מדיניות סיוע כספי ומדיניות סיוע פיננסי )טיפול צדקה  /ילדים
טיפול מאדיקד  - (Medicaidסיכום בשפה יום יומית
מדיניות הסיוע הכספי של  HackensackUMCב  Pascack Valleyומדיניות הסיוע הכספי של Charity
) (Care/Kid Care/Medicaidלהלן ("FAP" ,קיימים על מנת לספק לחולים הזכאים באופן חלקי או מלא הנחה
לשירותים רפואיים בשעת חירום או שירותים רפואיים אחרים הדרושים על ידי  HackensackUMCב
 .Pascack Valleyחולים המבקשים סיוע כספי חייבים להגיש בקשה לתכנית המסוכמת בזאת.
שירותים זכאים  -שירותי חירום או שירותים רפואיים אחרים הדרושים מבחינה רפואית הניתנים על ידי
 HackensackUMCב  Pascack Valleyומחויבים על ידי  HackensackUMCב  .Pascack Valleyה-
 FAPחל רק על שירותים שחויבו על ידי  HackensackUMCב  .Pascack Valleyשירותים אחרים שחויבו
בנפרד על ידי ספקים אחרים ,כגון רופאים או מעבדות ,אינם זכאים לפי .FAP
חולים זכאים  -מטופלים המקבלים שירותים זכאים ,אשר מגישים בקשה מלאה לסיוע פיננסי )כולל מסמכים
נלווים  /מידע( ,ואשר נקבעו זכאים לסיוע כספי על ידי  HackensackUMCב .Pascack Valley
כיצד אוכל להגיש בקשה? את טופס ה  FAP-וטופסי הבקשה הנלווים ניתן להשיג  /למלא /כדלקמן:
עיין במידע באתר האינטרנט של המרכז הרפואי :ניתן לצפות במידע על סיוע כספי
באינטרנט באתר האינטרנט הבא:
http://www.hackensackumcpv.com /
בקשה -ניתן לבקש סיוע כספי על ידי מילוי טופס הבקשה .הבקשה בטופס מודפס זמינה ללא
תשלום באחת מהשיטות הבאות:
בדואר :על ידי כתיבה לכתובת הבאה לבקשת עותק לטופס סיוע כספי:
250 Old Hook Rd.
Westwood, NJ 07675
באופן אישי :על ידי הגעה למחלקת הסיוע הכספי באופן אישי
)בימי שני עד שישי ,(18:00 - 10:00 ,הממוקמת בכתובת הבאה:
250 Old Hook Rd.
Westwood, NJ 07675
בטלפון :מחלקת הסיוע הכספי ניתן להגיע בטלפון .(201)-383-1043
שפות זמינות -מדיניות הסיוע הכספי ,טפסי היישום וסיכום בשפה יום יומית זמינים בשפה העיקרית של
כל האוכלוסיות בעלות מיומנות מוגבלת באנגלית ) (LEPהמהוות פחות מחמישה אחוזים מהמבקרים
או  1,000אנשים בתחום השירות המרכזי אשר השתמשו במרכז הרפואי.
בקשות ממולאות ניתן לשלוח למחלקת הסיוע הכספי ב 250 Old Hook Rd .
.Westwood, NJ 07675
קביעת זכאות לסיוע כספי -בדרך כלל אנשים הזכאים לסיוע פיננסי ,תוך שימוש בסולם זה ,כאשר
ההכנסה המשפחתית שלהם היא משתווה או מתחת ל  500 %-מההנחיות הפדרליות לעוני של
הממשלה הפדרלית ) .(FPGזכאות לסיוע כספי פירושה כי זכאים יקבלו טיפול באופן מלא או חלקי,
ולא יחויבו ביותר מ "סכום של חיוב כללי" ) (AGBלמבוטחים ) ,AGBכהגדרתה ב  RC -סעיף (r) 501
על ידי מס הכנסה( .רמות הסיוע הכספי ,המבוססות אך ורק על הכנסה משפחתית ו ,FPG -נקבעות
אם ההכנסה היא עד  500 %של .FPG

הערה -קריטריונים אחרים מעבר ל  FPG -נחשבים אף הם )למשל ,זמינות מזומנים או נכסים אחרים הניתנים
להמרה למזומן ,ועודף הכנסה חודשית נטו ביחס להוצאות משק הבית החודשיות( ,אשר עלולה לגרום
לחריגים לקודם .אם לא דווח על הכנסה משפחתית ,יידרש מידע לגבי האופן שבו ממולאים הצרכים
היומיומיים HackensackUMC .במחלקת הסיוע הפיננסי של  ,Pascack Valleyעוברים על טפסי הבקשות
שהוגשו וקובעים זכאות לסיוע כספי בהתאם למדיניות הסיוע הכספי של  .HackensackUMCבקשות לא
מלאות לא נלקחות בחשבון ,אך מועמדים מקבלים הודעה וניתנת הזדמנות לספק את המסמכים  /אינפורמציה
החסרים.
לקבלת עזרה ,סיוע או שאלות ,בקר או התקשר למחלקת הסיוע הכספי באופן אישי )בימי שני עד שישי,
 6:00 - 10:00בערב( ,הממוקמת בכתובת 250 Old Hook Rd., Westwood, NJ 07675, :או התקשר
ל .(201)-383-1043

