
 

  المساعدة المالية – ملخص بسيط
FINANCIAL ASSISTANCE – PLAIN LANGUAGE SUMMARY 

 

 الممتازة لنتائجللحصول على ا جودةال مستوى من بأعلىالصحية للمرضى  الرعاية لتوفير Shirley Ryan AbilityLabمستشفى  يعكف

مستشفى  يوفر ،في مجتمع الرعاية الصحية عضوبصفته و .التعليممن خالل و العلمية، واالكتشافات متكاملةال بحوثال خالل من

Shirley Ryan AbilityLab الالزمة الطبية الرعاية لدفع تكاليف لتلك المساعدة او المستحقين المؤهلين لمرضىل المالية المساعدة.  

  المقدمة والمساعداتللحصول على المساعدة  األهلية

او  المعايير تتحقق أن يجب. الذين لديهم تأمينوا عليهم مؤمن غيرال للمرضى كاملة أو جزئيةبصورة  ماليةال مساعدةال تقدم أن يمكن

 :المالية المساعدة على للحصول مؤهالالمريض  ليكون التالية الشروط

 إلينويوالية  سكان أحد المريض يكون أن يجب •

  ،حسب التصنيف الفدرالي الفقر خط من٪ 601 من أقلالمريض  ألسرةالدخل المالي  يكون أن يجب •

 الخيريةمن المساعدات ٪ 100 إلى تصلنتيجة ل وهذا من المحتمل ان يؤدي

 (أدناه انظر) المالية المساعدة استمارة طلب اكمال •

 

 .الالزمة الطبية الرعاية على للحصول عام بشكل درةاصال الفواتير قيمة من أكثر المؤهلينمن المرضى  يضمر أي لن ُيحَمل

 التقديم للمساعدة المالية

 إلى المطلوبة المعلومات جميع وإرسالها مع ملء استمارة طلب المساعدة المالية يجب على المريض المالية، المساعدة للحصول على

 :التالي البريدي العنوان

Shirley Ryan AbilityLab 

Patient Financial Services 

Financial Assistance Program 

355 East Erie Street  

Chicago, IL 60611 

استمارة طلب المساعدة  كمالا في للمساعدة. Shirley Ryan AbilityLabمستشفى  من المالية المساعدة طلبلتقديم  رسوم أي يوجد ال

 خدماتبمكتب ال االتصال يرجى ، Shirley Ryan AbilityLabمستشفى المقدمة من  المالية بالمساعدة تتعلق أخرى أسئلة أي أو المالية

   .أعاله المذكور العنوان على كتابتا   أو 6039-238-312على الرقم  للمرضى المالية

 

العناية  تقديمالخيرية في  سياساتاليمكنك االطالع على قسم  المالية لمساعدةل االشخاص المستحقين حول إضافية معلومات على حصوللل

 Shirley Ryanمستشفى سياسات  من نسخة على للحصول. Shirley Ryan AbilityLabمستشفى من قبل  المالية المساعداتو

AbilityLab الرابط هذا على انقر المالية المساعدة طلبللحصول على استمارة  أو :care-www.sralab.org/charity.  

 

 يزيةباإلنجل لغير الناطقين باللغة

http://www.sralab.org/charity-care


 ،أعاله عن هذا الملخص البسيط المذكورة االلكتروني العنوان في والصينية والبولندية والروسية واالسبانية العربية باللغة ترجمةتتوفر 

 هذه من مترجمة نسخ طلب أيضا ويمكن. ماليةال مساعدةال طلبيتضمن أيضا استمارة و المالية والرعاية الخيرية، المساعدة وسياسات

 للمرضى.  المالية الخدمات قسم من مباشرة الوثائق


