یک نسخه رایگان از درخواست کمک مالی ،سیاست
کمک مالی ،خالصه به زبان ساده ،و سیاست صدور
صورتحساب و وصول به زبان انگلیسی ،اسپانیایی و سایر
زبانها که با معیارهای شرح داده شده در سیاست کمک
مالی مطابقت دارد ،به روشهای زیر در دسترس است:
• تماس با بخش پذیرش/ثبتنام بیمارستان
• تماس با شماره  281.312.4012یا
 ،281.312.4000گزینه 5
• تقاضای فرم درخواست از طریق پست:
Attn: Financial Assistance
300 Kingwood Medical Drive
Kingwood, TX 77339
• دانلود فرم درخواست از وبسایت Memorial
Hermann Surgical Hospital Kingwood:
http://www.memorialhermannkingwood.com/
financial-assistance-program/

Memorial Hermann Surgical
Hospital Kingwood

برای اطالع از اینکه آیا واجد شرایط کمک مالی،
 Medicaid ،Medicareیا سایر برنامهها هستید یا خیر
و برای دریافت کمک رایگان و محرمانه با این شماره
تماس بگیرید:

خالصه کمک
مالی به بیمار
خالصه به زبان ساده

Patient Business Services
Attention: Financial Assistance
300 Kingwood Medical Drive
Kingwood, TX 77339
تلفن 281.312.4012 :یا
 ،281.312.4000گزینه 5
جمعه 8 :صبح  5 -بعد ازظهر
دوشنبه  -پنجشنبه 8 :صبح  7 -بعد ازظهر

تاریخ ویرایش 1 :اکتبر 2018

پاسخ به سؤاالت کلیدی:
• کدام خدمات تحت پوشش هستند؟
• چگونه میتوانم برای کمک درخواست بدهم؟
• چه کسی برای کمک واجد شرایط است؟
• حدود درآمد چیست؟
• اگر حدود درآمد را برآورده نکنم چطور؟
• از کجا میتوانم یک فرم درخواست برای ارائه
دریافت کنم؟

4412314

سیاست کمک مالی ()FAP
Memorial Hermann Surgical Hospital Kingwood
کمک مالی را به بیماران واجد شرایط و براساس
درآمد ،تعداد اعضای خانوار و سطح فدرال فقر جهت
مراقبتهای بیمارستانی اورژانسی یا دارای ضرورت
پزشکی با تخفیف کامل یا جزئی ارائه میدهد .بیمارانی
که به دنبال کمک مالی هستند باید برای برنامه درخواست
ارائه بدهند که این موضوع در سند حاضر بهطور
خالصه بیان شده است.

کدام خدمات تحت پوشش هستند؟

سیاست کمک مالی ( ،)FAPخدمات اورژانسی و دارای
ضرورت پزشکی در Memorial Hermann Surgical
 Hospital Kingwoodرا پوشش میدهد.
سیاست کمک مالی موارد زیر را پوشش نمیدهد:
جراحیهای زیبایی ،خدمات ارائه شده توسط پزشکان
و سایر ارائهدهندگان که در Memorial Hermann
 Surgical Hospital Kingwoodشما را درمان میکنند،
اما توسط بیمارستان استخدام نشدهاند یا ارائهدهندگان
خدمات که برای خدمات خود صورتحساب جداگانهای
نسبت به خدمات بیمارستان صادر مینمایند.

چطور میتوان درخواست داد

دریافت سیاست و درخواست کمک مالی به صورت
حضوری ،از طریق پست ،تلفن و از وبسایت
Memorial Hermann Surgical Hospital Kingwood
امکانپذیر است .درخواست را تکمیل کنید ،اسناد
درخواستی را تهیه نمایید و آنها را به بخش پذیرش/
ثبتنام بیمارستان یا به آدرس ذکر شده در پشت این
بروشور بفرستید.

حدود درآمد

یکی از عوامل واجد شرایط بودن ،درآمد بر اساس
جدول زیر است:

رهنمودهای خط فقر 2019
تعداد افراد
خانواده/خانوار

درآمد
سالیانه

1

$ 12,490

2

$ 16,910

3

$ 21,330

4

$ 25,750

5

$ 30,170

6

$ 34,590

7

$ 39,010

8

$ 43,430

در مورد خانواده/خانوارهایی با بیش از  8نفر عضو :برای هر
عضو اضافی مبلغ  $ 4,420دالر اضافه کنید.

چه کسی واجد شرایط کمک مالی است؟

میزان کمک مالی به درآمد شما ،تعداد اعضای خانوار
و سطح فدرال فقر بستگی دارد .بیماران دارای درآمد
خانوار معادل  200%سطح فدرال فقر یا کمتر ،میتوانند
واجد شرایط  100%تخفیف باشند .بیماران دارای درآمد
خانوار بیش از  200%سطح فدرال فقر ،میتوانند واجد
شرایط تخفیف باشند.
برای کسب اطالعات دقیقتر در مورد این سیاست به
آدرس زیر مراجعه کنید:
http://memorialhermannkingwood.com/
financial-assistance-program
از بیماران واجد شرایط ،به ازای مراقبتهای اورژانسی
و دارای ضرورت پزشکی ،مبلغی بیش از مبالغ معمول
صورتحساب ( )AGBمربوط به بیمارانی که بیمه دارند
مطالبه نخواهد شد.
شکلهای زیر کارت شناسایی عکسدار برای احراز
هویت قابل قبول است:
• گواهینامه رانندگی یا کارت شناسایی صادر
شده توسط ایالت
• کارت شناسایی دانشجویی
• گذرنامه (ایاالت متحده یا خارجی)
• اسناد مهاجرتی ایاالت متحده
• کارت شناسایی صادر شده توسط کنسولگری خارجی
• کارت اعتباری (عکسدار)

