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COMMONSPIRIT HEALTH 
 ملحق السیاسة التنظیمیة

 
 2021یولیو،  1  تاریخ السریان:  Finance G-003A-2  الملحق 

 أوریغون  -المساعدة المالیة    الموضوع: 
 
 

 السیاسات ذات الصلة 
   المالیةالمساعدة  ،CommonSpirit Finance G-003 لدى الساریة  التنظیمیة السیاسة
 الفوترة وعملیات التحصیل  ،CommonSpirit Finance G-004 لدى الساریة  التنظیمیة السیاسة

المساعدة   ،CommonSpirit: G-003  لدى  الساریة  المشتركة  التنظیمیة  السیاسة")  الملحق"  إلیھ  ُیشار(  ھذا  أوریغون  والیة  ملحق  یكمل
  الرعایة   بتوفیر   یتعلق   فیما   لھا   واالمتثال   أوریغون   والیة   ولوائح   قوانین   ضوء   في   الضرورة،   حسب   ، ") المالیة   المساعدة   سیاسة "   إلیھا   ُیشار (   المالیة

 .  المالیة   المساعدة   سیاسة   في "  أخرى   قوانین   مع   التنسیق "   للقسم   وفًقا   بالمستشفى،   الخیریة 
 

  أوریغون،  والیة   في   الضرائب   من  المعفاة  الفرعیة   والشركات   CommonSpirit Health  لـ   التابعة  الشركات   جمیع   على   الملحق   ھذا   ینطبق 
  كان   أو   المالیة   المساعدة   سیاسة  أحكام   من   حكم   أي  مع   یتعارض   الملحق   ھذا   في   بند   أي  كان  إذا .  المالیة   المساعدة   سیاسة   في   المحدد   النحو   على 

 .  الملحق   ھذا  فسیسود  معھ،  یتوافق   ال
 

 التعریفات 
 

A. دون  وطفل والد أو  المنزلیون، الشركاء أو الزوجان، أو الواحد الفرد أي األسرة،  أفراد جمیع دخل " األسرة  دخل " یشمل  
  مالیاً   مسؤوالً   الوالد  أو   المنزلي،  الشریك   أو   الزوج،  أو   الفرد،  ھذا  یكون   الذین  اآلخرین  واألفراد  مًعا؛   یعیشون  عاًما،  18  سن

 .  المنقحة أوریغون قوانین من)  6( 442.612 للفقرة  وفًقا عنھم،
 

 األھلیة للحصول على المساعدة المالیة 
 

A.  خدمة  المالیة  المساعدة على  للحصول  المؤھل المریض سیتلقى المنقحة،  أوریغون  قوانین من 442.614 للفقرة وفًقا  
EMCare ُمخفّضة  أو  مجانیة  . 

 
B.  بعض  استیفاء یجب فإنھ  افتراضیة، مالیة  مساعدة  على  للحصول  مؤھالً  تكن لم  إذا  المالیة، المساعدة  سیاسة  لشروط  وفًقا  

 : یلي بما ھذه  األھلیة معاییر الملحق  ھذا ُیحدِّث. المالیة المساعدة  على  للحصول  المریض  یتأھل حتى األھلیة معاییر
 

Mercy Medical Center   :في روزبیرغ 
 .  الفیدرالي الفقر  مستوى من أقل  أو  %400  المریض أسرة  دخل  یبلغ أن  یجب •
 .  مجانیة  رعایة الفیدرالي الفقر مستوى  من أقل أو  %200  أسرتھ دخل  یبلغ مریض  أي سیتلقى •
  تصل   ُمخفّضة  رعایة  الفیدرالي  الفقر  مستوى  من  %300 و  %201  بین  أسرتھ  دخل  یتراوح  مریض  أي  سیتلقى •

)  جھات(  جھة  أي   قبل   من  وجدت،   إن  الدفع،  بعد  للمریض   المقدمة  EMCare  لخدمة   حسابھ  رصید  من  %75   إلى
 .  خارجیة 

  تصل   ُمخفّضة  رعایة  الفیدرالي  الفقر  مستوى  من  %400 و  %301   بین  أسرتھ  دخل  یتراوح  مریض  أي  سیتلقى •
  بعد  للمریض المقدمة  EMCare لخدمة  حسابھ رصید من المستشفى  لمنشأة عام  بشكل المطلوبة المبالغ إلى

 .  خارجیة)  جھات (  جھة   أي قبل من وجدت،  إن الدفع،
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St. Anthony Hospital   :في بندلتون 
 .  الفیدرالي الفقر  مستوى من أقل  أو  %400  المریض أسرة  دخل  یبلغ أن  یجب •
 .  مجانیة  رعایة الفیدرالي الفقر مستوى  من أقل أو  %200  أسرتھ دخل  یبلغ مریض  أي سیتلقى •
  تصل   ُمخفّضة  رعایة  الفیدرالي  الفقر  مستوى  من  %300 و  %201  بین  أسرتھ  دخل  یتراوح  مریض  أي  سیتلقى •

)  جھات(  جھة قبل  من  وجدت، إن الدفع، بعد للمریض المقدمة EMCare لخدمة  حسابھ  رصید  من %75  إلى
 .  خارجیة 

  تصل   ُمخفّضة  رعایة  الفیدرالي  الفقر  مستوى  من  %350 و   %301   بین  أسرتھ  دخل  یتراوح   مریض  أي  سیتلقى •
)  جھات(  جھة  أي   قبل   من  وجدت،   إن  الدفع،  بعد  للمریض   المقدمة  EMCare  لخدمة   حسابھ  رصید  من  %50   إلى

 .  خارجیة 
  تصل   ُمخفّضة  رعایة  الفیدرالي  الفقر  مستوى  من  %400 و  %351  بین  أسرتھ  دخل  یتراوح  مریض  أي  سیتلقى •

  بعد  للمریض المقدمة  EMCare لخدمة  حسابھ رصید من المستشفى  لمنشأة عام  بشكل المطلوبة المبالغ إلى
 .  خارجیة)  جھات (  جھة   أي قبل من وجدت،  إن الدفع،

 
 

 ، CommonSpirit: Finance G-003 لدى  الساریة  التنظیمیة السیاسة  في  علیھا المنصوص  األخرى  الشروط  جمیع  تظل 
 .  تغییر دون ، المساعدة المالیة 
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