
 
  
 

 اإلجراءات والسیاسة اإلداریة
 

 
 JF14.1الرقم:   سیاسة المعونة المالیة الموضوع:

 
 

 مكتب الرئیس  المالك:
 

 تحل محل: تاریخ المراجعة تاریخ السریان
 4/86    04/30/2018 
 

 المرجع:  

 
 :الغرض

 
"المركز الطبي") إلى توفیر رعایة عالیة الجودة  (المشار إلیھ في ھذه الوثیقة بـ Montefiore Medical Centerتھدف رسالة مركز 

الذین یقیمون في منطقة خدمتنا ممن یفتقرون إلى تغطیة  أولئكمرضى المركز. ونحن نلتزم بخدمة جمیع المرضى، بما في ذلك  لجمیع
. ونلتزم بمعاملة جمیع ھاجزء من أو التي یتلقونھا في المركز الطبيالرعایة الضروریة التأمین الصحي والذین ال یمكنھم دفع نفقات كل 

من الرعایة السریریة وصوالً إلى مكتب تحصیل الفواتیر، بما في ذلك جھود تحصیل المدفوعات.  عالوة على  ءاً بدالمرضى بكل تعاطف، 
 ذلك، نلتزم بدعم الجھود الرامیة إلى توسیع فرص الحصول على تغطیة الرعایة الصحیة لجمیع سكان نیویورك.  

 
مع رسالة المركز وقیمھ والتي تأخذ بعین االعتبار قدرة الفرد على تحمل  تتوافقم المكتب بالحفاظ على سیاسات المعونة المالیة التي ویلتز

 .طبیاً نفقات خدمات الرعایة الصحیة الالزمة 
 

 :المبادئ التوجیھیة للسیاسة
 

تخص تقدیم المساعدة المالیة للمرضى الذین یحتاجون إلى الرعایة  تھدف ھذه السیاسة إلى تناول المبادئ التوجیھیة للمركز الطبي التي
جمیع مصادر دفع نفقات التأمین.  وتُقدم المعونة ل ھمداستنفایفتقرون إلى تغطیة التأمین الصحي أو بعد  إذا كانوا الطبیة الطارئة والضروریة

م الرغبة في الدفع، التي تُعتبر دیونًا معدومة.  وبموجب القانون عد ولیس بسببالمالیة إلى المرضى الذین یثبت عدم قدرتھم على الدفع، 
 سلم الرسوم المتدرج) للمرضى تخضع لسیاسة FQHCالفیدرالي، فإن الخدمات التي تُقدم في مواقع المراكز الصحیة المؤھلة فیدرالیًا (

)JF15.1) الصادرة عن شبكة الصحة المجتمعیة في برونكس (BCHN               .(         
 

 Children’s Hospital atو Montefiore Medical Center- Montefiore Hospital- Moses Divisionوتغطي ھذه السیاسة 
Montefiore وMontefiore Medical Center-Weiler Hospital, Montefiore Medical Center-Wakefield Hospital 

 .  Montefiore Medical Center-Montefiore Westchester Squareو
فیمكن  اً مذكوریُرجى االطالع على المرفق ب لمعرفة مرافق الرعایة الصحیة األخرى التي تغطیھا ھذه السیاسة.  إذا لم یكن أحد المواقع 

ید ، أو مراسلة قسم المعونة المالیة عبر البر5658-920-718 للمریض االتصال بمكتب المعونة المالیة الرئیسي من خالل الھاتف
 3أو التوجھ إلى أي من مكاتب المعونة المالیة المذكورة في البند رقم  financialaid@montefiore.orgاإللكتروني على العنوان 

 . اً سنویأدناه بشأن المراجعة واالستشارة بخصوص الموقع.  تخضع ھذه السیاسة للمراجعة 
 
 یجب إتاحة المعونة المالیة للفئات التالیة: .1
 

الطبیة الذین یتلقون الخدمات والمرضى غیر المؤمن علیھم الذین یقیمون في منطقة الخدمة الرئیسیة للمركز الطبي  •
 أو رعایة الطوارئ (انظر المرفق أ لالطالع على مخطط المعونة المالیة ومستویاتھا)؛ الضروریة
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نطقة الخدمة الرئیسیة للمركز الطبي الذین استنفدوا استحقاقاتھم الطبیة للحصول على الرعایة المرضى المقیمین في م •

 .أو الرعایة في حاالت الطوارئ. طبیاً الالزمة 
 

 بالنسبةباستثناء خدمات الطوارئ، یجب أن یكون المرضى مقیمین في نطاق منطقة الخدمة الرئیسیة للمركز الطبي  •
ویعتبر ل على معونة مالیة.  منطقة الخدمة الرئیسیة للمركز الطبي ھي والیة نیویورك.  خدمة معینة مؤھلة للحصول

المرضى الذین یقیمون خارج والیة نیویورك والذین یتلقون رعایة في حالة طوارئ مؤھلون للحصول على المساعدة 
 المالیة. 

 
طارئة لغیر المقیمین في والیة نیویورك على سوف یتم تحدید األھلیة للحصول على المساعدة المالیة للرعایة غیر ال •

موافقة نائب الرئیس.  إذا تمت الموافقة على تلقي المریض المساعدة المالیة ذلك تطلب یوأساس كل حالة على حدة 
كاستثناء فسوف یتم فحص حالتھ باستخدام نفس المعاییر المستخدمة بالنسبة للمرضى المقیمین في منطقة الخدمة 

 ).   اً فیدرالیدخل اإلجمالي وحجم األسرة المرتبط بمستوى الفقر المحدد الرئیسیة (ال
 

اإلجراءات اإلنتقائیة التي ال تُعتبر ضروریة طبیًا (على سبیل المثال، الجراحة التجمیلیة أو عالج العقم) غیر مؤھلة  •
لمریض لقاء الخدمات غیر للحصول على المعونة المالیة. یمكن للمرضى الحصول على خصم للنفقات التي یتحملھا ا

 المشمولة بالتغطیة. 
 

 ). EMTALAتلتزم سیاسة المعونة المالیة بالمبادئ التوجیھیة لقانون العمل والعالج الطبي الطارئ ( •
 
 لخدمات استناًدا إلى الحالة الطبیة للمریض.لال یضع المركز الطبي حًدا  .      2
 
 ھا للمرضى تقدیم طلبات الحصول على المساعدة في:تقع مكاتب المعونة المالیة التي یمكن فی .3

• 111 East 210 P

th
P Street (Room RS-001) 718-920-5658  (Moses Division) 

• 600 East 233P

rd
P Street (Central Registration) 718-920-9954 (Wakefield Division) 

• 1825 Eastchester Road (Admitting Office)  718-904-2865 (Weiler Division) 
• 2475 St. Raymond Avenue (Outpatient Registration) 718-430-7339 (Westchester 

Square)  
    

تتوفر نسخ ورقیة من سیاسة المعونة المالیة وملخص المعونة المالیة و/أو طلب المعونة المالیة عند الطلب، دون رسوم، عن 
   .financialaid@montefiore.orgلطلبات عبر البرید اإللكتروني إلى طریق البرید أو البرید اإللكتروني. یمكن إرسال ا

w.montefiore.org/financialhttp://ww-عبر الموقع اإللكتروني للمنشأة على العنوان  أیضاً ویمكن االطالع علیھا 
policy-aid.  

 
یمكن للمرضى غیر المؤمن علیھم الذین یتلقون خدمات في مواقع العیادة الخارجیة التابعة للمركز الطبي أن یتقدموا بطلب  .4

ل الحصول على المعونة المالیة في وقت التسجیل في العیادة.  ویمكن لجمیع المرضى الذین یتلقون الخدمات من خال
Montefiore  زیارة أي من مكاتب المعونة المالیة المذكورة أعاله لبدء أو استكمال طلباتھم. یوجد فيEPIC  جدول مستوى

) تتم تعبئتھ بدالً من الطلب الورقي للحصول على معونة مالیة.  یتم مسح المستندات المستخدمة FPL( یاً فیدرالالفقر المحدد 
) على بیانات FPL( اً فیدرالی).  یحتوي جدول مستوى الفقر المحدد EPFلد المرضى اإللكتروني (للتقییم ضوئیًا وتخزینھا في مج

 الدخل وحجم العائلة وتاریخ السریان وتاریخ اإلنھاء والحالة ونوع الوثائق التي تم تحصیلھا. 
 
لرعایة وجدولتھا.  سوف یساعد سوف یتم تحدید األھلیة للمعونة المالیة في أقرب وقت ممكن أثناء إجراءات التخطیط ل .5

المستشارون أي مرضى یطلبون المساعدة في تعبئة طلبات الحصول على معونة مالیة.  ولن یتم تأخیر خدمات الطوارئ أبًدا 
  لحین البت في قرارات المعونة المالیة العالقة.  ویمكن للمرضى طلب المعونة المالیة قبل تلقي الخدمات أو بعد استالم الفاتورة.

 التماسكذلك یمكن للمرضى طلب المعونة المالیة بعد إرسال الفاتورة إلى إحدى وكاالت تحصیل الفواتیر.  و یمكن للمریض 
 .  في أي وقت كان تعبئة طلب الحصول على معونة مالیة

 
 . اً سنویونة مالیة ستسري موافقات المعونة المالیة لمدة عام.  وستتم إعادة تقییم المرضى بشأن أھلیة الحصول على مع .6
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التعاون مع المركز الطبي في إجراءات طلب الحصول على تغطیة تأمینیة عامة  اً مالییُتوقع من المرضى أو األطراف المسؤولة  .7
(أثناء  Qualified Health Plansوبرامج  Child Health Plusوبرنامج  Medicaidمتاحة (على سبیل المثال، برنامج 

ولن  Medicaid. وال تتوقف أھلیة الحصول على المعونة المالیة على تعبئة طلب تأھلھمإذا كان من المحتمل التسجیل المفتوح) 
 .  Medicaidیتم تأخیر قرار الخدمة حتى البت في قرار 

 
والمعدل حسب  اً فیدرالیللمبادئ التوجیھیة المنشورة الخاصة بمستوى الفقر المحدد  اً وفقیجب استخدام الدخل اإلجمالي المحدد  .8

 ال یتم احتساب األصول.و ،حجم العائلة لتحدید األھلیة للحصول على المعونة المالیة. وتستند القرارات إلى الدخل السنوي فقط
 
 یتعین على المركز الطبي التحقق من الدخل الحالي.  ویكون دلیل إثبات الدخل عبارة عن المستندات التالیة: .9

 بیان عدم العمل •
 ن االجتماعي/مكافأة المعاشخطاب الضما •
 إیصاالت الدفع/خطاب إثبات العمل •
 خطاب الدعم •
 خطاب مصادقة یوضح الدخل والدعم و/أو الحالة المالیة الراھنة إذا لم یكن ھناك ما یثبت الدخل •

 
لبات المعونة المالیة تتم مراجعة طولتقدیم المساعدة بشأن استشارات المعونة المالیة.   جاھزین موظفو الشؤون المالیةسیكون  .10

ستئناف االمرضى  یستطیعویوم عمل بالنسبة للخدمات غیر الطارئة.  30والبت فیھا بشكل عاجل ویتم البت فیھا في غضون 
. وسوف یستلم المرضى قرارات المعونة المالیة عبر البرید، مع إشعار أسفل خطاب یوماً  30خالل  قرار المعونة المالیة األولي

ض یوضح كیفیة استئناف القرار.  ویُنصح المرضى بتجاھل أي فاتورة تم استالمھا أثناء إجراءات تقدیم الطلب.  ال الموافقة/الرف
ینبغي إرسال الحسابات الخاصة بالمرضى الذین استكملوا طلبات المعونة المالیة إلى وكاالت التحصیل أثناء إجراءات تقدیم 

 الطلبات. 
 

لمعونة المالیة الخاصة بالمركز الطبي على المرضى والموظفین ووكاالت الخدمة المجتمعیة یجب تعمیم إشعار بسیاسات ا .11
المحلیة.  ویجب أن تتوفر سیاسة المعونة المالیة الخاصة بالمركز الطبي بلغات عدة ألي طرف یطلب مثل ھذه المعلومات في 

 المواقع التالیة:
 
 مكاتب اإلدخال -
 ئمكاتب التسجیل في غرف الطوار -
-  policy-aid-http://www.montefiore.org/financial 
 عن طریق البرید حسب الطلب -
  3800-944-718 عن طریق االتصال بمركز االتصال على الرقم -
 financialaid@montefiore.orgعن طریق المراسلة عبر البرید اإللكتروني  -

 
 یتم نشر توافر المعونة المالیة في: 

  EPICجمیع بیانات فواتیر المنشأة وبیانات مكتب الفواتیر الموحدة الخاصة بـ  - 
 المعونة المالیة. توضع الالفتات عند المداخل لتوجیھ المرضى إلى مواقع غرف -
 ات اإللكترونیة الموجودة في جمیع أجھزة حاسوب الموظفین وأجھزة التلفاز الموجودة في قاعة االنتظارالشاش -
- www.montefiore.org/financial-aid-policy 
 غیر السریري السنوي  الداخليعلى شكل كتیب أسئلة ومعلومات عن التدریب  -
وغیر ذلك من مناطق  Medicaidالفواتیر وبرنامج  الفتات جداریة في قسم الطوارئ ومكتب اإلدخال ومكاتب -

 التسجیل واالنتظار األخرى. 
 

یتم تدریب جمیع موظفي وكالة اإلدخال والتسجیل والتحصیل على سیاسة المعونة المالیة الخاصة بالمركز الطبي.  ویتم تقدیم 
 لمرضى الذین یحتاجون إلى المساعدة تدریب أثناء الخدمة لجمیع المناطق مع إعطاء تعلیمات بشأن أین یتم إرسال ا

 
یمكن للمرضى استئناف قرارات المعونة المالیة الخاصة بالمركز الطبي إذا تم رفض تلقیھم للمعونة المالیة أو اعتبروا  .12

ت.  القرار غیر موات.  ویجب على المرضى الذین یستأنفون قرارات المعونة المالیة تقدیم إثبات على الدخل الحالي والنفقا
یوًما  30وسوف یتم إخطارھم بالقرارات عبر البرید في غضون یوًما  30 خالل ستكمال طلبات االستئنافاالمرضى ا یستطیعو

استناًدا إلى المعلومات المقدمة، یمكن تقییم المرضى من أجل الحصول على المزید من التخفیضات من تقدیم طلبات االستئناف.  
 أو تمدید خطط السداد.
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قدم للمرضى خطط سداد إذا كانوا غیر قادرین على تقدیم المدفوعات بالكامل.  یجب أال تتجاوز المدفوعات الشھریة یُ  .13
تُقدم أیًضا خطط سداد ممتدة من خالل إجراءات االستئناف.  إذا قدم المریض إیداًعا، فیتم % من الدخل الشھري للمریض. 10

 ید المعونة المالیة لھ. ال یفرض المركز الطبي فائدة على أرصدة المریض.إدراجھ كجزء من المدفوعات فیما یتعلق برص
 
 

یحتفظ المركز الطبي بسیاسة فواتیر وتحصیل منفصلة. ویمكن االطالع علیھا عبر الموقع اإللكتروني للمركز الطبي:  .14
policy -aid-ontefiore.org/financialhttp://www.m  أو یمكن طلب نسخة ورقیة عن طریق االتصال بأي شخص لدى

 . 3مكاتب المعونة المالیة الخاصة بنا المذكورة في البند رقم 
 

طلب في طلب أو استكمال  تقصیرالمن إرسال أي حساب إلى وكالة التحصیل بشأن  اً یوم 30قبل  اً إشعارسوف یتلقى المرضى  .15
 في سداد المدفوعات في رصید المساعدة المالیة. تقصیرالالمعونة المالیة أو 

 
 :                                              رئیسیةالمعاییر وكالة التحصیل  .16

سوف یتبعون إجراءاتھم الداخلیة للتحقق من سریان  رئیسیةال فور إحالة الحساب إلى وكالة التحصیالت
یكن قد والعنوان والھاتف وأھلیة الرعایة الخیریة المحتملة إذا لم  Medicaidالخاص ببرنامج  التأمین

وإجراءات الرد عبر البرید. وعند االنتھاء من ھذه اإلجراءات، سوف تُبذل الجھود  تم النظر فیھا مسبقاً 
 التالیة للتحصیل:

 خطابات على األقل 4-1إرسال  •
 األقلمكالمات ھاتفیة على  4-1إجراء  •
 لشطبھا سوف تتم إعادة حسابات المرضى الذین توفوا والذین أعلنوا إفالسھم •
 Montefiore Medicalرقم ھاتف یتم غلقھا وإعادتھا إلى مركز لكنھا بدون الحسابات التي تُرجع بالبرید و •

Center   وكاالت التحصیل الثانویة إلحالتھا إلى 
 Montefioreمركز  ویُعاد إرسالھا إلىیوًما من تاریخ اإلحالة  180د تُغلق الحسابات التي تكون قید التحصیل بع •

Medical Center إلحالتھا لوكاالت تحصیل ثانویة 
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 معاییر وكالة التحصیل الثانویة:                                     

الداخلیة  ھاتتبع تلك الوكاالت إجراءاتسوف  ،الثانویة فور إحالة الحساب إلى وكاالت التحصیالت
ھلیة وإجراءات الرد عبر األوالعنوان والھاتف و Medicaidللتحقق من سریان التأمین الخاص ببرنامج 

 البرید. وعند االنتھاء من ھذه اإلجراءات، سوف تُبذل الجھود التالیة للتحصیل:
 خطابات على األقل  1-4إرسال  •
 مكالمات ھاتفیة على األقل 4-1إجراء  •
 لشطبھا ابات المرضى الذین توفوا والذین أعلنوا إفالسھمسوف تتم إعادة حس •
رقم ھاتف یتم غلقھا وإعادتھا إلى مركز  لكنھا بدونالحسابات التي تُرجع بالبرید و •

Montefiore Medical Center لشطبھا 
من تاریخ اإلحالة ویُعاد  اً یوم 180-90تُغلق الحسابات التي تكون قید التحصیل بعد  •

 لشطبھا Montefiore Medical Centerز إرسالھا إلى مرك
 

 في وقت الخدمات المقدمة.  Medicaidیحظر المركز الطبي التحصیل من أي مریض یكون مؤھالً لبرنامج  .17
 

توجد نسخة من سیاسة المعونة المالیة الخاصة بالمركز الطبي لدى جمیع وكاالت التحصیل المنتسبة للمركز الطبي وسوف تحیل  .  18
 ض بحاجة إلى المساعدة إلى المركز الطبي للتقییم وتخفیض الفواتیر استناًدا إلى الدخل السنوي وحجم العائلة.أي مری

  
یعمل مكتب المعونة المالیة على تقییم االمتثال لسیاستھ عن طریق إیفاد "أفراد استطالع" إلى مناطق اإلدخال والتسجیل للتأكد  .  19

 أن زمالء العمل على درایة بأن المركز الطبي یقدم المعونة المالیة. من احتھا في أماكنھا ومن وضع الالفتات والكتیبات وإت
 

 . Medicaidسوف تُمنح المعونة المالیة الكاملة للمرضى الذین لدیھم فواتیر مستحقة یتحملونھا ولدیھم تغطیة ساریة لبرنامج  .  20
 

 األھلیة.  یدلتحد راً االھجرة معیالوضع القانوني من حیث عد یُ ال  .   21
 

للمساعدة في البت في قرارات الرعایة الخیریة في حالة عدم استكمال طلبات المعونة المالیة.   یاً تنبؤیستخدم المركز الطبي تحلیالً  .  22
 وأرفقھلمالیة ولن تعتبر نتائج ھذا التحلیل بأن المرضى غیر مؤھلین للمساعدة المالیة.  إذا قام المریض بتعبئة طلب المعونة ا

وثائق توضح أن دخلھ أقل من الفئة المحددة باستخدام التحلیل التنبؤي، فسوف یتم تطبیق تقلیص إضافي لاللتزام المالي للمریض ب
 Financialیستخدم برنامج و.  Experian ، یُستخدم نظامEPIC بالنسبة للمواقع المتصلة ببرنامج إلى المبلغ األقل.

Assistance Screening/Presumptive Charity  الخاص بـExperian Healthcare  المعلومات المالیة الواردة في
التقریر االئتماني للمریض وسمات أخرى خاصة بالمریض لتقدیر مستوى دخلھ وتصنیفھ حسب مستوى الفقر المحدد فیدرالیًا 

 . لیكون مؤھالً لالستفادة من برنامج الرعایة الصحیة الخاص بأحد المستشفیات
ھي  Experian Healthcareالخاصة بـ  Financial Assistance Screeningواالستعالمات التي تتم خالل نظام  

إذا كانت لدى المستھلك أي أسئلة أو   استعالمات یتعذر االطالع علیھا إال من قِبل المستھلك وال تؤثر على درجات االئتمان.
. 1030-416 (763) على الرقم Experian Healthcareة رعایة العمالء لدى شواغل بشأن االستعالم، فیمكنھ االتصال بخدم

إذا   .Transunion(نظام قدیم)، یُستخدم نظام  American Healthware/EGLUبالنسبة للمواقع التي تُصدر الفواتیر عبر  
 على الرقم Transunionعمالء لدى كانت لدى المستھلك أي أسئلة أو شواغل بشأن االستعالم، فیمكنھ االتصال بخدمة رعایة ال

(800) 916-8800. 
 

المرضى إذا كانوا قد حصلوا على معونة مالیة أو تخفیض للنفقات  في إخطار بیانات الفواتیر الخاصة بالمركز الطبي ستساعد .   23
 التي یتحملونھا. 

   
 التحصیل االستثنائیة التي ال نستخدمھا ما یلي: ال یستخدم المركز الطبي إجراءات تحصیل استثنائیة.  تتضمن إجراءات .   24

 
 حجز األجور •
 إصدار تقاریر إلى الوكاالت االئتمانیة •
 بیع الدین •

 
یمكن للمرضى الذین لدیھم شكاوى بشأن سیاسة المعونة المالیة أو اإلجراءات االتصال بالخط الساخن للشكاوى الخاصة بإدارة  .  25

 . ترد ھذه المعلومات أیًضا في خطابات الرفض. 5447-804-800-1 الصحة لوالیة نیویورك على الرقم



 
 حصلوا% أو أقل والذین 100) بنسبة FPLبالنسبة لألفراد غیر المؤمن علیھم الذین ینطبق علیھم مستوى الفقر المحدد فیدرالیًا ( .   26

المذكورة أدناه بالنسبة  الرمزیةمدفوعات المعونة المالیة، سوف یقتصر االلتزام المالي للمریض على مبالغ ال موافقة على
 للخدمات التالیة (انظر المرفق أ لالطالع على األسعار):

 /تخریجراً دوال 150 -المریض الداخلي  •
 /اإلجراءراً دوال 150 –جراحة الیوم الواحد  •
 /الزیارةراً دوال 15 -غرفة طوارئ البالغین والخدمات السریریة  •
 بدون رسوم -والدة والحاالت الخاصة بطب األطفال غرفة طوارئ الحاالت السابقة لل •

 
 حصلوا% أو أقل والذین 300) بنسبة FPLبالنسبة لألفراد غیر المؤمن علیھم الذین ینطبق علیھم مستوى الفقر المحدد فیدرالیًا ( .27

دد بالمبالغ التي كانت ستُدفع المح سلم الرسوم المتدرجالمعونة المالیة، سوف یستند االلتزام المالي للمریض إلى موافقة على 
 ودافعي الرسوم التجاریة (انظر المرفق أ لالطالع على األسعار). Medicareلنفس الخدمات من قِبل برنامج 

 
كما تغطي سیاسة المعونة المالیة الخاصة بالمركز الطبي األفراد غیر المؤمن علیھم الذین ینطبق علیھم مستوى الفقر المحدد  .    28

المعونة المالیة (انظر المرفق أ لالطالع على  موافقة على حصلوا% والذین 500% إلى 300بنسبة تتراوح من  اً یفیدرال
 األسعار).  

 
الذین یقیمون في و% 500األفراد غیر المؤمن علیھم الذین ینطبق علیھم مستوى الفقر المحدد فیدرالیًا بنسبة أعلى من یعتبر  .     29

ة للمركز الطبي ویتلقون الخدمات الالزمة طبیًا أو رعایة الطوارئ مؤھلون للحصول على تخفیض على منطقة الخدمة الرئیسی
 سبیل المجاملة (انظر المرفق أ لالطالع على األسعار).

 
ع وداف Medicareعام.  وتُستخدم أسعار برنامج الیستخدم المركز الطبي طریقة الحساب بأثر رجعي لحساب المبلغ المفوتر  .   30

أبریل من كل  30عام بحلول العام. ویتم تقییم أسعار المعونة المالیة والمبلغ المفوتر الالرسوم التجاریة في حساب المبلغ المفوتر 
عند الطلب في أي من مواقع المعونة المالیة أو عن طریق المراسلة  ةعامالسنة تقویمیة.  وتُتاح النسبة المئویة للمبالغ المفوترة 

.  عقب تحدید أھلیة الحصول على مساعدة مالیة، ال یمكن تحمیل financialaid@montefiore.orgاإللكتروني عبر البرید 
 . اً طبیالفرد المؤھل لبرنامج المساعدة المالیة أكثر من المبلغ المفوتر بشكل عام لحاالت الطوارئ أو الرعایة الالزمة 

 
عام بمعدل فئة المعونة المالیة للمرضى الذین ینطبق علیھم مستوى الفقر المحدد اللمبلغ المفوتر المئویة لنسبة التُستكمل مقارنة 
%.  تكون المبالغ المحددة لخدمات المستشفى الواردة في المرفق أ على النحو التالي 500% أو أقل وحتى 100فیدرالیًا بنسبة 

 :ن مستوى الفقر المحدد فیدرالیًا)% م500(حتى نسبة 
 

 % من رسوم المستشفى التي یتحملھا المریض.19ال ینبغي أن یتجاوز سعر زیارة قسم الطوارئ  •
 % من رسوم المستشفى التي یتحملھا المریض.  28ال ینبغي أن یتجاوز سعر جراحة الیوم الواحد  •
 وم المستشفى التي یتحملھا المریض. % من رس26ألورام ل الطبي عالجالال ینبغي أن یتجاوز سعر  •
% من رسوم المستشفى 14األمراض/الكلى/الفحص باألشعة  دراسةال ینبغي أن تتجاوز أسعار عالج زیارة العیادة/ •

 التي یتحملھا المریض. 
 % من رسوم المستشفى التي یتحملھا المریض.33ال ینبغي أن یتجاوز سعر إدخال المرضى في حاالت الطوارئ  •

 
 

قائمة مقدمي الخدمة (وھي قائمة بمقدمي الخدمة (بخالف المستشفیات) الذین یقدمون الرعایة في حاالت الطوارئ  تتوفر .31
 مأتوضح ما إذا كان مقدمو الخدمة مشمولین بتغطیة سیاسة المعونة المالیة كما والرعایة الالزمة طبیًا في مرافق المستشفیات. 

أشھر. یمكن للمرضى االطالع على نسخة عبر الموقع اإللكتروني للمعونة المالیة:  3 ال.) كملحق منفصل ویتم تحدیثھا كل
policy-aid-http://www.montefiore.org/financial  أو یمكنھم طلب نسخة ورقیة من خالل زیارة أو االتصال بأحد

 المالیة مجانًا: مكاتب المعونة
 

• 111 East 210P

th
P Street (Room RS-001) 718-920-5658  (Moses Division) 

• 600 East 233P

rd
P Street (Central Registration) 718-920-9954 (Wakefield Division) 

• 1825 Eastchester Road (Admitting Office)  718-904-2865 (Weiler Division) 
• 2475 St. Raymond Avenue (Outpatient Registration) 718-430-7339 (Westchester Square 

Division    
 

mailto:financialaid@montefiore.org
http://www.montefiore.org/financial-aid-policy
http://www.montefiore.org/financial-aid-policy


طلب موافقة نائب الرئیس المعاون، قسم مستحقات الخدمات تتالواردة أعاله على أساس كل حالة على حدة و شروطللتُطبق أي استثناءات 
، قسم الشؤون المالیة.  عند تنفیذ ھذه السیاسة، یتعین على إدارة المركز الصحیة؛ أو نائب الرئیس، قسم الخدمات المھنیة؛ أو نائب الرئیس

األنشطة الطبي والمرافق التابعة لھ االمتثال لجمیع القوانین والقواعد واللوائح الفیدرالیة والوالیاتیة والمحلیة األخرى التي قد تنطبق على 
 التي تُمارس وفقًا لھذه السیاسة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 المرفق أ: مخطط المعونة المالیة ومستویاتھا
 

    )العلیا الحدود( اإلجمالي الدخل فئات 

2018  

2 3 4 5 6 

 

8 

   
    

 مستوى
 المحدد الفقر

 11 10 9 7 1 - فیدرالیًا

 من أكثر %500 %400 %300 %250 %200 %185 %175 %150 %125 %100 العائلة حجم
500% 

1 
12,140$  15,175$  18,210$  21,245$  22,459$  24,280$  30,350$  36,420$  48,560$  60,700$  60,700$  

2 
16,460$  20,575$  24,690$  28,805$  30,451$  32,920$  41,150$  49,380$  65,840$  82,300$  82,300$  

3 
20,780$  25,975$  31,170$  36,365$  38,443$  41,560$  51,950$  62,340$  83,120$  103,900$  103,900$  

4 
25,100$  31,375$  37,650$  43,925$  46,435$  50,200$  62,750$  75,300$  100,400$  125,500$  125,500$  

5 
29,420$  36,775$  44,130$  51,485$  54,427$  58,840$  73,550$  88,260$  117,680$  147,100$  147,100$  

6 
33,740$  42,175$  50,610$  59,045$  62,419$  67,480$  84,350$  101,220$  134,960$  168,700$  168,700$  

7 
38,060$  47,575$  57,090$  66,605$  70,411$  76,120$  95,150$  114,180$  152,240$  190,300$  190,300$  

8 
42,380$  52,975$  63,570$  74,165$  78,403$  84,760$  105,950$  127,140$  169,520$  211,900$  211,900$  

 شخص لكل
 جبی إضافي

 إضافة

4,320$  5,400$  6,480$  7,560$  7,992$  8,640$  10,800$  12,960$  17,280$  21,600$  21,600$  

 
 2018* استناًدا إلى المبادئ التوجیھیة لمستوى الفقر المحدد فیدرالیًا لسنة 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 األسعار الموحدة للمساعدة المالیة  

 للخدمات المھنیة وخدمات المستشفیات
 
 
 

 النقاط الرئیسیة : 
 

الخدمة. یبین الجدول الرسوم الخاصة بالخدمات حسب و اً فیدرالیتُصنف الرسوم حسب نسبة مستوى الفقر المحدد  •
 ).PB + HB) والخدمات المشتركة (HB) وخدمات المستشفیات (PBالمھنیة (

ترد الرسوم الخاصة بمواقع المراكز الصحیة المؤھلة فیدرالیًا أدناه. وتنطبق ھذه الرسوم على جمیع الخدمات المقدمة  •
في المراكز الصحیة المؤھلة فیدرالیًا (على سبیل المثال، جمیع أنواع الزیارات والمختبرات وطلبات التصویر 

، مثل المرضى الداخلیین وجراحة الیوم اً فیدرالیراكز الصحیة المؤھلة باألشعة). وال تنطبق ھذه األسعار خارج الم
). لالطالع Headache Centerالواحد والفحص بالتصویر المقطعي باإلشعاع البوزیتروني ومركز عالج الصداع (

 ، حرك شریط التمریر حتى نھایة الوثیقة.اً فیدرالیعلى مواقع المراكز الصحیة المؤھلة 
 )، یجب تطبیق الرسوم المشتركة للخدمات المقدمة.PBBفقط (أي غیر  PBع التي تقدم خدمة من فئة بالنسبة للمواق •
، ستكون PBبالنسبة للخدمات من الفئة ‘. خصًما على سبیل المجاملة% ’500أو األكبر من  10یُعتبر المستوى  •

 لم المریض فاتورة إضافیة.% من المبلغ المفوتر بدالً من السعر الموحد. نتیجة لذلك، قد یست61الرسوم 
. سوف یتم بشكل كامل بالنسبة لزیارات المرضى الداخلیین، یشمل السعر المذكور في الجدول تكلفة إقامة المریض •

 استناًدا إلى النسبة المئویة من منھجیة الرسوم. PBضمن حسابات  PBتخصیص مبلغ الخدمة من الفئة 
 Comprehensiveو Comprehensive Family Care Center: المراكز الصحیة المؤھلة فیدرالیًا ھي •

Health Care Center وFamily Health Center وWilliams bridge Family Practice  وCastle 
Hill Family Practice وWest Farms Family Practice وUniversity Ave Family Practice وVia 

Verde Family Practice وSouth Bronx Health Center وCenter for Child Resiliency وNY 
Child Health Project.   

عام ال% من مستوى الفقر المحدد فیدرالیًا توجد مقارنة بالمبلغ المفوتر 500بالنسبة ألسعار المستشفیات التي تصل إلى  •
 ویكون المریض مسؤوالً عن المبلغ األقل من بین المبلغین. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 المالیة الواردة أدناه ھي خاصة بمواقع المراكز الصحیة المؤھلة فیدرالیًا: أسعار المعونة 
 
 

  
 )FQHC'sمواقع المراكز الصحیة المؤھلة فیدرالیًا (

 مستویات األسعار
النسبة المئویة من مستوى 

 الفقر المحدد فیدرالیًا
زیارة خدمة من 

 فئتین)زیارة مشتركة (لخدمات من ال HBزیارة خدمة من فئة  PBفئة 
1 100% $0  $0   $0                                 
2 125% $0  $20    $20  
3 150% $0  $30    $30  
4 175% $0  $40    $40  
5 185% $0  $50   $50  
6 200% $0  $60   $60  
7 250% $0  $90   $90  
8 300% $0  $90   $90  
9 500% $0  $90   $90  

10   <500% $0 $90 $90 

  
   

 
 

 
 :اً فیدرالیالمؤھلة غیر األسعار المالیة الواردة أدناه بالنسبة لزیارات المرضى الجدد والمرضى المنتظمین تنطبق على مواقع المراكز الصحیة    

 (ھذه األسعار تُستخدم أیًضا لخدمات علم األمراض (خدمات المختبرات) وأمراض الكلى. 

  
 

    

  
 )NPVمرضى الجدد (زیارة ال

 مستویات األسعار

النسبة 
المئویة من 

مستوى 
الفقر المحدد 

 فیدرالیًا
زیارة المرضى الجدد لخدمة من الفئة 

PB  زیارة المرضى الجدد لخدمة من الفئة*HB 
فقط) زیارة  PB(مواقع خدمات من الفئة 

 المرضى الجدد للخدمة المشتركة

1 100% $0 
ما قبل الوالدة أو طب لحاالت  0للبالغین /$ $15

 األطفال
لحاالت ما قبل الوالدة  0للبالغین /$ $15

 15أو طب األطفال $
2 125% $0  $20  $20 
3 150% $0  $30  $30 
4 175% $0  $45   $45  
5 185% $0  $75  $75 
6 200% $25  $105   $130  
7 250% $25  $120   $145  
8 300% $25  $150   $175  
9 500% $50  $200  $250  

  HB سعر+  PB سعر=   350$ من المبلغ المفوتر 61% 500%>   10



 

  
 )EPVزیارة المرضى المنتظمین (

 مستویات األسعار

النسبة 
المئویة من 

مستوى 
الفقر المحدد 

 فیدرالیًا
زیارة المرضى المنتظمین لخدمة من الفئة 

PB 
*زیارة المرضى المنتظمین لخدمة من الفئة 

HB 
فقط) زیارة  PB(مواقع خدمات من الفئة 

 المرضى المنتظمین للخدمة المشتركة

لحاالت ما قبل الوالدة أو  0للبالغین /$ $15 $0 100% 1
 طب األطفال

لحاالت ما قبل الوالدة  0للبالغین /$ $15
 أو طب األطفال

2 125% $0 $20  $20 
3 150% $0 $30  $30 
4 175% $0 $45  $45  
5 185% $0 $75  $75  
6 200%  $15 $105  $120  
7 250%  $15 $120  $135 
8 300%  $15 $150  $165  
9 500%  $25 $200  $225  

  HB سعر+  PB سعر=   350$ من المبلغ المفوتر 61% 500%>   10
 
 
   

  
 )EDقسم الطوارئ (

 مستویات األسعار

النسبة 
المئویة من 

مستوى 
الفقر المحدد 

 قسم الطوارئ لخدمة مشتركة HB*قسم الطوارئ لخدمة من الفئة  PBقسم الطوارئ لخدمة من الفئة  رالیًافید

لحاالت ما قبل الوالدة  0للبالغین /$ $15 $0 100% 1
 0أو طب األطفال $

لحاالت ما قبل الوالدة  0للبالغین /$ $15
 أو طب األطفال

2 125%  $10  $35   $45  
3 150% $20  $45   $65 
4 175% $30  $65   $95  
5 185% $40  $110   $150  
6 200% $50  $155   $205  
7 250% $70  $180   $250  
8 300% $100  $225   $325 
9 500% $150  $700   $850  

  HB سعر+  PB سعر=   1500$ من المبلغ المفوتر 61% 500%>   10



 

  
 المرضى الداخلیون

 ارمستویات األسع

النسبة 
المئویة من 

مستوى 
الفقر المحدد 

 المرضى الداخلیون لخدمة مشتركة HBالمرضى الداخلیون لخدمة من الفئة  المرضى الداخلیون لخدمة من الفئة فیدرالیًا

1 100% 
$75 $150 $225 

2 125%  $150  $300  $450  
3 150% $250 $500  $750  
  HB سعر+  PB سعر=   5,000$ من المبلغ المفوتر 5% 175% 4
  HB سعر+  PB سعر=   8,500$ من المبلغ المفوتر 9% 185% 5
  HB سعر+  PB سعر=   12,000$ من المبلغ المفوتر 12% 200% 6
  HB سعر+  PB سعر=   13,500$ من المبلغ المفوتر 14% 250% 7
  HB سعر+  PB سعر=   17,000$ من المبلغ المفوتر 17% 300% 8
  HB سعر+  PB سعر=   20,000$ من المبلغ المفوتر 51% 500% 9

  HB سعر+  PB سعر=   49,000$ من المبلغ المفوتر 61% 500%>   10

 

  
 جراحة الیوم الواحد

 مستویات األسعار

النسبة 
المئویة من 

مستوى 
الفقر المحدد 

 جراحة الیوم الواحد لخدمة مشتركة HBواحد لخدمة من الفئة *جراحة الیوم ال PB*جراحة الیوم الواحد لخدمة من الفئة  فیدرالیًا
1 100% $50 $150 $200 

2 125% $75  $300   $375 
3 150% $100  $400   $500  
4 175% $150  $600   $750  
5 185% $250  $1,000   $1,250  
6 200% $350  1,400 $  $1,750  
7 250% $400  $1,600   $2,000  
8 300% $500  $2,000   $2,500  
9 500% $900  $3,500   $4,400  

  HB سعر+  PB سعر=   5,000$ من المبلغ المفوتر 61% 500%>   10

  
 *أسعار التخدیر مشمولة

 

  
 **حسب سعر اإلجراء

 



 

  
 إجراءات الجھاز الھضمي

 مستویات األسعار

النسبة 
المئویة من 

مستوى 
الفقر المحدد 

 الجھاز الھضمي لخدمة مشتركة HB*الجھاز الھضمي لخدمة من الفئة  PBلجھاز الھضمي لخدمة من الفئة ا فیدرالیًا
1 100% $0 $100 $100 

2 125% $70  $150   $220 
3 150% $100  $200   $300  
4 175% $150  $300   $450  
5 185% $200  $500   $700  
6 200% $250  $700   $950  
7 250% $300  $800   $1,100  
8 300% $350  $1,000   $1,350  
9 500% $400  $1,800  $2,200  

  HB سعر+  PB سعر=   2,500$ من المبلغ المفوتر 61% 500%>   10

  
 **حسب سعر اإلجراء

 

  

 
 

  

  
 حقن األورام 

 مستویات األسعار

النسبة 
المئویة من 

مستوى 
الفقر المحدد 

 حقن األورام لخدمة مشتركة HBحقن األورام لخدمة من الفئة  ورام لخدمة من الفئةحقن األ فیدرالیًا
1 100% $0  $150  $150 
2 125% $0  $225   $225  
3 150% $0  $300   $300  
4 175% $0  $450   $450  
5 185% $0  $750   $750  
6 200% $0  $1,050   $1,050  
7 250% $0  $1,200   $1,200  
8 300% $0  $1,500   $1,500  
9 500% $0  $1,600   $1,600  

10   <500% $0 $4,700 $4,700 



 

  
 عالج األورام باإلشعاع

 مستویات األسعار

النسبة 
المئویة من 

مستوى 
الفقر المحدد 

 فیدرالیًا
عالج األورام باإلشعاع لخدمة من 

 PBالفئة 
عالج األورام باإلشعاع لخدمة من الفئة 

HB عالج األورام باإلشعاع لخدمة مشتركة 
1 100% $0  $60  $60 
2 125% $0  $90   $90  
3 150% $0  $120   $120  
4 175% $0  $180   $180  
5 185% $0  $300   $300  
6 200% $0  $420   $420  
7 250% $0  $480   $480  
8 300% $0  $600   $600  
9 500% $0  $680  $680 

10   <500% $0 $2,800 $2,800 

   

 
 
 
 

 

  
 العالج باألشعة السینیة

 مستویات األسعار

النسبة 
المئویة من 

مستوى 
الفقر المحدد 

 فیدرالیًا
العالج باألشعة السینیة لخدمة من الفئة 

PB  العالج باألشعة السینیة لخدمة من الفئةHB العالج باألشعة السینیة لخدمة مشتركة 
1 100% $0 $15 $15 

2 125% $10  $15   $25  
3 150% $10  $15   $25  
4 175% $10  $15   $25  
5 185%  $10  $15   $25  
6 200% $10  $15   $25  
7 250% $10  $15   $25  
8 300% $10  $15   $25  
9 500% $40  $50   $90  

10   <500% 
  HB سعر+  PB سعر=    Blue Cross لـض من معدل التعوی %100  من المبلغ المفوتر  61% 



 

  
 العالج بالموجات فوق الصوتیة

 مستویات األسعار

النسبة 
المئویة من 

مستوى 
الفقر المحدد 

 فیدرالیًا
العالج بالموجات فوق الصوتیة 

 PBلخدمة من الفئة 
العالج بالموجات فوق الصوتیة لخدمة من الفئة 

HB 
دمة العالج بالموجات فوق الصوتیة لخ

 مشتركة
1 100% $0 $15 $15 

2 125% $15  $20   $35  
3 150% $20  $25   $45  
4 175% $25  $30   $55  
5 185% $30  $35   $65  
6 200% $35  $40   $75  
7 250% $40  $45   $85  
8 300% $45  $50   $95  
9 500% $50  $100   $150  

10   <500% 
  HB سعر+  PB سعر=   Blue Cross لـالتعویض من معدل  %100  تر من المبلغ المفو 61% 

 

 
 

 
   

  
 تصویر الثدي الشعاعي

 مستویات األسعار

النسبة 
المئویة من 

مستوى 
الفقر المحدد 

 فیدرالیًا
تصویر الثدي الشعاعي لخدمة من الفئة 

PB 
تصویر الثدي الشعاعي لخدمة من الفئة 

HB مشتركة تصویر الثدي الشعاعي لخدمة 
1 100% $0 $25 $25 

2 125% $20  $30   $50  
3 150% $25  $35   $60  
4 175% $30  $40   $70  
5 185% $35  $50   $85  
6 200% $40  $60   $100  
7 250% $50  $70   $120  
8 300% $60  $90   $150  
9 500% $70  $130   $200 

10   <500% 
 ر من المبلغ المفوت 61% 

 Blue لـالتعویض من معدل  100% 
Cross   =سعر PB  +سعر HB  



 

  
 التصویر المقطعي المحوسب

 مستویات األسعار

النسبة 
المئویة من 

مستوى 
الفقر المحدد 

 فیدرالیًا
التصویر المقطعي المحوسب 

 PBلخدمة من الفئة 
التصویر المقطعي المحوسب لخدمة من الفئة 

HB وسب لخدمة مشتركةالتصویر المقطعي المح 
1 100% $0  $40  $40 
2 125% $20  $45   $65  
3 150% $30  $50   $80  
4 175% $40  $60   $100  
5 185% $50  $75   $125  
6 200% $60  $90   $150  
7 250% $80  $105   $185  
8 300% $100  $130   $230  
9 500% $125  $250   $375  

10   <500% 
  HB سعر+  PB سعر=    Blue Cross لـمن معدل التعویض  %100  من المبلغ المفوتر  61% 

     

  
 التصویر بالرنین المغناطیسي

 مستویات األسعار

النسبة 
المئویة من 

مستوى 
الفقر المحدد 

 فیدرالیًا
التصویر بالرنین المغناطیسي لخدمة من 

 PBالفئة 
من الفئة التصویر بالرنین المغناطیسي لخدمة 

HB 
التصویر المقطعي المحوسب لخدمة 

 مشتركة

1 100% $0 $150 $150 

2 125% $25  $175   $200  
3 150% $35  $200   $235  
4 175% $45  $250   $295  
5 185% $50  $300   $350  
6 200% $65  $350   $415  
7 250% $80  $400   $480  
8 300% $100  $500   $600  
9 500% $150  $550   $700  

10   <500% 
  HB سعر+  PB سعر=    Blue Cross لـمن معدل التعویض  %100  من المبلغ المفوتر  61% 



 

 مستویات األسعار

النسبة 
المئویة من 

مستوى 
الفقر المحدد 

 فیدرالیًا
الفحص بالتصویر المقطعي باإلشعاع 

 البوزیتروني (فحص عام)
1 100%           $                   150  
2 125%                              $400  
3 150%                              $600  
4 175%                              $800  
5 185%                          $1,000  
6 200%                          $1,200  
7 250%             $             1,400  
8 300%                          $1,600  
9 500%                          $2,000  

 من المبلغ المفوتر  61%  500%>   10

  
 

  

الحقن في مركز عالج الصداع 
)Headache Center( 

 مستویات األسعار

النسبة 
المئویة من 

مستوى 
الفقر المحدد 

 یر العصب (عام)تخد فیدرالیًا
1 100%                                $50  
2 125%                              $100  
3 150%                              $125  
4 175%                              $150  
5 185%                              $200  
6 200%                 $             250  
7 250%                              $300  
8 300%                              $350  
9 500%                              $400  

 من المبلغ المفوتر  61%  500%>   10



 

  

الحقن في مركز عالج الصداع 
)Headache Center( 

 مستویات األسعار

النسبة 
المئویة من 

مستوى 
الفقر المحدد 

 بوتوكس فیدرالیًا
1 100%                              $450  
2 125%                              $900  
3 150%                          $1,100  
4 175%                          $1,300  
5 185%                          $1,500  
6 200%                          $1,750  
7 250%                          $2,000  
8 300%                          $2,250  
9 500%                          $2,500  

 من المبلغ المفوتر  61%  500%>   10

 
 

 لرسوم اإلضافیة لوالیة نیویورك.   ) المذكورة أعاله اHBتتضمن جمیع حسابات رصید المستشفى (
 
 
 

 یوًما من اتخاذ القرار.  30یمكن استئناف جمیع القرارات غیر المواتیة أو الطلبات المرفوضة في غضون 



 

 الرعایة الصحیة األخرى المشمولة بتغطیة سیاسة المعونة المالیة منشآتالمرفق ب: 

 
 اسم الموقع

Montefiore Medical Group 4 - Family Care Center  
Montefiore Medical Group - Williamsbridge  

Montefiore Medical Group - White Plains Road 
Montefiore Medical Group - West Farms Family Practice 

Montefiore Medical Group - Via Verde 
Montefiore Medical Group - University Avenue Family Practice 

Montefiore Medical Group - Riverdale 
Montefiore Medical Group - Marble Hill Family Practice 

Montefiore Medical Group - Greene Medical Arts Pavilion 
Montefiore Medical Group - Family Health Center 

Montefiore Medical Group - Eastchester 
Montefiore Medical Group - Co-op City Office 

Montefiore Medical Group - Comprehensive Health Care Center 
Montefiore Medical Group - Comprehensive Family Care Center 

Montefiore Medical Group - Castle Hill Family Practice 
Montefiore Medical Group - Burke Avenue 

Montefiore Medical Group - Astor Avenue Pediatrics 
Montefiore Medical Center (MMC)- Orthopaedic Surgery Practice 

MMC Neurosurgery Practice and Interventional Radiology 
MMC Neurology Practice 

MMC GI Practice 
MMC East Tremont Family Practice 

MMC Advanced Imaging 
Larchmont Women's Center 

Jennie A. Clark Residence - Women in Need 
Icahn House Family Shelter 

Help Bronx Crotona 
Greene Medical Arts Pavilion 

Grand Concourse Women's Center 
Grand Concourse 

East Tremont Family Medical 
Diagnostic and Treatment Center  (Family Care Center) 

Cross County 
Co-Op City 

Cardiovascular Associates of Westchester 
Bronx East 

Bronx Cardiac 



 

Centennial Women's Center 
Women's Medical Associates 

Women's Health at Wakefield Hospital 
Women in Need - Suzanne's Place 

Williamsbridge Cardiology 
Westchester Heart Specialist 

Wakefield Campus of the Department of Orthopaedic Surgery 
Wakefield Campus of the Department of Ophthalmology and Visual Sciences 

Wakefield Ambulatory Care Center 
Scarsdale Women's Center 

Saratoga Interfaith Family Shelter 
Saint John's Family Shelter 
Riverdale Women's Center 

Ridge Hill Cardiology 
Obs/Gyn at Woodlawn (Van Cortlandt) 

New Day Domestic Violence Shelter 
Montefiore Wakefield Child Psych Clinic 

Montefiore School Health Program - William Howard Taft Campus 
Montefiore School Health Program - Walton Campus 

Montefiore School Health Program - Theodore Roosevelt Campus 
Montefiore School Health Program - Stevenson Campus 

Montefiore School Health Program - South Bronx Campus 
Montefiore School Health Program - P.S./M.S. 95 

Montefiore School Health Program - P.S. 85 
Montefiore School Health Program - P.S. 8 

Montefiore School Health Program - P.S. 64 
Montefiore School Health Program - P.S. 55 
Montefiore School Health Program - P.S. 28 

Montefiore School Health Program - P.S. 105 
Montefiore School Health Program - New Settlement Community Campus 

Montefiore School Health Program - Mott Haven H.S. Campus 
Montefiore School Health Program - Morris Campus 

Montefiore School Health Program - M.S. 45 
Montefiore School Health Program - M.S. 142 John Philip Sousa 

Montefiore School Health Program - I.S. 217 - Entrada Academy and Charter School 
Montefiore School Health Program - Herbert H. Lehman Campus 

Montefiore School Health Program - Evander Childs Campus 
Montefiore School Health Program - DeWitt Clinton High School 

Montefiore School Health Program - Christopher Columbus Campus 
Montefiore School Health Program - Bronx Regional High School 



 

Montefiore Moses Child/Adolescent Clinic 
Montefiore Moses Adult/Child Outpatient 

Montefiore Medical Park 
Montefiore Medical Center - Wakefield Cardiovascular Center 

Montefiore Medical Center - Substance Abuse Treatment Program Unit 3 
Montefiore Medical Center - Substance Abuse Treatment Program Unit 1 

Montefiore Medical Center - STD Initiative 
Montefiore Medical Center - South Bronx Health Center for Children and Families 
Montefiore Medical Center - Safe House For Lead Poisoning Prevention Program 

Montefiore Medical Center - New York Children's Health Project 
Montefiore Medical Center - Montefiore Wakefield Chemical Dependency Outpatient 

Program 
Montefiore Medical Center - Montefiore Medical Park Outpatient Rehabilitation Services 

Montefiore Medical Center - Montefiore Medical Park Orthodontic Center 
Montefiore Medical Center - Montefiore Einstein Center for Cancer Care 

Montefiore Medical Center - Montefiore Cardiology 
Montefiore Medical Center - Montefiore Advanced Imaging Montefiore Medical Park 
Montefiore Medical Center - Montefiore Advanced Imaging Montefiore Medical Park 

Montefiore Medical Center - Montefiore Advanced Imaging Medical Arts Pavilion 
Montefiore Medical Center - J.E. and Z.B. Butler Child Advocacy Center 

Montefiore Medical Center - Center for Radiation Therapy 
Montefiore Medical Center - Center for Child Health and Resiliency 

Montefiore Hutchinson Campus 
Montefiore Behavioral Health Center at Westchester Square 

Montefiore Behavioral Health Center 
Montefiore  Medical Center - Montefiore Wakefield Mental Health Center  

Montefiore Medical Group - Eastchester 
Montefiore Medical Group-Cross County 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعتمدھا: _________________________________    التاریخ: ________________

                                  Colleen Blye    

   الرئیس التنفیذينائب                                   


	الإجراءات والسياسة الإدارية

