سیاست کمک مالی و سیاست کمک مالی (خدمات خیریه/مراقبت کودکان
 /مدیکید (کمک پزشکی)  -خالصه به زبان ساده
سیاست کمک مالی  HackensackUMC at Pascack Valleyو سیاست کمک مالی خدمات خیریه/مراقبت کودکان /مدیکید (کمک
پزشکی) (که از این پس ”FAP” ،نامیده میشود) به منظور اعطای تخفیف جزیی یا کلی در موارد اضطراری یا خدمات ضروری درمانی که توسط
 HackensackUMC at Pascack Valleyبه بیماران واجد شرایط ارائه میشود ،به وجود آمده است .بیمارانی که تقاضای کمک مالی دارند
باید درخواست خود را که در اینجا خالصه شده است را به این برنامه تسلیم;کنند.
خدمات واجد شرایط -موارد اضطراری یا خدمات ضروری درمانی که توسط  HackensackUMC at Pascack Valleyارائه میشود و
همچنین هزینه آن توسط  HackensackUMC at Pascack Valleyمطالبه میشود FAP .فقط شامل خدماتی میشود که وجه آن به
HackensackUMC at Pascack Valleyمطالبه شده باشد .خدمات دیگری که به طور جداگانه توسط مراجع دیگر مانند پزشکان یا
آزمایشگاه ها مطالبه شود ،از نظر  FAPفاقد اعتبار است.
بیماران واجد شرایط -بیمارانی خدمات واجد اعتبار را دریافت میکنند که ( Financial Assistance Applicationدرخواست کمک مالی) را
که شامل مدارک/اطالعات مربوط میشودرا پر کنند ،و برای کمک مالی  HackensackUMC at Pascack Valleyواجد شرایط تشخیص
داده شوند.
چگونه می توانم درخواست کنم؟  FAP -و فرم های درخواست مربوط به آن را می توان به صورت زیر تهیه/تکمیل/ارسال کرد:
اطالعات آن را بر روی وبسایت مرکز پزشکی مشاهده کنید :هر کس میتواند اطالعات مربوط به کمک مالی را به صورت
آنالین در وبسایت زیر مشاهده کند:
http://www.hackensackumcpv.com/
فدرخواست -فرد میتواند برای اخذ کمک مالی ،فرم کاغذی درخواست را پر کند .فرم کاغذی درخواست  ،از یکی از روش های
زیر به صورت رایگان قابل دسترس است:
با پست :درخواست خود را مبنی بر تقاضای فرم کمک مالی به صورت کتبی به آدرس زیر ارسال کنید:
250 Old Hook Rd.
Westwood, NJ 07675
به صورت حضوری مراجعه به .Financial Assistance Department
)دوشنبه تا جمعه ۱۰ ،صبح تا  ۶بعد از ظهر) ،در آدرس زیر:
250 Old Hook Rd.
Westwood, NJ 07675
ازطریق تلفن :میتوانید باشماره  201-383-1043با ( Financial Assistance Departmentقسمت کمک هزینه
مالی) تماس بگیرید.
زبان های موجود ، Financial Assistance Policy :فرم درخواست کمک مالی ،و چکیده ساده زبان به زبان مادری افراد با
مهارت محدود انگلیسی (“ )”LEPکه کمتر از پنج ( )٪ ۵درصد یا  ۱۰۰۰نفر در قسمت خدمات اولیه ای که در مرکز پزشکی ارائه می
شود وجود دارند.
درخواست های تکمیل شده میتواند به اداره کمک هزینه مالی به آدرس زیر فرستاده شود250 Old Hook Rd.
.Westwood, NJ 07675
تعیین صالحیت برای دریافت کمک هزینه مالی -به طور کلی ،افراد واجد شرایط دریافت کمک هزینه مالی ،افرادی هستند که با استفاده از
جدول مقایسه درآمد افراد با بعضی از معیارها ،درآمد خانواده آنها برابر یا کمتر از  ۵۰۰٪راهنمای فقر دولتی دولت فدرال ()FPG
باشد .صالحیت برای دریافت کمک هزینه مالی

به این معنی است که بخشی یا تمام هزینه های افراد واجد شرایط تح پوشش قرار میگیرد ،و از آنها بیشتر از “ مبلغی که معموالً از
 501(rتوسط خدمات درآمد داخلی ()Internal Revenue Service

افراد تحت بیمه مطالبه میشود،به صورتی که در بخش(
تعریف شده است درخواست نمیشود .اگر درآمد فرد باالتر از  ۵۰۰٪از  FPGباشد ،سطح کمک مالی تنها بر پایه درآمد خانواده و
 FPGمعین می 
شود.
توجه -معیارهای دیگری عالوه بر  FPGنیز در نظر گرفته می شود (برای مثال ،وجود وجوه نقدی یا اموال دیگری که قابل تبدیل
به وجه نقد باشد ،و از درآمد خالص ماهانه نسبت به هزینه های خانوار بیشتر شود) ،که باعث مستثنی شدن از مورد مافوق الذکر می
شود .اگر خانواده هیچ گونه درآمدی نداشته باشند ،اطالعات مبنی بر اینکه چگونه نیازهای روزانه آن ها تأمین میشود ،مورد نیاز
است .قسمت کمک هزینه مالی  HackensackUMC at Pascackدرخواست های دریافت شده را بررسی میکند ،و صالحیت
دریافت کمک هزینه مالی را بر طبق سیاست کمک هزینه مالی  HackensackUMCمشخص میکند .درخواست های ناقص مورد
بررسی قرار نخواهند گرفت ،اما به متقاضیان فرصت برای تکمیل مدارک  /اطالعات ناقص داده داده میشود.
در صورت وجود هرگونه سئوال و نیاز به کمک ،لطفا ً با ( Financial Assistance Departmentقسمت کمک هزینه
مالی) تماس بگیرید یا حضورا به آنجا مراجعه کنید( .دوشنبه تا جمعه ۱۰ ،صبح تا  ۶بعدازظهر) ،واقع در،
 250 Old Hook Rd., Westwood, NJیا با شماره  (201)-383-1043تماس بگیرید .

