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):Patient Financial Assistance Policy, FAPسیاسة المساعدة المالیة للمرضى (  

 Loma Linda University East Campus و Loma Linda University Medical Center كل من یعتبر
Hospital و Loma Linda University Surgical Hospital و Loma Linda University Health Beaumont-

Banning  (“ LLUMC”)   جزءاً من مؤسسة ذات طابع دیني تسعى لتلبیة احتیاجات الرعایة الصحیة للمرضى في منطقة
إن مھمة  "مسیح وجعل اإلنسان كامالً.مواصلة مسیرة الشفاء على خطى عیسى ال"ھي  LLUCHخدماتنا الجغرافیة.  إن مھمة 

LLUMC   موضحة بصراحة من خاللFAP  ھذه. إن المسؤولیة األولى واألھم بالنسبة إلىLLUMC   ھي رؤیة مرضاھا
یتلقون رعایة طبیة مالئمة بعطف وفي الوقت المناسب مع مراعاة خصوصیة المرضى وكرامتھم وموافقتھم المسبقة.  

 
التي تخص  FAPنحن مكرسون لضمان تقدیم رعایة رحیمة ذات جودة للجمیع بغض النظر عن قدرتھم على الدفع. تساعد 

LLUMC   على توفیر الخدمات الضروریة طبیاً ألعضاء مجتمعھا. وھذا یتضمن األشخاص الذین لیس لدیھم تأمین صحي
ین لدیھم تأمین ولكنھم ال یستطیعون دفع الجزء غیر المشمول وال یستطیعون دفع فواتیر المستشفى إضافةً إلى المرضى الذ

بالتغطیة من فواتیرھم. بناًء على الظروف وعلى دخل األسرة وحجمھا فلن یطلب من بعض المرضى الدفع مقابل الخدمات؛   
وقد یطلب من آخرین تقدیم دفعة جزئیة.   

من ھو المؤھل؟  

من توجیھات مستوى خط الفقر الفدرالي قد یكونوا مؤھلین للحصول على  أو أقل 350%إن المرضى الذین یكون دخل أسرھم
أو أقل من  200%. تتوفر الرعایة المجانیة للمریض غیر المؤّمن والذي یكون دخل أسرتھLLUMCالمساعدة من خالل 

من توجیھات  350%و 201%توجیھات خط الفقر الفدرالي. تتوفر خصومات جزئیة للمرضى المؤمنین وغیر المؤمنین بین
خط الفقر الفدرالي.  

. إذا كنت تحصل على خدمات من Medi-Calألن ذلك سیكون لمنفعتك، إذا كنت غیر مؤمن، فإننا نطلب منك تقدیم طلب إلى 
. خالل فترة التسجیل المفتوح، قد یكون بمقدورك Medi-Cal، یمكننا مساعدتك في عملیة تقدیم طلب إلى  LLUMCقبل 

. Covered Californiaطیة من خالل الحصول على التغ  

؟FAPماذا تغطي   

. تعتبر الخدمة ضروریة طبیاً عندما LLUMCالخدمات الصحیة الطارئة والضروریة طبیاً التي یتم تقدیمھا في  FAPتغطي 
تكون معقولة وضروریة لحمایة الحیاة أو لمتع حدوث مرض خطیر أو إعاقة كبیرة أو لتخفیف األلم. تستثنى من ھذا التعریف 

) خدمات التجمیل و/أو الجراحة 1خدمات فریدة حیث تتوفر معالجات بدیلة تكون فعالة طبیاً.  تتضمن األمثلة على ذلك: 
) تقویم العظام/األطراف 6) اإلجراءات الروبوتیة؛ 5) العالج بالبروتون؛ 4) تصحیح البصر؛ 3) خدمات العقم؛ 2میلیة؛ التج

ال تنطبق  ) خدمات أخرى تكون بشكل رئیسي لراحة المریض و/أو رفاھیة المریض.8) الحمل البدیل؛ أو 7االصطناعیة؛ 
FAP  على خدمات األطباء التي یتم تقدیمھا فيLLUMC یمكن الحصول على قائمة كاملة بالمزودین غیر المشمولین .

بالتغطیة بموجب ھذه السیاسة على   
assistance#llumc-center.lomalindahealth.org/financial-https://medical.  

)؟Amounts Generally Billed, AGBالمبالغ المفوترة عموماً (  

للرعایة الطارئة أو الرعایة األخرى الضروریة  Medicareأكثر من أسعار  FAPلن یتم تحمیل الفرد المؤھل للحصول على 
طبیاً.  
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كیفیة تقدیم طلب:  

  لكافة المرضى بدون تكلفة. وھي متوفرة على اإلنترنت على  FAPتتوفر طلبات 
assistance#llumc-center.lomalindahealth.org/financial-https://medical للحصول على نسخ ورقیة، یرجى .

طلبھا من أقسام اإلدخال والتسجیل الموجودة في المرفق.   

إلكترونیاً: البرنامج عن معلومات اطلب   

 8613-558 (909)تتوفر النسخ اإللكترونیة من معلومات البرنامج من خالل البرید اإللكتروني عند الطلب. اتصل على الرقم 
لطلب نسخ إلكترونیة. یرجى أن تكون مستعداً لتقدیم عنوان برید إلكتروني یمكن إرسال المعلومات إلیھ عند االتصال.  

شخصیاً: البرنامج معلومات على الحصول   

.كافة أنحاء المرفقتوفر معلومات البرنامج في أقسام الدخول والتسجیل في ت  

الھاتف: عبر المساعدة أو البرنامج معلومات اطلب   

ولمساعدة المرضى على تقدیم طلب  FAPیتوفر موظفو المساعدة المالیة عبر الھاتف لتقدیم المعلومات وتحدید األھلیة إلى 
ى المستشارین على الرقم: . یمكن الوصول إلFAPللحصول على   (909) 558-8613، الجمعة، من الساعة  –اإلثنین    

مساًء. 4:00 –صباحاً  7:30  

األمریكي: البرید بواسطة البرنامج معلومات اطلب   

یستطیع المریض طلب معلومات البرنامج عبر البرید. یمكن إرسال طلبات المعلومات بالبرید على العنوان التالي:  

Loma Linda University Medical Center  
P.O. Box 700  

Loma Linda, CA 92354  

اللغات األخرى:  

باللغتین اإلنجلیزیة  )Plain Language Summary( ملخص بلغة سھلةو FAPونموذج تقدیم طلب  FAPتتوفر نسخ من 
أو تحدث إلى أحد أعضاء  8613-558 (909)واإلسبانیة. قد تتوفر لغات أخرى أیضاً. للمزید من المعلومات، اتصل على الرقم 

  قسم المساعدة المالیة.

 

 


