
 هل لديك فواتير رعاية صحية ال يمكنك تحمل دفعها؟ 

 المساعدة متاحة. 

وسياسة الخصم للمرضى غير المؤمن عليهم بلغات أخرى. يرجى زيارة   Mass General Brighamتتوفر معلومات حول المساعدة المالية من  

جمة. موقعنا عىل الويب أو االتصال بنا أو زيارة مستشار مالي   ي المستشفى أو المركز الصحي للحصول عىل معلومات مير
 للمرضى فى

 

ي ماساتشوستس ونيو هامبشاير
ن

ن ف  برامج التأمير
 

ي برنامج  
 للمشاركة فى

ً
هناك برامج حكومية قد تغطي بعض أو كل تكاليف رعايتك. سيعمل مستشارونا الماليون معك لمعرفة ما إذا كنت مؤهال

ي احتياجاتك. يمكن ي حكومي يلبى
اك فى ي ماساتشوستس عىل االشير

  . Health Safety Netأو  MassHealthنا مساعدة المرضى الذين يعيشون فى

ي برنامج  
اك فى ي نيو هامبشاير عىل االشير

ي رابط    . New Hampshire Medicaidيمكننا مساعدة المرضى الذين يعيشون فى
ا المساعدة فى

ً
يمكننا أيض

ي ماساتشوستس ) 
ي نيو هامبشاير ) (  Massachusetts Health Connectorالصحة فى

ى فى ي سوق التأمير
 (. NH Insurance Marketplaceأو فى

 خيارات المساعدة المالية 
 

ورية طبًيا.  • ى عىل خصم عىل معظم أرصدة الخدمات الضى قد يتلفر المرضى الذين لديهم    سيحصل المرضى الذين ليس لديهم تأمير

ي ال يغطيها تأمينهم. 
ورية طبًيا البر ا خصًما عىل الخدمات الضى

ً
ى أيض نامج. التفاصيل  تأمير تختلف الخصومات حسب المنشأة واليى

visitor-care/patient-https://www.massgeneralbrigham.org/en/patient-متوفرة عىل موقعنا. 

assistance-information/financial 

 

  3884-726 (617)الخاص بك أو اتصل بالرقم   MyChartتتوفر خطط دفع شهرية بدون فوائد، قم بتسجيل الدخول إل حساب   •

 للحصول عىل التفاصيل. 

 

ورية للمرضى الذين يقل دخلهم عن    60%تتوفر خصومات بنسبة    قد  • كير للرعاية الطبية الضى من توجيهات الفقر   300%أو أ

ى   83250ا للفرد،  دوالرً  40770الفيدرالية )  دوالًرا لعائلة مكونة من أربعة أفراد(. قد يكون المرضى ذوي الدخل المرتفع مؤهلير

هم الطبية تزيد عن   من دخلهم السنوي. توجيهات الفقر الفيدرالية المذكورة أعاله خاصة   40%للحصول عىل خصم إذا كانت فواتير

: . يرجى عرض السنة الحالية أو ع 2022بالسنة المالية   دد أفراد األرسة اإلضافية لمستوى توجيهات الفقر الفيدرالية عىل الرابط التالي

 .)ASPE )hhs.govتوجيهات الفقر | 

 لمعرفة المزيد والتقديم: 

ي   •
 المستشفى أو المركز الصحي الخاص بك، أوقم بزيارة مستشار مالي للمريض فى

 )ماساتشوستس(  www.MAhealthconnector.orgانتقل إل   •

 )نيو هامبشاير(  https://nheasy.nh.govانتقل إل   •
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

. يرجى مراجعة موقعنا عىل   ى المتوسطة. يتم إعادة تقييم معدالت الخصم سنوًيا، وقد تتغير كة التأمير ا أكير مما ستدفعه رسر
ً

 للتعرف عىل المعدالت الحالية. الويب  *لن تدفع أبد

 
 لمعرفة المزيد. نماذج التقديم والمساعدة مجانية. اتصل بنا  

ي الصفحة التالية( ( شخصًيا وجًها لوجه: 1
ي المستشفى أو المركز الصحي )انظر القائمة فى

 قم بزيارة مستشار مالي للمرضى فى

 3884-726 (617)عيى الهاتف:   (2

visitor-care/patient-https://www.massgeneralbrigham.org/en/patient-  عيى الويب:  (3
assistance-information/financial 

4)  : ي
ونى يد اإللكير   ners.orgpatientbilling@part عيى اليى

يد.  (5 ي لطلب المعلومات ونماذج الطلب عن طريق اليى
ونى يد اإللكير يد: يرجى االتصال أو اإلرسال عيى اليى  عيى اليى

https://www.massgeneralbrigham.org/en/patient-care/patient-visitor-information/financial-assistance
https://www.massgeneralbrigham.org/en/patient-care/patient-visitor-information/financial-assistance
https://aspe.hhs.gov/topics/poverty-economic-mobility/poverty-guidelines
https://aspe.hhs.gov/topics/poverty-economic-mobility/poverty-guidelines
https://aspe.hhs.gov/topics/poverty-economic-mobility/poverty-guidelines
http://www.mahealthconnector.org/
https://nheasy.nh.gov/
https://www.massgeneralbrigham.org/en/patient-care/patient-visitor-information/financial-assistance
https://www.massgeneralbrigham.org/en/patient-care/patient-visitor-information/financial-assistance
mailto:patientbilling@partners.org


ن للمرضن   مواقع المستشارين الماليير
 
 

 

Brigham and Women’s Hospital 
45 Francis Street 
ASB II – 2nd floor 
(617) 732-7005 
(866) 736-1510 

 

Brigham and Women’s Hospital 
Ambulatory Care Center 

850 Boylston Street 
Suite 204B 

(617) 732-9677 

 

Brookside Community 
Health Center 

3297 Washington Street 
Jamaica Plain, MA 02130 

(617) 522-4700 

 

Southern Jamaica Plain 
Health Center 

640 Centre Street 
Jamaica Plain, MA 02130 

(617) 983-4100 

 

Brigham and Women’s/Mass 
General Health Care Center 

20 Patriot Place, 20PP1 
Foxborough, MA 02035 

(508) 718-4196 

 

Brigham and Women’s 
Faulkner Hospital 

1153 Centre Street, Suite 1106 
Boston, MA 02130 

(617) 983-7218 

 
Cooley Dickinson Hospital 

30 Locust Street 
Northampton, MA 01061 

(413) 582-2848 

 
Martha's Vineyard Hospital 

One Hospital Road 
Oak Bluffs, MA 02557 

(508) 957-9588 

 

Massachusetts Eye and Ear 
Main Campus 

243 Charles Street, 9th Floor 
Boston, MA 

(617) 573-5664 

 

Massachusetts General Hospital  
Yawkey Building 

Second Floor- Room 2A 
(617) 726 2191 

MGH Charlestown 
HealthCare Center 

73 High Street 
Charlestown, MA 02129 

(617) 724-8167 

 
MGH Chelsea HealthCare Center 

151 Everett Avenue 

Chelsea, MA 02150 

(617) 884-8300 

 
MGH Revere HealthCare Center 

300 Ocean Avenue 

Revere, MA 02151 

(781) 485-6394 

(781) 485-6090 

 
Nantucket Cottage Hospital 

57 Prospect Street 
Nantucket, MA 02554 

(508) 825-8256 

 
Newton-Wellesley Hospital 

2014 Washington Street 
Newton, MA 02462 

(617) 243-6824 

Salem Hospital  

81 Highland Avenue 

Salem, MA 01970 
(978) 825-6900 

Spaulding Rehabilitation Hospital 
Boston 

300 First Avenue, CNY 
Charlestown, MA 02129 

(617) 952-5337 

Spaulding Hospital for 
Continuing Medical Care 

Cambridge 
1575 Cambridge Street 
Cambridge, MA 02138 

(617) 758-5338 

 
Spaulding Rehabilitation Hospital 

Cape Cod 
311 Service Road 

East Sandwich, MA 02537 
(508) 833-4285 (508) 833-4246 

 

Wentworth-Douglass Hospital 
121 Broadway 

Dover, NH 03820 
              (603) 740-3234 
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