
FIN 800

MHS
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: لمسريان تاريخ
2022/1/31

لمَاميمة لمسياسة: أصدرت لمتي 2للدلرة َن 1 لمصفحة

السياسة:

اليياسيية. الرسوم من ٪45 بنسبة ا خصمم عليهم من َي الم غير للمرضى )MHS( ّي الصح ِدست ميثو نظام سيوّدير

الووييهيية: المباِئ

وأمينن1. لِيهم ليس الذين المرضى على عليهم ن المَمي غير الشخاص على ّي الصح ِدست ميثو نظام خصم ينطبق
ميِيكيِ. أو ميِيكير ذلك ّّ بما ٍث ثال ٍث طر من وغطيةن أو

عليهم. نث مَمي غير أنهم على المصنيفين المرضى على الخصم ينطبق ل آ.
أو2. المشوركة الوأمينات أو للمريض المشوركة المِّوعات على الخصم ينطبق ل

الحسومات.
من5. غيرها أو الفيِراليية أو الحكوميية للبرامج هلين َي الم المرضى على الخصم ينطبق ل

ثالٍ. ٍث بطر المسوعينة البرامج

يبليغون2. سوٍ الخصم، على للحصول هلون َي م أنيهم على البِاية ّّ ِيِوا حح الذين عليهم، ن المَمي غير المرضى
ّّ الخصم ععككس ّّ بالحق يحوفظ MHS نظام بأني ا أيضم المرضى وسيحبليغ الوسييل. وقت عنِ الخصم بذلك
وطبييه يرى قِ الخصم أن اكوشاّه حال ّّ أو الخصم، على للحصول ًم مَه يكن لم المريض أني اكوشاّه حالة
اكوشاّهم. عنِ المرضى هَلء يبلغ سوٍ MHS لنظام ّي المركز الفواوير ومكوب سبب. لّدي ِث قص غير عن

السوق.3. أسعار ذات الخِمات على عليهم ن المَمي غير الشخاص على ّي الصح ِدست ميثو نظام خصم ينطبق ل
وصول بأقسام الوصال طريق عن السوق أسعار ذات بالخِمات قائمةث على الحصول يمكن آ.

وقت. أّدي ّّ للوغيير عرضةن وهّ ّي الصح ِدست ميثو نظام ّّ المرضى

ن4. المَمي غير المريض "خصم وصٍ سطر مع منفصل ِث كبن للمريض الوليية الفاوورة على الخصم مبلغ سيظهر
عليه".

سنة،5. كلدي من ل/أكووبر الوي وشرين شهر ّّ السياسة هذه بمويب سوحطبيق الوّ المئويية الخصم نسبة سوححوعسعب
الوقت. ذلك ّّ المواحة المعلومات أّضل باسوخِام واحِة، سنة من لكثر ليس ولكن السابية، الماليية للسنة

عليه ن المَمي غير المريض خصم من سوثناة المح الخِمات أ: الملحق

قبل________________________________________________________ من عليه المواّية وميت

وحسينها بشأن القوراحات أو السياسة، هذه حول السئلة ووييه ينبغّ اليماعيية. الماليية إِارة هو السياسة هذه عن المسَول المكوب
.214-947-4510. الرقم على الماليية للخِمات ّي الونفيذ الرئيس نائب إلى
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أ الملحق

عليه ن المَمي غير المريض خصم من المسوثناة الخِمات : العنوان

الووييهيية: المباِئ

بسعر1. خِماتث وعوعبعر لنها عليهم من َي الم غير المرضى خصم من سوثناةم مح الوالية الخِمات أصبحت
السوق.
المعِيية1. الميازة يراحة
المعِة2. ربط يراحة
والييصريية5. المهبليية الولِات

ّيط الويميل بهٍِ اليراءات .ِ
بالوصوير اليلب حاصل هـ.

ّّ المرضى وصول بيسم الويصال خًل من اليراءات لهذه الحاليية السوق بأسعار قائمة على الحصول يمكن
. ّي المعن المسوشفى


