Πολιτική Οικονομικής Βοήθειας και Πολιτική Οικονομικής Βοήθειας
(Φιλανθρωπική φροντίδα/Φροντίδα
Παιδιών/ Medicaid) – Περίληψη σε απλή γλώσσα
Η Πολιτική Οικονομικής Βοήθειας του HackensackUMC στο Pascack Valley και η Πολιτική
Οικονομικής Βοήθειας (Φιλανθρωπική Φροντία/Φροντία Παιδιών/Medicaid) εφεξής, μαζί, «FAP»)
υπάρχει για να παρέχει σε ασθενείς που πληρούν τα κριτήρια μερικώς ή πλήρως
προεξοφλημένες ιατρικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ή άλλες απαραίτητες ιατρικές υπηρεσίες
που παρέχονται από το HackensackUMC στο Pascack Valley. Οι ασθενείς που αναζητούν
Οικονομική Βοήθεια πρέπει να κάνουν αίτηση για το πρόγραμμα, που το οποίο συνοψίζεται εδώ.
Επιλέξιμες Υπηρεσίες- Ιατρικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ή άλλες απαραίτητες ιατρικές
υπηρεσίες που παρέχονται από το HackensackUMC στο Pascack Valley και τιμολογούνται από
το HackensackUMC στο Pascack Valley. Το FAP ισχύει μόνο για υπηρεσίες που τιμολογούνται
από το HackensackUMC στο Pascack Valley. Άλλες υπηρεσίες που τιμολογούνται ξεχωριστά
από άλλους παρόχους όπως ιατρούς ή εργαστήρια, δεν είναι επιλέξιμες υπό τους όρους του
FAP.
Επιλέξιμοι Ασθενείς- Ασθενείς που λαμβάνουν επιλέξιμες υπηρεσίες, που υποβάλλουν μια
συμπληρωμένη Αίτηση για Οικονομική Βοήθεια (συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών
εγγράφων/πληροφοριών), και οι οποίοι έχουν καθοριστεί ως επιλέξιμοι για Οικονομική Βοήθεια
από το HackensackUMC στο Pascack Valley.
Πώς υποβάλλω αίτηση; - Το FAP και η σχετική Αίτηση μπορούν να αποκτηθούν/
συμπληρωθούν/υποβληθούν ως εξής:
Δείτε πληροφορίες στην Ιστοσελίδα του Ιατρικού Κέντρου: Μπορείτε να δείτε
πληροφορίες σχετικά με την οικονομική βοήθεια διαδικτυακά στην ακόλουθη
ιστοσελίδα:
http://www.hackensackumcpv.com/
Αίτηση- Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει αίτηση για οικονομική βοήθεια
συμπληρώνοντας ένα εντυπο αντιγραφο της αίτησης. Το έντυπο αντίγραφο διατίθεται
δωρεάν με μια από τις παρακάτω μεθόδους:
Μέσω ταχυδρομείου: Στέλνοντας επιστολή στην παρακάτω
διεύθυνση και ζητώντας ένα έντυπο αντίγραφο της αίτησης
οικονομικής βοήθειας:
250 Old Hook Rd.
Westwood, NJ 07675
Προσωπικά: Πηγαίνοντας προσωπικά στο Τμήμα Οικονομικής Βοήθειας
(Δευτέρα με Παρασκευή, 10:00πμ-6:00 μμ), που βρίσκεται στην παρακάτω
διεύθυνση:
250 Old Hook Rd.
Westwood, NJ 07675
Μέσω τηλεφώνου: Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο Τμήμα Οικονομικής Βοήθειας
στον αριθμό (201)-383-1043.
Διαθέσιμες Γλώσσες- Η Πολιτική Οικονομικής Βοήθειας, η αίτηση και η περίληψη σε απλή
γλώσσα διατίθενται στην κύρια γλώσσα κάθε πληθυσμού με περιορισμένη γνωση της

Αγγλικης («LEP») που αποτελούν το λιγότερο από πέντε (5%) τοις εκατό ή 1.000 ατόμων
εντός της κύριας περιοχής υπηρεσίας που εξυπηρετεί το Ιατρικό Κέντρο
Οι συμπληρωμένες αιτήσεις δύνανται να σταλθούν στο Τμήμα Οικονομικής Βοήθειας στη
διεύθυνση 250 Old Hook Rd. Westwood, NJ 07675.
Καθορισμός Καταλληλότητας για Οικονομική Βοήθεια- Σε γενικές γραμμές, τα Επιλέξιμα
Άτομα είναι κατάλληλα για Οικονομική Βοήθεια, χρησιμοποιώντας αναλογική κλίμακα, όταν το
Οικογενειακό Εισόδημα είναι στα ή κάτω από τα 500% των Ομοσπονδιακών Οδηγιών για
Φτώχεια της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης (FPG). Καταλληλότητα για Οικονομική Βοήθεια
Σημαίνει ότι τα Επιλέξιμα Άτομα θα έχουν την φροντίδα τους πλήρως ή μερικώς πληρωμένη,
και δεν θα χρεωθούν περισσότερο από το «Ποσό Γενικής Χρέωσης» ( AGB) για ασφαλισμένα
άτομα ( AG B, όπως ορίζεται στην Ενότητα I RC 501(r) από την Εσωτερική Υπηρεσία
Εσόδων). Τα επίπεδα Οικονομικής Βοήθειας, που βασίζονται μόνο σε Οικογενειακό
Εισόδημα και FPG, καθορίζονται εάν το εισόδημα είναι έως 500% του FPG.
Σημείωση- Λαμβάνοντναι υπόψη και άλλα κριτήρια πέρα από το FPG (π.χ., διαθεσιμότητα
μετρητών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που μπορούν να μετατραπούν σε μετρητά, και
υπερβολικό μηνιαίο καθαρό εισόδημα σχετικά με τα μηνιαία οικογενειακά έξοδα), που ενδέχεται
να έχουν ως αποτέλεσμα εξαιρέσεις στα ανωτέρω. Εάν δεν δηλωθεί Οικογενειακό Εισόδημα, θα
ζητηθούν πληροφορίες ως προς το πώς καλύπτονται οι καθημερινές ανάγκες. Το Τμήμα
Οικονομικής Βοήθειας του HackensackUMC στο Pascack Valley αναθεωρεί τις αιτήσεις που
υποβάλλονται και είναι συμπληρωμένες, και καθορίζει την Καταλληλότητα για Οικονομική
Βοήθεια σύμφωνα με την Πολιτική Οικονομικής Βοήθειας του HackensackUMC. Δεν θα ληφθούν
υπόψη αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες, αλλά θα ειδοποιηθούν οι αιτούντες και
θα τους δοθεί η ευκαιρία να παραδώσουν τα έγγραφα/τις πληροφορίες που λείπουν.
Για βοήθεια, ή ερωτήσεις, επισκεφθείτε ή τηλεφωνήστε στο Τμήμα Οικονομικής Βοήθειας
προσωπικά (Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00πμ-6:00 μμ), στη διεύθυνση: 250 Old Hook Rd.,
Westwood, NJ 07675, ή τηλεφωνήστε στο (201)-383-1043.

