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إخطار عدم التمييز :تقتضي سياسة  Spectrum Healthوجميع الهيئات التابعة لها تقديم رعاية صحية عالية المستوى لجميع األفراد .لن تعتمد
قرارات اإلدخال والعالج إال على احتياجات المريض الطبية والقدرة االستيعابية للمنشأة الطبية وإمكاناتها بهدف توفير الرعاية الطبية والعالج الالزمين.
ولن يتم حرمان أحد من اإلدخال أو تلقي العالج على أساس االنتماء ال ِعرقي ،أو اللون ،أو النوع االجتماعي ،أو الجنس ،أو الساللة ،أو األصل القومي ،أو
الديانة ،أو اإلعاقة ،أو السن ،أو اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ) ،(HIVأو وضع المحاربين القدامي أو حالة التجنيد ،أو مصدر سداد تكلفة
الخدمات ،أو على أي أساس آخر يحظره القانون الفيدرالي أو المحلي أو قانون الوالية .وسيتلقى المرضى معاملة تتفق مع نوعهم االجتماعي .ويجب على
المواقع المعتمدة من برنامج فيالق الخدمات الصحية الوطنية ( )National Health Service Corps, NHSCالموافقة على عدم التمييز في
توفير الخدمات إلى األفراد على أساس عدم القدرة على السداد ،سواء أكان سداد تكلفة هذه الخدمات مستحق عن طريق Medicare
أو  Medicaidأو برنامج التأمين الصحي لألطفال ) ،(Children's Health Insurance Program, CHIPأو الساللة ،أو اللون ،أو الجنس ،أو األصل
القومي ،أو اإلعاقة ،أو الديانة ،أو السن ،أو التوجه الجنسي ،أو النوع االجتماعي .انظر سياسة حقوق المرضى ومسؤولياتهم لمعرفة المزيد
من التفاصيل.
انظر المرفق ب لالطالع على اإلخطار الكامل بعدم التمييز باإلضافة إلى المساعدة اللغوية المتوفرة.

 .1الغرض
توضيح عملية اتخاذ القرار المعقول بشأن تحديد المؤهلين لتلقّي المساعدة المالية في  .Spectrum Healthإخطار المرضى والجمهور بتوافر
المساعدة المالية ،وضمان اتساق المبادئ التوجيهية المطبّقة على طلبات الحصول على تلك المساعدة بغض النظر عن موقع Spectrum
 Healthالذي تُقدَّم فيه الخدمة للمريض.
 .2المسؤوليات
سيعمل موظفون مكلفون مناسبون من  Spectrum Healthعلى تنفيذ سياسة األهلية لتلقّي المساعدة المالية حسب الموضح في
إجراءات تحديد أهلية تلقّي المساعدة المالية.
 .3مضمون السياسة
ستعفي  Spectrum Healthالمريض من مسؤوليته المالية في حالتي الطوارئ أو الرعاية الطبية الضرورية إذا كان المريض أو الضامن
مؤهالً لذلك بموجب المبادئ التوجيهية للتعسر المالي المنصوص عليها في القسم  6-6أدناه ،ويتعاون مع  Spectrum Healthفي تنفيذ
إجراءاتها لتحديد أهلية تلقّي المساعدة المالية .ويجب تحديد االحتياج المالي بحسن نية قبل عمل أي تنازالت عن الحقوق أو فرض أي تكاليف.
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 .4الفلسفة
ستكون الرعاية الطارئة أو الطبية الضرورية هي األساس لتقديم العالج ،وليس االلتزام المالي .وسيتم اتخاذ القرار بشأن المساعدة المالية
استنادًا إلى االحتياج المالي المثبت بدليل وسوف تقدَّم المساعدة بالتعاون مع المريض أو الضامن متى أمكن .سيخضع جميع المرضى أو
الضامنين المتقدمين للحصول على المساعدة المالية لإلجراءات نفسها الخاصة بالمساعدة المالية بغض النظر عن جهة الدفع األساسية.
الرعاية الطبية الضرورية هي تلك الخدمات الالزمة من أجل تحديد أو عالج مرض أو إصابة جرى تشخيصهما أو االشتباه في كونهما
طارئة طبية ألسباب معقولة ،مع أخذ أنسب مستوى رعاية في االعتبار .وعلى حسب الحالة الطبية للمريض ،يمكن أن تكون أنسب بيئة
لتوفير الرعاية هي المنزل ،أو عيادة الطبيب ،أو منشأة طبية خارجية ،أو الرعاية طويلة األمد ،أو إعادة التأهيل ،أو اإلقامة داخل المستشفى.
ولكي تعدّ الخدمة ضرورية طبيًّا ،يجب أن:
 تكون الزمة لعالج مرض أو إصابة؛
 تكون متسقة مع تشخيص حالة المريض وعالجها؛
 تكون متوافقة مع معايير الممارسة الطبية الحميدة؛
 ال تكون لرفاهية المريض أو طبيبه؛
 تكون في مستوى الرعاية األنسب للمريض وفقًا لحالته الطبية وليس وفقًا لوضعه المالي أو وضع أسرته
تعدُّ الرعاية الطارئة ضرورة طبية.
 .5سياسة الرعاية الطبية الطارئة
سوف توفّر  Spectrum Healthرعاية للحاالت الطبية الطارئة دون تمييز لألفراد بغض النظر عن قدرتهم على السداد أو أهليتهم
لتلقّي المساعدة المالية .قد تنشأ الحاالت الطبية الطارئة من الظهور المفاجئ لحالة صحية أعراضها حادة ،والتي من المحتمل ألسباب
تعرض حياة المريض لخطر جسيم يؤدي إلى قصور شديد في أحد أعضاء الجسم أو أجزائه ،وذلك عند غياب العناية الطبية
معقولة أن ّ
الفورية .ولن تشترك  Spectrum Healthفي إجراءات تثبط األفراد عن السعي للحصول على الرعاية الطبية الطارئة ،ولهذه الغاية
ستتوفر الرعاية الطارئة دون تدخل من جهة تحصيل الديون أو مطالبات بالسداد المسبق نظير الخدمات قبل تلقّي العالج على النحو
الموضح بمزيد من التفصيل في سياسة قانون العمل النشط والعالج الطبي الطارئ.
 .6السياسة
 1-6متطلبات اإلقامة
للتأكيد على مهمتنا الرامية لتحسين الصحة وبث األمل وحفظ األرواح ،سوف تحدّ  Spectrum Healthالنظر في المساعدة المالية
على المتقدمين المقيمين داخل المجتمعات التي نخدمها .قد تُطبَّق استثناءات على المرضى الطالبين رعاية طارئة أو رعاية طبية
ضرورية غير متوفرة في نطاق المنطقة التي يقدِّم فيها موفر الرعاية الصحية اآلخر خدماته.
 2-6نظرة شاملة
 1-2-6قبل طلب الحصول على المساعدة المالية ،ينبغي لكل من المريض أو الضامن و Spectrum Healthالسعي وراء جميع
األشكال المعقولة للسداد من خالل وسيط مثلما هو موضح بمزيد من التفصيل في القسم .2-6
 2-2-6تقتضي سياسة  Spectrum Healthالسداد الكامل نظير الرعاية غير الطبية أو الرعاية غير الضرورية طبيًّا ،بما في
ذلك على سبيل المثال ال الحصر الدراسات التجريبية/البحثية ،والخدمات التجميلية االختيارية ،واإلجراءات الجراحية لعالج
السمنة ،قبل الحصول على الخدمة أو عند تقديم بيان الخدمة ألول مرة ،إذا لم يكن هناك ترتيبات أخرى معتمدة للسداد.
 3-2-6سوف يُحال المرضى أو الضامنون الذين يشيرون إلى عدم قدرتهم المالية على السداد ،أو الذين حددتهم Spectrum
 Healthباعتبارهم متعسّرين محتملين في السداد ،إلى موظفي  Spectrum Healthالمكلفين المناسبين لتقييم حالتهم حسب
االقتضاء .حينئذ ،يجوز لموظفي  Spectrum Healthمتابعة عملية طلب الحصول على المساعدة المالية لتحديد ما إذا كان
هناك عدم قدرة على السداد مثبتة أم ال .وقد يُطلَب من المريض أو الضامن إكمال طلب الحصول على المساعدة المالية .يجوز
الحصول على تقرير التاريخ االئتماني للتحقق من صحة المعلومات المقدمة في الطلب ،غير أن التقرير لن يُستخ َدم في تحديد
أهلية الحصول على المساعدة المالية .يمكن التنازل عن أجزاء من عملية طلب المساعدة المالية أو عن العملية بأكملها لبعض
المرضى أو الضامنين المؤهلين افتراضيًا لتلقّي المساعدة ،والذين تم التأكد من حالتهم الحقًا ،بما يتفق مع إجراءات وسياسات
 .Spectrum Healthقد تشمل األمثلة األفراد المصنفين على أنهم مشردون ،أو متوفون من دون تركة.
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 4-2-6إذا اتضح عدم استيفاء معايير الحصول على المساعدة ،كنتيجة عن عملية طلب المساعدة المالية ،فسوف نشير على المريض
أو الضامن بعمل ترتيبات للسداد وفقًا لسياسة إعداد فواتير حسابات المرضى المستحقة وتحصيلها واإلجراءات المعمول بها
في  ،Spectrum Healthوالتي قد يستحق المريض أو الضامن بموجبها الحصول على خصومات و/أو خيارات أخرى
للسداد ،مثل خصومات الدفع الفوري ،وخطط السداد ،وما إلى ذلك.
 5-2-6إذا بدت إمكانية تطبيق المبادئ التوجيهية للتعسر المالي ،فربما يُطلَب من المريض أو الضامن تقديم مستندات داعمة له حسب
المذكور تفصيالً في الطلب ،ووفقًا لذلك ستتم معالجة الطلب.
 6-2-6سيتم توثيق حساب المريض مع نتائج القرار .وسوف تُب َذل الجهود المعقولة إلبالغ المريض أو الضامن كتابيًّا بالقرار
(بما فيه نوع المساعدة المؤهل لها الفرد ،إن ُو ِج َدت) ،وباألساس الذي بُنِي عليه القرار.
 7-2-6سيجري االحتفاظ بجميع المستندات الداعمة والسارية الخاصة بالطلبات وفق سياسة إدارة السجالت ،واالحتفاظ بها،
وإتالفها
 3-6مصادر السداد من خالل وسيط
قبل طلب الحصول على المساعدة المالية ،ينبغي لكل من المريض أو الضامن و Spectrum Healthالسعي وراء جميع األشكال
المعقولة للسداد من خالل وسيط ،بما فيها على سبيل المثال ال الحصر  Medicaidوالتسجيل في سوق التأمين الصحي
(.)Health Insurance Marketplace
تحتفظ  Spectrum Healthبحقها في االستقصاء ،والتحقق ،والمقابلة وطلب تعيين:
أ .جميع المزايا المقدمة من أي مصدر وسيط للتأمين؛ و/أو
ب .جميع المزايا المقدمة من البرامج المساعدة الفيدرالية أو التابعة للوالية التي قد يكون المريض أو الضامن مؤهالً لها؛ و/أو
ج .جميع المزايا المقدمة من أي مؤسسة خيرية؛ و/أو
د .الدعاوى المعلقة.
تعدّ المساعدة المالية المالذ األخير لعملية تسوية الحساب .بالتالي ،يجب على المريض أو الضامن تأدية كل المسؤوليات الواقعة في ظل
أي من البرامج المطبقة المذكورة أعاله ،أو استخدام الموارد الشخصية المتاحة قبل أن يصبح مؤهالً لتلقّي المساعدة المالية .ويمكن أن
يؤدي فشل المريض أو الضامن في تقديم المعلومات المطلوبة أو االشتراك في أحد البرامج المذكورة أعاله إلى رفض منحه المساعدة
المالية.
 4-6توافر المساعدة المالية
نفّذت  Spectrum Healthتدابير لتعميم التواصل على نطاق واسع مع المرضى والجمهور بشأن توافر المساعدة المالية .تشمل
سبل التواصل ،على سبيل المثال ال الحصر ،الالفتات في أقسام الطوارئ وأماكن التسجيل واألماكن العمومية األخرى من كل
مستشفى ،باإلضافة إلى توفُّر المعلومات على موقع  Spectrum Healthاإللكتروني (كما هو مشار إليه في القسم  .)5-6إضافة
صا بلغة سهلة لسياسة األهلية لتلقّي المساعدة المالية كجزء من عملية إدخال المريض
إلى ذلك ،ستقدِّم  Spectrum Healthملخ ً
و/أو إخراجه من المستشفى ،وستقدِّم المساعدة لألفراد في إكمال عملية التقدم بالطلب.
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سيحصل المرضى على إخطار بسياسة األهلية لتلقّي المساعدة المالية قبل فترة ال تقل عن  038يو ًما من تاريخ أول بيان فوترة صادر
بعد الخروج من المستشفى .ستكون أرصدة المريض مؤهلة للتقييم من أجل المساعدة المالية قبل فترة ال تقل عن  348يو ًما من تاريخ
أول بيان فوترة صادر بعد الخروج من المستشفى ("فترة التقدم بالطلب") .إذا تلقّت  Spectrum Healthطلب للحصول على
المساعدة المالية خالل فترة التقديم ،سواء أكان الطلب مكتمالً أو ال ،فسوف تعلّق أي جهود للتحصيل إلى حين اتخاذ القرار بشأن
المساعدة المالية.
قد تُقدَّم بعض الخدمات للمرضى في  Spectrum Healthمن خالل موفري خدمات ال يتبعون سياسة األهلية لتلقّي المساعدة المالية
والعملية المعنية بها .لمعرفة القائمة بهؤالء الموفرين ،يرجى االطالع على آخر إصدار من المرفق أ ،الذي يجري تحديثه دوريًّا كلما
تغيرت المعلومات بمرور الوقت.
سيخضع المرضى الذين يتلقون الرعاية في أحد مواقع المنشآت الطبية المعتمدة من برنامج فيالق الخدمات الصحية الوطنية )" ،("NHSCأو
أحد مواقع المنشآت الطبية المعتمدة من برنامج سداد القروض بوالية ميتشيغان )" ،("MSLRPللتقييم من أجل المساعدة المالية باالستناد إلى
متطلبات برنامج  NHSCبخصوص الدخل وحجم األسرة ،ولن يخضعوا إلى تقييم يستند إلى عوامل أخرى.
 5-6تحديد أهلية المساعدة المالية وعملية التقدم بالطلب
الهدف من عملية تحديد أهلية تلقّي المساعدة المالية هو تحديد قدرة المريض أو الضامن على السداد.
تتوفر نسخة مجانية من سياسة األهلية لتلقّي المساعدة المالية ،باإلضافة إلى نموذج طلب المساعدة المالية الحالي ،وكذلك ملخص
للسياسة بلغة سهلة في جميع مواقع  ،Spectrum Healthأو من خالل الرابط
https://www.spectrumhealth.org/affording- http://www.spectrumhealth.org/financialassistance
 ،care/financial-assistanceأو االتصال على الرقم أو إرس 968.0145 (800)،ال بريد إلكتروني إلى
 FinancialCounseling@spectrumhealth.org.وتتوفر نسخة مجانية أيضًا من خالل الرابط
 ،https://www.spectrumhealthlakeland.org/patient-visitor-guide/patient/billing/financial-assistanceأو
أو إرس 408.4103 (844)،ال بريد إلكتروني إلى .SHLfinancialcounseling@spectrumhealth.org:قد يطلب من
ذجلب المساعدة المالية وتقديم المعلومات التي طلبتها  Spectrum Healthكجزء من عملية التقدم بالطلب .تتخذ االتصال على الرقم
ارتقديم المساعدة المالية استنادًا إلى المبادئ التوجيهية للتعسر المالي المنصوص عليها في القسم و 6-6.يجوز أن جميع األفراد إكمال نموط
كشوف المرتبات ،وإقرارات ضريبة الدخل الفيدرالية ،وأي مصادر أخرى للدخل والتحقق من األصول  Spectrum Healthالقرب
املتكنولوجيا والسجالت العامة األخرى ،مثل سجالت إشهار اإلفالس ،وشهادات الوفاة ،وملفات تطلب  Spectrum Healthنسخًا من
والفعال للمرﺿﻰ المؤهلين للحصول على المساعدة عند عجزهم على تقديم معلومات نموا ذجلموﺿﺢة في نموذج الطلب .يجوز استخدا
تلضرورية وتحليل القدرة على السداد في ظل الظروف االستثنائية .عند استخدام حصر التركة للمساعدة على التحديد االستباقي
تُستخدم للحصول على المعلومات المطلوبة كجزء من عملية الطلب .ستُمنَح األهلية الطلب كاملة ،أو ألتمتة عملية الحصول على البياناا
أولمتوفين دون تركة ،أو المشردين وفقًا لسجالت الملجأ أو غير ذلك من المصاا درلتكنولوجيا للمساعدة على تحديد األهلية المفترضة ،فإنها
للى المزايا من البرامج التأمينية الخارجية ،أو برامج الوالية ،أو البرامج المفترضة للمتقدمين أﺻﺢاب الحماية المؤكدة من اإلفالس ،ا
غيرها من البرامج الخيرية المذكورة سابقًا في القسم أعال 6-2ه .المقبولة .قد يُطلَب من المتقدمين المساعدة والتعاون في التقدم للحصوع
الفيدرالية ،أو
تفوض  Spectrum Healthمؤسسات شريكة لتحديد أهلية الحصول على المساعدة المالية في محاولة لتفادي مضاعفة الجهود
قد ّ
المبذولة .سوف تتبنى المؤسسات الشريكة المبادئ التوجيهية لهذه السياسة ألغراض تحديد األهلية ،أو ستستوفي الحد األدنى من
المتطلبات في نموذج الطلب الخاص بنا حسب طبيعية الجمهور الذي تخدمه .عند حدوث التفويض ،ستراجع Spectrum Health
دوريًّا المستندات المقدمة للمؤسسات الخاصة بتحديد األهلية لضمان االمتثال لهذه السياسة.
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يمكن للمرضى الذين يتلقون الرعاية في أحد مواقع المنشآت الطبية المعتمدة من برنامج فيالق الخدمات الصحية الوطنية ("،)"CSHN
أو أحد مواقع المنشآت الطبية المعتمدة من برنامج سداد القروض في والية ميتشيغان (" )"PHLSMاستخدام نموذج طلب المساعدة
المالية لمواقع  CSHNالحالي .ال يلزم المتقدمين الذين يتلقون الرعاية في مواقع  CSHNأو  PHLSMالتقدم للحصول على مزايا من
البرامج التأمينية الخارجية ،أو برامج الوالية ،أو البرامج الفيدرالية ،أو غيرها من البرامج الخيرية.
 6-6مؤهالت المبادئ التوجيهية للتعسر المالي
باستثناء المرضى الذين يتلقون الرعاية في أحد مواقع المنشآت الطبية المعتمدة من برنامج فيالق الخدمات الصحية الوطنية
)" ،("NHSCأو أحد مواقع المنشآت الطبية المعتمدة من برنامج سداد القروض في والية ميتشيغان )" ،("MSLRPسوف تقيّم
 ،Spectrum Healthخالل تحديد أهلية تلقّي المساعدة المالية ،قدرة المريض أو الضامن على دفع قيمة الخدمات المطلوبة أو
الخدمات المقدمة مسبقًا إلى .Spectrum Health
ستقيّم  Spectrum Healthمعلومات مثل اآلتية:






مستويات الدخل
صافي األصول
الوضع الوظيفي
االلتزامات المالية األخرى
مقدار ومعدل تتابع فواتير الرعاية الصحية

يجوز الحصول على تقرير التاريخ االئتماني للتحقق من صحة المعلومات .سوف تستخدم  Spectrum Healthالمبادئ التوجيهية
سا لتحديد األهلية تحت فئة الدخل .ستبلغ نسبة الدخل المؤ ّهِل لإلعفاء من المسؤولية المالية كلها
األمريكية الفيدرالية للفقر ( )FPGأسا ً
(الحصول على رعاية مجانية) للمبالغ المستحقة الدفع خالف ذلك  358في المائة من مستوى الفقر المحدد في مبادئ  FPGالحالية
(انظر  https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelinesلمعرفة المبادئ التوجيهية الحالية) التي تنشرها وزارة الصحة
والخدمات اإلنسانية سنويًّا.
سيحصل المرضى الذين يتلقون الرعاية في أحد مواقع المنشآت الطبية المعتمدة من برنامج فيالق الخدمات الصحية الوطنية
)" ،("NHSCأو أحد مواقع المنشآت الطبية المعتمدة من برنامج سداد القروض في والية ميتشيغان (" )"MSLRPالذين يصل دخلهم
 358في المائة من مستوى الفقر (موضح في الرابط في الفقرة السابقة) على إعفاء من المسؤولية المالية كلها (رعاية مجانية) مقابل
الخدمات المقدمة في الموقع المعتمد من  NHSCأو  MSLRPبما يتفق مع برنامج خصم الرسوم المتدرج .وبالتالي ،ال يُطبّق خصم
الرسوم المتدرج (جدول الرسوم مقابل الخدمات).
قد تُطلَب أيضًا السجالت المالية المتعلقة بدخل األسرة المعيشية للمريض أو الضامن ،وذلك ليس بهدف نقل المسؤولية المالية إلى جهة
خارجية وإنما لتحديد طريقة تأثيرها المباشر في الوضع المالي للمتقدم للحصول على المساعدة المالية .واألسرة المعيشية ،حسب
تعريف مكتب التعداد السكاني للواليات المتحدة ،هي مجموعة مكونة من فردين أو أكثر تربطهم عالقة أسرية إما بالميالد أو بالزواج
أو بالتبني أو بخالف ذلك ويعيشون معًا (ال يحسب غير األقارب ،مثل شركاء السكن ،أسرة)؛ يعدّ جميع األشخاص الذين تربطهم صلة
ويعيشون معًا في منزل واحد أفرادًا في أسرة معيشية واحدة .وال تعتبر  Spectrum Healthاألفراد الذين يعيشون معًا في منزل
واحد ويعول كل منهم نفسه على نحو منفصل أسرة ً معيشيةً متحدة .كما لن ينطبق التعريف على الوضع المعيشي المؤقت الناتج عن
حالة طبية.
ال ينبغي النظر في التاريخ السريري و/أو السلوكي و/أو االجتماعي للمريض عند تقييم قدرته على الدفع.
 7-6االتساق
لضمان اتساق تطبيق هذه السياسة داخل  ،Spectrum Healthينطبق اآلتي على جميع منشآت  Spectrum Healthذات
الصلة:
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أ.

سيتم تسجيل جميع األسعار المفروضة في حساب المريض بما يتفق مع اإلجراءات العادية لفرض األسعار .ورغم أن
األسعار المفروضة هي األساس ألغراض الفوترة وحفظ سجالت التحصيل ،سوف تكون التكاليف (وليست األسعار
المفروضة) هي الوحدة األساسية إلعداد التقارير من أجل تحديد قيمة المساعدة المالية.

ب .لن تُوثَّق الخدمات "بترميز في فئة أقل" بهدف خفض الرسوم.
ج .ولن تُستخ َدم "المجاملة المهنية".

د.

لن تمارس  Spectrum Healthالتمييز على أساس الساللة ،أو اللون ،أو األصل القومي ،أو الجنسية ،أو الجنس ،أو
الديانة ،أو السن ،أو اإلعاقة ،أو المعتقدات السياسية ،أو التوجه الجنسي ،أو الحالة االجتماعية ،أو الوضع األسري.

ه.

سيكون المرضى المستوفون لمعايير هذه السياسة المعتمدون للمساعدة المالية مؤهلين لتلقّي رعاية طارئة أو رعاية طبية
ونظرا ألن  Spectrum Healthال تفرض أي مبالغ على
ضرورية مجانًا خالل فترة الموافقة الموضحة في القسم .8-6
ً
المرضى المؤهلين لتلقّي المساعدة المالية بموجب هذه السياسة ،فإن  Spectrum Healthتلتزم تما ًما "بالمبالغ المفوترة
عادةً" وبقيود التكلفة األقل من األسعار اإلجمالية التي تنطبق على المستشفيات الخيرية.

 8-6عملية الموافقة على الطلب
 1-8-6يجب اعتماد جميع قرارات المساعدة المالية من خالل الموظفين المناسبين حسب المنصوص عليه في إجراءات تحديد أهلية
تلقّي المساعدة المالية.
 2-8-6ينبغي أن تكون جميع قرارات المساعدة المالية مصحوبة بالمستندات الداعمة ،وينبغي االحتفاظ بالمستندات حسب المشار إليه
في القسم  7-3-6أعاله.
 9-6فترة الموافقة
يجوز أن تسري جميع الموافقات الصادرة لطلبات المساعدة المالية بموجب سياسة األهلية لتلقّي المساعدة المالية لفترة  88يو ًما على
األقل ،وتشمل الرعاية الطارئة أو الطبية الضرورية الالحقة .وقد تختلف فترة الموافقة وتتطلب مراجعة إضافية بسبب تغير الوضع
المالي أو التأهل إلضافة جهة دفع خارجية.
 11-6عملية الطعن
يجوز لألفراد الذين ُر ِفض منحهم المساعدة المالية بموجب أحكام السياسة طلب مراجعة القرار .ستُجرى المراجعات على المستوى
عرض على لجنة من القيادة
األعلى لسلطة منح الموافقات .الطعون التي ترتقي إلى المستوى اإلداري األعلى في إدارة تمويل المرضى ت ُ ّ
العليا في  Spectrum Healthوتكون مختارة من  Spectrum Healthأو من ينوب عنها.
 11-6جهود التحصيل في حالة عدم السداد
مدع ةلاح تقدم المريض أو الحصلا بلطب نماضوة ا لدعاسملى العلمالية ،مدن إ أو عإف ،ةسايسله اذه بجومه ،بلهأتجرحصتلاءات ايل
قد تتخذها  Spectrum Healthم ادع ةلاح يفلسداددإع ةسايس يف لمكأ وحن ىلع ةضحوم اد فو ةقحتسملضى ارملت ااباسح ريتا في
الى .وفشتسملاب ةصاخيمكن حصلاوخسن ىلل عة مجانية من هذاوم عيمج يف رفوتت ثيح ةسايسله اقع  ،Spectrum Healthالتي
الللراﺑﻂ  ،https://www.spectrumhealth.org/affording-care/financial-assistanceصتأو االاحصتى ولل عيلها
 968.0145ديرل بارسإإ أو بلكتروني ىلإ  FinancialCounseling@spectrumhealth.org.وتتوفر نسخة خا نم أو
الرقم(800)،
مجانية أيخالل ا نم اضًلراﺑﻂ http://www.spectrumhealthlakeland.org/patient-visitor-
اًموي  ،guide/patient/billing/financial/financial-assistanceصتأو االاى الل علرقم أو)،إر 408.4103 (844ديرل باس
سرُيص سفنم يباتكل درف لك ىلإ قبل  28لقى األلع
:ىلإ.SHLfinancialcounseling@spectrumhealth.orgراطإخ ل َ
ء أي إدب نمجرحصتلل اءيل .إلكتروني
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 12-6أساس حساب المبالغ المفوترة عادةً ()AGB
ال تفرض ( Spectrum Healthبما فيها الهيئات ذات الصلة المذكورة الحقًا) على المرضى المؤهلين لسياسة تلقّي المساعدة المالية نظير
الرعاية الطارئة والطبية الضرورية أكثر من المبالغ المفوترة عادةً ألولئك الذين يملكون تغطية تأمينية لمثل هذه الرعاية .وبدالً من ذلك ،توفر
 Spectrum Healthالرعاية الطارئة أو الطبية الضرورية مجانًا ألي مريض يستوفي معايير األهلية لتلقّي المساعدة المالية بموجب
سياسة المساعدة المالية .تستخدم  Spectrum Healthأسلوب التفقد ،ثم تحسب نسبة مئوية للمبالغ المفوترة عادةً لكل مستشفى بقسمة
مجموع كل المبالغ المطالَب بها نظير الرعاية الطارئة والطبية الضرورية التي سمح بها نظام الدفع مقابل الخدمات في  Medicareجنبًا إلى
شهرا تقويميًا سابقًا على مجموع األسعار اإلجمالية لتلك المطالبات .وتنشر Spectrum
جنب مع التأمين الخاص لمدة اثني عشر ()03
ً
 Healthنسخة حالية من وصف عملية حساب المبالغ المفوترة عادةً ونسبها المئوية على موقعها اإللكتروني.
 11-6العبء المالي الكارثي
تدرك  Spectrum Healthأن بعض األحداث الصحية الجسيمة قد تؤدي إلى عبء مالي كارثي على المريض واألسرة ،ولذلك تحتفظ
 Spectrum Healthبحقها في مراجعة الحاالت الكارثية على أساس فردي .سيُن َ
ظر في تقليل االلتزام المالي من خالل بيع ديون
الفواتير الطبية المتراكمة خالل آخر  348يو ًما ،باإلضافة إلى تلك الفواتير المتوقع إصدارها خالل  88يو ًما قاد ًما .والعبء المالي
الكارثي هو الذي ينشأ عنه عبء مالي نسبته  %25أو أكثر من دخل األسرة المعيشية السنوي.
 .7المراجعات
تحتفظ  Spectrum Healthبحقها في تغيير هذه السياسة ،أو تعديلها ،أو تنقيحها ،أو إلغائها في أي وقت دون إخطار كتابي سابق .وإجراء أي
تعديالت على هذه السياسة هو من سلطة الرئيس والمدير التنفيذي لشركة  Spectrum Health Systemومن ينوب عنه .وعُهد بجميع
المراجعات التي أجريت على أي مرفق ملحق بهذه السياسة وعلى المستندات الداعمة المتعلقة بهذه السياسة ،مثل نموذج طلب المساعدة المالية،
والملخص السهل وما إلى ذلك ،إلى مدير أول إدارة التسجيل واالستشارات المالية.
 .8السياسات المعلقة والمستبدلة :هذه السياسة ت ُ ِجبّ السياسات التالية وتحل محلها بد ًءا من تاريخ سريان هذه السياسة :سياسة األهلية
لتلقّي المساعدة المالية لمجموعة مستشفيات  ،Spectrum Health #SH-ADMIN-FIN-001وسياسة المساعدة المالية في
.Lakeland Health CORP #176
 .9المراجع
سياسة إدارة السجالت ،واالحتفاظ بها ،وإتالفها؛ وسياسة إعداد الفواتير وتحصيلها.

 .11وضع السياسة واعتمادها
مالك المستند:
 ( Kyleigh Hafeliمعاون مشروع مختص)
كتبه (المؤلفون سابقًا):
( Courtney Guernseyمدير أول إدارة الخدمات المالية للمرضى)( Elisa Contreras ،مديرة ،إدارة خدمات تسجيل للمرضى)،
( Kelly Olsenمحللة دورة اإليرادات)( Sarah Clark ،مدير أول ،إدارة التسجيل واالستشارات المالية)
راجعه:
لالطالع على قائمة كاملة بالمراجعين ،تواصل مع صاحب المستند

( Alejandro Quiroga Chandنائب أول الرئيس ،إدارة صحة السكان)( Amy Assenmacher ،نائب أول الرئيس ،إدارة دورة
اإليرادات المالية)( Angela Rewa ،مديرة ومسؤولة امتثال)( Brian Brasser ،نائب أول الرئيس وكبير مسؤولي العمليات التشغيلية -
( Celeste Mcintyre ،)Grand Rapidsنائب أول الرئيس ومراقب بالشركة)( Darryl Elmouchi ،رئيس Sh West
( Davina Davidson ،)Michiganمدير ،إدارة خدمات تسجيل المرضى  -نظام حذف البيانات)( Erin Inman ،نائب الرئيس،
اختصاصي إقليمي ورعاية صحية أولية)( Heather Lallo ،مراقب)( Holly Busick ،مدير إدارة إدخال المرضى وإدارة االنتفاع)،
( Leslie Flakeناب أول الرئيس ،إدارة المالية ( Maria Kamenos ،)Shwm -نائب الرئيس ،إدارة خدمات إدخال المرضى)،
( Matthew Coxنائب أول الرئيس ،والمدير المالي التنفيذي)( Paul Konopacki ،نائب الرئيس ،إدارة المالية Scott ،)Lkd -
( Hesselinkمدير ،إدارة ضرائب الشركة)( Steffany Dunker ،استشاري أول)( Suzette Hershman ،نائب أول الرئيس ،العمليات
التشغيلية في مجموعة  Shwm Medical Groupالطبية)( Teresa Treiber ،مدير ،إدارة المالية)

النسخ المطبوعة من هذا المستند قد تكون قديمة ،وعليه ينبغي اعتبارها غير خاضعة للرقابة.
الرقم المرجعي للسياسة3892 :

رقم اإلصدار المعدّل للسياسة 8 :تاريخ السريان3838/80/89 :

صفحة  7من 08

اعتمده:
مجلس إدارة ( Connie Szymczak ،Spectrum Health Systemاختصاصي تنفيذي)Slt ،

 .11الكلمات الرئيسية
" assistanceالمساعدة"" poverty ،الفقر"" eligibility ،األهلية"" charity ،خيري" " resolutions ،تسوية"professional ،
 " courtesyالمجاملة المهنية"" charity care ،رعاية خيرية"" free care ،رعاية مجانية"" fap ،سياسة المساعدة المالية".
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 المرفق أ-Spectrum Health سياسة األهلية لتلقّي المساعدة المالية في
) (المذكورة في السياسةSpectrum Health  إال هيئاتSpectrum Health ال تغطي سياسة األهلية لتلقّي المساعدة المالية ("السياسة") في
.وجميع موفري الخدمات الذين توظفهم هذه الهيئات
،Niles & St. Joseph, Inc.  فيLakeland  مستشفيات: تغطي السياسة الهيئات التالية،Spectrum Health Lakeland فيما يخص
 ومركز،Lakeland Health) عرف مجتمعة باسم مستشفيات
َ ُ  (تWatervliet و، المجتمعيLakeland Community Hospital ومستشفى
Paw Paw  ومركز،Center for Outpatient Services  ومركز،A Nursing and Rehabilitation Center :Pine Ridge
Lakeland  ومركز،Lakeland Outpatient Rehabilitation Services  ومركز، لألشعةLake Medical Center Xray
،Lakeland Heart & Vascular و،Home Infusion Services, Inc. و،Lakeland Homecare  ودار رعاية،Cardiology
 مركز:Lakeland Hospital Watervliet  تغطي هذه السياسة أيضًا العيادات الطبية المملوكة لمستشفى.Lakeland Cardiothoracicو
 وعيادة،Watervliet  فيCommunity Medical Center  ومركز،Stagg Medical Center  ومركز،Coloma Medical Center
Lakeland وNiles  منشآت- .Southwestern Medical Clinic Physicians, Inc  باإلضافة إلى،Community Bone & Joint
.Hospitalists – الطبية
Spectrum  ال تنطبق هذه السياسة على الخدمات المقدمة من موفري خدمات مستقلين غير موظفين من قبل،باستثناء تلك الهيئات المذكورة أعاله
Spectrum Health Lakeland  أو أي موفر خدمة في،Spectrum Health Lakeland  والتي تشمل، أو الكيانات التابعة لهاHealth
 وعيادات األطباء التابعة،Caring Circle  ال تنطبق هذه السياسة على، عالوة على ذلك.مستأجر للعمل مع موفري الخدمة المستقلين هؤالء
Lakeland ) أو منشآتNiles  (باستثناء موقعSouthwestern Medical Clinic Physicians, Inc.  تحت اسمLakeland Health لـ
.)Hospitalists الطبية (باستثناء

9/19/2022

ﺗﺎرﯾﺦ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣرﻓﻖ

: ال تغطي السياسة موفري الخدمات التالين،إضافة إلى تلك الهيئات المذكورة في الفقرة السابقة

ABC Pediatrics

Allergy Associates of Western Michigan

Advanced Cardiac and Vascular Amputation
Prevention Centers PLC

Allergy/Asthma Specialists W MI
Alpine Family Podiatry PC

Advanced Eyecare Professionals
Anesthesia Associates of West Michigan
Advanced Foot & Ankle Associates
Anesthesia Staffing Consultants
Advanced OB/GYN
Arcadia Family Health PLLC
Advanced Plastic Surgery
Arthritis Physicians LLC
Advanced Radiology Services
Associated Retinal Consultants
Age Management of West Michigan
Ausiello Domenico MD
Agerson Kirk MD PC
Bengtson Center for Aesthetics & Plastic Surgery
Alger Pediatrics
Big Rapids Foot and Ankle PC
Allendale Family Practice
Born Preventative Health Care Clinic PC
Allergy & Asthma Care of Western Michigan
Breton Village Pediatrics & Family Medicine

Entities will reference associated Documentation contained within this document as applicable
Printouts of this document may be out of date and should be considered uncontrolled.
Policy Reference #: 2983

Policy Version #: 9

Effective Date: 08/01/2020

Page 9 of 21

Bright Future Pediatrics

Compass Health

Bright Start Pediatrics

Concentra Urgent Care

Bronson Women's Services

Condit Hand Clinic

Brookville Pediatric & Internal Medicine

Creekside Vision and Hearing

Burton Dental Associates PC

Crew & Boss Eye Associates

Byron Center Family Medicine

Crittenden David B MD

Cadillac ENT & Facial Plastic Surgery

Derm Institute of West Michigan PLC

Calvin College Health Services

Dermatology Assoc of West MI PLC

Campbell John N MD PC

Dermatology Associates of West Michigan PC

Cancer & Hematology Centers of Western
Michigan

Dermatology at MidTowne PC
Digestive Diseases Specialists PC

Capital Cardiology
Direct Primary Care
Cascade Oral Surgery
Ear Nose & Throat Center
Cascade Pediatrics LLP
East Paris Internal Medicine Associates PC
Center For Adolescent And Child Neurology
Elite Spine & Musculoskeletal Center
Center for Advanced Interventional Spine
Treatment
Center for Aesthetics and Plastic Surgery
Center for Oral Surgery & Dental Implants
Center for Vein Restoration

Ellinger Douglas M MD
Emergency Care Specialists PC
Exalta Health
Eye Center of Grand Rapids PLC

Centre for Plastic Surgery

Eye Plastic & Facial Cosmetic Surgery

Channel Islands Medical Clinic

Eyes to See Pediatric Ophthalmology & Adult
Strabismus

Cherry Street Health Services

Faith Hospice
Chowdhury & Ali
Family and Pediatric Medicine of Grand Rapids
Christian Healthcare Centers
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Family Health Care

Grand River Rehabilitation LLC

Family Medical Center

Grand Valley Medical Specialists

Family Medicine Specialists

Grandview Foot and Ankle

Family Tree Medical Associates

Grandville Foot and Ankle PC

Foot & Ankle Specialists of West Michigan

Grandville Pediatric Dentistry

Forefront Dermatology

Grandville Pediatrics

Forest Hills Pediatric Associates PC

Great Lakes Neurosurgical Associates

Gaines Pediatric Dentistry

Great Lakes Neurosurgical Associates PC

Garrison Stacey DDS

Greater Cardiology

Gastroenterology Associates of West Michigan
PLC

Greenville Family Foot Care PC
Grof Michael W DO

Gastroenterology Specialists PC
Growing Smiles Pediatric Dentistry
Georgetown Medical Center
Gulish Gary DO
Glaucoma Eye Center PC
Habekovic Marko MD PLLC
Grand Haven Foot & Ankle
Hamilton Pediatric Dentistry
Grand Haven Pathology PC
Hand & Plastic Surgery Centre
Grand Health Partners
Hastings Internal and Family Medicine
Grand Rapids Allergy PLC
Healthy Heart Cardiology
Grand Rapids Ear Nose & Throat
Healthy Smile
Grand Rapids Ophthalmology
Henry Ford Hospital (Gastroenterology)
Grand Rapids Orthopedics
Henry Ford Transplant Institute
Grand Rapids Women's Health
Hoffman Thomas M MD
Grand River Emergency Medical Group
Holland Community Health Center
Grand River Pediatric Dentistry
Holland Eye Surgery & Laser Center
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Holland Foot & Ankle Centers

Lakeshore Allergy

Holland Home

Lakeshore Area Radiation Oncology Center

Holland Hospital (Emergency Department)

Little Red Pediatric Dentistry

Holland Hospital Medical Group (Ear Nose &
Throat)

Lovell Hand and Orthopedic Center
Maas Paula K MD

Hollen Family Medicine
Manohar Prerana A MD
Hope Network (Rehabilitation Services)
Mansky David W DPM
Hospice of Holland (Palliative Care)
Mary Free Bed
Hospice of Holland Inc
Mary Free Bed Cancer & Hemtology
Hudsonville Dental
Mary Free Bed Medical Group
Infusion Associates
Mary Free Bed Rehabilitation
InPatient Consultants of Michigan
Mary Free Bed Rehabilitation (Spine Center)
Internal Medicine Associates of Barry County
PLC
Internal Medicine of West Michigan
Ivanrest Foot & Ankle Specialists

Maternal Fetal Medicine Associates PC
Mercy Health North Muskegon Primary Care
Mercy Health Physician Partners

Jamestown Family Clinic

Mercy Health Physician Partners (Concierge
Medicine)

Javery Pain Institute PC

Mercy Health Physician Partners (Family
Medicine)

Jupiter Family Medicine
Kalamazoo Anesthesiology PC

Mercy Health Physician Partners (Internal
Medicine/Pediatrics)

Keil Lasik Vision Center
Mercy Health Physician Partners (OB/GYN)
Kent Pediatrics PC
Mercy Health Physician Partners (Sable Point
Family Care)

Kentwood Family Physicians

Mercy Health Physician Partners (Specialists in
Hospital Medicine)

Krhovsky David M MD
Lakeland EAP
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Mercy Health St Mary's Health Care (Critical
Care)

Munson Cadillac Primary Care
Munson Medical Center (Family Practice Clinic)

Mercy Health St Mary's Health Care (Kidney
Transplant)
Mercy Health St Mary's Health Care
(Neuroscience Program)
Mercy Health St Mary's Health
Care(Neurosciences Epilepsy)

Munson Medical Center (Internal
Medicine/Pediatric Hospitalists)
Muskegon Surgical Associates
Norman Family Dentistry

Mercy Health St Mary's Health Services
Heartside Health Center

North Ottawa Medical Group Pediatrics
North Ottawa Women's Health

Metro Heart & Vascular
Northern Michigan Vein Specialists
Mi Kids Pediatrics
NorthStar Anesthesia
Michigan ENT & Allergy Specialists
Northwood Foot & Ankle Center
Michigan Pain Consultants
Nova Direct Primary Care
Michigan Pathology Specialists PC
NuVasive Clinical Services
Michigan Primary Care Partners (West Michigan
Pain)

Oaklawn Medical Group (OBGYN)

Michigan Spine & Pain

Oakview Medical Care Facility

Michigan State University (Pediatrics Pulmonary)

Oculoplastic Associates of West Michigan

Michigan State University (Specialty Clinics)

Oral Surgery Associates

Michigan State University (Women and Girls with
Bleeding Disorders Clinic)

Oral Surgery Associates of Lansing
Orandi Allergy and Asthma Center

Mid Michigan Physicians (Internal Medicine)
Orthopaedic Associates of Michigan (OAM)
Middleville Family Practice
Orthopaedics & Sports Medicine of Cadillac
Mitten Kids Dentistry
Partners In Dental Care
Montgomery Carole L MD
Partners in Family Health
MPLT Healthcare
Partners in Plastic Surgery
MSU Health Care - Osteopathic Manipulative
Medicine Clinic
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Pediatric Associates of Big Rapids

Riemer Eye Center

Pediatric Associates of Kentwood

Robson Larry J MD

Pediatric Dental Specialists of West Michigan

Rockford Pediatrics PC

Pediatric Dentistry of Michigan

Sanchez Suzette DO

Pediatric Ophthalmology PC

Sandman Center for Veins

Pediatric Partners PLC

Seledotis Robert DO

Pediatric Surgeons of West Michigan PC

Sharma Soorya K MD PC

PhysioAge Medical Group

Shoreline Foot & Ankle Associates

Pine Rest (Campus Clinic)

Shoreline Nephrology

Pine Rest (Child & Adolescent)

Shoreline Orthopaedics & Sports Medicine Clinic
PLC

Pine Rest (Psychiatric Consult)
Shoreline Vision
Pine Rest Christian Mental Health Services
Sight Eye Clinic PC
Plastic Surgery Arts of West Michigan
Smilies Pediatric Dentistry
Plastic Surgery Associates PC
Sound Physicians
Plastic Surgery Specialists PLLC
Platte Valley Medical Group OBGYN

Sound Physicians (Formerly Indigo Health
Partners)
Southside Pediatrics

Port Pediatric Dentistry PC

St Johns Internal Medicine

Premier Primary Health
Rehabilitation & Physical Medicine Specialists
PC

Standale Family Physicians
Starr Inpatient Medical Services

Rehabilitation Medicine Associates
Stawiski Marek A Dermatology
Renal Associates of West Michigan
Steinhardt George F MD
RestHaven
Stock Christopher MD Ophthalmology
Retina Specialists of Michigan
The Brain & Spine Center
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The Breast Health & Wellness Center PC

Verdier Eye Center PC

The Fertility Center

Versiti

The Lacks Center at St Marys (Breast Center)

Visger Benjamin J DO

The TeleDentists

Vitreo-Retinal Associates PC

Third Coast Family Practice

Weatherhead James MD LLC

Third Coast Oral & Maxillofacial Surgery

Wege Family Medicine

Thornapple Valley Family Health

West Michigan Anesthesia PC

Thyroid Center of West Michigan PC

West Michigan Cardiology

Trillium Palliative Services

West Michigan Dermatology

Trinity Health Medical Group - Cardiovascular

West Michigan Endodontists

Trinity Health Medical Group Clinica Santa Maria

West Michigan ENT & Allergy

True Women's Health

West Michigan Family Health PC

University of Michigan Health - West

West Michigan Family Medicine

University of Michigan Health - West (Family
Medicine)

West Michigan Foot and Ankle
West Michigan Nephrology

University of Michigan Health - West (Family
Practice)
University of Michigan Health - West
(Rheumatology)
UP Health System (Family Medicine)

West Michigan Oral & Maxillo Surgery
West Michigan Orthopaedics
West Michigan Pediatric Dentistry
West Michigan Rheumatology

Uplift Health MD

West Michigan Surgical Specialists

Urologic Consultants PC

West Shore ENT & Allergy

Urology Associates PC

Western Michigan ENT PC

Urology Surgeons PC
Valleau VanDeven & Massie DDS

Western Michigan Pediatrics PC
Western Michigan Urological Associates

VanWieren Gerald E MD PC
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White Craig DO PC
Wickens Marshall R DO
Williamson Family Medicine
Wolverine Dermatology
Yacob Nasim MD
Zeeland Family Medicine PC
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الملحق (ب)
إخطار عدم التمييز:
تقتضي سياسة  Spectrum Healthوجميع الهيئات التابعة لها تقديم رعاية صحية عالية المستوى لجميع األفراد .لن تعتمد قرارات اإلدخال والعالج إال
ُحرم أحد من اإلدخال أو تلقي
على احتياجات المريض الطبية والقدرة االستيعابية للمنشأة الطبية وإمكاناتها بهدف توفير الرعاية الطبية والعالج الالزمين .ولن ي َ
العالج على أساس االنتماء ال ِعرقي ،أو اللون ،أو النوع االجتماعي ،أو الجنس ،أو الساللة ،أو األصل القومي ،أو الديانة ،أو اإلعاقة ،أو السن ،أو اإلصابة
بفيروس نقص المناعة البشرية ) ،(HIVأو وضع المحاربين القدامي أو حالة التجنيد ،أو مصدر سداد تكلفة الخدمات ،أو على أي أساس آخر يحظره القانون
الفيدرالي أو المحلي أو قانون الوالية .وسيتلقى المرضى معاملة تتفق مع نوعهم االجتماعي .يجب أن توافق المواقع المعتمدة من  NHSCعلى عدم التمييز في
توفير الخدمات إلى األفراد على أساس عدم القدرة على السداد ،سواء أكان السداد مقابل هذه الخدمات عبر  Medicareأو  Medicaidأو برنامج CHIP؛
أو على أساس الساللة ،أو اللون ،أو الجنس ،أو األصل القومي ،أو اإلعاقة ،أو الديانة ،أو السن ،أو التوجه الجنسي ،أو النوع االجتماعي.
انظر سياسة حقوق المرضى ومسؤولياتهم لمعرفة المزيد من التفاصيل.
:Spectrum Health
 تقدم مساعدات وخدمات مجانية لألشخاص ذوي اإلعاقات للتواصل معنا بشكل فعال ،مثل:
 oمترجمون فوريون مؤهلون إلى لغة اإلشارة
 oكتابة المعلومات بتنسيقات أخرى (طباعة بحروف كبيرة تنسيقات صوتية ،تنسيقات إلكترونية لذوي االحتياجات ،تنسيقات أخرى)
 توفر خدمات لغوية مجانية لألشخاص غير المتحدثين باللغة اإلنجليزية كلغة أساسية ،مثل:
 oالمترجمون الفوريون المؤهلون
 oكتابة المعلومات بلغات أخرى
إذا كنت تحتاج إلى هذه الخدمات ،فاتصل بإدارة  Spectrum Health Language Servicesعلى الرقم:
 616.267.9701أو ( 0.944.258.0687الهاتف النصي لضعاف السمع)700 :
إذا كنت تعتقد أن  Spectrum Healthلم توفر لك هذه الخدمات أو مارست التمييز بطريقة أخرى على أساس الساللة ،أو اللون ،أو األصل القومي ،أو
السن ،أو اإلعاقة ،أو الجنس ،فيمكنك تقديم تظلم إلى:
Director, Patient Experience
100 Michigan St NE, MC 006
Grand Rapids, MI 49503
616-391-2624؛ الرقم المجاني1-855-613-2262 :
patient.relations@spectrumhealth.org
يمكنك تقديم التظلم بشخصك ،أو بالبريد ،أو بالفاكس ،أو بالبريد اإللكتروني .إذا كنت تحتاج إلى مساعدة لتقديم التظلم ،فإن مدير إدارة تجربة المريض متاح
لمساعدتك.
يمكنك تقديم شكوى تخص الحقوق المدنية إلى مكتب الحقوق المدنية في وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية األمريكية إلكترونيًّا من خالل بوابة شكاوى
الحقوق المدنية المتوفرة عبر الرابط  ،https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsfأو بالبريد أو الهاتف عبر البيانات اآلتية:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue SW, Room 509F, HHH Building
Washington, DC 20201
( 800-537-7697 ،1-800-368-1019الهاتف النصي لضعاف السمع).
تتوفر نماذج الشكاوى على الرابط .http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

Contact Us
)Español (Spanish
ATENCIÓN: Si usted habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia
lingüística. Llame al 1-844-359-1607 (TTY: 711).
النسخ المطبوعة من هذا المستند قد تكون قديمة ،وعليه ينبغي اعتبارها غير خاضعة للرقابة.
الرقم المرجعي للسياسة3892 :

رقم اإلصدار المعدّل للسياسة 8 :تاريخ السريان3838/80/89 :

صفحة  07من 08

(Arabic) العربية
.1-844-359-1607  اتصل برقم. فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان، إذا كنت تتحدث اذكر اللغة:ملحوظة
.)711 :(رقم هاتف الصم والبكم
中文 (Chinese): 國語/普通話 (Mandarin), 粵語 (Cantonese)
請注意：如果您講中文，你可以獲得免費的語言輔助服務。請撥打1-844-359-1607（TTY 手語翻譯：
711）。
Tiếng Việt (Vietnamese)
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1844-359-1607 (TTY: 711).
Ako govorite srpsko (Serbian, Croatian or Bosnian)
OBAVJEŠTENJE: Ako govorite srpsko-hrvatski, usluge jezičke pomoći dostupne su vam
besplatno. Nazovite 1-844-359-1607 (TTY: 711). (TTY- Telefon za osobe sa oštećenim govorom ili
sluhom: 711).
አማርኛ (Amharic)
ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ
ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 1-844-359-1607. (መስማት ለተሳናቸው: (TTY: 711).
नेपाली (Nepali)
ध्यान दिनुहोस् : तपार्इं ले नेपाली बोल्नुहुन्छ भने तपार्इं को दनम्ति भाषा सहायता सेवाहरू दनिःशुल्क रूपमा
उपलब्ध छ । फोन गनुुहोस्
1-844-359-1607 (दिदिवार्इ: (TTY: 711).
Thuɔŋjaŋ (Nilotic – Dinka)
PIŊ KENE: Na ye jam në Thuɔŋjaŋ, ke kuɔny yenë kɔc waar thook atɔ̈ kuka lëu yök abac ke cïn
wënh cuatë piny. Yuɔpë 1-844-359-1607 (TTY: 711).
Kiswahili (Swahili)
KUMBUKA: Ikiwa unazungumza Kiswahili, unaweza kupata, huduma za lugha, bila malipo. Piga
simu 1-844-359-1607 (TTY: 711).
)Farsi( فارسی
.)711 :TTY( 1.844-359-1607  با. تسهيالت زبانی بصورت رايگان برای شما فراهم می باشد، اگر به زبان فارسی گفتگو می کنيد:توجه
.تماس بگيريد

Français (French)
ATTENTION: Si vous parlez français, des services d'aide linguistique-vous sont proposés
gratuitement. Appelez le 1.844-359-1607 (TTY: 711).
(Burmese)

. وعليه ينبغي اعتبارها غير خاضعة للرقابة،النسخ المطبوعة من هذا المستند قد تكون قديمة
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(Dari)فارسی دری
1-844-359-1607  تماس با. خدمات کمک زبانی بصورت رايگان برای شما در دسترس است،توجه اگر به زبان دری صحبت می کنيد
.(TTY: 711)
Kreyòl Ayisyen (Haitian Creole)
ATANSYON: Si ou pale Kreyòl Ayisyen, gen èd nan lang ki disponib gratis pou ou. Rele nimewo
1-844-359-1607 (TTY: 711).
Ikinyarwanda (Kinyarwanda)
ICYITONDERWA: Niba uvuga ikinyarwanda, serivisi z’ubufasha ku byerekeye ururimi, urazihabwa,
ku buntu.
Hamagara 1-844-359-1607
(ABAFITE UBUMUGA BW’AMATWI BIFASHISHA ICYUMA CYANDIKA -TTY: 711).
Soomaali (Somali)
DIGTOONI: Haddii aad hadasho Soomaali, adeegyada caawimada luqadda, oo bilaasha, ayaad
heli kartaa. Wac 1.844-359-1607 (TTY: 711).
) اللهجة السودانيةSudanese)
)711 : (رقم الصم والبكم1-844-359-1607  اتصل على األرقام.ً خدمات المساعدة بلغتك متاحة مجانا، إذا كنت تتحدّث اللهجة السودانية:انتباه

தமிழ் (Tamil)
கவனம் : நீ ங் கள் தமிழ் பேசினால் , உங் களுக் கு இலவசமான மமாழி உதவிச்
பசவவகள் கிவைக்கின்றன.இந் த எண்வண அவழக் கவும் : 1-844-359-1607 (TTY: 711).
ትግርኛ (Tigrinya)
ትኹረት: ትግርኛ እንድሕር ትዛረብ ኮንካ፣ ናይ ቋንቋ ደገፍ ኣልግሎታት፣ ብናጻ ክቐርቡልካ እዮም።
ደውል 1.844-359-1607 (TTY: 711)።
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