
معلومات المساعدة المالية والرعاية الخيرية وخطط 
 الدفع

 
 
 
 

 برنامج المساعدة المالية
 

مع المرضى  Children’s Hospital Coloradoتنتاب العديد من أسر المرضى الذين ليس لديهم تأمين صحي الدهشة عندما يعلمون أن طفلهم قد يتأهل للحصول على المساعدة. تتعاون 

مؤهلين للحصول على مساعدة حكومية، فقد يتمكن فريق االستشارات والعائالت المؤهلة للتقدم بطلب للحصول على مساعدة حكومية لخدمات المستشفى. إذا كان المرضى وأسرهم غير 

 المالية من تقديم مساعدات مالية أخرى في شكل خصومات وخطط دفع.

 
متاحة لديهم قبل وضع المساعدات الموارد ال برنامج المساعدة المالية متاح لجميع المرضى الذين ليس لديهم تأمين صحي ويعيشون في الواليات المتحدة. ونتوقع من األسر استخدام جميع

 المالية في االعتبار.

 
 تطلب شروط التأهيل للعديد من برامج المساعدة تلبية مقدمي الطلبات إلرشادات دخل الفقر الفيدرالي بناًء على مستوى الفقر الفيدرالي

 7777001-720(. تعتمد األهلية للحصول على مساعدات مالية على حجم األسرة، والدخل، وعمر مقدم الطلب. يُرجى االتصال بنا على www.childrenscolorado.org)الموجود على الرابط 

 للتحدث مع أحد المستشارين الماليين لدينا. سوف يساعدك في التقدم بطلب للحصول على برامج المساعدات المالية المتاحة.

 Children’s Hospital Coloradoالبرنامج الخيري بـ 
 

لتزاماتها في وقت المساعدة المالية للمرضى واألسر المحتاجة. يعتمد قرار توفير الرعاية الخيرية، في معظم الحاالت، على مراجعة دخل األسرة، وأصولها وا Children’s Hospital Coloradoيقدم البرنامج الخيري بـ 

 الزيارة، وسيؤدي في العادة إلى إنشاء معيار متدرج للرسوم المستحقة على األسرة.

 
 أو عن طريق االتصال بمكاتب االستشارات المالية لدينا أو زيارتها في المواقع التالية: (childrenscolorado.orgالية على اإلنترنت على الرابط )تتوفر نسخ من سياسة وطلب المساعدة الم

 

Children’s Hospital Colorado, Anschutz Medical Campus 

13123 East 16th Avenue, Aurora, CO 80045 

 7777001-720الهاتف: 

 

Children’s Hospital Colorado, Colorado Springs 

4090  Briargate Parkway, Colorado Springs, CO  80920  

 9993-305-719الهاتف: 

 
 تتوفر النسخ مجانًا بلغات متعددة، بما فيها اإلنجليزية واإلسبانية.

 

 العامة؟ما المتطلبات 
 

 *قد تنطبق استثناءات

 مين الصحي األخرىعدم األهلية للحصول على مساعدات برنامج ميديكيد، وخطة صحة الطفل+، وبرنامج مستشفى كولورادو لرعاية المحتاجين وغيرها من أنظمة التأ• 

 والدخل واألصول السائلةبالمائة؛ بناًء على حجم األسرة،  250أن يكون مستوى الفقر الفيدرالي أقل من • 

 يوًما من تاريخ تقديم أول بيان للفواتير بعد الخروج من المستشفى والحصول على الرعاية 365تقديم المعلومات المطلوبة في غضون • 
 

 (AGBالمبالغ المطلوبة بشكل عام )
 

ها ألي فرد مؤهل للحصول على المساعدة المالية. من المبلغ الذي يدفع مقابل الرعاية التي يقدم Children’s Hospital Coloradoتقلل 

 ( لتحديد المبالغ المطلوبة بشكل عام.r)501§طريقة مراجعة ما تم إنجازه من أعمال كما هو محدد في اللوائح الفيدرالية  CHCOتستخدم 

 

 خيارات خطط الدفع
 

يتم تطبيق رسوم خاصة باألطفال باستمرار على جميع المرضى بغض النظر عن قدرتهم على الدفع أو طريقتهم في الدفع. توفر 

Children’s Hospital Colorado للمرضى واألسر خيارات مرنة لخطط الدفع. في حين أن العديد من خطط الدفع ال تتعدى 

-777-720كل حالة على حدة. لتحديد خطة الدفع، يرجى االتصال بنا على شهور، ويُمكن تطبيق استثناءات على أساس  6

 للتحدث مع أحد ممثلي خدمة العمالء. 6422

 

 

 
 ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos • الجنس.و بقوانين الحقوق المدنية الفيدرالية المعمول بها وال تُميز أحد على أساس العرق، أو اللون، أو األصل القومي، أو السن، أو اإلعاقة، أ Children’s Hospital Coloradoتلتزم 

de asistencia lingüística. Llame al 1-720-777-1234. • CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-720-777-1234. CC_160161875A _2019-05 


