
OhioHealth   

(Financial Assistance Policy for Medical Needsسياسة المساعدة المالية لالحتياجات الطبية )

، والذي يقدم الخدمات المالية المجانية أو المخفضة (FAP)تحسين الصحة العامة لمن نقدم لهم الخدمة. يسعدنا أن نقدم برنامج المساعدات المالية  OhioHealthمهمة 

 طلب للبرنامج. للمرضى المستحقين في الحاالت الطارئة او الحاالت الالزمة طبيًا. يجب أن يقدم المرضى الذين يسعون للحصول على المساعدات المالية

االستحقاق 
لدخل أو غير ذلك لالستحقاق للبرنامج، يجب أن يستوفي المرضى نموذج التقديم للحصول على المساعدة المالية ويجب عليهم الوفاء بمتطلبات االستحقاق حسب ا

التي حصل عليها. بوجه عام، فإن المرضى المستحقون هم يجب عليهم إثبات تعرضهم لصعوبات مالية بالغة من شأنها أن تعفي المريض من سداد مقابل الرعاية 
% أو أقل من المبادئ اإلرشادية الفيدرالية لتعريف حد الفقر وليس لديهم مصدر آخر لسداد مقابل الخدمة.  وبناًء على 400أولئك الذين يعيشون في أسر يكون دخلها 

ية المريض عن الرعاية المقدمة.   ال يجوز بأي حال محاسبة المريض المستحق للمساعدة % من مسؤول100% إلى 65مستوى الدخل، تتراوح الخصومات ما بين 

( بمبالغ أكبر من تلك التي يتم إعداد فواتير عنها من قبل المستشفى فيما يتعلق بالرعاية المقدمة للمرضى المؤمن FAPالمالية بموجب برنامج المساعدات المالية )

وخدمات األطباء التي يتم الحصول عليها من قبل أحد  OhioHealthالمالية فقط على الخدمات التي يتم إعداد فواتير عنها من قبل  عليهم. يسري برنامج المساعدات

 .OhioHealthاألطباء المعينين في 

 لتقديم الطلب
لمساعدات المالية وذلك عن طريق:من الممكن الحصول على نسخ مجانية من سياسة المساعدات المالية ونماذج تقديم الطلبات للحصول على ا

  زيارة مكتب التسجيل الرئيسي أو قسم الطوارئ في مستشفىOhioHealth )العناوين في الصفحة الخلفية(

  االتصال بمراكز خدمة العمالء التابعة لـOhioHealth )أرقام الهاتف في الصفحة الخلفية(

 مراسلة العناوين الموجودة في الصفحة الخلفية

  يتم تنزيلها من/assistance-care/financial-your-for-visitors/paying-and-www.OhioHealth.com/patients

.OhioHealthوجود في الصفحة الخلفية أو إلى مكتب التسجيل الرئيسي في مستشفى تُرسل الطلبات المستوفاة عبر البريد اإللكتروني إلى العنوان الم

االتصال أو التوجه إلى يجوز إرسال األسئلة المتعلقة بسياسة المساعدة المالية أو نموذج الطلب )بما في ذلك الحصول على مساعدة في استيفاء النموذج( عن طريق 

 )المدرج بخلفية هذه الصفحة(. OhioHealthت مكتب المستشار المالي الخاص بمستشفيا

 الترجمات

 يمكن الحصول على النسخ المترجمة من سياسة المساعدة المالية، وهذا الملخص، ونموذج التقديم باللغة العربية.  

  يمكن الحصول على النسخ المترجمة من سياسة المساعدة المالية، وهذا الملخص، ونموذج التقديم باللغة الفرنسية.

 يمكن الحصول على النسخ المترجمة من سياسة المساعدة المالية، وهذا الملخص، ونموذج التقديم باللغة األلمانية.

 يمكن الحصول على النسخ المترجمة من سياسة المساعدة المالية، وهذا الملخص، ونموذج التقديم باللغة اليابانية.

 عدة المالية، وهذا الملخص، ونموذج التقديم باللغة الكورية.  يمكن الحصول على النسخ المترجمة من سياسة المسا

يمكن الحصول على النسخ المترجمة من سياسة المساعدة المالية، وهذا الملخص، ونموذج التقديم باللغة الماندرين.  

 ة النيبالية.  يمكن الحصول على النسخ المترجمة من سياسة المساعدة المالية، وهذا الملخص، ونموذج التقديم باللغ

 يمكن الحصول على النسخ المترجمة من سياسة المساعدة المالية، وهذا الملخص، ونموذج التقديم باللغة الروسية.
يمكن الحصول على النسخ المترجمة من سياسة المساعدة المالية، وهذا الملخص، ونموذج التقديم باللغة الصومالية.  

يمكن الحصول على النسخ المترجمة من سياسة المساعدة المالية، وهذا الملخص، ونموذج التقديم باللغة األسبانية.  

يمكن الحصول على النسخ المترجمة من سياسة المساعدة المالية، وهذا الملخص، ونموذج التقديم باللغة الفيتنامية.  

https://www.ohiohealth.com/patients-and-visitors/paying-for-your-care/financial-assistance/


 

 OhioHealthمرفق 

األماكن التي يمكنك 
ل في حال وجود االتصا

أسئلة لديك تتعلق 
بسياسة المساعدة 
 المالية والنموذج

أين يمكن الحصول على نسخة مجانية من سياسة 
المساعدة المالية، ونماذج المساعدة المالية، 

 وإرسال نموذج الطلب المستوفى

أين تذهب عندما تكون لديك أسئلة أو عندما تحتاج إلى 
 يةمساعدة في نموذج المساعدة المال

Riverside Methodist 
Hospital 

614-566-1505 

OhioHealth 

P.O. Box 7527 

Dublin, Ohio 43016 

OhioHealth Riverside Methodist Hospital 

3535 Olentangy River Road 

Columbus, Ohio 43214 

Grant Medical Center 614-566-1505 

OhioHealth 

 P.O. Box 7527 

Dublin, Ohio 43016 

OhioHealth Grant Medical Center 

111 South Grant Avenue 

Columbus, Ohio 43215 

Doctors Hospital 614-566-1505 

OhioHealth 

P.O. Box 7527 

Dublin, Ohio 43016 

OhioHealth Doctors Hospital 

5100 West Broad Street 

Columbus, Ohio 43228 

Grady Memorial Hospital 614-566-1505 

OhioHealth 

 P.O. Box 7527 

Dublin, Ohio 43016 

OhioHealth Grady Memorial Hospital 

561 W. Central Avenue 

Delaware, Ohio 43015 

Dublin Methodist 
Hospital 

614-566-1505 

OhioHealth 

P.O. Box 7527 

Dublin, Ohio 43016 

OhioHealth Dublin Methodist Hospital 

7500 Hospital Drive 

Dublin, Ohio 43016 

Grove City Methodist 
Hospital 

614-566-1505 

OhioHealth 

P.O. Box 7527 

Dublin, Ohio 43016 

Grove City Methodist Hospital 

1375 Stringtown Road 

Grove City, Ohio 43123 

Hardin Memorial Hospital 614-566-1505 

OhioHealth 

 P.O. Box 7527 

Dublin, Ohio 43016 

OhioHealth Hardin Memorial Hospital 

921 East Franklin Street 

Kenton, Ohio 43326 

Marion General Hospital 614-566-1505 

OhioHealth 

 P.O. Box 7527 

Dublin, Ohio 43016 

OhioHealth Marion General Hospital 

1000 McKinley Park Drive 

Marion, Ohio 43302 

O'Bleness Hospital 740-566-4803 

OhioHealth - Patient Financial Services 

55 Hospital Drive 

Athens, Ohio 45701 

OhioHealth O’Bleness Hospital 

55 Hospital Drive 

Athens, Ohio 45701 

Mansfield Hospital 419-526-8428 

OhioHealth - Mansfield Business Office 

335 Glessner Avenue 

Mansfield, Ohio 44903 

OhioHealth Mansfield Hospital 

335 Glessner Avenue 

Mansfield, Ohio 44903 

Shelby Hospital 419-526-8428 

OhioHealth - Mansfield Business Office 

335 Glessner Avenue 

Mansfield, Ohio 44903 

OhioHealth Shelby Hospital 

199 W. Main Street 

Shelby, Ohio 44875 

Westerville Medical 
Campus 

614-566-1505 

OhioHealth 

 P.O. Box 7527 

Dublin, Ohio 43016 

OhioHealth Westerville Medical Campus 

260-300 Polaris Parkway 

Westerville, Ohio 43082 

Pickerington Medical 
Campus 

614-566-1505 

OhioHealth 

 P.O. Box 7527 

Dublin, Ohio 43016 

OhioHealth Pickerington Medical Campus 

1010-1030 Refugee Road 

Columbus, Ohio 43147 

Freestanding Emergency 
Department Facilities 

614-566-1505 

 

OhioHealth 

P.O. Box 7527 

Dublin, Ohio 43016 

 يمكنك التوجه إلى أي من المواقع المدرجة في هذه القائمة

Physician Group (OPG) 614-566-1505 

OhioHealth 

P.O. Box 7527 

Dublin, Ohio 43016 

 يمكنك التوجه إلى أي من المواقع المدرجة في هذه القائمة

 1505-566-614 مراكز الرعاية العاجلة

OhioHealth 

  P.O. Box 7527 

Dublin, Ohio 43016 

 يمكنك التوجه إلى أي من المواقع المدرجة في هذه القائمة

Marion Area Physicians 614-566-1505 

OhioHealth 

P.O. Box 7527 

Dublin, Ohio 43016 

 يمكنك التوجه إلى أي من المواقع المدرجة في هذه القائمة

 
 1505-566-614 المنزليةالرعاية الصحية 

OhioHealth 

7527 P.O. Box  

Dublin, Ohio 43016 

 يمكنك التوجه إلى أي من المواقع المدرجة في هذه القائمة




