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 ملخص المساعدة المالية بلغة مبسطة 
 

 Northwestern Memorial مركا  لاد معلوماا  عاماة لاول المسااعدة المالياة 

HealthCare (NMHC). 

  ذلاا   والمشافي التابعة لها، بمااا فااي  Northwestern Memorial HealthCareمركز  

Northwestern Memorial Hospital  ،Northwestern Medicine Lake 

Forest Hospital  ،Northwestern Medicine Central DuPage 

Hospital  ،Northwestern Medicine Delnor Hospital  ،Northwestern 

Medical Group  و ،Northwestern Medicine Regional Medical 

Group    المشاااإ يلاهااا با اا(NMHC  باااة ايتااتااا  فااي ااالا الم ماازم م تزماا   بت 

غااار دااادإين ع اات دفااع   ااالا  وال NMHCالرعاية الصحاة ألولئ  ال لين ا  داخل مجتمع  

والمااؤمن ع اااه  بشاا ل   ،غار المؤمن ع اه البما في ذل     ،الرعاية الطباة الالزمة أو الطاإئة

 اا فر  ،الضروإةغار القادإين ع ت الدفع. عند الوغار المؤا ان ل برامج الح  ماة أو   ،تزئي

NMHC  الرعاية الطباة الالزمااة بع ااعاإ مجاأاااة أو مماضااة ) المماااعدة المالاااة م.  داإة

وضااع    ،و لتعمان المماعدة المالاة ألكبر عدد مم ن ماان األاااما   ،م اإداا وممؤولاا ها

NMHC   ت فر   ،برأامج يإاادا  لتعمان المماعدة المالاة. ومع ذل NMHC   دائ  وبش ل

خطاا   با ضااافة يلاات  قاادي   ،بغض النظر عاان داادإة المااريض ع اات الاادفع  ،ة الطاإئةالرعاي

باارامج  العديااد ماان NMHCا باا    فر  اا ة المماعدة المالاة الماصااة .الا ا اردفع وتمديد ل

دد  حتاااإ يلاات ماالو ق اا  و قاادي    مماضة،المجاأاة أو  الرعاية  ل قب ل  الل نظر في  المماعدة.  

 ظروف  المالاة أأ  وعائ ت ، مثل دخ   وممت  ا  .وثائق داعمة عن 

األهلية ب .  متطلبا   الماصة  الشمصاة  األإصدة  ع ت  فق   المالاة  المماعدة    ، يت   طباق 

مزايا   تماع  ا تمدام  الماإتاة  بعد  التعمانالجها   مزايا  )مثل  البرامج    ، األخرى  أو 

القاأ أاة  ،الح  ماة ا تراوا   عائدا   يلت    ،أو  با ضافة  الماصةم.  التبرعا   تمع  أو 

برامج    NMHC  ف  ق م    ،ذل  ع ت  ل حص ل  مؤاالً  كن   يذا  ما  لمعرفة  باحص  

من المت دع من  أ   تعاو  من خالل التقدم  .  Medicaidالمماعدة في الدفع األخرى مثل  

ل  اله.  الدفع  في  المماعدة  ل حص ل ع ت  المماعدة  بط    ل حص ل ع ت   ي      مؤاالً 

٪ من ممت ى الدخل  600يج  أ  ي    دخل أ ر   المن ي أدل من أو يماوي    ،المالاة

ل اقر )  أيًضا في أمالك  عند  حديد    NMHCلحج  عائ ت . دد  نظر   م  FPLالاادإالي 

الحاال   ،أا ات  بعض  ع  ،وفي  الم افقة  يذا  م   يضافاة.  فحز  متط با    ت  دد  طبق 

المالاة المماعدة  ع ت  يخطاإ    ،يص ل   ع ا   يذا    30في غض      NMHCفاج   ي ًما 

عن   يجب   يذا  اآلخرين،  المرضت  مع  منصاان  أ     ل ي  أخاًرا،  المالي.  وضع    غار 

 المماعدة المالاة.   دصد مع  ما  أو ددم  مع  ما  خاقئة، فقد يت  ا تبعادك من

 برامج المساعدة المالية

 المساعدة  متطلبا  األهلية  البرنامج 

غار المؤمن ع اه  اللين يت ق     Illinoisيلان ي    ا  والية   المرضت غار المؤمن ع اه  

الرعاية الطباة الالزمة* وأي مريض غار مؤمن ع اه يت قت  

 إعاية قاإئة 

المعم ل به؛    FPL٪ أو أدل من 250إعاية مجاأاة ل مرضت اللين يحص    ع ت 

 المعم ل به  FPL٪ من 600٪ و 250إعاية مماضة ألولئ  اللين ي مب   ما بان 

يلان ي  المرضت المؤمن ع اه  والية  الرعاية  م  IL)    ا   يت ق    اللين  ع اه   المؤمن 

 يت قت إعاية قاإئة الطباة الالزمة* وأي مريض مؤمن ع اه 

اللين يحص    ع ت   ؛  المعم ل به  FPL٪ أو أدل من  250إعاية مجاأاة ل مرضت 

بان   ما  ي مب    اللين  ل مرضت  المغطاة  غار  ل مدما   مماضة  و  250إعاية   ٪

 ** المعم ل به FPL٪ من 600

المؤا ان  غار المؤمن ع اه   Illinoisيلان ي    ا  والية  األا اة االفتراضاة 

 بم ت  بعض برامج المماعدة الاادإالاة والماصة بال الية 

 إعاية مجاأاة 

المالاة  تماع المدما  يلت ذل   ،* ال  غطي  المماعدة  التي      خاإإ الشب ة. با ضافة  ل مدما   المالاة   الرعاية الصحاة من    ،وال  ت فر  المماعدة  دد ال يشاإك قباب  أو مقدم 

ا  تزو من    NMHCمالاة التابع لادائمة بمقدمي الرعاية الصحاة وما يذا كاأ ا يشاإك   أم ال في برأامج المماعدة ال.  NMHCخاإإ الممتشات في برأامج المماعدة المالاة التابع لا 

 . NMHCفي   اا ة المماعدة المالاة الماصة 

المدف عن  ممؤولان  مماضة  إعاية  يت ق    اللين  األفراد  يظل  المشتركة.  المدف عا   عن  ممؤولان  مجاأاة  إعاية  يت ق    اللين  األفراد  يظل  المشترك  **  والتعمان  المشتركة   عا  

 والمص ما . 

 ع ا  أكثر من المب غ اللي أر  ه يلت المرضت اللين لديه   عمان يغطي اله الرعاية.   NMHCلن  ارض   ،مماضة وكن  ممؤوالً عن دفع تزو من فا  إ  يذا   قا  إعاية 

التر ابا  المالاة. يذا ل   تم ن من    ،عند اال صال لتحديد م عد  متى تتقدم بطلب للحصول على المساعدة المالية. المالاة دبل  دد يُط   من  ا ماذ  التقدم بط   ل حص ل ع ت المماعدة 

ل حص ل ع ت المماعدة المالاة والمب غ اللي يم ن    قاه. يذا كن  ال   افق ع ت    NMHCفاج  ع ا  القاام بلل  في أدرب ود  مم ن.  تقرإ    ،زياإ   بعد ذل  ما يذا كن  مؤاالً 

 يم ن  اال صال بقم  اال تشاإا  المالاة.   ،دراإأا

با   الخاصة  اإلضافية  المساعدة  أو  وطلب  المالية  المساعدة  سياسة  من  نسخ  على  الحصول  والط      . NMHCكيفية  من  اا ة  مجاأاة  أممة  ع ت  الحص ل   يم ن  

با  م دع NMHC :  1  الما   ع ت  ال ي     NMHC  م  أدمام   ثاأاًام   ،assistance.html-http://mybill.nm.org/financialع ت  المرضت  في  خدما   وأدمام  المالاة  اال تشاإا  

 .بالبريد يذا ا ص   بقم  اال تشاإا  المالاة المعني ثالثًام  وغرف الط اإئ في دم  القب ل والتمجال لدينا ؛ أو

http://mybill.nm.org/financial-assistance.html
http://mybill.nm.org/financial-assistance.html


Northwestern Memorial Hospital 

675 N. Saint Clair Street 

Chicago, IL 60611 

NM Lake Forest Hospital 

660 N. Westmoreland Road 

Lake Forest, IL 60045 

NM Central DuPage Hospital 

25 N. Winfield Drive 

Winfield, IL 60190 

NM Delnor Hospital 

300 Randall Road 

Geneva, IL 60134 

NM Palos Hospital 

12251 80th Ave 

Palos Heights, IL 60463 

 

NM Valley West Hospital 

1302 N. Main St. 

Sandwich, IL 60548 

 

Marianjoy Rehabilitation Hospital 

26W171 Roosevelt Road 

Wheaton, IL 60187 

 

NM Kishwaukee Hospital 

1 Kish Hospital Drive 

Dekalb, IL 60115 

 

NM Huntley Hospital 

10400 Haligus Road 
Huntley, IL 60142 

 

NM McHenry Hospital 

4201 Medical Center Drive 

McHenry, IL 60050 

 

 

 

   NM.org الم دع ا ل تروأي   ت فر أمخ من  اا ة المماعدة المالاة والط   والا الم مز ب غا  ممت اة ع ت

6906-926-312 


