
 
 

ص بأسلوب مبسط لس�اسة األهل�ة للمساعدة المال�ة 
ّ

 ملخ
 

 من �مكنهم التقدم بالطلبات: 
 إن س�اسة األهل�ة للمساعدة المال�ة توفر رعا�ة مجان�ة ألولئك األشخاص الذين قاموا بتج��ة جميع خ�ارات الدفع األخرى، 

. % من المبادئ التوجيه�ة 250ولديهم دخل أ�ة ال يتجاوز   • ي العام الحا�ي
 الف�درال�ة لتع��ف الفقر �ف

 تقدم بطلب مكتمل و�شكل سل�م من أجل الحصول ع� المساعدة المال�ة.  •
إذا كنت مؤهً� للحصول ع� المساعدة المال�ة، لن تفرض عل�ك رسوم تتجاوز المبالغ المحتسبة �شكل عام للرعا�ة الطارئة   •

ا.  ور�ة طب��  أو ال�ف
. وقد تتاح المساعدة الم ي وما�ي كب�ي ا إذا كنت قد تعرضت لحادث طيب ي حاالت ال�وارث أ�ض�

 ال�ة �ف

 
 ك�ف�ة تقد�م الطلبات: 

SPECTRUM HEALTH : 
 Spectrumبالحضور الشخ�ي عن ط��ق ز�ارة مكتب المعلومات أو قسم الطوارئ أو مكتب التسج�ل بأي مستش�ف لدى  •

Health  100، بما يتضمن الحرم الرئ��ي وعنوانه هو Michigan, Grand Rapids, MI 49503 
ا إ�:  • �د العادي، أرسل خطاب�  Spectrum Health Butterworth Hospital Financial Counselingع�ب ال�ب

Office, 100 Michigan, Grand Rapids, MI 49503 
 1.844.838.3115من خالل االتصال ع� الرقم:   •
•  : ي

وىف  sistancehttp://www.spectrumhealth.org/financialas من خالل االنتقال إ� الرابط اإلل��ت
•  : ي

وىف �د اإلل��ت  FinancialCounseling@spectrumhealth.org عن ط��ق التواصل مع المستشار الما�ي ع�ب ال�ب
SPECTRUM HEALTH LAKELAND : 

 الطوارئ أو مكتب بالحضور الشخ�ي عن ط��ق ز�ارة مكتب المعلومات أو قسم  •
 ، بما يتضمن الحرم الرئ��ي وعنوانه هوSpectrum Health Lakeland�سج�ل بأي مستش�ف لدى 

1234 Napier Avenue, St. Joseph, MI 49085 
ا إ�:  • �د العادي، أرسل خطاب�  Spectrum Health Lakeland, PO Box 410, St Joseph, MI 49085ع�ب ال�ب
 1.844.408.4103الرقم:  من خالل االتصال ع�  •
•   : ي

وىف من خالل االنتقال إ� الموقع اإلل��ت
-visitor-https://www.spectrumhealthlakeland.org/patient

assistance-illing/financialguide/patient/b  
•  : ي

وىف �د اإلل��ت  SHLfinancialcounseling@spectrumhealth.org عن ط��ق التواصل مع المستشار الما�ي ع�ب ال�ب

 
 للحصول ع� �سخ� مجان�ة من الس�اسة وتقد�م الطلبات: 

 استخدم جهات االتصال المذكورة أعالە.  •
ون�ة   • تتاح ترجمات للس�اسة وهذا الملخص وطلب التقد�م بلغات أخرى عند الطلب أو من خالل ز�ارة المواقع اإلل��ت

 المذكورة أعالە. 

 
 تتاح المساعدة: 

المال�ة. و�مكن الوصول إليهم ع�ب  يتاح محامون ومستشارون ماليون لمساعدتك ع� إ�مال طلب الحصول ع� المساعدة  
ي  

�ف ا مساعدتك  أ�ض� �مكنهم  الطلبات". كما  تقد�م  "ك�ف�ة  قسم  ي 
�ف الموضح  النحو  التواصل معهم ع�  أو  ي 

الهات�ف االتصال 
ف الص�ي (   Medicaid) أو  Health Insurance Exchangeالتسج�ل للحصول ع� التغط�ة من خالل برامج تبادل التأمني

ي وال�ة م�ش�غان
 . �ف
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