
 خط مشی کمک هزینۀ مالی )مراقبت خیرخواهانه/مراقبت از کودک/مدیکید( خط مشی کمک هزینۀ مالی و
 (Charity Care/Kid Care/Medicaid) – خالصه به زبان ساده  

 
 (Charity Care/Kid Care/Medicaid)  و خط مشی کمک هزینۀ مالی HackensackUMCخط مشی کمک هزینۀ مالی 

نامیده می شوند( جهت ارائۀ خدمات اورژانسی یا خدمات پزشکی ضروری با تخفیف جزئی یا کامل به  ”FAP“)که از این پس با هم 
ارائه می گردد. بیمارانی که به دنبال دریافت کمک هزینۀ مالی هستند، الزم است  HackensackUMCبیماران واجد شرایط توسط 

 برای این برنامه درخواست دهند، که خالصۀ آن در ادامه ذکر شده است. 
 

ارائه و برای آنها  HackensackUMCخدمات اورژانسی یا سایر خدمات ضروری پزشکی که توسط  –خدمات مشمول
صورتحساب آنها را صادر می کند.  HackensackUMCفقط در مورد خدماتی است که  FAP. صورتحساب صادر می گردد

سایر خدماتی که صورتحساب آنها را سایر ارائه دهندگان خدمات درمانی مانند پزشکان یا آزمایشگاهها صادر می کنند، مشمول 
FAP  .نمی گردند 

 
ریافت نموده اند و درخواست کمک هزینۀ مالی کامل )شامل را د FAPبیمارانی که خدمات مشمول  –بیماران واجدشرایط

 شده باشند.  HackensackUMCمدارک/اطالعات مورد نیاز( را ارسال کرده باشند، و واجدشرایط کمک هزینۀ مالی 
 

 و سایر فرم ها باید به نحو زیر دریافت/تکمیل/ارسال شوند:  FAPفرم درخواست  –نحوۀ ارائۀ درخواست
 

فرد می تواند اطالعات مربوط به کمک هزینۀ مالی را به صورت برخط در نشانی وب  اطالعات در وب گاه مرکز درمانی:مشاهدۀ 
 گاه زیر مشاهده نماید:

cialassistancepolicyttp://www.hackensackumc.org/finanh  
 

فرد می تواند با تکمیل یک نسخه درخواست کاغذی برای دریافت کمک هزینۀ مالی درخواست دهد. فرم درخواست  :درخواستارائۀ 
 به شیوه های زیر به صورت رایگان در دسترس شماست: 

 مالی: با نامه نگاری به نشانی زیر و درخواست یک نسخه از فرم درخواست کمک هزینۀ پستی:
100 First Street - Suite 300 

Hackensack, NJ  07601 
 

عصر(، به نشانی  4صبح تا  8با مراجعۀ حضوری به بخش کمک هزینۀ مالی )از دوشنبه تا جمعه از  شخصا:
 زیر:

100 First Street - Suite 300 
Hackensack, NJ  07601 

 
 تماس بگیرید. (551)-996-4343می توانید با بخش کمک هزینۀ مالی به شمارۀ  تلفنی:

 
به  (PLS( مرکز خدمات درمانی، فرم درخواست و خالصه به زبان ساده )FAPخط مشی کمک هزینۀ مالی ) –زبانهای موجود

 5نفر یا % 1000موجود است، که شامل حداقل  (”LEP“)زبان انگلیسی و زبان عمدۀ جمعیتی با توانش زبان انگلیسی محدود 
ی خدماتی مرکز خدمات درمانی باشد. این مدارک در صورت درخواست به طور رایگان در اختیار شما قرار می جمعیت منطقۀ اصل

 گیرند. 
 

 ,First Street, Suite 300, Hackensack 100درخواستهای تکمیل شده را می توانید به بخش کمک هزینۀ مالی به نشانی 
NJ 07601  .ارسال نمایید 
 

با توجه به معیار کسانی هستند که کمک هزینۀ مالی در کل افراد واجدشرایط  –برای کمک هزینۀ مالیتعیین واجدشرایط بودن 
واجدشرایط بودن برای کمک هزینۀ ( باشد. FPGخط فقر دولت فدرال ) 500درآمد خانوادۀ آنها برابر یا کمتر از %متناسب ساز 

طور کامل یا بخشی از آن پوشش داده می شود، و صورتحساب آنها  مالی به این معناست که هزینۀ مراقبت افراد واجد شرایط به
سازمان  IRC (r)501طبق تعریف در بخش  AGBبرای افراد بیمه شده نخواهد بود ) (AGB)بیشتر از "مبلغ کلی صورتحساب" 

 %500تعیین می شود، در صورتی که درآمد حداکثر  FPGمیزان کمک هزینۀ مالی، فقط بر اساس درآمد خانواده و  .درآمد داخلی(
FPG  .باشد 

 



 

نیز در نظر گرفته می شود )برای مثال موجود بودن پول نقد یا دارایی های دیگر که امکان  FPGموارد دیگری غیر از  –توجه کنید
سبب ایجاد یانۀ خانواده(، که ممکن است اضافی درآمد خالص ماهانه با توجه به مخارج ماهتبدیل آن به پول نقد وجود داشته باشد، و 

الزم خواهد بود که اطالعاتی راجع استثناء در آنچه پیشتر گفته شد بشود. در صورتی که اظهار شده باشد که خانواده درآمدی ندارد، 
درخواستهای ارسال شده را در صورت کامل  HackensackUMCبه رفع نیازهای روزمره ارائه شود. بخش کمک هزینۀ مالی 

واجدشرایط بودن را تعیین می کند.  HackensackUMCبودن بررسی می کند و بر طبق خط مشی کمک هزینۀ مالی 
درخواستهای ناقص در نظر گرفته نمی شوند، اما به درخواست کنندگان اطالع داده می شود و به آنان فرصت داده می شود تا 

  ناقص را تکمیل نمایند. مدارک/اطالعات
 

عصر(،  4صبح تا  8جهت دریافت کمک، یا داشتن سوال لطفا به بخش کمک هزینۀ مالی مراجعه یا تلفن نمایید )دوشنبه تا جمعه، از 
 . First Street - Suite 300, Hackensack, NJ  07601, or call (551)-996-4343 100واقع در 


