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  سیاسة مستشفى
MEMORIAL HERMANN SURGICAL HOSPITAL FIRST COLONY  

 سیاسة اإلعانات المالیة عنوان السیاسة:

 11/2/2019 تاریخ النشر:
 3 اإلصدار:

 

 غرض السیاسة:

یتمثل الغرض من سیاسة اإلعانات المالیة الماثلة (المشار إلیھا اختصاًرا فیما یلي باسم "السیاسة") في توفیر طریقة  
 Memorial Hermann Surgical Hospitalمنھجیة لتحدید اإلعانات المالیة وتقدیمھا لمن یخدمھم مستشفى 

First Colony (“MHSHFC”) .داخل مجتمعھ 

، والتي تعمل على تعزیز Memorial Hermann Health System (MHHS)بع لشركة تا MHSHFCمستشفى 
المستشفیات المرخصة من الدولة التي تلبي احتیاجات الرعایة الصحیة  MHHS. تدیر للشركةھدف اإلعفاء الضریبي 

من قانون اإلیرادات الداخلیة. ویلتزم  (3)(c)501 §لھاریس ومونتغمري وفورت بند والمقاطعات المحیطة بموجب القسم 
MHSHFC  بتوفیر مزایا مجتمعیة في شكل مساعدات مالیة دون أي تمییز لألفراد غیر المؤمن علیھم واألفراد الذین ال

یتمتعون بتغطیة تأمینیة كافیة، والذین یكونون في حاجة إلى خدمات طارئة أو خدمات طبیة ضروریة بغض النظر عن قدرة 
 لى تحمل تكالیف الدفع.المریض ع

  النطاق:
 

، وھو مستشفى Memorial Hermann Surgical Hospital First Colonyسیاسة الماثلة على مستشفى التسري 
 مرخص من الدولة یعمل على تعزیز ھدف اإلعفاء الضریبي للشركة.

 بیان السیاسة:

تبناھا یفي تقدیم اإلعانات المالیة للمرضى المحتاجین تماشیًا مع قیم التعاطف واإلشراف التي  MHSHFCتتمثل سیاسة  .1
MHSHFC عالوة على ذلك، یكمن الغرض من سیاسة اإلعانة المالیة في توفیر اإلطار الذي سیتم بموجبھ منح .

 .MHSHFCالمساعدات المالیة للمرضى في حاالت الرعایة الطبیة الطارئة أو الضروریة المقدمة من 

 المالیةبموجبھا بتقدیم اإلعانات  MHSHFCالمحددة وإجراءات تقدیم الطلبات التي یقوم  المعاییرالماثلة  سیاسةالتحدد  .2
 دفع قیمة الخدمات المقدمة بالكامل. علی القادرین غیرلألفراد 

. وال MHSHFCسیاسة على جمیع حاالت الرعایة الطارئة أو حاالت الرعایة الطبیة الضروریة المقدمة من التنطبق  .3
االطالع  ویمکنكخدمات األطباء.  علیوال تنطبق  المستشفیخارج  الطبیةالماثلة ملزمة لمقدمي الخدمات  سیاسةالتعد 

الطارئة أو الرعایة الطبیة الضروریة  الرعایة یقدمون قائمة بمزودي الخدمات ممن علیعبر موقعنا اإللكتروني التالي 
الذي تكون خدماتھ مشمولة بھذه السیاسة، وقائمة أخرى بمزودي الخدمات الذین ال تكون خدماتھم  MHSHFCفي 

   مشمولة بھذه السیاسة:
program/-assistance-http://memorialhermannfirstcolony.com/financial . كما تتوفر نسخ

http://memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program/
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مجانیة عن  ورقیة مجانیة عند الطلب في قسم الطوارئ ومكاتب التسجیل داخل المستشفیات. وتتاح أیًضا نسخ ورقیة
 .5، الخیار 281-312-4000) أو 281( 312-4012طریق البرید أو من خالل االتصال على رقم 

في حساب قیمة الخصم المقدم في إطار اإلعانات المالیة، إن وجد،  MHSHFCالتي یتبناھا  المعاییر سیاسةالتصف  .4
على نطاق واسع داخل المجتمع الذي  المالیةاإلعانات  سیاسةإلعالن  MHSHFCالتي سیتخذھا  التدابیركما تصف 

 المالیة،معاییر التأھیل لإلعانات  لتحدید MHSHFC، واإلجراءات التي یتبناھا MHSHFCیستفید من خدمات 
وإجراءات تقدیم طلبات الحصول على اإلعانات المالیة. ھناك سیاسة منفصلة تصف اإلجراءات التي قد یتخذھا 

MHSHFC تعذر الدفع، وھي سیاسة الفوترة والتحصیل الصادرة عن  في حالةMHSHFC ویمكن تنزیل ھذه .
 :MHSHFCمستشفى السیاسة من الموقع اإللكتروني التالي الخاص ب

program/-assistance-m/financialhttp://memorialhermannfirstcolony.co.  كما تتوفر نسخة
. وتتاح أیًضا نسخ ورقیة مجانیة عن طریق البرید MHSHFCورقیة مجانیة في قسم الطوارئ ومكاتب التسجیل داخل 

 .5، الخیار 281-312-4000) أو 281( 312-4012أو من خالل االتصال على رقم 

یتعین على المرضى تعبئة استمارة طلب إعانة مالیة وتقدیمھا إلى جانب أي مستندات داعمة مطلوبة حتى یكونوا مؤھلین  .5
یوًما من تاریخ صدور أول  240للحصول على اإلعانة المالیة. وتُقدم استمارات طلب اإلعانات المالیة في موعد أقصاه 

طلب إعانة مالیة لسداد قیمتھا. ویمكن منح بعض االستثناءات حسبما ورد كشف فاتورة یتم إرسالھ مقابل الخدمات التي ت
. ال یوجد في سیاسة اإلعانات المالیة الماثلة أي نص لھ األولویة على القوانین أو اللوائح الفیدرالیة 9في قسم اإلجراءات 

 أو التي ستسري في المستقبل. حالیًاالمعمول بھا  المحلیةأو الدولیة أو 

ي مبلغ یدفعھ المریض زیادةً على المبلغ المستحق بعد تطبیق الخصم المقدم في إطار اإلعانة المالیة عن جمیع یَُرد أ .6
 أوجھ الرعایة المستحقة لإلعانة.

قد بذل جھوًدا معقولة لتحدید المؤھلین لسیاسة  MHSHFCتُعود الصالحیات النھائیة المتعلقة بتحدید ما إذا كان  .7
سیاسة الماثلة إلى تقدیم مزایا تتسق مع قیم العطف الب أعمال المرضى التابع للمستشفى. وتھدف اإلعانات المالیة لمكت
سیاسة الماثلة عرًضا لتقدیم المساعدات المالیة ألي مریض بعینھ وال ال. وال تشكل MHSHFCوالرعایة إلى مجتمع 

لمالیة الماثلة في المستقبل بمعرفة تفضي إلى أي حقوق أو التزامات تعاقدیة. ویمكن تحدیث سیاسة اإلعانات ا
MHSHFC  لذلك التحدیث. -وفق تقدیره المطلق-بشرط اعتماد مجلس اإلدارة أو أي من مفوضیھ 

 I.R.C § 501(r)ینبغي أن تتوافق السیاسات واإلجراءات الواردة في ھذه السیاسة مع لوائح والیة تكساس والقسم  .8
 والمبادئ التوجیھیة ذات الصلة.من قانون اإلیرادات الداخلیة 

 

 المصطلحات والتعریفات:

 : ھي استمارة طلب للحصول على إعانة مالیة یتولى المریض تعبئتھا بالمعلومات المطلوبة.استمارة الطلب .1

استمارات طلب الحصول على إعانة مالیة ویتخذ  -خالل تلك الفترة- MHSHFCیقبل  :فترة تقدیم استمارة الطلب .2
بعد  240الـ بشأنھا اإلجراءات المالئمة. تبدأ فترة استمارة تقدیم الطلب من تاریخ تقدیم الرعایة للفرد وتنتھي في الیوم 

 تاریخ صدور أول كشف فاتورة مقابل الحصول على الرعایة.

تُفرض مبالغ تتجاوز المبالغ التي تم إصدار فواتیر عامة بھا للمرضى الذین لدیھم تأمین  : لنالمبالغ المفوترة بشكل عام .3
 على المرضى المؤھلین للحصول على اإلعانة المالیة مقابل الحصول على رعایة طارئة أو رعایة طبیة ضروریة.

وھي إجمالي باستخدام منھجیة "االلتفات"  MHSHFCتُحتسب نسبة المبالغ المفوترة بشكل عام في  -أ
مقسوًما على إجمالي الرسوم الخاصة بتلك  Medicareالمدفوعات المسددة نظیر الخدمة المقدمة من 

http://memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program/
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الطلبات عن فترة االثني عشر شھًرا السابقة. وسیتم مراجعة الخصومات المقدمة للمرضى المؤھلین 
مفوترة بشكل عام لضمان عدم للحصول على اإلعانات المالیة قیاًسا على حدود النسبة المئویة للمبالغ ال

 تحمیل المرضى مبالغ تفوق تلك المفوترة بشكل عام.

حساب المبالغ المفوترة بشكل   -یمكنك أن تجد النسب المئویة للمبالغ المفوترة بشكل عام في المرفق أ  -ب
 عام من سیاسة اإلعانات المالیة.

من بدء  120سنوي، وتُطبق بحلول الیوم رقم تُحتسب النسب المئویة للمبالغ المفوترة المراجعة بشكل  -ج
 السنة التقویمیة.

الدخل اإلجمالي السنوي لألسرة والمزایا النقدیة من جمیع المصادر قبل احتساب  :الدخل اإلجمالي السنوي لألسرة .4
قیمة الضرائب مخصوًما منھا أي مدفوعات مقدمة لدعم الطفل والتي ینبغي إبالغ دائرة اإلیرادات الداخلیة في 

ر، األرباح ومعاشات الحكومة الفیدرالیة للوالیات المتحدة عنھا. یشمل دخل األسرة، على سبیل المثال ال الحص
البطالة ومكافآت العمال والضمان االجتماعي ودخل الضمان التكمیلي والمساعدة العامة ومدفوعات المحاربین 

القدماء وإعانات الورثة والدخل من المعاشات أو التقاعد والفوائد واألرباح والنفقة ودعم الطفل، فضًال عن مصادر 
 أخرى.

الج الحاالت التي ال تتطلب اھتماًما فوریًا. تشمل الخدمات االختیاریة إجراءات غیر : خدمات عالخدمات االختیاریة .5
ملحة مفیدة للمریض وتشمل الخدمات الطبیة الضروریة وغیر الضروریة، مثل جراحات التجمیل وجراحة األسنان 

ا عادة خطط التأمین الصحي. لن التي تنفذ فقط لتحسین المظھر الجمالي أو اإلجراءات االختیاریة األخرى التي ال تغطیھ
 تدخل الخدمات االختیاریة غیر الضروریة من الناحیة الطبیة في إطار اإلعانات المالیة.

: ھي الخدمات المقدمة لمریض یعاني من أعراض مرضیة حادة للغایة (تشمل األلم الشدید)، یؤدي خدمات الطوارئ .6
عریض صحة الفرد (أو في حالة الحمل، المرأة الحامل أو جنینھا) إلى معھا غیاب الرعایة الطبیة الفوریة المعقولة إلى ت

 خطر جسیم، أو یسبب خلالً جسیًما في وظائف الجسم، أو فشالً كبیًرا في أي عضو أو جزء من الجسم.

ى : ھي إجراءات تحصیل تتطلب إجراًء قانونیًا أو قضائیًا، ویمكن أیًضا أن تنطوي علإجراءات التحصیل االستثنائیة .7
أنشطة أخرى مثل بیع الدیون لطرف آخر أو إبالغ وكاالت أو مكاتب االئتمان بمعلومات سلبیة. وال یشارك 

MHSHFC  .في إجراءات التحصیل االستثنائیة وال یسمح لموردیھ المعنیین بالتحصیل بالمشاركة في ھذه اإلجراءات
في سیاسة الفوترة وتحصیل األموال  MHSHFCیمكن االطالع على مزید من المعلومات حول سیاسات التحصیل في 

 ، وتوجد نسخ ورقیة من ھذه السیاسة على الموقع اإللكتروني التالي: MHSHFCالمنفصلة الصادرة عن 
program/-assistance-http://memorialhermannfirstcolony.com/financial  كما تتوفر نسخ ورقیة

 أو عبر االتصال باألرقام التالیة: MHSHFCمجانیة عند الطلب في قسم الطوارئ ومكاتب التسجیل داخل 
 .5، خیار رقم 281-312-4000) أو 281( 4012-312 

مریض / شریكھ المدني أو والدیھ أو الوصي (إذا كان المریض قاصًرا) وأي من : تشمل المریض أو زوجة الالعائلة .8
المعالین المثبتین في إقرار ضریبة دخل المریض أو الوالدین، والذین یعیشون في منزل المریض أو منزل والدیھ أو 

 منزل األوصیاء.

. یختلف مستوى الدخل ھذا حسب حجم : مستوى الدخل الذي بھ یكون الفرد في نطاق الفقرمستوى الفقر الفیدرالي .9
األسرة. تُحدث بیانات مستوى الفقر سنویًا بمعرفة وزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة بالوالیات المتحدة ومن ثم تُنشر 

في السجل االتحادي. وألغراض سیاسة اإلعانات المالیة الماثلة، یمثل مستوى الفقر المشار إلیھ في ھذه المبادئ 
 المالیةاإلعانات  سیاسةمستوى الفقر الفیدرالي المستخدم ألغراض  تحدیث سیتممنشورة الدخل اإلجمالي. التوجیھیة ال

المبادئ التوجیھیة الفیدرالیة لتعریف  -الماثلة بشكل سنوي. یمكن االطالع على مستویات الفقر الفیدرالي في المرفق ب 
 الفقر بسیاسة اإلعانات المالیة.
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محددة  مالیة معاییر یستوفون الذین للمرضی MHSHFCھي إعانات یقدمھا  المالیة: اإلعانات المساعدات المالیة .10
وذلك بھدف مساعدتھم في  المالیة،اإلعانات  سیاسةالمحددة على النحو المنصوص علیھ في  األھلیة معاییرمن  وغیرھا

من الناحیة الطبیة أو الطارئة  الضروریة الصحیة الرعایةخدمات  تکالیفالالزمة لدفع  المالیةالموارد  علیالحصول 
داخل المستشفیات. تضم الئحة المرضى المؤھلین المرضى غیر المؤمن علیھم، والمرضى  MHSHFCالتي یوفرھا 

من ذوي الدخل المنخفض، والمرضى ممن لدیھم تغطیة تأمینیة جزئیة ولكنھم غیر قادرین على دفع المبالغ المتبقیة من 
 الفواتیر الطبیة كلیًا أو جزئیًا.

إلمدادات التي المقدمة لتشخیص أي حالة صحیة وتقدیم الرعایة المباشرة : ھي الخدمات أو االخدمات الطبیة الضروریة .11
 Medicareوالعالج لھا، والتي تفي بمعاییر الممارسة الطبیة الجیدة في المنطقة المحلیة، والمشمولة في برامج 

اس لراحة والتي تعتبر ضروریة من الناحیة الطبیة وفق ھذین البرنامجین، وغیر المخصصة في األس Medicaidو
المریض أو الطبیب. ال تعد الجراحة التجمیلیة أو الخدمات غیر الطبیة، مثل الخدمات االجتماعیة والتعلیمیة والمھنیة من 

 قبیل الخدمات الضروریة طبیًا.

ما یلي: (أ) وصفًا موجًزا  MHSHFC: یشمل الملخص المبسط المتعلق بسیاسة اإلعانة المالیة في ملخص بلغة واضحة .12
ط األھلیة واإلعانة المقدمة؛ (ب) قائمة بالمواقع اإللكترونیة والمواقع الفعلیة التي یمكن فیھا الحصول على طلبات لشرو

) داإلعانة المالیة؛ (ج) تعلیمات بشأن كیفیة الحصول على نسخة ورقیة مجانیة من مستندات سیاسة اإلعانات المالیة؛ (
) توافر الترجمات اللغویة لمستندات سیاسة ھـتي یمر بھا الطلب؛ (معلومات االتصال للمساعدة في اإلجراءات ال

) بیانًا یؤكد عدم فرض مبالغ مالیة تتجاوز المبالغ التي تصدر فواتیر عامة بھا واإلعانات المالیة والوثائق ذات الصلة؛ (
 بیة الضروریة.على المرضى المستحقین لإلعانة المالیة نظیر الحصول على خدمات الطوارئ أو الخدمات الط

جھوًدا معقولة لتقدیم إخطار للمریض بشأن سیاسة اإلعانات المالیة في  MHSHFC: سوف یبذل الجھود المعقولة .13
MHSHFC  وذلك من خالل تقدیم ملخص بلغة واضحة لسیاسة اإلعانات المالیة للمریض قبل خروجھ من
MHSHFC وباإلضافة إلى ذلك، سیطبق .MHSHFC  اإلجراءات التالیة إلخطار المرضى بشأن سیاسة اإلعانات

 المالیة الصادرة عنھ:

 MHSHFCوف للبیانات، فسیخطر : إذا قدم المریض و/أو العائلة طلبًا غیر مستالطلبات غیر المكتملة -أ
 طالب اإلعانة كتابیًا بما یلزم توفیره من معلومات أو مستندات إضافیة.

: في حالة تقدیم المریض و/أو أحد أفراد أسرتھ طلبًا مكتمًال للحصول على الطلبات المستوفیة للبیانات -ب
ریض مؤھًال للحصول على إخطاراً كتابیًا یوثق ما إذا كان الم MHSHFCالمساعدات المالیة، سیقدم 

المساعدات المالیة في الوقت المناسب ویخطر المریض كتابیًا بھذا التحدید (بما في ذلك، إن أمكن، 
المساعدة التي یكون المریض مؤھًال لھا) وعلى أي أساس بُني ھذا التحدید. وسیشتمل ھذا اإلخطار أیًضا 

یھا طالب اإلعانة (في حالة قبولھ) أو سبب/أسباب على النسبة المئویة لإلعانة المالیة التي سیحصل عل
الرفض، كما سیشتمل على المدفوعات المتوقعة من المریض و/أو العائلة متى كان ذلك ممكنًا. ولن ینقطع 

 إرسال إفادات للمریض و/أو العائلة أثناء فترة التقییم بعد تقدیم الطلب المستوفي للبیانات.

سلسلة من البیانات توضح حساب المریض والمبلغ  MHSHFCیرسل : سوف اإلفادات المقدمة للمرضى -ج
بأي تغطیة تأمینیة  MHSHFCالمستحق. وستشتمل ھذه اإلفادات على طلب یلتزم فیھ المریض بإخطار 

، MHSHFCمستشفى صحیة متوفرة، وستشتمل أیًضا على إخطار بسیاسة اإلعانة المالیة الخاصة ب
ورقم ھاتف مخصص لتقدیم طلب اإلعانة المالیة من خاللھ، وعنوان الموقع اإللكتروني الذي یمكن من 

 خاللھ الحصول على مستندات سیاسة اإلعانات المالیة.

إشعاًرا في مكان ظاھر بتوفر اإلعانة المالیة  MHSHFC: سینشر موقع ني للمستشفىالموقع اإللكترو -د
على موقعھ  MHSHFCمصحوبًا بتوضیح إلجراءات التقدیم للحصول على تلك اإلعانة. وسینشر 

سیاسة اإلعانات المالیة إضافة إلى قائمة بمزودي الخدمة المدرجین وغیر المدرجین في ھذه السیاسة، كما 
ملخًصا بلغة واضحة، وطلب الحصول على اإلعانة المالیة، وسیاسة الفوترة وتحصیل األموال من سینشر 
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http://memorialhermannfirstcolony.com/financial- خالل الرابط التالي:
am/progr-assistance.  وسیوفرMHSHFC  نسًخا ورقیة مجانیة من ھذه المستندات عند الطلب

 في قسم الطوارئ ومكاتب التسجیل.

ھو مریض مؤمن علیھ كلیًا أو جزئیًا بموجب بولیصة تأمین وفُرضت  :المریض الذي ال یتمتع بتغطیة تأمینیة كافیة .14
علیھ مصروفات خارج نطاق التأمین نتیجة تلقیھ رعایة طبیة عاجلة أو ضروریة تتجاوز قدرتھ على دفع المبالغ المتبقیة 

 نظیر الرعایة التي حصل علیھا.

یًا بموجب بولیصة تأمین صحي، وغیر مدرج في : ھو مریض غیر مؤمن علیھ جزئیًا أو كلالمریض غیر المؤمن علیھ .15
أي برنامج تأمین صحي عام أو خاص أو برنامج مزایا صحیة أو أي برنامج تغطیة صحیة من نوع آخر (بما في ذلك 

أو برامج مساعدة ضحایا  Medicaidأو  Medicareعلى سبیل المثال ال الحصر برامج التأمین الخاصة أو برنامج 
على تعویض مقابل إصابتھ سواء كان ذلك بموجب تأمین في العمل أو التأمین على السیارة أو الحرب)، وال یحصل 

بناًء على المستندات والمعلومات  MHSHFCالتأمین على المسؤولیة أو أي تأمین ضد أفعال الغیر، وفقًا لما یحدده 
الرعایة الصحیة المقدمة من  المقدمة من المریض أو الواردة من المصادر األخرى، لدفع مبالغ نظیر خدمات

MHSHFC. 
 

 معاییر المراجعة:

عدًدا من اإلجراءات إلخطار المرضى وزائري مستشفیاتھ بتوافر اإلعانة المالیة،  MHSHFC: سیطبق التواصل -1
واإلعالن عن سیاسة اإلعانات المالیة الماثلة على نطاق واسع في المجتمع األوسع نطاقًا الذي یتلقى الرعایة داخل 

إلعانة المالیة. وتشمل ھذه كل مستشفى، وذلك بھدف توعیة مرضانا وعائالتھم والمجتمع األوسع نطاقًا بتوافر ا
 اإلجراءات:

: یشمل نموذج الموافقة على الرعایة الصحیة الموقع عند التسجیل للحصول على خدمات موافقة المریض -أ
الرعایة الصحیة بیانًا یوضح أنھ في حالة طلب الخدمات الخیریة، فسیتعین الحصول على قرار األھلیة 

 ة أو القائمة المفصلة.أو عند استالم الفاتور MHSHFCعند دخول 

على طلب المعلومات من المستشار المالي في  MHSHFCنحث المرضى في  :االستشارة المالیة -ب
MHSHFC  الذي یحصلون على الخدمات الصحیة فیھ إذا توقعوا وجود صعوبة في دفع الجزء الواجب

. وسیبذل المستشارون المالیون ما بوسعھم لمساعدة المرضى غیر المؤمن MHSHFCعلیھم من فاتورة 
الصحیة علیھم أو المؤمن علیھم أو من یواجھون صعوبات مالیة متعلقة بدفع المقابل المالي لخدمات الرعایة 

التي نقدمھا. وقد یجري المستشارون المالیون تقییًما لتحدید المرضى المؤھلین للحصول على الخدمات 
المقدمة في إطار مختلف البرامج الممولة من الحكومة، وقد یقدمون مساعدة بشأن تعویض العمال أو بشأن 

ون المرضى في التقدم للحصول على المطالبة الناجمة عن المسؤولیة، أو یضعون خطة دفع ممتدة، أو یساعد
 اإلعانة المالیة.

سیتم توفیر نسخة ورقیة بلغة واضحة من ملخص سیاسة  :ملخص بلغة واضحة وطلب اإلعانة المالیة -ج
فضًال عن نسخة ورقیة من طلب اإلعانة المالیة للمرضى في  MHSHFCاإلعانات المالیة الصادرة عن 

نسًخا ورقیة مجانیة من ھذه المستندات عند  MHSHFCأقرب وقت ممكن من بدء الخدمة. وسیوفر 
الطلب في قسم الطوارئ ومكاتب التسجیل. وتتاح أیًضا نسخ ورقیة مجانیة عن طریق البرید أو من خالل 

 .5، الخیار 281-312-4000أو  281-312-4012االتصال على رقم 

ترجمات لسیاسة اإلعانات المالیة والملخص المكتوب بلغة  MHSHFC: یقدم توفیر نسخ مترجمة -د
واضحة، وطلب الحصول على اإلعانة المالیة، وسیاسة الفوترة وتحصیل األموال لغیر مجیدي اللغة 

http://memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program/
http://memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program/
http://memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program/
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ع الذي یتلقى الخدمات الصحیة في فرد من المجتم 1000أو  5% اإلنجلیزیة وھم یمثلون نسبة أقل من
نسًخا ورقیة مجانیة من ھذه المستندات على  MHSHFCمرافق المستشفیات التابعة للشركة. وسیوفر 

الموقع الخاص بھ عند الطلب في قسم الطوارئ ومكاتب التسجیل. وتتاح أیًضا نسخ ورقیة مجانیة عن 
 .5، الخیار 281-312-4000أو  281-312-4012طریق البرید أو من خالل االتصال على رقم 

عانة المالیة في أماكن واضحة ومرئیة للجمھور، ومن : ستُنَشر جمیع اإلعالنات المتعلقة باإلاإلعالنات -ه
ومكاتب  MHSHFCمستشفى بین ھذه األماكن على سبیل المثال ال الحصر قسم الطوارئ الخاص ب

تسجیل المرضى. وستشیر ھذه اإلعالنات إلى بدایة إتاحة اإلعانة المالیة وستشتمل على رقم ھاتف 
 زید من المعلومات.للتواصل مع المستشار المالي للحصول على م

إشعاًرا في مكان بارز یفید توفر اإلعانة المالیة مصحوبًا  MHSHFCسینشر موقع  :الموقع اإللكتروني -و
أیًضا سیاسة  MHSHFCللحصول على ھذه اإلعانة. وسینشر بتوضیح یتناول إجراءات التقدیم 

السیاسة وغیر المدرجین فیھا، اإلعانات المالیة الصادرة عنھ وقائمة بمزودي الخدمة المدرجین في ھذه 
وملخًصا بلغة واضحة، وطلب الحصول على اإلعانة المالیة، وسیاسة الفوترة وتحصیل األموال على 

   موقعھ اإللكتروني للشركة:
program/-assistance-http://memorialhermannfirstcolony.com/financial 

 MHSHFCستشتمل تلك اإلفادات على نص یفید التزام المریض بإخطار  :فواتیر المرضى وإفاداتھم -ز
ة متوفرة، وسیشتمل أیًضا على إخطار بسیاسة اإلعانات المالیة الصادرة عن بأي تغطیة تأمینیة صحی

MHSHFC ورقم ھاتف مخصص لطلب اإلعانة المالیة، وعنوان الموقع اإللكتروني الذي یمكن من ،
 خاللھ الحصول على مستندات اإلعانات المالیة.

: یمكن للمرضى إرسال طلب كتابي للحصول على نسخٍ مجانیة من ھذه الوثائق عبر البرید أو الفاكس -ح
البرید أو الفاكس إلى العنوان الوارد أدناه یحتوي على االسم الكامل للفرد وعنوان البرید الذي یود 

 .MHSHFCالمرسل تلقي ھذه النسخ علیھ من 
 

Memorial Hermann Surgical Hospital First Colony  
Attn: Financial Assistance  
16906 Southwest Freeway 
Sugar Land, Texas 77479  

 281-566-54717الفاكس: 

یتم تحدید اإلعانة المالیة وفقًا إلجراءات من بینھا خضوع طالب اإلعانة إلى تقییٍم فردي لالحتیاجات  :معاییر األھلیة -2
 المالیة، وفیما یلي توضیح لتلك اإلجراءات:

طلب اإلعانة المالیة، والتي نتوقع فیھا من المریض أو الضامن تعاونھ أثناء خضوعھ لمرحلة التقییم،  إجراءات -أ
 وتقدیم المعلومات الشخصیة أو المالیة والوثائق المتعلقة بتحدید معاییر األھلیة االفتراضیة.

 
بموجب ھذه السیاسة، جھوًدا معقولة لتحدید مدى أھلیة الفرد للحصول اإلعانة المالیة  MHSHFCسیبذل  -ب

في ملخص  MHSHFCوذلك بھدف تقدیم إخطاٍر إلى المریض بشأن سیاسة اإلعانات المالیة الصادرة عن 
اإلجراءات التالیة  MHSHFC. وباإلضافة إلى ذلك، سیطبق MHSHFCبلغة واضحة قبل الخروج من 

 إلخطار المرضى بسیاسة اإلعانة المالیة الصادرة عنھا:
 

i( إذا قدم المریض و/أو العائلة طلبًا غیر مستوف للبیانات، فسیخطر  :مستوفیة للبیاناتالطلبات غیر ال
MHSHFC  طالب اإلعانة كتابیًا بما یلزم توفیره من معلومات أو مستندات إضافیة خالل خمسة وأربعون

 ) یوًما من استالم استمارة الطلب األولیة.45(

http://memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program/
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ii( ستشتمل ھذه اإلفادات على بیان یلتزم فیھ المریض بإخطار  :إفادات المرضىMHSHFC  بأي تغطیة
مستشفى تأمینیة صحیة متوفرة، وستشتمل أیًضا على إخطار بسیاسة اإلعانة المالیة الخاصة ب

MHSHFC ورقم ھاتف مخصص لطلب اإلعانة المالیة، وعنوان الموقع اإللكتروني الذي یمكن من ،
 تندات اإلعانة المالیة.خاللھ الحصول على مس

iii(  سینشر موقع  :للمستشفىالموقع اإللكترونيMHSHFC  إشعاًرا في مكان بارز یفید توفر اإلعانة المالیة
على الموقع  MHSHFCمصحوبًا بتوضیح یتناول إجراءات التقدیم للحصول على ھذه اإلعانة. وسینشر 

 اإللكتروني التالي:
program/-assistance-http://memorialhermannfirstcolony.com/financial . سیاسة

اإلعانات المالیة الصادرة عنھ باإلضافة إلى قائمة بمزودي الخدمة المدرجین في ھذه السیاسة وغیر 
، وملخص بلغة واضحة، واستمارة طلب الحصول على اإلعانة المالیة، وسیاسة الفوترة فیھا المدرجین

 وتحصیل األموال.
iv( سیوفر  :الوثائق المتاحة عند الطلبMHSHFC  نسًخا ورقیة مجانیة لسیاسة اإلعانة المالیة باإلضافة إلى

قائمة مزودي الخدمة المدرجین في ھذه السیاسة وغیر المدرجین فیھا، وملخص بلغة واضحة، واستمارة 
طلب الحصول على اإلعانة المالیة، وسیاسة الفوترة وتحصیل األموال لدى طلبھا في قسم الطوارئ ومكاتب 

 التسجیل.
 

م مصادر البیانات الخارجیة المتاحة للجمھور التي تقدم معلومات بشأن قدرة المریض أو الضامن على استخدا -ج
 .Experianأو  TransUnionالدفع بما في ذلك نقاط األھلیة االئتمانیة من خالل شركة 

 
ت وسجل مدفوعا MHSHFCمراجعة ذمم المریض المدینة المستحقة مقابل الخدمات السابقة المقدمة في  -د

 المریض أو مدیوناتھ المعدومة.
 
على الدخل وعدد أفراد العائلة ومستوى الفقر  MHSHFCتعتمد مستویات اإلعانة المالیة المقدمة من  -ه

 الفیدرالي، ویمكن للمرضى المؤمن علیھم وغیر المؤمن علیھم التقدم للحصول على اإلعانة المالیة.
 
یة على المعاییر الواردة فیما یلي، وقد تختلف األھلیة بناًء تتوقف أھلیة المریض للحصول على اإلعانة المال -و

على وضع المریض المادي، والظروف المالیة المخففة، وتوافر مزایا الرعایة الصحیة من الغیر. وسیتم 
مراجعة معاییر األھلیة سنویًا بعد نشر الحكومة الفیدرالیة لمعاییر مستویات الفقر الفیدرالیة، ویمكن أن تخضع 

عائالت ذات الدخول التي تتجاوز تلك المنصوص علیھا في المبادئ التوجیھیة الواردة فیما یلي ألغراض ال
 اعتبارات خطة الدفع.

یجب وفقًا لمستویات الفقر الفیدرالیة استخدام المعاییر التالیة لتحدید  :أھلیة المرضى للحصول على اإلعانة المالیة  -3
الخصومات المقدمة للمرضى غیر المؤمن علیھم والمرضى الذین ال یتمتعون بتغطیة تأمینیة كافیة من المؤھلین 

إتمام فوترة للحصول على اإلعانة المالیة، ویجب أیًضا على المرضى الذین ال یتمتعون بتغطیة تأمینیة كافیة 
التأمین المشمولین بھ قبل تأھلھم للخدمات الخیریة. وسیتم مراجعة الخصومات المقدمة للمرضى المؤھلین 

للحصول على اإلعانات المالیة قیاًسا على حدود النسبة المئویة للمبالغ المفوترة بشكل عام لضمان عدم تحمیل 
 المرضى مبالغ تفوق تلك المفوترة بشكل عام.

 :الرعایة المجانیة .أ

i.  إذا كان الدخل اإلجمالي السنوي لعائلة المریض غیر المؤمن علیھ یساوي أو یقل عن نسبة
من القیمة المحددة في المبادئ التوجیھیة الفیدرالیة الحالیة على النحو المبین في جدول  %200

كل عام)، فسیحق حساب المبالغ المفوترة بش -أھلیة الحصول على اإلعانة المالیة (المرفق أ 
) ولن 100%للمریض (أو أي طرف مسؤول آخر) الحصول على الرعایة المجانیة (بخصم 

 یتحمل أي دین من رصید الحساب.

http://memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program/
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ii.  من خالل برنامج " األولیة الصحیة للتغطیةسیحصل المرضى الخاضعینMedicare" ،
على  100%" على خصم بنسبة Medicaidمن خالل برنامج " الثانویة للتغطیة والمؤھلین

" واستالم دعوى مبتوت فیھا من Medicaidبرنامج " فواتیرمتبق بعد تحریر  رصیدأي 
THMP  أو جھة أخرى مصرح لھا بالدفع بموجب برنامجMedicaid. 

 :الرعایة ذات األسعار المخفضة .ب

i. ) وال یتعدى 200%للمرضى/األفراد الذین یتجاوز الدخل اإلجمالي السنوي ألسرھم نسبة (
من القیمة المحددة في المبادئ التوجیھیة الفیدرالیة لتعریف الفقر حق التأھل  400%نسبة 

 للحصول على خصم على المبلغ المفوتر بشكل عام والمقرر على المرضى المؤمن علیھم.

ii.  وللمرضى الذین علیھم أموال مستحقة بموجب فواتیر المستشفیات التابعین لھا حق الحصول
من إجمالي  10%) تجاوز الرصید نسبة 1ى خصم إذا تم استیفاء جمیع المعاییر التالیة: عل

) أن یكونوا غیر قادرین على دفع كل الرصید المتبقي من 2الدخل السنوي لعائلة الفرد، 
دوالر أمریكي على األقل. وفي  5,000) أن یكون رصید الفاتورة 3الفاتورة أو جزٍء منھ، 

توقع من المریض أو الضامن التعاون مع إجراءات سیاسة اإلعانات ظل ھذه الظروف، ن
المالیة، كما نتوقع منھ تقدیم المعلومات الشخصیة أو المالیة والوثائق المتعلقة بتحدید معاییر 

 10%األھلیة. وفي حالة الموافقة علیھ، سیتحمل المریض مسؤولیة دفع ما ال یزید عن نسبة 
السنوي لألسرة لسداد المبالغ المستحقة أو یُطبق خصم المبلغ من إجمالي الدخل اإلجمالي 

 المفوتر بشكل عام، أیھما أقل وأكثر فائدة بالنسبة للوضع المالي للمریض.

 :الجدول الزمني لألھلیة -4

بالنسبة للمرضى غیر المؤمن علیھم، ستسري قرارات اإلعانة المالیة والقرارات المتعلقة باألھلیة   -أ
االفتراضیة بأثر رجعي بالنسبة ألرصدة الدفع الذاتي المفتوحة وحالة الرعایة الصحیة الحالیة، وسیتم 

تتضرر أھلیتھم نتیجة ولن  3تحدید أھلیة المرضى بناًء على العوامل المبینة في قسم اإلجراءات رقم 
لسداد مبالغ فوریة أو حسنة التوقیت. وباإلضافة إلى ذلك، سیُمنح المریض الذي سیكمل طلب اإلعانة 
المالیة إعانة مالیة إضافیة مستقبلیة لمدة ستة أشھر بدون الحاجة إلى مزید من اإلجراءات التي یتعین 

بأي تغییر جوھري یحدث لوضعھ  MHSHFCعلى المریض اتخاذھا، ویتعین على المریض إبالغ 
) أشھر التي قد تؤثر على قرار أھلیة الحصول على اإلعانة المالیة في 6المالي خالل فترة الستة (

نتیجة عدم إفصاح المریض عن أي تحسن ملموس  -) یوًما من التغییر. وللمستشفى 30غضون ثالثین (
 دوث ذلك التحسن.إلغاء تقدیم أي إعانة مالیة بعد ح -في الدخل العائلي 

: تقتصر اإلعانة المالیة على الخدمات الطبیة الطارئة أو الضروریة المقدمة الخدمات الضروریة الطارئة أو الطبیة .5
بموجب القانون  MHSHFCداخل المستشفیات، وال یھدف أي بند في ھذا القسم إلى تغییر التزامات أو ممارسات 

 الدفع. الوالئي أو الفیدرالي المتعلق بمعالجة الحاالت الطبیة الطارئة بغض النظر عن قدرة المریض على

 إجراءات طلب اإلعانة .6

: یتعین إكمال طلب اإلعانة المالیة وتقدیمھ مع المستندات الداعمة، لذلك تتوافر نسخ مجانیة كیفیة التقدیم -أ
من خالل  MHSHFCمستشفى الخاص بمن طلبات اإلعانة المالیة لتنزیلھا من الموقع اإللكتروني 

assistance-http://memorialhermannfirstcolony.com/financial- الرابط التالي:
program/ مستشفى التسجیل ب وتتوفر أیًضا نسخ ورقیة مجانیة في قسم الطوارئ وفي مكاتب

MHSHFC وتتاح أیًضا نسخ ورقیة مجانیة عن طریق البرید أو من خالل االتصال على رقم .
 .5، الخیار 281-312-4000أو  4012-312-281

http://memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program/
http://memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program/
http://memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program/
http://memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program/
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یجوز لطالبي اإلعانة إرسال الطلب المكتمل والوثائق الداعمة إلى المستشار المالي للمستشفى أو إرسالھا  -ب
بالبرید إلى العنوان المذكور أدناه، ویمكن للمرضى معرفة موقع المستشار المالي للمستشفى عن طریق 

ستشارین المالیین. ولتوجیھ أسئلة بشأن إجراءات تقدیم زیارة مكتب االستعالم وطلب التحدث مع أحد الم
الطلب أو المساعدة في تعبئة الطلب أو التحقق من حالة الطلب المقدم، یرجى التوجھ إلى المستشارین 

أو االتصال بالرقم  MHSHFCالمالیین المتاحین في المستشفیات لتقدیم المساعدة بشكل مباشر في 
 .5، وتحدید االختیار رقم 281-312-4000أو  4012-312-281

 عنوان إرسال الطلبات المكتملة: -ج
Memorial Hermann Surgical Hospital First Colony  

Attn: Financial Assistance   
16906 Southwest Freeway  
Sugar Land, Texas 77479 

 -أو-

 281-566-5417فاكس: 

إجراءات طلب الحصول على اإلعانة المالیة أو األھلیة یجوز ألي من األفراد المذكورین فیما یلي بدء  -د
) ممثل المریض أو ممثل الضامن، ii) المریض أو الضامن، (iاالفتراضیة خالل فترة تقدیم الطلبات: (

)iii ممثل (MHSHFC ) نیابةً عن المریض / طالب اإلعانةiv.الطبیب المعالج للمریض ( 

بصرف النظر عن االعتبارات الموضحة في مواضع أخرى من سیاسة اإلعانة المالیة الحالیة، فمن  -ه
المسؤولیات التي یتحملھا المریض التعاون في تنفیذ إجراءات اإلعانة المالیة والمشاركة فیھا بشكل كامل. 

المستندات والشھادات ویشمل ذلك تقدیم المعلومات بشأن أي تغطیة صحیة متاحة من الغیر، وتقدیم جمیع 
المطلوبة تقدیًما فوریًا في الوقت المناسب وذلك من أجل التقدم للحصول على التمویل من خالل البرامج 

، أو مسؤولیة الغیر، Medicaid، أو برنامج Medicareالحكومیة أو البرامج األخرى (مثل برنامج 
من أجل تحدید أھلیة المریض للحصول أو برنامج تمویل ضحایا الجرائم، وغیر ذلك من برامج)، أو 

على إعانة مالیة أخرى. وقد یؤدي عدم القیام بذلك إلى التأثیر سلبًا على النظر في طلب تقدیم اإلعانة 
) یوًما 30المالیة للمریض، وعلى المرضى تقدیم المعلومات والشھادات والمستندات في غضون ثالثین (

بشأن وجود ظروف قاھرة، وعلى  MHSHFCشركة ما لم یتم إخطار  MHSHFCمن طلب 
 المریض أیًضا (أو الكفیل / الممثل) إكمال طلب اإلعانة المالیة وتوقیعھ.

یمكن للمستشار المالي مساعدة طالب اإلعانة في إجراءات تقدیم طلب الحصول على اإلعانة المالیة، وإذا  -و
تقدیم الطلب واستكمالھ  MHSHFCكان المریض متوفى ولم یتم تحدید طرف مسؤول، فیجوز لممثل 

 باستخدام المعلومات والوثائق المتاحة.

 :دخل العائلة -8

یجوز للمریض تقدیم وثیقة واحدة أو أكثر من الوثائق التالیة إلثبات دخل العائلة، وذلك في حالة توفرھا،  .أ
تقدیم وثیقة وفي حالة زیادة عدد الموظفین في عائلة المریض عن فرد واحد، فیجب على كل شخص 

 واحدة أو أكثر من الوثائق الواردة فیما یلي:

i. .أحدث إقرار مقدم لضریبة الدخل الفیدرالي 
ii.  أحدث نسخة من استمارةW-2  1099واستمارة. 
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iii.  أحدث إیصال دفع (أو، حسب االقتضاء، نسخة من بیان البطالة، أو خطاب الضمان
 االجتماعي، وما إلى ذلك).

iv. ة الدفع النقدي.بیان من صاحب العمل في حال 
v. .أي إثبات آخر مقدم من الغیر یتعلق بدخل العائلة 

لن یعتبر أي طلب مقدم للحصول على اإلعانة المالیة غیر مستوف للشروط في حالة عدم تقدیم طالب  .ب
الدخل اإلعانة للمستندات أو في حالة تقدیم طالب اإلعانة الموقِّع على الشھادة لمستند واحد على األقل یبین 

الذي یحصل علیھ كل فرد من أفراد العائلة (بما في ذلك المریض) الورادین أعاله، أو في حالة عدم تمكن 
 طالب اإلعانة الموقِّع على الشھادة من تقدیم ھذه المستندات.

یجب على مقدم الطلب توقیع إقرار الطلب. ویجوز للمستشفى التراجع عن قراره أو تعدیلھ وذلك إذا  .ت
 قت الحق دلیل یثبت عدم صحة المعلومات المقدمة.ظھر في و

أي مستندات إضافیة إلثبات  MHSHFC: ال تتطلب سیاسة اإلعانات المالیة الصادرة عن المستندات اإلضافیة
األصول أو النفقات المتكبدة، ومع ذلك یجوز لطالبي اإلعانة تقدیم مستندات إضافیة بشأن األصول المملوكة أو 
النفقات المتكبدة أو الدخل الذي یحصلون علیھ أو دیونھم غیر المسددة أو غیر ذلك من ظروف تُظھر الضوائق 

دف تدعیم طلبھم للحصول على اإلعانة المالیة المساویة للمبالغ المؤھلین للحصول المالیة التي یمرون بھا، وذلك بھ
 علیھا بموجب سیاسة اإلعانة المالیة الحالیة أو التي تزید عن ھذه المبالغ.

: إذا ثبت أن طالب اإلعانة تعّمد تقدیم بیانات مغلوطة أو مضللة بشأن قدرتھ على المعلومات المغلوطة أو المضللة -9
ع النفقات الطبیة، فیجوز للمستشفى رفض الطلبات المقدمة منھ حالیًا أو تلك التي ستقدم مستقبالً، أما في حالة دف

قراره على المعلومات الصحیحة. وإذا كانت  MHSHFCتقدیمھ معلومات مغلوطة عن غیر عمد، فسوف یبني 
لمقدمة من المریض، فیجوز للمستشفى إلغاء ھذه اإلعانة المالیة قد ُمنحت بالفعل بناًء على المعلومات المغلوطة ا

بجمیع الحقوق القانونیة المتعلقة بسداد المریض أي مبالغ  MHSHFCاإلعانة المالیة، وفي ھذه الحالة یحتفظ 
القرار بناًء على  MHSHFCتكون مستحقة. وأما إذا كان تقدیم المعلومات المغلوطة بدون قصد، فسیراجع 

 المعلومات الصحیحة.

 

  إلشارات المرجعیة:ا

سیاسة تحویل المرضى (امتثاًال لقانون العالج الطبي في حاالت الطوارئ وقانون العمل وقانون التحویل الخاص بوالیة 
 تكساس)

 ملخص بلغة بسیطة للمساعدات المالیة
 طلب الحصول على المساعدة المالیة

 سیاسة تحریر الفواتیر والتحصیل
 
 
 

   المالحق:

 حساب المبالغ المفوترة بشكل عام -الملحق أ

 المبادئ التوجیھیة الفیدرالیة لتعریف الفقر -الملحق ب
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 تابع الصفحة التالیة.
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 حساب المبالغ المفوترة بشكل عام -الملحق أ

لحساب رسوم  MHSHFCیعتمد حساب المبالغ المفوترة بشكل عام على إجراءات الفوترة والتدوین المستخدمة في 
مقابل الخدمات الصحیة الطارئة أو العاجلة، وسیتم قسمة إجمالي المدفوعات المسموح بھا من برنامج  Medicareبرنامج 

Medicare لحساب نسبة المبالغ المفوترة. 1یطرح ھذا الرقم من على إجمالي الرسوم المفوترة لھذه الطلبات، وس 
/ إجمالي رسوم  Medicare) = المبلغ المسموح بھ للمریض في برنامج IPنسبة المبالغ المفوترة للمریض المنوم (

 Medicare المریض في برنامج
/ إجمالي  Medicare للمریض في برنامج) = المبلغ المسموح بھ OPنسبة المبالغ المفوترة لمرضى العیادات الخارجیة (

 Medicareرسوم المریض في برنامج 

 
 مریض خارجي مریض داخلي المرفق

  Memorial Hermann Surgical Hospital – First Colony %30 %13مستشفى 

 ):2019یونیو إلى  2018(من یولیو  2019فیما یلي توضیح للمبالغ المفوترة بشكل عام خالل السنة المالیة 
 13%المبالغ المفوترة بشكل عام للمرضى الخارجیین: 

 30%المبالغ المفوترة بشكل عام للمرضى الداخلیین:  

 تابع الصفحة التالیة.
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 المبادئ التوجیھیة الفیدرالیة لتعریف الفقر -الملحق ب 

إلجمالي الدخل الشھري متى أدخلت أي تعدیالت على المبادئ سیُراَجع جدول أھلیة الحصول على اإلعانة المالیة وفقًا 
 التوجیھیة الفیدرالیة لتعریف الفقر، ویجرى تحدیث الجدول كل عام.

جدول أھلیة الحصول على اإلعانة المالیة وفقًا إلجمالي الدخل الشھري ھو جدول الدخل الحالي الذي یستخدمھ 
MHSHFC جب سیاسة اإلعانة المالیة الحالیة.في تحدید أھلیة اإلعانة المالیة بمو 

یستند جدول أھلیة الحصول على اإلعانة المالیة وفقًا إلجمالي دخل العائلة الشھري على المبادئ التوجیھیة الفیدرالیة لتعریف 
الفقر وجدول أھلیة المنطقة الصحیة لمستشفى مقاطعة ھاریس، وفقًا للتعدیالت التي تدخلھا ھاتان الوكالتان الحكومیتان 

 الجدول المذكور اآلن لالطالع علیھ من خالل الرابط التالي:  المعنیتان من وقت آلخر، ویتوفر

 یرجى االطالع على الجدول الوارد فیما یلي:

Memorial Hermann Surgical Hospital First Colony 
 جدول أھلیة الحصول على اإلعانة المالیة وفقًا إلجمالي الدخل

 2019) لعام FPGالمبادئ التوجیھیة الفیدرالیة لتعریف الفقر (
 اإلعانة المالیة بناًء على عدد أفراد األسرة.إجمالي الدخل السنوي أو الشھري للمؤھلین للحصول على 

 
من المبادئ التوجیھیة الفیدرالیة  %100

 لتعریف الفقر
من المبادئ التوجیھیة الفیدرالیة  %200

 لتعریف الفقر
من المبادئ التوجیھیة الفیدرالیة لتعریف  %400

 الفقر

عدد أفراد 
 األسرة

 الدخل الشھري الدخل السنوي الدخل الشھري السنويالدخل  الدخل الشھري الدخل السنوي

 دوالر 4,163 دوالر 49,960 دوالر 2,082 دوالر 24,980 دوالر 1,041 دوالر 12,490 1

 دوالر 5,637 دوالر 67,640 دوالر 2,818 دوالر 33,820 دوالر 1,409 دوالر 16,910 2

 دوالر 7,110 دوالر 85,320 دوالر 3,555 دوالر 42,660 دوالر 1,778 دوالر 21,330 3

 دوالر 8,583 دوالر 103,000 دوالر 4,292 دوالر 51,500 دوالر 2,146 دوالر 25,750 4

 دوالر 10,057 دوالر 120,680 دوالر 5,028 دوالر 60,340 دوالر 2,514 دوالر 30,170 5

 دوالر 11,530 دوالر 138,360 دوالر 5,765 دوالر 69,180 دوالر 2,883 دوالر 34,590 6

 دوالر 13,003 دوالر 156,040 دوالر 6,502 دوالر 78,020 دوالر 3,251 دوالر 39,010 7

 دوالر 14,477 دوالر 173,720 دوالر 7,238 دوالر 86,860 دوالر 3,619 دوالر 43,430 8

 دوالر لكل شخص إضافي لتحدید المبدأ التوجیھي الفیدرالي للفقر. 4,420إضافة  تتمأشخاص،  8بالنسبة لوحدات األسرة التي تزید عن 


