
 

 
 

 المالية عوناتملخص سياسة الم
 

 MOSH  الذين يعانون من العوائق التي تحول دون  ألولئكملتزمة بالحفاظ على كرامة كل شخص واحترامها مع إيالء اهتمام خاص

لديها التزام معادل إلدارة موارد الرعاية الصحية باعتبارها خدمات مقدمة للمجتمع   HSOMصول على خدمات الرعاية الصحية.  الح
الطوارئ أو غيرها  غرفالمالية لبعض األفراد الذين يتلقون الرعاية في  عوناتالمتقدم MOSH بأسره.  وفي إطار تعزيز هذه المبادئ، 

 HSOMالمالية لـ ات عونالم. ويقدم هذا الملخص نظرة عامة مختصرة عن سياسة HSOM قبل من ا  من الرعاية الضرورية طبي
 

  من هو الشخص المؤهل؟
المالية عن طريق مقارنة إجمالي دخل األسرة بمستوى الفقر  عوناتالمالمالية.  عادة ما يتم تحديد  عوناتالميمكنك الحصول على 

% مع 100فقر الفيدرالي أو ما يعادله، فستتلقى الرعاية الخيرية الكاملة بنسبة % من مستوى ال250الفيدرالي. إذا كان دخلك أقل من 
% من 400% من مستوى الفقر الفيدرالي لكنه ال يتجاوز 250من الرسوم.  إذا كان دخلك أعلى من  عليك تسديدهالجزء الذي  إلغاء

مالية  عوناتالمرضى المؤهلين للحصول على م مستوى الفقر الفيدرالي، فستحصل على خصم حسب مستوى دخلك.  لن ُتفرض على
 رسوم للحصول على الرعاية المناسبة بما هو أكثر من المبلغ الوارد في الفاتورة بشكل عام للمرضى الذين لديهم تغطية تأمينية.  

 
 الخدمات التي تتم تغطيتها؟هي ما 

.  وتم تحديد هذه الشروط في ا  من الرعاية الضرورية طبيالطوارئ وغيرها  غرفالمالية على الخدمات في  عوناتتنطبق سياسة الم
 المالية الخدمات االختيارية. عوناتالمالية.  ال ُتغطي سياسة الم عوناتالمسياسة 

 
 كيف يمكنني التقدم للحصول عليها؟

ا وتقدم المستندات المؤيدة، كما هو محدد في سياسة الم عوناتللتقدم للحصول على الم ا مكتوب  المالية  عوناتالمالية، عادة ما ستكمل طلب 
 وطلبها.

 
 كيف يمكنني الحصول على مساعدة بشأن تقديم طلب؟

(، أو االتصال 877) 304-6332 خدمة العمالء علىالمالية، يمكنك االتصال بـ عوناتللحصول على مساعدة بشأن طلب سياسة الم
 أو قم بزيارة أحد الموظفين في إدارة التسجيل في أي من مكاتبنا.(، 866) 972-4687بمساعد مالي على 

 
 كيف يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات؟

  www..wwwgniba.b/erotootae   علىمن خالل زيارة موقعنا على الويب المالية ونموذج طلبها  عوناتتتوفر نسخ من سياسة الم
(، أو قم بزيارة أحد 866) 972-4687( أو االتصال بمساعد مالي على 877) 304-6332 خدمة العمالء علىاالتصال بـأو 

 ,Customer Serviceالموظفين في إدارة التسجيل في أي من مكاتبنا، أو قم بزيارة إلى، أو خاطبنا كتابيا ، على 
MOSH Corporate Office, 801 S. 60th Street, Suite 150,  

West Allis, WI 53214. 
 

 ماذا يحدث إذا لم أكن مؤهالً؟
.  للحصول عوناتالمالية، فقد تكون مؤهال  ألنواع أخرى من الم عوناتالمالية وفق ا لسياسة الم عوناتإذا لم تكن مؤهال  للحصول على الم
 .Customer Service, MOSH Corporate Office, 801 S  مخاطبة خدمة العمالء علىعلى مزيد من المعلومات، ُيرجى 

60th Street, Suite 150, West Allis, WI 53214   (866) 972-4687على الرقم اتصل بمساعد مالي أو. 
 

وهذا الملخص المكتوب بلغة مبسطة باللغات التالية حسب  سياسة المعونات المالية المالية وطلب عوناتتتوفر ترجمة سياسة الم
 الطلب:

 اإلسبانية والهمونج والعربية والصينية والروسية والصربية الكرواتية واللواشيان
  
 


