الملحق ج :متطلبات منفصلة وإضافيةبخصوص اإلعانة المالية في مستشفى ويست فيلد ميمولاير
إجراءات التقدم بالطلب
بالنسبة للمرضى الذين لديهم دخل بنسبة  %100من الخطوط اإلرشادية الفيدرالية حول الفقر ،تعفى أرصدة المطلوبات من المريض الخاصة بهم بنسبة  .%100أما
المرضى الذين يتراوح دخلهم ما بين  %300 - %101من الخطوط اإلرشادية الفيدرالية حول الفقر ،يطبق جدول رسوم متحرك بمدى يتراوح ما بين  %85إلى %95
حسم بنا ًء على الحد األقصى من مبلغ السداد .لن تستخدم األصول في تحديد مستوى دخل المريض .ومن أمثلة األصول غير المأخوذة في االعتبار :السكن األساسي
للمريض ،واألصول المتحفظ عليها كضرائب مرجئة أو أي حساب إدخار تقاعد مشابه ،أو حساب إدخار جامعي ،أو سيارات يستخدمها المريض بانتظام هو أو أفراد
أسرته المباشرة.
اعتبارا من  29يناير/كانون الثاني  ،2021استنادًا على ما نشر في السجل الفيدرالي [ FR Doc.2021-01969
الخطوط اإلرشادية الفيدرالية حول الفقر لعام ،2020
ً
]Filed 01-29-21: 8:45 am
 %100خصم
عدد أفراد المنزل
1
2
3
4
5
6
7
8
 %90خصم
عدد أفراد المنزل
1
2
3
4
5
6
7
8

نطاق الدخل
%100
 12,880.00دوالر
 17,42000دوالر
 21,960.00دوالر
 26,500.00دوالر
 31,040.00دوالر
 35,580.00دوالر
 40,120.00دوالر
 44,660.00دوالر

نطاق الدخل
%151
 19,448.80دوالر
 26,304.20دوالر
 33,159.60دوالر
 40,015,00دوالر
 46,870.40دوالر
 53,725,80دوالر
 60,581,20دوالر
 67,436,60دوالر

%250
 32,200.00دوالر
 43.550.00دوالر
 54,900,00دوالر
 66,250.00دوالر
 77,600,00دوالر
 88,950,00دوالر
 100,300,00دوالر
 111,650,00دوالر

 %95خصم
عدد أفراد المنزل
1
2
3
4
5
6
7
8
 %85خصم
عدد أفراد المنزل
1
2
3
4
5
6
7
8

نطاق الدخل
%100
 13,008.80دوالر
 17,594.20دوالر
 22,179.60دوالر
 26,765,00دوالر
 31,350.40دوالر
 35,935.80دوالر
 40,521.20دوالر
 45,106.60دوالر
نطاق الدخل
%251
 32,328,80دوالر
 43,724,20دوالر
 55,119,60دوالر
 66,515,00دوالر
 77,910,40دوالر
 89,305,80دوالر
 100,701,20دوالر
 112,096,60دوالر

%150
 19,320.00دوالر
 26,130,00دوالر
 32,940.00دوالر
 39,750.00دوالر
 46,560.00دوالر
 53,370.00دوالر
 60,180.00دوالر
 66,990.00دوالر

%300
 38,640.00دوالر
 52,260.00دوالر
 65,880,00دوالر
 79,500,00دوالر
 93,120,00دوالر
 106,740,00دوالر
 120,360,00دوالر
 133,980,00دوالر

* لألسر/المقيمين في منزل واحد الذين يتعدى عددهم  8أشخاص ،أضف  4,480دوالر لكل شخص إضافي.
خطط السداد (األقساط)
تتوافر خطط السداد لقاء خدمات مستشفى وستفيلد ميمولاير وذلك عند اعتمادها .وتكون خطط السداد معقولة بالنظر إلى معايير الصناعة ،وال تتعدى  %10من إجمالي
الدخل الشهري للمريض/الكفيل .وال تطبق أي فوائد على رصيد المريض .وأما جداول السداد المعجل فال تستخدم في مستشفى ويستفيلد ميمولاير.
الفوترة والتحصيالت
لن تقيم مستشفى ويستفيلد ميمولاير أي إجراءات تحصيل استثنائية تشمل البيع القسري للسكن األساسي للمريض وال التحفظ عليه تحترهن.

