
 CENTRAL TEXAS REHABILITATION  HOSPITAL
 
 

ملخص سیاسة اإلعانة  المالیة  
 

تتمیز   Central Texas Rehabilitation Hospital، وھي شریكة في    
كل فرد،  مع   بالتزامھا واحترامھا  لكرامة ،Seton Family  of Hospitals Partner 

خدمات   االھتمام بشكل خاص بأولئك اللذین یعانون من وجود حواجز تعیقھم عن الوصول إلى
الرعایة الصحیة . وتلتزم   Central Texas Rehabilitation Hospital بنفس القدر بإدارة موارد  

بأكمل 
ھ.  وتعزیزا  لتلك  المبادئ، توفّر   تقدمھا للمجتمع كخدمة بھا الرعایة الصحیة الخاصة
 Central Texas Rehabilitation  Hospital اإلعانة  المالیة  ألفراد  معینین، واللذین یحصلون الرعایة في حاالت 

الطوارئ أو أیة رعایة طبیة ضروریة أخرى  من  .Central Texas Rehabilitation Hospital ویقدم ھذا
  . Central Texas Rehabilitation Hospital  مختصرة حو ل سیاسی ة اإلعانة المالیة  ل الملخص نبذة

 
من یستحق اإلعانة؟  

بشكل عام استناًدا إلى إجمالي دخل األسر ة  تحدید اإلعانة المالیة یتم قد یمكنك الحصول على  اإلعانة المالیة 
. حیث
بالمقارن ة بمستوى  الفقر الُمحدد فیدرالیًا  (Federal Poverty  Level). إذا كان دخلك أقل من أو یساوي  %250 من 
مستوى الفقر المحدد فیدرالیا،  فستحصل على خصم الرعایة الخیریة بنسبة 
 %100 على حصة الرسوم التي تتحمل  
مستوى   أعلى م 
 ن %250 من دخلك مقابل الخدمات2 
. أما  إذا كان مفصل باستثناء رس م صغی ر غیر مسؤولیتھا، أنت
الحصول  على معدالت  الُم حدد فیدرالیًا، فیمكنك مستوى الفقر الفقر الُم حدد فیدرالیًا ولكن ال یتجاوز 
 %400 من

من المبال غ  ًوما أكثر مقابل الرعایة المالئمة تخفیض بمقیاس  متدرج 
. المرضى المؤھلون لإلعانة المالیة لن یتحملوا رس
  .
یغطیھم التأمین  یدفعھا المرضى اللذین ما التي عادةً

 
تغطیتھا؟    ما  ھي الخدمات التي تتم

تلك   تنطبق سیاسة  اإلعانة المالی ة على الرعای ة ف ي حاالت الطوار ئ والرعایة الطبیة الضروریة األخر 
ى. ویتم  تعریف
المصطلحات في  سیاسة  اإلعانة المالیة
. وال تُغطي  سیاسة اإلعانة المالیة الخدمات االختیاری 
ة.  

 
كیف یمكنني  تقدیم  طل ب؟  

موّضح في  سیاسة   لتقدیم طلب لإلعانة  المالیة، عادة  تقوم بإكمال ط لب كتابي وتقدیم المستندات الداعمة، كما ھو
اإلعانة المالیة وطلب  سیاسة  اإلعانة المالیة .  

 
تلقي المساعد ة في  تقدیم  طل ب؟   یمكنني كیف

للحصول على المساعدة في طل ب سیاسة  اإلعانة المالیة، یمكنك االتصال  بقس م اإلدخال  
  (Admissions department) في  Central Texas Rehabilitation Hospital على  

ال 
 رقم 512-407-2108.  
 

كیف یمكنن ي الحصول على  المزید   من المعلومات؟   
من  سیاس ة اإلعانة المالی ة ونموذج طل ب سیاس ة اإلعانة المالیة على الموق ع االلكتروني   نسخ تتوفر

 http://www.khrehabcentraltexas.com وفي  مكتب  اإلدخال   (Admissions office) الموجود   في 
من  سیاسة  اإلعانة المالی ة  مجانیة نسخ یمكن الحصول على  Central Texas Rehabilitation  Hospital. كما

وطلب  سیاسة  اإلعانة المالی ة  عن طریق  البرید من خالل إرسال طلب إلى : 
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 CENTRAL TEXAS REHABILITATION HOSPITAL 

 ATTN:  Admissions 
 700 West 45th  Street 
 Austin, TX 78751 

 
 

بالطابق  األول في   كما  تتوفر معلومات إضافیة حول  سیاسة  اإلعانة المالیة بمكتب القبول الموجود
 Central Texas Rehabilitation Hospital أو  عن  طریق الھاتف على ال 
 رقم 512-407-2113.  

 
ألم   كن مؤھال  لإلعانة ؟   لو سیحدث ماذا

ًال للحصو ل عل ى اإلعانة المالی ة وفقًا لسیاسة اإلعانة المالیة ، ف قد تكون مؤھال ً  إذا لم  تكن  مؤھ
یُرج ى االتصال بقس م اإلدخال  في      من المعلومات، من  اإلعان 
ة. لمزیٍد ألنواع  أخرى

Central Texas Rehabilitation Hospitalع لى ال  
رقم 512-407-2108.  
 

لسیاسة اإلعانة  المالیة وطلب سیاسة اإلعان ة المالیة وھذا  الملخص ذو اللغة  الُمبسطة  باللغات  التالیة  تتوفر ترجمات
عند  الطل 
ب : 

  
اإلسبانیة   
الفیتنامیة   
العربیة   
الصینیة   
الكوریة   


