
Πολιτική Οικονομικής Βοήθειας και Πολιτική Οικονομικής Βοήθειας (Φιλανθρωπική 
Φροντίδα/Παιδική Φροντίδα/Medicaid) – Περίληψη σε απλή γλώσσα 

 
Η Πολιτική Οικονομικής Βοήθειας και η Πολιτική Οικονομικής Βοήθειας του HackensackUMC 
(Φιλανθρωπική Φροντίδα/Παιδική Φροντίδα/Medicaid) (εφεξής, μαζί, η “FAP”) υπάρχει για να 
παρέχει σε κατάλληλους ασθενείς μερικές ή πλήρως μειωμένες επείγουσες ή άλλες ιατρικά 
απαραίτητες υγειονομικές υπηρεσίες που παρέχονται από το HackensackUMC.  Οι ασθενείς 
που ζητούν Οικονομική Βοήθεια πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για αυτό το πρόγραμμα, που 
δίνεται περιληπτικά στο παρόν. 
 
Κατάλληλες Υπηρεσίες- Οι επείγουσες ή άλλες ιατρικά απαραίτητες υγειονομικές υπηρεσίες που 
παρέχονται από το HackensackUMC και χρεώνονται από το HackensackUMC. Η FAP ισχύει 
μόνο για υπηρεσίες που χρεώνονται από το HackensackUMC. Άλλες υπηρεσίες που 
χρεώνονται ξεχωριστά από άλλους παρόχους, όπως ιατροί ή εργαστήρια, δεν είναι κατάλληλες 
για τη FAP.  
 
Κατάλληλοι Ασθενείς- Ασθενείς που λαβαίνουν κατάλληλες υπηρεσίες, που υποβάλλουν μια 
πλήρη Αίτηση Οικονομικής Βοήθειας (συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών 
εγγράφων/πληροφοριών), και οι οποίοι έχουν καθοριστεί ως κατάλληλοι για Οικονομική Βοήθεια 
από το HackensackUMC. 
 
Πώς υποβάλλετε αίτηση- Η FAP και το σχετικό Έντυπο Αίτησης μπορεί να αποκτηθεί/ 
συμπληρωθεί/υποβληθεί ως εξής: 
 
Δείτε τις πληροφορίες στον Ιστότοπο του Ιατρικού Κέντρου: Ένα άτομο μπορεί να δει τις 
πληροφορίες σχετικά με την οικονομική βοήθεια ονλάιν στον παρακάτω ιστότοπο: 
http://www.hackensackumc.org/financialassistancepolicy 
 
Αίτηση- Ένα άτομο μπορεί να υποβάλλει αίτηση για οικονομική βοήθεια υποβάλλοντας 
ένα έγγραφο της αίτησης. Το έγγραφο αίτησης είναι δωρεάν με κάθε μία από τις 
ακόλουθες μεθόδους: 

Μέσω ταχυδρομείου:  Στείλτε γράμμα στην παρακάτω διεύθυνση και ζητήστε ένα 
έντυπο αντίγραφο για την αίτηση οικονομικής βοήθειας: 

100 First Street - Suite 300 
Hackensack, NJ  07601 

Προσωπικά: Πηγαίνετε στο Τμήμα Οικονομικής Βοήθειας προσωπικά (Δευτέρα με 
Παρασκευή, 8:00πμ-4:00 μμ.), που βρίσκεται στην παρακάτω διεύθυνση: 

100 First Street - Suite 300 
Hackensack, NJ  07601 

Τηλεφωνικά:  Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο Τμήμα Οικονομικής Βοήθειας στον 
αριθμό (551)-996-4343. 

 
Διαθέσιμες γλώσσες- η Πολιτική Οικονομικής Βοήθειας, η Αίτηση και η περίληψη σε απλή 
γλώσσα είναι διαθέσιμα στα Αγγλικά και στη κύρια γλώσσα πληθυσμών με περιορισμένη 
επίδοση στα Αγγλικά (“LEP”) που αποτελούν το μικρότερο από 1.000 άτομα ή 5% της 
περιοχής κύριας παροχής υπηρεσιών του Ιατρικού Κέντρου.  
 
Οι συμπληρωμένες αιτήσεις μπορούν να σταλθούν στο Τμήμα Financial Assistance Department 
στη διεύθυνση 100 First Street, Suite 300, Hackensack, NJ 07601. 

 



 

Καθορισμός Καταλληλότητας για Οικονομική Βοήθεια- Γενικά, τα Κατάλληλα Άτομα είναι 
κατάλληλα για Οικονομική Βοήθεια, χρησιμοποιώντας μια αναλογική κλίμακα, όταν το 
οικογενειακό τους εισόδημα είναι στο ή κάτω από το  500% των Ομοσπονδιακών Κυβερνητικών 
Κατευθυντήριων Γραμμών για Φτώχεια (FPG). Η καταλληλότητα για οικονομική βοήθεια 
σημαίνει ότι τα κατάλληλα άτομα θα έχουν τη φροντίδα τους καλυμμένη πλήρως ή εν μέρει, και 
δεν θα χρεωθούν περισσότερο από τα "Ποσά Γενικής Χρέωσης» (AGB) σε ασφαλισμένα άτομα 
(το AGB, όπως ορίζεται από το IRC Ενότητα 501(r) της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εισοδημάτων). 
Τα επίπεδα Οικονομικής Βοήθειας, με βάση αποκλειστικά το Οικογενειακό Εισόδημα και το 
FPG, καθορίζονται εάν το εισόδημα είναι έως 500% του FPG.   
 
Σημείωση- Άλλα κριτήρια πέρα από το FPG λαμβάνονται επίσης υπόψη (π.χ., διαθεσιμότητα 
μετρητών ή άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορεί να μετατραπούν σε μετρητά, και περίσσιο 
καθαρό μηνιαίο εισόδημα σχετικά με τα μηνιαία έξοδα του νοικοκυριού), που μπορεί να έχουν 
ως αποτέλεσμα τις εξαιρέσεις στα προηγούμενα. Εάν δεν δηλωθεί Οικογενειακό Εισόδημα, θα 
ζητηθούν πληροφορίες σχετικά με το πώς το άτομο ανταποκρίνεται στις καθημερινές ανάγκες. 
Το Τμήμα Οικονομικής Βοήθειας του HackensackUMC αναθεωρεί τις αιτήσεις που 
υποβάλλονται και είναι πλήρως συμπληρωμένες και καθορίζει την Καταλληλότητα Οικονομικής 
Βοήθειας σύμφωνα με την Πολιτική Οικονομικής Βοήθειας του HackensackUMC. Οι ατελείς 
αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη, αλλά οι αιτούντες θα έχουν την ευκαιρία να παράσχουν τα 
παραλειπόμενα έγγραφα/τις πληροφορίες που λείπουν. 
 
Για βοήθεια ή ερωτήσεις, παρακαλούμε να επισκεφθείτε ή να καλέσετε το Τμήμα Οικονομικής 
Βοήθειας προσωπικά (Δευτέρα με Παρασκευή, 8:00π.μ.-4:00 μ.μ.) που βρίσκεται στη 
διεύθυνση: 100 First Street - Suite 300, Hackensack, NJ  07601, ή τηλεφωνήστε στον αριθμό 
(551) 996-4343. 


