنك طلب إرسا، كما یم577-9205 (248)
وكذلك في  ، Beaumont Health hospitalsمتاحة أیًضا في أماكن استقبال المرضى في جمیع مستشفیات  

باإلضافة إلى ذلك، ستجد سیاسة تقدیم المساعدات المالیة وطلب الحصول علیھا   ام الطوارئ.مواقع أقسجمیع 
U-www.beaumont.org/patientsمتوفرین للتنزیل والطباعة عبر اإلنترنت عبر الرابط التالي 

assistance-families/billing/financial . 

 النسخ المترجمة المتاحة 
ستجد نسًخا مترجمة من سیاسة تقدیم المساعدات المالیة وطلب الحصول علیھا بجانب ھذا الملخص على الرابط  

 . assistance -families/billing/financial-https://www.beaumont.org/patients  التالي

 لن تتجاوز الرسوم مبالغ الفواتیر المعتادة. 
ل على المساعدات المالیة طبقًا لسیاستنا، فلن تفرض علیھ رسوم تزید عن  إذا ما تقرر أن المریض مؤھل للحصو 

مبالغ الفواتیر المعتادة، وھذا مقابل الحصول على خدمات رعایة الطوارئ أو غیرھا من أنواع الرعایة الطبیة  
 الضروریة للمرضى الذین یسمح تأمینھم بالحصول على ھذا النوع من خدمات الرعایة. 

 
 
 

 

Deaumont Hospital – Dearborn 
Attention: Benefit Advisors 
18101 Oakwood Blvd. 
Dearborn, Michigan 48124 
Telephone: (248) 577-9205 

 
Beaumont Hospital – Farmington 
Hills 
Attention: Benefit Advisors 
28050 Grand River 
Farmington Hills, Michigan 48336 
Telephone: (248) 577-9205 

 
Beaumont Hospital – Grosse Pointe 
Attention: Benefit Advisors 
468 Cadieux Road 
Grosse Pointe, MI 48230 
Telephone: (248) 577-9205 

 
Beaumont Hospital – Royal Oak 
Attention: Benefit Advisors 
3601 W. 13 Mile Road 
Royal Oak, MI 48073 
Telephone: (248) 577-9205 

 
Beaumont Hospital – Taylor 
Attention: Benefit Advisors 
18101 Oakwood Blvd. 
Dearborn, Michigan 48124 
Telephone: (248) 577-9205 

 
Beaumont Hospital – Trenton 
Attention: Benefit Advisors 
18101 Oakwood Blvd. 
Dearborn, Michigan 48124 
Telephone: (248) 577-9205 

 
Beaumont Hospital – Troy 
Attention: Benefit Advisors 
44201 Dequindre Road 
Troy, Michigan 48085 
Telephone: (248) 577-9205 

 
Beaumont Hospital – Wayne 
Attention: Benefit Advisors 
18101 Oakwood Blvd. 
Dearborn, Michigan 48124 
Telephone: (248) 577-9205 

 
 

 
 ن المساعدةأماك
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