
 الملحق أ
 

 حساب المبلغ المستحق عموًما لألفراد المؤھلین للحصول على المساعدة المالیة
 

 -عدا اإلجراءات التجمیلیة واالختیاریة  -تقصر المستشفى المبلغ المستحقة على األفراد المؤھلین وفقًا لسیاسة المساعدة المالیة ھذه الذین حصلوا على خدمات 
. كما تقصر المستشفى المسؤولیة المالیة للمرضى المؤھلین على أقل من التكلفة اإلجمالیة. Medicareالمعتادة للمرضى المشمولین بـتقتصر على المبالغ 

لخدمات على جمیع ا المبالغ المعتادةوتحدث المستشفى بصفة دوریة، مرة على األقل كل عام، حساب المبالغ المعتادة وتعید تقییم الطریقة المستخدمة. وتعتمد 
یوًما قبل تاریخ سریان السیاسة أو في كل   120شھًرا) وتنتھي بحد أقصى  12وتقریرھا بدایة من نھایة فترة استعراض حدیثة ( Medicareالمقدمة لمرضى 

 الحالیة كما یلي: المبالغ المعتادةینایر بعدھا. ویكون حساب  1
 

 الكلیة = نسبة المبالغ المعتادة Medicareالمتوقع / إجمالي رسوم  Medicareإجمالي بدل 
 )2016ینایر  1% تسري من 16(المبالغ المعتادة الحالیة 

 
 

ن أو یتم حساب المسؤولیة المالیة لألفراد المؤھلین كما یلي وتطبیقھا على التزامات المرضى فقط (عدا أي جزء یفترض أو یسدد عن طریق التأمی
 الكیانات األخرى نیابة عن المریض).

 

 
أدناه نسبة األھلیة لسیاسة المساعدة نسبة المبالغ المعتادة = المسؤولیة المالیة لألفراد نذكر   Xإجمالي الرسوم الكلیة للخدمات المقدمة 

 المالیة وأحدث المبادئ التوجیھیة لمستوى الفقر الفیدرالي المنشورة مؤخًرا:

 

 األھلیة لسیاسة المساعدة المالیة % الدخل السنوي ھو
 % أو مجانًا100 % من مستوى الفقر الفیدرالي200أقل من 

 %75 % من مستوى الفقر الفیدرالي250% إلى أقل من 200
 %50 % من مستوى الفقر الفیدرالي300% إلى أقل من 250

 %25 %350% إلى 300
 %0 %350أكبر من 

 
 

 األفراد
 

 في األسرة أو العائلة
 % مستوى الفقر100

 
 الدخل السنوي

 % مستوى الفقر200
 

 الدخل السنوي
 % مستوى الفقر250

 
 الدخل السنوي

 % مستوى الفقر300
 

 الدخل السنوي
 % مستوى الفقر350

 
 الدخل السنوي

 دوالر 41,195 دوالر 35,310 دوالر 29,425 دوالر 23,540 دوالر 11,770 1
 دوالر 55,755 دوالر 47,790 دوالر 39,825 دوالر 31,860 دوالر 15,930 2
 70,315 دوالر 60,270 دوالر 50,225 دوالر 40,180 دوالر 20,090 3
 دوالر 87,325 دوالر 74,850 دوالر 62,375 دوالر 49,900 دوالر 24,950 4
 دوالر 99,435 دوالر 85,230 دوالر 71.025 دوالر 56,8520 دوالر 28,410 5
 دوالر 113,995 دوالر 97,710 دوالر 81,425 دوالر 65,140 دوالر 32,570 6
 دوالر 128,555 دوالر 110,190 دوالر 91,825 دوالر 73,460 دوالر 36,730 7
 دوالر 143,115 دوالر 122,670 دوالر 102,225 دوالر 81,780 دوالر 40,890 8

بالنسبة لألسر المكونة من أكثر من 
 أفراد، یتم إضافة إلى كل فرد آخر 8

 دوالر 14,560 دوالر 12,480 دوالر 10,400 دوالر 8,320 دوالر 4,160
 

 .3237-3236، الصفحات 14ورقم  80، المجلد Federal Registerالمصدر: 
 
 

 یتم تطبیق المبالغ المعتادة على الخدمات المقدمة من أقسام المرضى الداخلیین والمرضى الخارجیین بالمستشفى.


