برامج المساعدة المالیة
إن مهمتنا في  Auroraھي أن نساعدك على الحیاة بصحة جیدة .یعني ذلك مساعدتك
على الوصول إلى أفضل حاالتك الصحیة في كل مجال في حیاتك ،بد ًءا من صحتك البدنیة
والوجدانية إلى صحتك المالیة.
تعني الصحة املالیة فھم تكلفة خدمات رعایتك الصحیة .كام أنھا تعني
إمكانیة االطالع عىل الخطط والربامج وخیارات املساعدة املالیة املناسبة
لك.
ھذا موجز لربنامجنا للمساعدة املالیة ( Helping Handید املساعدة) .تم
تصميمه لیساعد من لیس لدیھم تأمین ویقع دخلھم ضمن نطاق معین.

ھل أنا مؤھل لربنامج  Helping Hand؟

أنت مؤھل للتقدم بطلب لالشرتاك يف برنامج  Helping Handإذا كنت:
•تقیم بشكل دائم يف ویسكونسن أو داخل منطقة خدمة Aurora
•حاولت بالفعل أن تحصل عىل مساعدة مالیة من مصادر أخرى ،مثل
الربامج الفیدرالیة أو عىل مستوى الوالیة أو املحلیة
• تحصل عىل دخل أرسة  250يف املائة من مستوى الفقر الفیدرايل أو أقل
•تقدمت بطلب للحصول عىل مساعدة مالیة خالل  240یو ًما من كشف
فواتیرك األول

ما الذي تجري تغطيته؟

•الطوارئ والخدمات الرضوریة طبیاً املرتبطة مبرض أو حالة صحیة
•الخدمات االنتقائیة الوقائیة/الروتینیة لیست مؤھلة
•ال یمكن تغطیة الخدمات بأي برامج تأمین خاصة أو حكومیة

برنامج  Helping Handلیس برنام ًجا للتأمین الصحي وھناك قیود عىل
الخدمات املؤھلة .ستتم تغطیة الخدمات الرضوریة طبیاً بنسبة  100يف
املائة.

للحصول عىل معلومات إضافیة أو للتقدم بطلب لالنضامم إىل
برنامج  Helping Handمن :Aurora

•یوجد املساعدون املالیون يف كل مستشفیاتنا والكثیر من عیاداتنا
ملساعدتك .اسأل أیاً من مقدمي الرعایة عن مكان املساعد املايل األقرب
إلیك.
•لالطالع على السیاسة الكاملة للمساعدة المالیة أو لتحصل على طلب
انضمامك ،قم بزیارة الموقع اإللكتروني aurora.org/helpinghand
أو اتصل بالرقم 1-800-326-2250
• كما یمكنك طلب ھذه المستندات عن طريق البرید .أرسل طلبك إلى:
Financial Assistance, PO Box 51116, New Berlin WI 53151
تتوفر سیاستنا للمساعدة المالیة وتطبیقنا وھذا الكتیب باللغة اإلنجلیزیة
واإلسبانیة ولغة ھمونغ والعربیة والروسیة.
إذا كنت غیر مؤھل للحصول على مساعدة من برنامج Helping Hand ،
سوف يتم إخطارك بسبب عدم تأھلك .ستكون ھناك حاجة للقیام
بترتیبات سداد ألي من الفواتیر أو الرسوم المتأخرة.

لن یدفع املرىض املؤھلون لربنامج  Helping Handأكرث من املبالغ التي
یدفعھا عمو ًما من لدیھم تأمین یغطي حاالت الطوارئ والرعایة األخرى
الرضوریة طبیاً.
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