
Patakaran sa Pinansyal na Tulong at Patakaran sa Pinansyal na Tulong (Pangangalagang 
Pangkawanggawa/Pangangalagang Pambata/Medicaid) – Buod sa Pangunahing Wika 

 
Mayroong Patakaran sa Pinansyal na Tulong ng HackensackUMC at Patakaran sa Pinansyal 
na Tulong (Pangangalagang Pangkawanggawa/Pangangalagang Pambata/Medicaid) (na 
simula dito ay tatawaginng “FAP”) upang bigyan ang mga kwalipikadong pasyente ng mga 
serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan para sa emergency o iba pang kinakailangang 
medikal na serbisyo na may bahagya o buong diskwento mula sa HackensackUMC.  Ang mga 
pasyenteng nangangailangan ng Pinansyal na Tulong ay dapat na mag-apply sa programa, na 
ibinuod dito. 
 
Mga Kwalipikadong Serbisyo- Ang mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan para sa 
emergency o iba pang mga kinakailangang medikal na serbisyo na ibinigay ng 
HackensackUMC at sisingilin ng HackensackUMC. Nalalapat lang ang FAP sa mga serbisyong 
sinisingil ng HackensackUMC. Ang iba pang mga serbisyo na hiwalay na sinisingil ng mga 
provider, gaya ng mga doktor o laboratoryo, ay hindi kwalipikado sa ilalim ng FAP.  
 
Mga Kwalipikadong Pasyente- Ang mga pasyenteng nakakatanggap ng mga kwalipikadong 
serbisyo, na nagsumite ng isang kumpletong Application sa Pinansyal na Tulong (kasama ang 
nauugnay na dokumentasyon/impormasyon), at na tinukoy na kwalipikado para sa Pinansyal na 
Tulong ng HackensackUMC. 
 
Paano Mag-apply- Maaaring makuha/makumpleto/maisumite ang FAP at nauugnay na Form ng 
Application sa pamamagitan ng sumusunod: 
 
Tingnan ang impormasyon sa Website ng Medical Center:  Maaaring makita ng isang indibidwal 
ang impormasyon tungkol sa pinansyal na tulong online sa sumusunod na website: 
http://www.hackensackumc.org/financialassistancepolicy 
 
Application- Maaaring mag-apply ang isang indibidwal para sa pinansyal na tulong sa 
pamamagitan ng pagsagot sa isang papel na kopya ng application.  Available ang papel na 
application nang libre sa pamamagitan ng alinman sa mga sumusunod na pamamaraan: 

Sa Pamamagitan ng Pagsulat:  Sa pamamagitan ng pagsulat sa sumusunod na 
address at paghiling ng isang papel na kopya ng application sa pinansyal na 
tulong: 

100 First Street - Suite 300 
Hackensack, NJ  07601 

 
Sa Pamamagitan ng Personal na Pagkuha:  Sa pamamagitan ng aktwal na 
pagpunta sa Departamento ng Pinansyal na Tulong (Lunes hanggang Biyernes, 
8:00AM-4:00 PM), na matatagpuan sa sumusunod na address: 

100 First Street - Suite 300 
Hackensack, NJ  07601 

 
Sa Pamamagitan ng Pagtawag:  Maaaring makipag-ugnayan sa Departamento 
ng Pinansyal na Tulong sa (551)-996-4343. 

 
Mga Available na Wika- Ang Patakaran sa Pinansyal na Tulong, application at pangunahing 
wika ng alinmang mga populasyon na may limitadong kaalaman sa English (“Limited English 
Proficiency o LEP”) na binubuo ng mas mababa sa limang (5%) porsyento o 1,000 indibidwal sa 
loob ng isang pangunahing lugar na binibigyang serbisyo ng Medical Center. 



 

 
Maaaring isumite ang mga nakumpletong application sa Departamento ng Pinansyal na Tulong 
sa 100 First Street, Suite 300, Hackensack, NJ 07601. 

 
Pagtukoy sa Pagiging Kwalipikado sa Pinansyal na Tulong- Karaniwan, ang Mga Kwalipikadong 
Tao ay kwalipikado para sa Pinansyal na Tulong, gamit ang isang sukatan ayon sa kakayahang 
magbayad, kung ang kanilang Kita ng Pamilya ay kapantay o mas mababa sa 500% ng Mga 
Pederal na Alituntunin sa Kahirapan (Federal Poverty Guidelines o FPG) ng Pederal na 
Pamahalaan. Ang pagiging kwalipikado sa Pinansyal na Tulong ay nangangahulugan na ang 
Mga Kwalipikadong Tao ay magkakaroon ng pangangalagang sinasaklawan nang ganap o 
nang bahagya, at hindi sila sisingilin nang higit sa “Mga Halagang Karaniwang Sinisingil” 
(Amounts Generally Billed o AGB) kumpara sa mga taong may insurance (ayon sa AGB, 
alinsunod sa itinakda ng IRC Section 501(r) ng Internal Revenue Service). Tinutukoy ang mga 
antas ng Pinansyal na Tulong, batay lang sa Kita ng Pamilya at FPG, sa kung ang kita ba ay 
mas mataas sa 500% ng FPG.   
 
Tandaan- Isinasaalang-alang din ang iba pang criteria sa labas ng FPG (hal., availability ng 
cash o iba pang mga asset na maaaring i-convert sa cash, at sobrang buwanang kabuuang kita 
kaugnay ng buwanang gastusin sa bahay), na maaaring magresulta sa mga pagbubukod sa 
nauna.  Kung walang inulat na Kita ng Pamilya, kakailanganin ang impormasyon tungkol sa 
kung paaano natutugunan ang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Sinusuri ng 
Departamento ng Pinansyal na Tulong (Financial Assistance Department) ng HackensackUMC 
ang mga isinumiteng kumpletong application, at tinutukoy ang Kwalipikasyon sa Pinansyal na 
Tulong alinsunod sa Patakaran sa Pinansyal na Tulong ng HackensackUMC. Hindi 
isinasaalang-alang ang mga hindi kumpletong application, ngunit inaabisuhan at binibigyan ng 
oportunidad ang mga aplikante na punan ang nawawalang dokumentasyon/impormasyon. 
 
Para sa tulong, gabay o mga tanong, mangyaring personal na bumisita o tumawag sa 
Departamento ng Pinansyal na Tulong (Lunes hanggang Biyernes, 8:00AM-4:00 PM), na 
matatagpuan sa: 100 First Street - Suite 300, Hackensack, NJ  07601, o tumawag sa (551)-996-
4343. 


