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 M سياسة المساعدة المالية لدى

Health Fairview
ملخص بلغة واضحة

ماذا لو لم أتمكن من سداد فواتيري الطبية؟

نحن نقدم برنامجين لمساعدة مرضانا على دفع فواتيرهم الطبية: برنامج الرعاية 
الخيرية )Charity Care( وبرنامج كبار الشركاء )Senior Partners(. يُغطي 

هذان البرنامجان رسوم العديد من الخدمات في عياداتنا ومستشفياتنا. 

ما برنامج الرعاية الخيرية )Charity Care(؟

هذا البرنامج متاح للمقيمين في واليتي مينيسوتا وويسكونسن.	 

 قد تكون مؤهالً لتلقي الرعاية المجانية أو منخفضة التكلفة على أساس دخل أسرتك 	 
واألصول التي تمتلكها. يجوز أن يصل دخلك إلى أربعة أمثال )400%( مستوى 

الفقر الفيدرالي.

 يغطي البرنامج: الرعاية في حاالت الطوارئ والرعاية الطبية الالزمة، 	 
باإلضافة إلى كل الحسابات الحالية والسابقة.

 ال يغطي البرنامج: الخدمات المقدمة خارج نطاق الشبكة )بناًء على تأمينك( أو الرعاية 	 
.M Health Fairview الطبية المقدمة من طبيب ال ينتمي إلى

 إذا تمت الموافقة على برنامج الرعاية الخيرية )Charity Care(، فسيسري لمدة 	 
6 أشهر.
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M Health Fairview Financial 
Assistance Policy

Plain Language Summary

What if I can’t pay for my medical bills?

We offer two programs to help our patients pay their medical 
bills: Charity Care and Medicare Partners. These programs cover 
charges for many services in our clinics and hospitals. 

What is Charity Care?

	 This program is available to Minnesota and Wisconsin 
residents.

	 You may qualify for free or discounted care based on your 
household income and assets. Your income may be up to four 
times (400%) the Federal Poverty Level.

	 Covers: Emergency and medically needed care, as well as all 
current and past accounts.

	 Does NOT cover: Out-of-network services (based on your 
insurance) or care from a non–M Health Fairview doctor.

	 If it’s approved, Charity Care is effective for 6 months.



Arabic

كيف يمكنني معرفة المزيد أو تقديم طلب االشتراك؟

يمكنك العثور على سياسة برنامج الرعاية الخيرية )Charity Care( وتقديم بطلب 
.www.fairview.org/billing/fairview-charity-care االشتراك فيه على

يمكن لفريق االستشارات المالية لدينا اإلجابة عن أي أسئلة ومساعدتك في تقديم طلب 
االشتراك. يُرجى االتصال على: 

 	 763-782-6639 : M Health Fairview مستشفيات

 	 877-390-6624 : Fairview Range Medical Center مركز

 	  218-999-1710 : Grand Itasca Clinic & Hospital مستشفى

يمكنك أيًضا المرور على مكتب االستعالمات في المستشفى الذي تلقيت فيه 
رعايتك. أو االتصال بخدمة العمالء على الرقم  6724-672-612  أو الرقم المجاني 

. 888-702-4073

ما برنامج شركاء الرعاية الطبية )Medicare Partners(؟

يساعد هذا البرنامج سكان والية مينيسوتا في دفع المبالغ المقتطعة والتأمين المشترك 
في الجزء “أ” والجزء “ب” من برنامج الرعاية الطبية Medicare. لمعرفة 

المزيد، يُرجى االتصال على أو زيارة:

  خدمات المجتمع لكبار السن: 0665-767-952  أو 	 
 .seniorcommunity.org/services/medicare-partners

 	 Grand ومستشفى Fairview Range Medical Center بالنسبة إلى مركز 
Itasca Clinic & Hospital، اتصل على الرقم 866-679-4700 .

Page 2 of 3

How do I learn more or apply?

You can find our Charity Care policy and application at www.
fairview.org/billing/fairview-charity-care.

Our financial counseling team can answer any questions and help 
you apply. Please call: 

	 M Health Fairview hospitals: 763-782-6639

	 Fairview Range Medical Center: 877-390-6624

	 Grand Itasca Clinic & Hospital: 218-999-1710 

You can also stop by the information desk at the hospital 
where you received your care. Or call Customer Service at 
612-672-6724, or toll-free at 888-702-4073.

What is Medicare Partners?

This program helps Minnesota residents with Medicare Part A 
and Part B pay for deductibles and coinsurance. To learn more, 
please call or visit:

	 Senior Community Services: 952-767-0665, or  
seniorcommunity.org/services/medicare-partners. 

	 For Fairview Range Medical Center and Grand Itasca Clinic & 
Hospital, call 866-679-4700.

https://www.fairview.org/billing/fairview-charity-care
http://seniorcommunity.org/services/medicare-partners/
https://www.fairview.org/billing/fairview-charity-care
https://www.fairview.org/billing/fairview-charity-care
http://seniorcommunity.org/services/medicare-partners/


Arabic

ما الذي أحتاج إىل معرفته أيًضا؟

 تلتزم M Health Fairview بالمتطلبات التنظيمية للوالية وإرشادات قانون 	 
.)FDCPA( ممارسات تحصيل الديون العادلة

 تمتثل M Health Fairview التفاقية النائب العام )AG( لوالية مينيسوتا 	 
و)r(501 . ويشمل ذلك الفواتير المالئمة للمرضى وخيارات الدفع والوقت المناسب 
للمرضى في دفع فواتيرهم، بما في ذلك خطط الدفع بدون فوائد، قبل متابعة نشاط 

.)ECA( التحصيل غير العادي

 المبالغ المفوترة إجماالً )AGB( تمثل الحد األقصى للمبلغ الذي سيتم فرضه على 	 
 Charity( المرضى الذين يتقدمون بالطلب ويتأهلون للحصول على رعاية خيرية

Care( جزئية لتغطية الرعاية الطارئة أو الرعاية الطبية الالزمة. يمكنك العثور على 
 معلومات بشأن المبالغ المفوترة إجماالً )AGB( على

.www.fairview.org/billing/fairview-charity-care 

للحصول على نسخة من سياسة المساعدة المالية لدى M Health Fairview، اتصل 
 على الرقم 6426-672-612  أو تفضل بزيارة

.mhealthfairview.org/billing/patient-billing-financial-services 
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What else do I need to know?

	 M Health Fairview is in compliance with state regulatory 
requirements and Fair Debt Collections Practices Act 
(FDCPA) guidelines.

	 M Health Fairview complies with the Minnesota Attorney 
General (AG) Agreement and 501(r). This includes patient-
friendly billing, payment options and appropriate time for 
patients to pay their bills, including interest-free payment plans, 
prior to pursuing Extraordinary Collection Activity (ECA).

	 Amounts Generally Billed (AGB) is the maximum amount that 
will be charged for patients who apply and qualify for partial 
Charity Care to cover emergent or medically necessary care. 
You can find AGB information at www.fairview.org/billing/
fairview-charity-care.

For a copy of M Health Fairview’s Financial Assistance Policy, call 
612-672-6426 or visit mhealthfairview.org/billing/patient-billing-
financial-services.

www.fairview.org/Billing/Fairview-Charity-Care
https://mhealthfairview.org/billing/patient-billing-financial-services
www.fairview.org/Billing/Fairview-Charity-Care
www.fairview.org/Billing/Fairview-Charity-Care
https://mhealthfairview.org/billing/patient-billing-financial-services
https://mhealthfairview.org/billing/patient-billing-financial-services

