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MEMORIAL HERMANN HEALTH SYSTEM നയം
നയ ശീർഷകം:

സാമ്പത്തിക സഹായ നയം

്രപസിദ്ധീകരണ തീയതി:
പതിപ്പ് :

12/19/2017
4

നയത്തിൻെറ ഉേദ്ദശയ്ം:
Memorial Hermann Health System (“MHHS”) ഇൻേറണൽ െറവനയ്ൂ േകാഡ്
വിഭാഗം 501(c)(3) ആശുപ്രതികൾ നടത്തുന്നു, ഈ ആശുപ്രതികൾ, ഹാരിസ് ,
േമാണ്ട് േഗാെമറി, േഫാർട്ട് െബൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിെലയും ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള
കൗണ്ടികളിെലയും ആേരാഗയ് പരിചരണ ആവശയ്കതകൾ നിറേവറ്റുന്നു.
പണമടയ് ക്കുന്നതിനുള്ള േരാഗിയുെട േശഷി പരിഗണിക്കാെത, അടിയന്തിര
അെല
� ങ്കിൽ ൈവദയ്പരമായി ആവശയ്മുള്ള േസവനങ്ങൾ ആവശയ്മുള്ള,
ഇൻഷൂറൻസ് ഇല
� ാത്തവരും േവണ്ട്രത ഇൻഷൂറൻസ് പരിരക്ഷ ഇല
� ാത്തവരുമായ
വയ്ക്തികൾക്ക് , വിേവചനമില
� ാെത, സാമ്പത്തിക പിന്തുണയുെട രൂപത്തിൽ,
കമ്മയ്ൂ ണിറ്റി ആനുകൂലയ്ങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ MHHS ്രപതിജ്ഞാബദ്ധമാണ് .
സവ്ന്തം കമ്മയ്ൂ ണിറ്റിക്കുള്ളിൽ MHHS േസവനം നൽകുന്നവർക്കിടയിൽ നിന്ന്
സാമ്പത്തിക സഹായം ആവശയ്മുള്ളവെര കെണ്ടത്തുന്നതിനും അവർക്ക്
സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നതിനുമുള്ള ഒരു വയ്വസ�ാനുസൃതരീതി ്രപദാനം
െച�ുകയാണ് സാമ്പത്തിക സഹായ നയത്തിൻെറ (“FAP”) ഉേദ്ദശയ്ം.
വയ്ാപ് തി:
വിഭാഗം 501(c)(3) MHHS ആശുപ്രതികൾ മുേഖന നടത്തെപ്പടുന്ന, സ് േറ്ററ്റ്
ൈലസൻസുള്ള എല
� ാ ആശുപ്രതി െഫസിലിറ്റികൾക്കും ഈ FAP ബാധകമാണ് ,
അതിൽ ഉൾെപ്പടുന്നവ:
Memorial Hermann Greater Heights Hospital
Memorial Hermann Katy Hospital
Memorial Hermann Memorial City Medical Center
Memorial Hermann – Texas Medical Center
• Memorial Hermann Cypress Hospital
• Memorial Hermann Orthopedic and Spine Hospital

Memorial Hermann Northeast Hospital
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Memorial Hermann Rehabilitation Hospital Katy, L.L.C.
Memorial Hermann Southeast Hospital
• Memorial Hermann Pearland Hospital
Memorial Hermann Southwest Hospital
Memorial Hermann Sugar Land Hospital
Memorial Hermann The Woodlands Medical Center
TIRR Memorial Hermann
മുകളിൽ ലിസ് റ്റ് െചയ് തിട്ടുള്ള ആശുപ്രതികളിൽ, ദാതാവിെന അടിസ�ാനമാക്കിയുള്ള
ഔട്ട് േപഷയ്ൻറ് ഡിപ്പാർട്ടുെമൻറുകെളന്ന നിലയിൽ, ഔട്ട് േപഷയ്ൻറ് ഇേമജിംഗ്
േക്രന്ദങ്ങളും ്രകീഡൗഷധ - പുനരധിവാസ േക്രന്ദങ്ങളും അതയ്ാഹിത േക്രന്ദങ്ങളും
MHHS നടത്തുകയും ഈ FAP-ക്ക് കീഴിൽ അവയ് ക്ക് പരിരക്ഷ നൽകുകയും
െച�ുന്നു.ഈ FAP-ക്ക് കീഴിൽ പരിരക്ഷയുള്ള ഔട്ട് േപഷയ്ൻറ് േരാഗനിർണ
� യ
ലാബുകളും MHHS നടത്തുന്നുണ്ട് .
നയ ്രപസ് താവന:
1. കാരുണയ്ത്തിൻെറയും കാരയ്ാധീശതവ്ത്തിൻെറയും MHHS മൂലയ്ങ്ങൾക്ക്
അനുസൃതമായി, സഹായം ആവശയ്മുള്ള േരാഗികൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം
നൽകുന്നതാണ് MHHS-ൻെറ ഈ നയം. കൂടുതലായി, MHHS നൽകുന്ന
അടിയന്തിര അെല
� ങ്കിൽ ൈവദയ്പരമായി ആവശയ്മുള്ള പരിചരണത്തിനായി
േരാഗികൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നതിനുള്ള ഒരു ചട്ടക്കൂട്
നൽകുകയാണ് ഈ FAP-യുെട ഉേദ്ദശയ്ം.
2. നൽകെപ്പടുന്ന േസവനങ്ങൾക്ക് മുഴുവനായും പണമടയ് ക്കാൻ കഴിവില
� ാത്ത
വയ്ക്തികൾക്ക് , ഈ FAP നിർദ്ദിഷ് ട മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കും അേപക്ഷാ
നടപടിയ്ക്കും കീഴിൽ MHHS സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നു. െചലവുകൾ
ഒന്നും ഇല
� ാെത േസവനങ്ങൾ സവ്ീകരിക്കുന്നതിന് മുൻകൂറായി തെന്ന
അർഹതയുള്ളവരാണ് ചില വയ്ക്തികൾ എന്ന കാരയ്ം ്രശദ്ധിക്കുക (നടപടി്രകമ
വിഭാഗം 4 കാണുക).
3. ഒരു MHHS ആശുപ്രതി നൽകുന്ന എല
� ാ അടിയന്തിര അെല
� ങ്കിൽ ൈവദയ്പരമായി
ആവശയ്മായ പരിചരണത്തിനും ഈ FAP ബാധകമാണ് . ആശുപ്രതിക്ക്
പുറത്തുള്ള ൈവദയ് േസവന ദാതാക്കൾ ഈ FAP അനുസരിേക്കണ്ടതില
� ,
ഫിസിഷയ്ൻ േസവനങ്ങൾക്ക് ഇത് ബാധകവുമല
� . നൽകെപ്പടുന്ന േസവനങ്ങൾക്ക് ,
ഈ FAP-യുെട ഭാഗമായി പരിരക്ഷയുള്ള, ആശുപ്രതി െഫസിലിറ്റിയിൽ
അടിയന്തിര അെല
� ങ്കിൽ െമഡിക്കലായി ആവശയ്മുള്ള മറ്റ് പരിചരണം നൽകുന്ന
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ദാതാക്കളുെട ഒരു ലിസ് റ്റും ഈ FAP-യുെട ഭാഗമായി പരിരക്ഷയില
� ാത്ത
േസവനങ്ങൾ നൽകുന്ന ദാതാക്കളുെട ലിസ് റ്റും ഇനിപ്പറയുന്ന വിലാസത്തിലുള്ള
ഞങ്ങളുെട െവബ് ൈസറ്റിൽ കാണാവുന്നതാണ് .
http://www.memorialhermann.org/financialassistanceprogram/. അടിയന്തിര
ഡിപ്പാർട്ട് െമൻറിലും രജിസ് േ്രടഷൻ ഏരിയകളിലും, അഭയ്ർത്ഥിക്കുകയാെണങ്കിൽ,
ഈ േഡാകയ്ുെമൻറുകളുെട സൗജനയ് േപപ്പർ പകർപ്പുകൾ ലഭയ്മാകും. തപാൽ
വഴിേയാ (713) 338-5502 നമ്പറിേലാ 1-800-526-2121 നമ്പറിേലാ വിളിച്ച് ഓപ് ഷൻ
5 അമർത്തുക വഴിേയാ സൗജനയ് േപപ്പർ പകർപ്പുകൾ ലഭയ്മാകും.
4. സാമ്പത്തിക സഹായവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട കിഴിവ് തുക, അങ്ങെന എെന്തങ്കിലും
ഉെണ്ടങ്കിൽ, കണക്കാക്കുന്നതിന് MHHS ഉപേയാഗിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ, MHHS
േസവനം നൽകുന്ന കമ്മയ്ൂ ണിറ്റിക്കുള്ളിൽ FAP-ക്ക് വിപുലമായ ്രപചാരണം
നൽകുന്നതിന് MHHS ൈകെക്കാള്ളുന്ന നടപടി്രകമങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക
സഹായത്തിനുള്ള അർഹത നിർണ
� യിക്കുന്നതിന് MHHS ഉപേയാഗിക്കുന്ന
നടപടി്രകമം, സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുള്ള അേപക്ഷയുമായി ബന്ധെപ്പട്ട
നടപടി്രകമം എന്നിവ ഈ FAP വിവരിക്കുന്നു. േപയ് െമൻറ് നൽകാതിരിക്കുന്ന
സാഹചരയ്ത്തിൽ MHHS ൈകെക്കാേണ്ടക്കാവുന്ന നടപടികൾ MHHS ബില
� ിംഗും
കളക്ഷനുകളും ആയി ബന്ധെപ്പട്ട നയം എന്ന േപരിലുള്ള േവെറാരു നയത്തിൽ
വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.ബില
� ിംഗും കളക്ഷനുകളും ആയി ബന്ധെപ്പട്ട നയം. MHHS
െവബ് ൈസറ്റിൽ ഈ നയം ഡൗൺേലാഡ് െച�ാവുന്നതാണ് :
http://www.memorialhermann.org/financialassistanceprogram/, അെല
� ങ്കിൽ
അതയ്ാഹിത ഡിപ്പാർട്ട് െമൻറിലും ആശുപ്രതി രജിസ് േ്രടഷൻ ഏരിയകളിലും ഒരു
സൗജനയ് േപപ്പർ പകർപ്പ് ലഭയ്മാണ് . തപാൽ വഴിേയാ (713) 338-5502 നമ്പറിേലാ
1-800-5262121 നമ്പറിേലാ വിളിച്ച് ഓപ് ഷൻ 5 അമർത്തുക വഴിേയാ സൗജനയ്
േപപ്പർ പകർപ്പുകൾ ലഭയ്മാകും.
5. സാമ്പത്തിക സഹായ േയാഗയ്ത േനടുന്നതിന് , േരാഗികൾ ഒരു സാമ്പത്തിക സഹായ
അേപക്ഷ പൂരിപ്പിക്കുകയും, ആവശയ്മായ പിന്തുണാ േരഖകൾെക്കാപ്പം അത്
സമർപ്പിക്കുകയും േവണം (മുൻകൂർ അർഹതയില
� ാത്ത േരാഗികളാണ് ഇങ്ങെന
െചേ�ണ്ടത് ). നിങ്ങൾ സാമ്പത്തിക സഹായം അഭയ്ർത്ഥിക്കുന്ന േസവനങ്ങൾക്കായി
ആദയ് ബില
� ിംഗ് സ് േറ്ററ്റ് െമൻറ് അയച്ച തീയതി കഴിഞ്ഞ് 240 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ
സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുള്ള അേപക്ഷകൾ സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ് . നടപടി്രകമ
വിഭാഗം 9-ൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ്രപകാരം ഒഴിവാക്കലുകൾ അനുവദിക്കെപ്പടും. ഇന്ന്
നിലവിലുള്ളേതാ ഭാവിയിൽ ബാധകമാേയക്കാവുന്നേതാ ആയ ഏെതാരു െഫഡറൽ,
സ് േറ്ററ്റ് അെല
� ങ്കിൽ തേദ്ദശ നിയമങ്ങെളയും ഈ FAP റദ്ദാക്കുന്നില
� .
6. അർഹതയുള്ള പരിചരണത്തിൻെറ എല
� ാ ഉപവിഭാഗങ്ങൾക്കും, േരാഗി നൽകിയ
തുകയുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് , ബാധകമായ സാമ്പത്തിക സഹായ ഡികിഴിവ്
കുറച്ചുള്ള ബാക്കി തുക റീഫണ്ട് െച�െപ്പടും.
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7. FAP അർഹതയുേണ്ടാ എന്ന് നിർണ
� യിക്കുന്നതിന് നയ്ായമായ ്രശമങ്ങൾ MHHS
നടത്തിയിട്ടുേണ്ടാ എന്ന് നിർണ
� യിക്കുന്നതിനുള്ള അന്തിമ അധികാരം MHHS
േപഷയ്ൻറ് ബിസിനസ
� ് സർവീസസ് ഓഫീസിൽ നിക്ഷിപ് തമാണ് .
കാരുണയ്ത്തിൻെറയും കാരയ്ാധീശതവ്ത്തിൻെറയും മൂലയ്ങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി,
MHHS-ൻെറ കമ്മയ്ൂ ണിറ്റിക്ക് ആനുകൂലയ്ങ്ങൾ നൽകാൻ ഉേദ്ദശിച്ചുള്ളതാണ് ഈ
FAP. ഈ FAP നിലവിലുണ്ട് എന്ന വസ് തുത, ഏെതങ്കിലുെമാരു േരാഗിക്ക്
സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകിേയ തീരൂ എന്ന നിഷ് കർഷെയാന്നും
സൃഷ് ടിക്കുന്നില
� , കൂടാെത എെന്തങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കരാർപരമായ
അവകാശങ്ങേളാ ബാധയ്തകേളാ സൃഷ് ടിക്കുന്നുമില
� . MHHS മുേഖന, ഈ FAP
ഭാവിയിൽ പരിഷ് ക്കരിക്കെപ്പേട്ടക്കുകേയാ, ഡയറക് ടർ േബാർേഡാ േബാർഡ്
നിേയാഗിക്കുന്ന വയ്ക്തിേയാ, സവ്ന്തം വിേവചനാധികാര ്രപകാരം അത്
അംഗീകരിക്കുകേയാ െചയ് േതക്കാം.
8. ഇവിെട ്രപസ് താവിച്ചിട്ടുള്ള നയങ്ങളും നടപടി്രകമങ്ങളും, െടക് സാസ്
സ് േറ്ററ്റിൻെറ ചട്ടങ്ങൾക്കും ഇൻേറണൽ െറവനയ്ൂ േകാഡിൻെറ 501(r)
വിഭാഗത്തിനും ബന്ധെപ്പട്ട മാർഗ
� ദർശനത്തിനും അനുസൃതമായി
്രപവർത്തിക്കാൻ ഉേദ്ദശിച്ചുള്ളതാണ് .
വയ്വസ�കളും നിർവചനങ്ങളും:
1. അേപക്ഷ: സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിന് േരാഗി പൂരിപ്പിേക്കണ്ട ഒരു
അേപക്ഷ എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം.
2. അേപക്ഷാ കാലയളവ് : അേപക്ഷാ കാലയളവിൽ, MHHS, സാമ്പത്തിക
സഹായത്തിനായുള്ള അേപക്ഷ സവ്ീകരിക്കുകയും, േ്രപാസസ
� ് െച�ുകയും
െച�ുന്നു. വയ്ക്തിക്ക് പരിചരണം നൽകിയ ദിവസം മുതലാണ് അേപക്ഷാ
കാലയളവ് ആരംഭിക്കുകയും, പരിചരണത്തിനായുള്ള ആദയ് ബില
� ിംഗ്
സ് േറ്ററ്റ് െമൻറിൻെറ തീയതി കഴിഞ്ഞ് 240-മെത്ത ദിവസം കാലയളവ്
അവസാനിക്കുകയും െച�ുന്നു.
3. െപാതുെവ ബിൽ െച�െപ്പടുന്ന തുകകൾ (AGB): ഇൻഷൂറൻസുള്ള
േരാഗികൾക്ക് , െപാതുെവ ബിൽ െച�െപ്പടുന്ന തുക (AGB) അല
� ാെത,
മെറ്റാന്നും, അടിയന്തിര അെല
� ങ്കിൽ ൈവദയ്പരമായി അതയ്ാവശയ്മായ
പരിചരണത്തിനായി, സാമ്പത്തിക സഹായത്തിന് അർഹരായ േരാഗികളിൽ
നിന്ന് ഈടാക്കുന്നതല
� .
a. “ലുക്ക് -ബാക്ക് ” രീതി ഉപേയാഗിച്ചാണ് MHHS-ൻെറ AGB ശതമാനം
കണക്കാക്കുന്നത് , െമഡിെകയറിൻെറ അനുവദിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ള
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േസവനത്തിനുള്ള - ഫീ - േപയ് െമൻറ് തുകെയ മുമ്പെത്ത 12 മാസ
കാലേത്തക്കായുള്ള െക
� യിമുകളുെട െമാത്തം ചാർജ്ജുകൾ െകാണ്ട്
ഹരിക്കുകയാണ് ഈ രീതിയിൽ െച�ുന്നത് . AGB-േയക്കാൾ
അധികമായി േരാഗികളിൽ നിന്ന് നിരക്ക് ഈടാക്കിയിട്ടിെല
� ന്ന്
ഉറപ്പാക്കാൻ സാമ്പത്തിക സഹായത്തിന് അർഹരായ േരാഗികൾക്ക്
നൽകെപ്പടുന്ന ഡിസ് കൗണ്ടുകൾ, AGB ശതമാന നിരക്കുമായി
തട്ടിച്ചുെകാണ്ട് അവേലാകനം െച�ും.
b. AGB ശതമാനങ്ങൾ, FAP-യുെട െതളിവ് A-െപാതുെവ ബിൽ
െച�െപ്പടുന്ന തുകയുെട കണക്കാക്കൽ കണക്കാക്കൽ എന്നതിൽ
കാണാവുന്നതാണ് .
c. പരിഷ് ക്കരിക്കെപ്പട്ട AGB ശതമാനങ്ങൾ, വാർഷികാടിസ�ാനത്തിൽ
കണക്കാക്കുകയും, കലണ്ടർ വർഷം ആരംഭിച്ച് കഴിഞ്ഞ് 120-മെത്ത
ദിവസേത്താെട ബാധകമാക്കെപ്പടുകയും െച�ും.
4. വാർഷിക െമാത്ത ഗാർഹിക വരുമാനം: കുടുംബത്തിൻെറ വാർഷിക വരുമാനവും
എല
� ാ ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണ ആനുകൂലയ്ങ്ങളും കൂട്ടിയ, നികുതി
നൽകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള തുകയിൽ നിന്ന് , ൈചൽഡ് സേപ്പാർട്ടിന് നൽകിയ
െപയ് െമൻറുകൾ കുറച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന തുക എ്രതയാെണന്ന് യുൈണറ്റഡ്
സ് േറ്ററ്റ് സ് ഇൻേറണൽ െറവനയ്ൂ സർവീസിന് റിേപ്പാർട്ട് െച�െപ്പേടണ്ടതാണ് .
സമ്പാദയ്ം, െതാഴിലില
� ായ് മാ േവതനം, വർേക്കഴ് സ് േകാമ്പൻേസഷൻ, േസാഷയ്ൽ
െസകയ്ൂ രിറ്റി, സപ
� ിക്ക് അസിസ് റ്റൻസ് ,
� ിെമൻറൽ െസകയ്ൂ രിറ്റി ഇൻകം, പബ
െവറ്ററൽ േപയ് െമൻറുകൾ, സർൈവവർ െബനിഫിറ്റുകൾ, െപൻഷൻ അെല
� ങ്കിൽ
റിട്ടയർെമൻറ് വരുമാനം, പലിശ, ഡിവിഡൻറുകൾ, ജീവനാംശം, ൈചൽഡ്
സേപ്പാർട്ട് , മറ്റ് ഉറവിടങ്ങൾ എന്നിവെയാെക്ക ഗാർഹിക വരുമാനത്തിൽ
ഉൾെപ്പടുന്നു, എന്നാൽ ഇവയിൽ മാ്രതമായി ചുരുക്കെപ്പടുന്നുമില
� .
5. ഐച
� ാത്ത േരാഗാവസ�
� ിക േസവനങ്ങൾ: സതവ്ര്രശദ്ധ ആവശയ്മില
ചികിത്സിക്കുന്നതിനുള്ള േസവനങ്ങൾ. ഐച
� ികേസവനങ്ങളിൽ, േരാഗിക്ക്
്രപേയാജനെപ്പടുന്നവയും, എന്നാൽ അടിയന്തിരമായി ആവശയ്മില
� ാത്തതുമായ
നടപടി്രകമങ്ങൾ ഉൾെപ്പടുന്നു, ഇവയിൽ ൈവദയ്പരമായി ആവശയ്മുള്ള
േസവനങ്ങളും ൈവദയ്പരമായി ആവശയ്മില
� ാത്തവയും ഉൾെപ്പടും.
സാധാരണഗതിയിൽ ആേരാഗയ് ഇൻഷൂറൻസ് പ
� ാനുകളുെട പരിരക്ഷയിൽ
രൂപഭംഗി െമച്ചെപ്പടുത്തുക എന്ന ലക്ഷയ്ത്തിന് േവണ്ടി െച�െപ്പടുന്ന
േകാസ് െമറ്റിക് ശസ് ്രതി്രകിയയും ദന്ത ശസ് ്രത്രകിയയും േപാലുള്ള
േസവനങ്ങളാണവ. ൈവദയ്പരമായി ആവശയ്മുള്ളവയല
� ാത്ത
ഐച
� .
� ികേസവനങ്ങൾ സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനായി പരിഗണിക്കെപ്പടില
6. അടിയന്തിര േസവനങ്ങൾ: േവണ്ട്രത തീ്രവതയുള്ള കടുത്ത േരാഗലക്ഷണങ്ങൾ
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(കടുത്ത േവദന ഉൾെപ്പെട) ഉള്ള ഒരു െമഡിക്കൽ അവസ�യിൽ ഒരു േരാഗിക്ക്
നൽകെപ്പടൂന്ന േസവനങ്ങൾ, ഇത്തരത്തിലുള്ള അടിയന്തിര ൈവദയ് സഹായം
േരാഗിക്ക് നൽകാതിരുന്നാൽ, േരാഗിയുെട (അെല
� ങ്കിൽ ഗർഭിണിയായ സ് ്രതീയുെട
കാരയ്ത്തിൽ, സ് ്രതീേക്കാ അവരുെട ഗർഭസ� ശിശുവിേനാ) ആേരാഗയ്ം നയ്ായമായും
്രപതിസന്ധിയിലാകും അെല
� ങ്കിൽ ശാരീരിക ്രപവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഗുരുതരമായ
ൈവകലയ്മുണ്ടാകും അെല
� ങ്കിൽ ശരീരത്തിൻെറ ഏെതങ്കിലും അവയവത്തിേനാ
ഭാഗത്തിേനാ ഗുരുതരമായ ൈവകലയ്മുണ്ടാകും.
7. അസാധാരണ കളക്ഷൻ നടപടികൾ (“ECA-കൾ”): നിയമപരമായ അെല
� ങ്കിൽ
ജുഡീഷയ്ൽ നടപടി്രകമം ആവശയ്െപ്പടുന്ന കളക്ഷൻ നടപടികളാണിത് , ഈ
നടപടികളിൽ മെറ്റാരു കക്ഷിക്ക് കടം വിൽക്കുന്നേതാ െ്രകഡിറ്റ് ഏജൻസികേളാേടാ
ബയ്ൂ േറാകേളാേടാ ്രപതികൂല വിവരങ്ങൾ റിേപ്പാർട്ട് െച�ുന്നേതാ േപാലുള്ള മറ്റ്
നടപടികളും ഉൾെപ്പടാം. ECA-കളിൽ MHHS ഏർെപ്പടില
� , മാ്രതമല
� ECA-കളിൽ
ഏർെപ്പടാൻ അതിൻെറ കളക്ഷൻസ് െവണ്ടർമാെര അനുവദിക്കുകയുമില
� . MHHSൻെറ കളക്ഷൻ നയങ്ങൾ, MHHS-ൻെറ ്രപേതയ്ക MHHS ബില
� ിംഗും കളക്ഷനുമളും
ആയി ബന്ധെപ്പട്ട നയങ്ങൾ ബില
� ിംഗും കളക്ഷനുകളും ആയി ബന്ധെപ്പട്ട നയം;
എന്നതിൽ കാണാവുന്നതാണ് ; സൗജനയ് പകർപ്പുകൾ ഓൺൈലനിൽ ഇവിെട
ലഭയ്മാണ് :
http://www.memorialhermann.org/financialassistanceprogram/അെല
� ങ്കിൽ
എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട് െമൻറിലും ആശുപ്രതി രജിസ് േ്രടഷൻ ഏരിയകളിലും
അഭയ്ർത്ഥിക്കുകയാെണങ്കിേലാ (713) 338-5502 എന്ന നമ്പറിേലാ 1-800-526-2121
എന്ന നമ്പറിേലാ വിളിച്ചുെകാണ്ട് ഓപ് ഷൻ 5 തിരെഞ്ഞടുക്കുകയാെണങ്കിേലാ,
സൗജനയ് േപപ്പർ പകർപ്പുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് .
8. കുടുംബം: േരാഗി, േരാഗിയുെട ജീവിതപങ്കാളി/സിവിൽ യൂണിയൻ പങ്കാളി,
േരാഗിയുെട രക്ഷിതാക്കൾ അെല
� ങ്കിൽ, രക്ഷാകർത്താക്കൾ (േരാഗി
്രപായപൂർത്തിയാകാത്ത വയ്ക്തിയാെണങ്കിൽ), േരാഗിയുെട േരാഗിയുെട ഇൻകം
ടാക് സ് റിേട്ടണിേലാ ആ്രശിതരായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നവർ, േരാഗിയുെടേയാ
േരാഗിയുെട രക്ഷിതാക്കളുെടേയാ രക്ഷാകർത്താക്കളുെടേയാ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന
വയ്ക്തികൾ.
9. െഫഡറൽ ദാരി്രദയ് േരഖ (“FPL”): ദാരി്രദയ് േരഖയിലാണ് വയ്ക്തിെയന്ന്
പരിഗണിക്കെപ്പടുന്ന വരുമാന നില കുടുംബ യൂണിറ്റിൻെറ വലുപ്പം അനുസരിച്ച്
ഈ വരുമാന നില വയ്തയ്ാസെപ്പടുന്നു. യുൈണറ്റഡ് സ് േറ്ററ്റ് സ് ഡിപ്പാർട്ട് െമൻറ്
ഓഫ് െഹൽത്ത് ആൻഡ് ഹയ്ൂ മൻ സർവീസസ് വാർഷികാടിസ�ാനത്തിൽ ദാരി്രദ
േരഖ പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കുകയും െഫഡറൽ രജിസ് റ്ററിൽ ്രപസിദ്ധീകരിക്കുകയും
െച�ും. ഈ FAP-യുെട ഉേദ്ദശയ്ങ്ങൾക്കായി, ്രപസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള
മാർഗനിർേദ്ദശങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ദാരി്രദയ് േരഖ ്രപതിനിധീകരിക്കുന്നത്

പേ ജ് 7 / 25
െമാത്ത വരുമാനെത്തയാണ് . ഈ FAP-യുെട ഉേദ്ദശയ്ങ്ങൾക്കായി
ഉപേയാഗിച്ചിട്ടുള്ള FPL വാർഷികാടിസ�ാനത്തിൽ പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കും.
a. FAP-യുെട െതളിവ് B-െഫഡറൽ ദാരി്രദയ് മാർഗ
� നിർേദ്ദശങ്ങൾ
എന്നതിൽ നിലവിെല FPL-കൾ കാണാവുന്നതാണ് .
10. സാമ്പത്തിക സഹായം: FAP-യിൽ നിർവചിക്കുന്ന ്രപകാരമുള്ള ചില
സാമ്പത്തികവും മറ്റ് തരത്തിലുള്ളതുമായ േയാഗയ്താ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിറേവറ്റുന്ന
േരാഗികൾക്ക് , MHHS മുേഖന നൽകെപ്പടുന്ന, ൈവദയ്പരമായി ആവശയ്മായേതാ
അടിയന്തിരേമാ ആയ ആേരാഗയ് പരിചരണ േസവനങ്ങൾക്കായി
പണമടയ് ക്കുന്നതിൻ ആവശയ്മായ സാമ്പത്തിക വിഭവസാമ്രഗികൾ
കരസ�മാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് MHHS നൽകുന്ന പിന്തുണെയയാണ്
സാമ്പത്തിക സഹായം എന്നതുെകാണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് . ഇൻഷൂറൻസ് ഇല
� ാത്ത
േരാഗികൾ, താഴ് ന്ന വരുമാനമുള്ള േരാഗികൾ, ഭാഗിക പരിരക്ഷ ഉള്ളവരും എന്നാൽ
ചില െമഡിക്കൽ ബില
� ുകേളാ െമഡിക്കൽ ബില
� ുകളിൽ ബാക്കിതുകേയാ
അടയ് ക്കാൻ കഴിയാത്തവരുമായ േരാഗികൾ എന്നിവർ അർഹരായ േരാഗികളിൽ
ഉൾെപ്പടാം.
11. ൈവദയ്പരമായി ആവശയ്മായ േസവനങ്ങൾ: തേദ്ദശ ്രപേദശെത്ത നല
� ൈവദയ്
സ്രമ്പദായത്തിൻെറ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന, േരാഗനിർണ
� യത്തിനായി
നൽകെപ്പടുന്ന േസവനങ്ങൾേക്കാ സേപ
� കൾേക്കാ േനരിട്ടുള്ള പരിചരണത്തിേനാ
ഒരു ൈവദയ്പരമായ അവസ�യുെട ചികിത്സയ് േക്കാ െമഡിെകയറും
െമഡിെക്കയ് ഡ് േ്രപാ്രഗാമുകളും മുേഖന പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്നു, ൈവദയ്പരമായി
ആവശയ്മാെണന്ന് പരിഗണിക്കെപ്പടുകയും െച�ുന്നു, ്രപധാനമായും
േരാഗിയുെടേയാ ഫിസിഷയ്ൻെറേയാ സൗകരയ്ത്തിനായി ഉള്ളവയല
� ഇവെയല
� ാം.
ൈവദയ്പരമായി ആവശയ്മായ േസവനങ്ങളിൽ േകാസ് െമറ്റിക് ശസ് ്രത്രകിയേയാ
സാമൂഹികേമാ വിദയ്ാഭയ്ാസപരേമാ െതാഴിൽപരേമാ ആയ േസവനങ്ങൾ
േപാെലയുള്ള ൈവദയ് ഇതര േസവനങ്ങളും ഉൾെപ്പടുന്നില
� .
12. ലളിത ഭാഷയിലുള്ള സം്രഗഹം (“PLS”): MHHS FAP-യുെട ഒരു ലളിത
ഭാഷയിലുള്ള സം്രഗഹത്തിൽ ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉൾെപ്പടുന്നു: (a) അർഹതയുമായി
ബന്ധെപ്പട്ട ആവശയ്തകളുെടയും നൽകെപ്പടുന്ന പിന്തുണയുെടയും ഒരു ചുരുക്ക
വിവരണം;
(b) സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുള്ള അേപക്ഷാ േഫാമുകൾ കരസ�മാക്കാനാവുന്ന
െവബ് ൈസറ്റിൻെറയും ഭൗതിക െലാേക്കഷനുകളുെടയും ഒരു പട്ടിക; (c) FAPയുെട ഒരു സൗജനയ് േപപ്പർ പകർപ്പ് എങ്ങെന കരസ�മാക്കാം എന്നതിെന
കുറിച്ചുള്ള നിർേദ്ദശങ്ങൾ; (5) അേപക്ഷാ നടപടി്രകമവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട
സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സമ്പർക്ക വിവരങ്ങൾ; (6) FAP-യുെടയും
ബന്ധെപ്പട്ട േഡാകയ്ുെമൻറുകളുെടയും ഭാഷാ വിവർത്തനങ്ങളുെട ലഭയ്ത; ഒപ്പം (7)
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സാമ്പത്തിക സഹായത്തിന് അർഹതയുള്ളവരായി നിർണ
� യിക്കെപ്പടുന്ന
േരാഗികളിൽ നിന്ന് അടിയന്തിര അെല
� ങ്കിൽ ൈവദയ്പരമായി ആവശയ്മായ
േസവനങ്ങൾക്കായി, െപാതുെവ ബിൽ െച�െപ്പടുന്ന തുകേയക്കാൾ കൂടുതൽ
ഈടാക്കിെല
� ന്ന് സ�ിരീകരിക്കുന്ന ഒരു ്രപസ് താവന.
13. മുൻകൂർ അർഹത അെല
� ങ്കിൽ മുേമ്പ അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കുക: ഒരു സാമ്പത്തിക
സഹായത്തിനുള്ള അേപക്ഷാ പൂരിപ്പിക്കുകേയാ സമർപ്പിക്കുകേയാ െച�ാെത,
ഇൻഷൂർ െച�ാത്ത േരാഗിക്ക് േവണ്ട സാമ്പത്തിക ആവശയ്ങ്ങൾ
േസാദാഹരണസഹിതം െതളിയിക്കുന്നതായി പരിഗണിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ള ഒരു നിർദ്ദിഷ് ട
മാനദണ്ഡേത്താടുള്ള െറഫറൻസ് മുേഖന നടത്തെപ്പടുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക
സഹായ അർഹതയുെട നിർണ
� യം.
14. നയ്ായമായ പരി്രശമങ്ങൾ: േരാഗിെയ ആശുപ്രതിയിൽ നിന്ന് ഡിസ് ചാർജ്
െച�ുന്നതിന് മുമ്പ് , FAP-യുെട ലളിത ഭാഷയിലുള്ള സം്രഗഹം നൽകിെക്കാണ്ട് ,
MHHS-ൻെറ FAP-െയ കുറിച്ച് , േരാഗിക്ക് അറിയിപ്പ് നൽകുന്നതിന് നയ്ായമായ
്രശമങ്ങൾ MHHS നടത്തും. കൂടുതലായി, MHHS-ൻെറ FAP-െയ കുറിച്ച് ,
േരാഗികെള അറിയിക്കുന്നതിന് ഇനിപ്പറയുന്ന നടപടികൾ MHHS ൈകെക്കാള്ളും:
a. പൂർണ
� ാത്ത അേപക്ഷകൾ: പൂർണ
� ാത്ത അേപക്ഷയാണ് േരാഗി
� മല
� മല
ഒപ്പം/അെല
� ങ്കിൽ കുടുംബം സമർപ്പിക്കുന്നെതങ്കിൽ, എെന്താെക്ക
അധിക വിവരങ്ങളാണ് , അെല
� ങ്കിൽ ്രപമാണങ്ങളാണ് ആവശയ്െമന്ന്
വിവരിക്കുന്ന േരഖാമൂലമായ ഒരു അറിയിപ്പ് MHHS നൽകും.
b. പൂർണ
� മായി പൂരിപ്പിച്ച അേപക് ഷകൾ: പൂർണ
� മായി പൂരിപ്പിച്ച ഒരു
സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുള്ള അേപക്ഷയാണ് േരാഗി
ഒപ്പം/അെല
� ങ്കിൽ അയാളുെട കുടുംബാംഗം സമർപ്പിക്കുന്നെതങ്കിൽ,
സമയബന്ധിതമായ സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുള്ള േരാഗിയുെട
േയാഗയ്താനിർണ
� യം ്രപമാണീകരിക്കുന്ന േരഖാമൂലമായ അറിയിപ്പ് ,
MHHS നൽകും. കൂടാെത, നിർണ
� യെത്ത (ബാധകെമങ്കിൽ, േരാഗിക്ക്
എന്തു പിന്തുണയ് ക്കാേണാ അർഹതയുള്ളത് , അതുൾെപ്പെട) കുറിച്ചും
നിർണ
� യം എന്തിെനെയാെക്കയാണ് അടിസ�ാനമാക്കുന്നത് എന്നതിെന
കുറിച്ചും േരാഗിെയ േരഖാമൂലം അറിയിക്കും. ഈ അറിയിപ്പിൽ,
സാമ്പത്തിക സഹായ ശതമാന തുകേയാ (അനുമതി ലഭിച്ച
അേപക്ഷകൾക്കായി) അെല
� ങ്കിൽ, നിരസനത്തിനുള്ള
കാരണേമാ(കാരണങ്ങേളാ), ബാധകമായിടത്ത് േരാഗി ഒപ്പം/അെല
� ങ്കിൽ
കുടുംബം അടയ് ക്കുെമന്ന് ്രപതീക്ഷിക്കുന്ന തുകേയാ കൂടി ഈ
അറിയിപ്പിൽ ഉൾെപ്പടുന്നു. പൂർണ
� മായി പൂരിപ്പിച്ച അേപക്ഷയുെട
വിലയിരുത്തൽ േവളയിൽ, േരാഗിക്ക് ഒപ്പം/അെല
� ങ്കിൽ കുടുംബത്തിന്

സ് േറ്ററ്റ് െമൻറുകൾ സവ്ീകരിക്കുന്നത് തുടരും.
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c. േപഷയ്ൻറ് സ് േറ്ററ്റ് െമൻറുകൾ: േരാഗിയുെട അക്കൗണ്ട് വിവരവും
നൽകാനുള്ള തുകയും വിശദീകരിക്കുന്ന സ് േറ്ററ്റ് െമൻറുകളുെട ഒരു
പരമ്പര MHHS അയയ് ക്കുന്നതാണ് . ലഭയ്മായ ഏെതങ്കിലും
ഇൻഷൂറൻസ് പരിരക്ഷെയ കുറിച്ച് MHHS-െന അറിയിക്കാൻ േരാഗിക്ക്
ഉത്തരവാദിത്തമുെണ്ടന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അഭയ്ർത്ഥന, MHHS FAPയുെട അറിയിപ്പ് , സാമ്പത്തിക സഹായം അഭയ്ർത്ഥിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു
െടലിേഫാൺ നമ്പർ, FAP േഡാകയ്ുെമൻറുകൾ കരസ�മാക്കാൻ
സന്ദർശിേക്കണ്ട െവബ് ൈസറ്റ് വിലാസം എന്നിവെയാെക്ക േപഷയ്ൻറ്
സ് േറ്ററ്റ് െമൻറിൽ ഉൾെപ്പടും.
d. MHHS െവബ് ൈസറ്റ് : MHHS െവബ് ൈസറ്റുകളിൽ, സാമ്പത്തിക
സഹായം ലഭയ്മാെണന്നുള്ള അറിയിപ്പ് , സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുള്ള
അേപക്ഷാ നടപടി്രകമത്തിെന്റ വിശദീകരണേത്താടുകൂടി, ആർക്കും
കാണാവുന്ന ഒരിടത്ത് േപാസ് റ്റ് െച�ുന്നതാണ് . ഈ FAP-ക്ക് കീഴിൽ
പരിരക്ഷയില
� ാത്തവരും പരിരക്ഷയുള്ളവരുമായ ദാതാക്കളുെട ഒരു
ലിസ് റ്റ്, ലളിത ഭാഷയിലുള്ള സം്രഗഹം, സാമ്പത്തിക സഹായ
അേപക്ഷാ, ബില
� ിംഗുംബില
� ിംഗും കളക്ഷനുകളും ആയി ബന്ധെപ്പട്ട
നയംകളക്ഷനുകളും ആയി ബന്ധെപ്പട്ട നയം എന്നിവ MHHS
െവബ് ൈസറ്റിൽ MHHS നൽകെപ്പടുന്നതാണ് :
http://www.memorialhermann.org/financialassistanceprogram/.
എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട് െമൻറിലും രജിസ് േ്രടഷൻ സ�ലങ്ങളിലും,
അഭയ്ർത്ഥിക്കുകയാെണങ്കിൽ, ഈ േഡാകയ്ുെമൻറുകളുെട സൗജനയ്
േപപ്പർ പകർപ്പുകൾ MHHS ലഭയ്മാക്കും.
15. േവണ്ട്രത ഇൻഷൂറൻസ് പരിരക്ഷ ഇല
� ാത്ത േരാഗി: ഒരു ഇൻഷൂറൻസ് േപാളിസിക്ക്
കീഴിൽ മുഴുവനാേയാ ഭാഗികമാേയാ പരിരക്ഷയുള്ള, അടിയന്തിര അെല
� ങ്കിൽ
ൈവദയ്പരമായി ആവശയ്മായ പരിചരണം സവ്ീകരിക്കുന്നതിെന്റ ഫലമായി,
സവ്ീകരിച്ച പരിചരണത്തിെന്റ ബാക്കിനിൽക്കുന്ന ബാലൻസ് അടയ് ക്കുന്നതിനുള്ള
േശഷിെയയും മറികടക്കുന്ന ഔട്ട് -ഓഫ് -േപാക്കറ്റ് െചലവുകളുള്ള ഒരു േരാഗി.
16. ഇൻഷൂറൻസ് ഇല
� ാത്ത േരാഗി: േരാഗി നൽകുന്നേതാ മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന്
കരസ�മാക്കുന്നേതാ ആയ േരഖകെളയും വിവരങ്ങെളയും അടിസ�ാനമാക്കി
MHHS നിർണ
� യിക്കുന്ന ്രപകാരം, MHHS നൽകുന്ന ആേരാഗയ് പരിചരണ
േസവനങ്ങളുെട േപയ് െമന്റിനായി, ആേരാഗയ് ഇൻഷൂറൻസ് േപാളിസിക്ക് കീഴിൽ,
മുഴുവനാേയാ ഭാഗികമാേയാ പരിരക്ഷയില
� ാത്ത, ഒരു പബ
� ിക്ക് അെല
� ങ്കിൽ സവ്കാരയ്
ആേരാഗയ് ഇൻഷൂറൻസിേനാ ആേരാഗയ് ആനുകൂലയ്ത്തിേനാ മറ്റ് ആേരാഗയ് പരിരക്ഷാ
പദ്ധതിേക്കാ (സവ്കാരയ് ഇൻഷൂറൻസ് , െമഡിെകയർ അെല
� ങ്കിൽ െമഡിെക്കയ് ഡ്
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അെല
� ങ്കിൽ ൈ്രകം വിക് റ്റിം സേപ്പാർട്ട് എന്നിവ ഉൾെപ്പെട, എന്നാൽ ഇവയിൽ
മാ്രതമായി പരിമിതെപ്പടുത്തുന്നുമില
� ) കീഴിൽ ഒരു െബനിഫിഷയ്റി അല
� ാത്ത,
വർേക്കഴ് സ് േകാമ്പൻേസഷൻ, വാഹന ഇൻഷൂറൻസ് അെല
� ങ്കിൽ ബാധയ്ത
അെല
� ങ്കിൽ മറ്റ് മൂന്നാം കക്ഷി ഇൻഷൂറൻസ് എന്നിവയുെട ഉേദ്ദശയ്ങ്ങളുമായി
ബന്ധെപ്പട്ട് നഷ് ടപരിഹാരം ലഭിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള പരിക്കുള്ള ഒരു േരാഗി.
അവേലാകന മാനദണ്ഡങ്ങൾ:
1. ആശയവിനിമയം: സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭയ്മാെണന്ന കാരയ്െത്ത കുറിച്ച്
ഞങ്ങളുെട േരാഗികൾ, അവരുെട കുടുംബങ്ങൾ, വിപുലമായ കമ്മയ്ൂ ണിറ്റി
എന്നിവർക്കിടയിൽ അവേബാധം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് , MHHS നിരവധി
നടപടികൾ ൈകെക്കാള്ളുന്നുണ്ട് . സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭയ്മാെണന്ന കാരയ്ം,
ആശുപ്രതികളിൽ വരുന്ന േരാഗികെളയും സന്ദർശകെരയും
അറിയിക്കുന്നതാണ് അതിെലാന്ന് . ഓേരാ ആശുപ്രതിയും േസവനം നൽകുന്ന
വിപുലമായ കമ്മയ്ൂ ണിറ്റിയിെല അംഗങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ ഈ FAP വിപുലമായി
്രപചരിപ്പിക്കുന്നതാണ് മെറ്റാന്ന് . ഈ നടപടികളിൽ ഇനിപ്പറയുന്നവയും
ഉൾെപ്പടുന്നു:
a. േരാഗിയുെട സമ്മതം: ആേരാഗയ് പരിചരണ േസവനങ്ങൾക്കായി
രജിസ് റ്റർ െച�ുന്ന സമയത്ത് ഒപ്പിടുന്ന ആേരാഗയ് പരിചരണ
സമ്മതത്തിൽ, കാരുണയ് േസവനങ്ങൾ ആവശയ്മാേണാ എന്ന
്രപസ് താവന അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ആശുപ്രതി അഡ് മിഷൻ സമയത്ത്
അെല
� ങ്കിൽ ഇനം തിരിച്ച ബിേല
� ാ സ് േറ്ററ്റ് െമേന്റാ ലഭിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ,
അർഹതയുെട നിർണ
� യത്തിനായി അഭയ്ർത്ഥിേക്കണ്ടതാണ് .
b. സാമ്പത്തിക ഉപേദശം: ആശുപ്രതി ബില
� ിെന്റ നിങ്ങളുെട ഭാഗം
അടയ് ക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന നില വരും എന്ന് ഭയക്കുന്ന
MHHS േരാഗികൾ, ആശുപ്രതിയുെട സാമ്പത്തിക ഉപേദഷ് ടാവിൽ നിന്ന്
വിവരങ്ങൾ േചാദിച്ചറിയണെമന്ന് ശുപാർശ െച�ുന്നു. ഇൻഷൂറൻസ്
പരിരക്ഷ ഇല
� ാത്തവരും േവണ്ട്രത ഇൻഷൂറൻസ് പരിരക്ഷ ഇല
� ാത്തവരും
ഞങ്ങൾ നൽകുന്ന ആേരാഗയ് പരിചരണ േസവനങ്ങൾക്ക്
പണമടയ് ക്കുന്നതുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് മറ്റ് സാമ്പത്തിക െവല
� ുവിളികൾ
അഭിമുഖീകരിക്കുന്നവരുമായ േരാഗികൾക്ക് സഹായം നൽകുന്നതിന്
ഞങ്ങളുെട സാമ്പത്തിക ഉപേദഷ് ടാക്കൾ എല
� ാ ്രപയത്നങ്ങളും നടത്തും.
സർക്കാർ ധനസഹായമുള്ള വിവിധ പദ്ധതികൾക്ക് കീഴിൽ ധനസഹായം
ലഭിക്കാൻ േരാഗികൾക്ക് അർഹതയുേണ്ടാ എന്ന് നിർണ
� യിക്കുന്നതിന്
സാമ്പത്തിക ഉപേദഷ് ടാക്കൾ അവെര സ് ്രകീൻ െചയ് േതക്കും,
വർേക്കഴ് സ് േകാമ്പൻേസഷേനാ ബാധയ്താ െക
� യിേമാ ആയി ബന്ധെപ്പട്ട്
അവെര സഹായിേച്ചക്കും, േപയ് െമൻറ് അടച്ചുതീർക്കാൻ ഒരു
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വിപുലീകൃത സമയ പരിധി അനുവദിേച്ചക്കും അെല
� ങ്കിൽ സാമ്പത്തിക
സഹായത്തിന് അേപക്ഷിക്കുന്നതിന് സഹായിേച്ചക്കും.
c. ലളിത ഭാഷയിലുള്ള സം്രഗഹവും അേപക്ഷയും: MHHS-ൻെറ FAPയുെട ലളിത ഭാഷയിലുള്ള സം്രഗഹത്തിെന്റ ഒരു േപപ്പർ പകർപ്പും
സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുള്ള അേപക്ഷയുെട ഒരു പകർപ്പും,
േസവനത്തിെന്റ ഏറ്റവുമടുത്ത ്രപാേയാഗിക സമയത്തിനുള്ളിൽ എല
� ാ
േരാഗികൾക്കും ലഭയ്മാക്കും. എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട് െമൻറിലും
രജിസ് േ്രടഷൻ സ�ലങ്ങളിലും, അഭയ്ർത്ഥിക്കുകയാെണങ്കിൽ, ഈ
േഡാകയ്ുെമൻറുകളുെട സൗജനയ് േപപ്പർ പകർപ്പുകൾ MHHS
ലഭയ്മാക്കും. തപാൽ വഴിേയാ 713 -338-5502 അെല
� ങ്കിൽ 1-800-5262121 എന്ന നമ്പറിേലാ വിളിച്ച് , ഓപ് ഷൻ 5 അമർത്തുക വഴിേയാ
സൗജനയ് േപപ്പർ പകർപ്പുകൾ ലഭയ്മാകും.
d. വിവർത്തനം െചയ് ത പകർപ്പുകൾ ലഭയ്മാണ് : ആശുപ്രതി
െഫസിലിറ്റികൾ േസവനം നൽകുന്ന കമ്മയ്ൂ ണിറ്റിയുെട പരിമിത
ഇംഗ
� ീഷ് ്രപാവീണയ്മുള്ള വയ്ക്തികെള ്രപതിനിധീകരിക്കുന്ന അഞ്ച്
ശതമാനം (5%) േപർക്കായി അെല
� ങ്കിൽ 1,000 ആളുകൾക്കായി FAP,
ബില
� ിംഗും കളക്ഷനുകളും ആയി ബന്ധെപ്പട്ടബില
� ിംഗും
കളക്ഷനുകളും ആയി ബന്ധെപ്പട്ട നയംനയം, ലളിത ഭാഷയിലുള്ള
സം്രഗഹം, സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുള്ള അേപക്ഷ എന്നിവ MHHS
വിവർത്തനം െച�ുന്നതാണ് . ഈ േരഖകളുെട സൗജനയ് പകർപ്പുകൾ
MHHS െവബ് ൈസറ്റിൽ MHHS ലഭയ്മാക്കും,
അഭയ്ർത്ഥിക്കുകയാെണങ്കിൽ, എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട് െമൻറിലും
ആശുപ്രതി രജിസ് േ്രടഷൻ ഏരിയകളിലും ഈ േരഖകൾ
ലഭയ്മാക്കുന്നതാണ് . തപാൽ വഴിേയാ 713 -338-5502 അെല
� ങ്കിൽ 1800-526-2121 എന്ന നമ്പറിേലാ വിളിച്ച് , ഓപ് ഷൻ 5 അമർത്തുക
വഴിേയാ സൗജനയ് േപപ്പർ പകർപ്പുകൾ ലഭയ്മാകും.
e. അടയാളം: സാമ്പത്തിക സഹായവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട എല
� ാ
്രപതീകങ്ങളും അടയാളങ്ങളും MHHS എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട് െമൻറും
േരാഗി രജിസ് േ്രടഷൻ കൗണ്ടറും ഉൾെപ്പെട, എന്നാൽ ഇവയിൽ
മാ്രതമായി പരിമിതെപ്പടുത്താെത, െപാതുജനങ്ങൾക്ക് വയ്ക്തമായി
കാണാൻ കഴിയുന്ന ഇടങ്ങളിൽ വയ്ക്തമായും ്രപതയ്ക്ഷമായും
്രപദർശിപ്പിച്ചിരിക്കും. സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭയ്മാെണന്ന് അടയാളം
സൂചിപ്പിക്കുകയും, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഒരു സാമ്പത്തിക
ഉപേദഷ് ടാവിെന ബന്ധെപ്പടുന്നതിനുള്ള േഫാൺ നമ്പർ
അടയാളേത്താെടാപ്പം നൽകുകയും െച�ും.

പേ ജ് 12 / 25
f. െവബ് ൈസറ്റ് : MHHS െവബ് ൈസറ്റുകളിൽ, സാമ്പത്തിക സഹായം
ലഭയ്മാെണന്നുള്ള അറിയിപ്പ് , സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുള്ള അേപക്ഷാ
നടപടി്രകമത്തിെന്റ വിശദീകരണേത്താടുകൂടി, ആർക്കും കാണാവുന്ന
ഒരിടത്ത് േപാസ് റ്റ് െച�ുന്നതാണ് . FAP-ക്ക് കീഴിൽ പരിരക്ഷയില
� ാത്തവരും
പരിരക്ഷയുള്ളവരുമായ ദാതാക്കളുെട ഒരു ലിസ് റ്റ്, ലളിത ഭാഷയിലുള്ള
സം്രഗഹം, സാമ്പത്തിക സഹായ അേപക്ഷാ, ബില
� ിംഗുംബില
� ിംഗും
കളക്ഷനുകളും ആയി ബന്ധെപ്പട്ട നയംകളക്ഷനുകളും ആയി ബന്ധെപ്പട്ട
നയം എന്നിവ MHHS െവബ് ൈസറ്റിൽ MHHS േപാസ് റ്റ് െച�ുന്നതാണ് :
http://www.memorialhermann.org/financialassistanceprogram/
g. േരാഗിയുെട ബില
� ുകളും സ് േറ്ററ്റ് െമൻറുകളും: ലഭയ്മായ എെന്തങ്കിലും
ഇൻഷൂറൻസ് പരിരക്ഷെയ കുറിച്ച് MHHS-െന അറിയിക്കാൻ േരാഗിക്ക്
ഉത്തരവാദിത്തമുെണ്ടന്ന ഒരു അഭയ്ർത്ഥന, MHHS FAP-യുെട ഒരറിയിപ്പ് ,
സാമ്പത്തിക സഹായം അഭയ്ർത്ഥിക്കുന്നതിനുള്ള െടലിേഫാൺ നമ്പർ,
സാമ്പത്തിക സഹായവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട േരഖകൾ ലഭയ്മാകാൻ
സന്ദർശിേക്കണ്ട െവബ് ൈസറ്റ് വിലാസം എന്നിവെയാെക്ക േപഷയ്ൻറ്
സ് േറ്ററ്റ് െമൻറിൽ ഉൾെപ്പടും.
h. തപാൽ അെല
� ങ്കിൽ ഫാക് സ്: േരാഗികൾക്ക് തപാൽ വഴിേയാ ഫാക് സ്
വഴിേയാ ഈ ്രപമാണങ്ങളുെട സൗജനയ് പകർപ്പുകൾക്കായി
േരഖാമൂലമുള്ള അഭയ്ർത്ഥന അയയ് ക്കാവുന്നതാണ് , വയ്ക്തിയുെട മുഴുവൻ
േപരും, MHHS േഡാകയ്ുെമൻറുകൾ അയച്ച് തേരണ്ട തപാൽ വിലാസവും
അഭയ്ർത്ഥനയിൽ ഉൾെപ്പടുത്തണം.
Memorial Hermann Health
System Attn: Financial Assistance
909 Frostwood
Suite 3:100
Houston, Texas 77024
ഫാക് സ്: 713-338-6500
2. േയാഗയ്താ നിർണ
� യം: സാമ്പത്തിക ആവശയ്കതയുെട വയ്ക്തിഗതമായ ഒരു
വിലയിരുത്തൽ ഉൾെപ്പടുന്ന നടപടി്രകമങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് സാമ്പത്തിക
സഹായം നിർണ
� യിക്കെപ്പടുന്നത് . ഈ നടപടി്രകമങ്ങൾ താെഴ
വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു:
a. താെഴയുള്ള നടപടി്രകമം വിഭാഗം 4-ൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ
അനുസരിച്ച് മുൻകൂർ അർഹതാ നിർണ
� യം പൂർത്തിയാക്കെപ്പടുന്നു. ഒരു
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േരാഗിക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായത്തിന് മുൻകൂർ അർഹത ഉെണ്ടങ്കിൽ,
സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുള്ള അേപക്ഷ നൽേകണ്ട ആവശയ്മില
� .
എന്നിരുന്നാലും, സ് ്രകീനിംഗ് ്രപ്രകിയയുമായി േരാഗിേയാ ഗയ്ാരണ്ടേറാ
സഹകരിക്കുെമന്നും മുൻകൂർ അർഹതയുെട നിർണ
� യം നടത്തുന്നതിന്
ആവശയ്മായ വയ്ക്തിഗത വിവരങ്ങളും സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങളും
േഡാകയ്ുെമേന്റഷനും നൽകുെമന്നും ്രപതീക്ഷിക്കെപ്പടുന്നു.
b. സാമ്പത്തിക സഹായ അേപക്ഷാ ്രപ്രകിയയിൽ േരാഗിേയാ ഗയ്ാരണ്ടേറാ
സഹകരിക്കുകയും മുൻകൂർ അർഹതയുെട നിർണ
� യം നടത്തുന്നതിന്
ആവശയ്മായ വയ്ക്തിഗത വിവരങ്ങളും സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങളും
േരഖകളും നൽകുകയും െചേ�ണ്ടതുണ്ട് ;
c. ആശുപ്രതിയിൽ നിന്ന് ഡിസ് ചാർജ് െച�ുന്നതിന് മുമ്പ് , ലളിത ഭാഷയിലുള്ള
ഒരു സം്രഗഹത്തിൽ MHHS-െന്റ FAP-െയ കുറിച്ച് േരാഗിക്ക് അറിയിപ്പ്
നൽകുന്നത് ഉൾെപ്പെട, േരാഗിക്ക് FAP ലഭിക്കാൻ അർഹതയുേണ്ടാ എന്ന്
നിർണ
� ാ ്രശമങ്ങളും MHHS െച�ുന്നതാണ് .
� യിക്കുന്നതിന് നയ്ായമായ എല
കൂടാെത, MHHS-െന്റ FAP-െയ കുറിച്ച് , േരാഗികെള അറിയിക്കുന്നതിന്
ഇനിപ്പറയുന്ന നടപടികൾ MHHS ൈകെക്കാള്ളും:
i. പൂർണ
� ാത്ത അേപക്ഷകൾ: പൂർണ
� ാത്ത അേപക്ഷയാണ്
� മല
� മല
േരാഗി ഒപ്പം/അെല
� ങ്കിൽ കുടുംബം സമർപ്പിക്കുന്നെതങ്കിൽ, ്രപാരംഭ
അേപക്ഷ ലഭിച്ച് കഴിഞ്ഞ് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് (45) ദിവസത്തിനുള്ളിൽ
എെന്താെക്ക അധിക വിവരങ്ങളാണ് അെല
� ങ്കിൽ
േഡാകയ്ുെമേന്റഷനാണ് ആവശയ്െമന്ന് വിവരിക്കുന്ന ഒരു
േരഖാമൂലമുള്ള അറിയിപ്പ് MHHS നൽകും.
ii. േരാഗിയുെട സ് േറ്ററ്റ് െമന്റുകൾ: ലഭയ്മായ എെന്തങ്കിലും
ഇൻഷൂറൻസ് പരിരക്ഷെയ കുറിച്ച് MHHS-െന അറിയിക്കാൻ
േരാഗിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുെണ്ടന്ന ഒരു അഭയ്ർത്ഥന,
MHHS-െന്റ FAP-യുെട അറിയിപ്പ് , സാമ്പത്തിക സഹായം
അഭയ്ർത്ഥിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു െടലിേഫാൺ നമ്പർ,
സാമ്പത്തിക സഹായവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട േഡാകയ്ുെമൻറുകൾ
കരസ�മാക്കാൻ സന്ദർശിേക്കണ്ട െവബ് ൈസറ്റ് വിലാസം
എന്നിവെയാെക്ക േരാഗിയുെട സ് േറ്ററ്റ് െമന്റിൽ ഉൾെപ്പടുന്നു.
iii. MHHS െവബ് ൈസറ്റ് : MHHS െവബ് ൈസറ്റുകളിൽ, സാമ്പത്തിക
സഹായം ലഭയ്മാെണന്നുള്ള അറിയിപ്പ് , സാമ്പത്തിക
സഹായത്തിനുള്ള അേപക്ഷാ നടപടി്രകമത്തിെന്റ
വിശദീകരണേത്താടുകൂടി,
ആർക്കും കാണാവുന്ന ഒരിടത്ത് േപാസ് റ്റ് െച�ുന്നതാണ് . MHHS
െവബ് ൈസറ്റിൽ:
http://www.memorialhermann.org/financialassistanceprogram/,
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FAP-ക്ക് കീഴിൽ പരിരക്ഷയില
� ാത്തവരും പരിരക്ഷയുള്ളവരുമായ
ദാതാക്കളുെട ഒരു പട്ടിക സേമതം FAP, ലളിത ഭാഷയിലുള്ള
സം്രഗഹം, സാമ്പത്തിക സഹായ അേപക്ഷാ,
ബില
� ിംഗുംബില
� ിംഗും കളക്ഷനുകളും ആയി ബന്ധെപ്പട്ട
നയംബില
� ിംഗും കളക്ഷനുകളുമായി ബന്ധെപ്പട്ട നയം. എന്നിവ
MHHS േപാസ് റ്റ് െച�ുന്നതാണ് .
iv. അഭയ്ർത്ഥിച്ചാൽ ലഭയ്മാകുന്ന േഡാകയ്ുെമൻറുകൾ: MHHS-െന്റ
പക്കൽ ഈ FAP-ക്ക് കീഴിൽ പരിരക്ഷയില
� ാത്തവരും
പരിരക്ഷയുള്ളവരുമായ ദാതാക്കളുെട ഒരു ലിസ് റ്റുള്ള FAP, ലളിത
ഭാഷയിലുള്ള സം്രഗഹം, സാമ്പത്തിക സഹായ അേപക്ഷാ,
ബില
� ിംഗും കളക്ഷനുകളും ആയി ബന്ധെപ്പട്ടബില
� ിംഗും
കളക്ഷനുകളും ആയി ബന്ധെപ്പട്ട നയംനയം എന്നിവയുെട
സൗജനയ് േപപ്പർ പകർപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, എമർജൻസി
ഡിപ്പാർട്ട് െമൻറിലും രജിസ് േ്രടഷൻ ഏരിയകളിലും,
അഭയ്ർത്ഥിക്കുകയാെണങ്കിൽ ഇവ ലഭിക്കും.
d. െ്രകഡിറ്റ് സ് േകാറുകൾ ഉൾെപ്പെട, TransUnion വഴിേയാ Experian വഴിേയാ
പണമടയ് ക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു േരാഗിയുെടേയാ ഗയ്ാരണ്ടറുെടേയാ കഴിവിെന
കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന, െപാതുതലത്തിൽ ലഭയ്മായ ഡാറ്റാ
ഉറവിടങ്ങളുെട ഉപേയാഗം.
e. MHHS-ൽ നൽകെപ്പട്ട മുൻ േസവനങ്ങൾക്കായി കിട്ടാൻ ബാക്കിനിൽക്കുന്ന
തുകകൾ, േരാഗിയുെട േപയ് െമൻറ് ചരി്രതം അെല
� ങ്കിൽ േമാശം കടത്തിെന്റ
ചരി്രതം എന്നിവയുെട ഒരു അവേലാകനം;
f. MHHS നൽകുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായത്തിെന്റ വിതാനം,
വരുമാനെത്തയും കുടുംബത്തിെന്റ വലുപ്പെത്തയും FPL-െനയും
അടിസ�ാനമാക്കിയാണ് . ഇൻഷൂറൻസ് ഉള്ള േരാഗികൾക്കും
ഇൻഷൂറൻസ് ഇല
� ാത്ത േരാഗികൾക്കും സാമ്പത്തിക സഹായത്തിന്
അേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ; കൂടാെത
g. സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുള്ള േരാഗിയുെട അർഹത താെഴ
കാണിച്ചിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങെള അടിസ�ാനമാക്കിയായിരിക്കും. എങ്കിലും,
േരാഗിയുെട സാമ്പത്തിക നിലെയയും ദുർബലമായ സാമ്പത്തിക
സാഹചരയ്ങ്ങെളയും മൂന്നാം കക്ഷി ആേരാഗയ് പരിചരണ
ആനുകൂലയ്ങ്ങളുെട ലഭയ്തെയയും അടിസ�ാനമാക്കി
ഇത് വയ്തയ്ാസെപ്പടാം. െഫഡറൽ സർക്കാർ FPL മാർഗ
� നിർേദ്ദശങ്ങൾ
്രപസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മുറയ് ക്ക് വാർഷികാടിസ�ാനത്തിൽ േയാഗയ്താ
മാർഗ
� നിർേദ്ദശങ്ങൾ പരിഷ് ക്കരിക്കെപ്പടുന്നു. മാർഗ
� നിർേദ്ദശങ്ങളിൽ
്രപസ് താവിച്ചിട്ടുള്ള വരുമാനത്തിേനക്കാൾ കൂടുതൽ വരുമാനമുള്ള
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കുടുംബങ്ങെള േപയ് െമൻറ് പ
� ാൻ പരിഗണനയ് ക്ക് േവണ്ടി സ് ്രകീൻ
െച�ാവുന്നതാണ് .
3. സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുള്ള േരാഗിയുെട അർഹത: സാമ്പത്തിക സഹായം
ലഭിക്കാൻ അർഹത േനടുന്ന ഇൻഷൂറൻസ് പരിരക്ഷ ഇല
� ാത്തവരും േവണ്ട്രത
ഇൻഷൂറൻസ് പരിരക്ഷ ഇല
� ാത്തവരുമായ േരാഗികൾക്ക് നൽകുന്ന
ഡിസ് കൗണ്ടുകൾ നിർണ
� യിക്കുന്നതിന് , FPL-കെള അടിസ�ാനമാക്കി,
ഇനിപ്പറയുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉപയുക്തമാക്കുന്നതാണ് . കാരുണയ്ത്തിന്
അർഹതയുണ്ടാവുന്നതിന് , േവണ്ട്രത ഇൻഷൂറൻസ് പരിരക്ഷ ഇല
� ാത്ത േരാഗികൾ,
ഇൻഷൂറൻസ് ്രപീമിയം അടച്ചിരിക്കണം. AGB-േയക്കാൾ അധികമായി
േരാഗികളിൽ നിന്ന് നിരക്ക് ഈടാക്കിയിട്ടിെല
� ന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ സാമ്പത്തിക
സഹായത്തിന് അർഹരായ േരാഗികൾക്ക് നൽകെപ്പടുന്ന കിഴിവുകൾ, AGB
ശതമാന നിരക്കുമായി തട്ടിച്ചുെകാണ്ട് അവേലാകനം െച�ും.
a. സൗജനയ് പരിചരണം:
i. ഇൻഷൂറൻസ് പരിരക്ഷ ഇല
� ാത്ത ഒരു േരാഗിയുെട വാർഷിക െമാത്ത
ഗാർഹിക വരുമാനം, നിലവിെല െഫഡറൽ ദാരി്രദയ്
മാർഗ
� നിർേദ്ദശത്തിെന്റ ഇരുന്നൂറ് ശതമാനത്തിന് (200%) തുലയ്േമാ
അതിലും കുറേവാ, ആെണങ്കിൽ, സാമ്പത്തിക പിന്തുണാ
േയാഗയ്തയുമായി ബന്ധെപ്പട്ട പട്ടികയിൽ (െതളിവ് A-െപാതുെവ
ബിൽ െച�െപ്പടുന്ന തുകയുെട കണക്കാക്കൽ),
നിഷ് ക്കർഷിച്ചിട്ടുള്ളത് േപാെല, സൗജനയ് പരിചരണം (100%കിഴിവ് )
ലഭിക്കുന്നതിന് േരാഗി(അെല
� ങ്കിൽ മറ്റ് ഉത്തരവാദിത്തെപ്പട്ട കക്ഷി)
അർഹനായിരിക്കും, അക്കൗണ്ട് ബാലൻസിെന്റ ഒരു ഭാഗത്തിനും
അയാൾ കടക്കാരനാക്കെപ്പടുകയുമില
� .
ii. െമഡിെകയറിലൂെട ്രപാഥമിക ആേരാഗയ് പരിരക്ഷ ഉള്ളവരും
െമഡിെക്കയ് ഡിലൂെട ദവ്ിതീയ പരിരക്ഷയ് ക്ക്
േയാഗയ്തയുള്ളവരുമായ േരാഗികൾക്ക് , െമഡിെക്കയ് ഡിന് ബിൽ
െചയ് തതിേനാടനുബന്ധിച്ച് THMP-യിൽ നിേന്നാ മാേനജ്
െച�െപ്പടുന്ന െമഡിെക്കയ് ഡ് േപയറിൽ നിേന്നാ തീർപ്പ്
കൽപ്പിക്കെപ്പട്ട െക
� യിം സവ്ീകരിച്ചതിന് േശഷം, ബാക്കി നിൽക്കുന്ന
എെന്തങ്കിലും തുകയിൽ നൂറ് ശതമാനവും (100%) കിഴിവ് ലഭിക്കും.
b. കിഴിവുള്ളപരിചരണം:
i. േരാഗിയുെട/വയ്ക്തികളുെട വാർഷിക െമാത്ത ഗാർഹിക വരുമാനം,
നിലവിെല െഫഡറൽ ദാരി്രദയ് മാർഗ
� നിർേദ്ദശത്തിൻെറ ഇരുന്നൂറ്
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ശതമാനെത്ത (200%) മറികടക്കുന്നുെവങ്കിലും, എന്നാൽ നാനൂറ്
ശതമാനത്തിലും (400%) കൂടുതലെല
� ങ്കിലും, ഇൻഷൂറൻസ്
പരിരക്ഷയുള്ള േരാഗികൾക്ക് െപാതുെവ ബിൽ െച�ുന്ന
തുകയുെട (AGB) നിരക്കിൽ കിഴിവിന് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കും.
ii. ആശുപ്രതി ബില
� ുകളുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസിൽ
ബാക്കി നിൽക്കുന്ന തുകയുള്ള േരാഗികൾക്ക് ,
ഇനിപ്പറയുന്ന എല
� ാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കുകയാെണങ്കിൽ
കിഴിവിന് അർഹത ഉണ്ടാേയക്കാം: 1) വയ്ക്തിയുെട വാർഷിക െമാത്ത
ഗാർഹിക വരുമാനത്തിെന്റ പത്ത് ശതമാനത്തിലും (10%)
മുകളിലാണ് ബാക്കി നിൽക്കുന്ന തുക; 2) ബിൽ ബാലൻസിൽ ബാക്കി
നിൽക്കുന്ന തുക മുഴുവൻ അെല
� ങ്കിൽ ഒരു ഭാഗം അടയ് ക്കാൻ
േരാഗിക്ക് കഴിവില
� ; ഒപ്പം 3) ബിൽ ബാലൻസ് ചുരുങ്ങിയത് $5,000
ആണ് . ഈ സാഹചരയ്ങ്ങളിൽ, FAP ്രപ്രകിയയുമായി േരാഗിേയാ
ഗയ്ാരണ്ടേറാ സഹകരിക്കുെമന്നും അർഹതയുെട നിർണ
� യം
നടത്തുന്നതിന് ആവശയ്മായ വയ്ക്തിഗത വിവരങ്ങളും സാമ്പത്തിക
വിവരങ്ങളും േഡാകയ്ുെമേന്റഷനും നൽകുെമന്നും
്രപതീക്ഷിക്കെപ്പടുന്നു. അംഗീകരിക്കെപ്പടുന്നുെവങ്കിൽ, അക്കൗണ്ട്
ബാലൻസിൽ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന തുകയിേലക്ക് , വാർഷിക െമാത്ത
ഗാർഹിക വരുമാനത്തിെന്റ പത്ത് ശതമാനത്തിലും (10%)
കൂടുതലല
� ാത്ത തുക അടയ് ക്കുന്നതിന് േരാഗിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം
ഉണ്ടായിരിക്കും അെല
� ങ്കിൽ AGB കിഴിവ് ്രപേയാഗിക്കെപ്പടും, ഇതിൽ
കുറവുള്ളതും േരാഗിയുെട സാമ്പത്തിക സാഹചരയ്ത്തിന് ഏറ്റവും
്രപേയാജനെപ്പടുന്നതുമായ തുക പരിഗണിക്കെപ്പടുന്നു.
4. മുൻകൂർ അർഹത: ഇൻഷൂർ െച�ാത്ത േരാഗികളുെട കാരയ്ത്തിൽ, താെഴ
ലിസ് റ്റ് െചയ് തിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഒന്നിെന്റ സാന്നിദ്ധയ്െത്ത
അടിസ�ാനമാക്കി, സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനായുള്ള അർഹത
നിർണ
� യിക്കെപ്പേട്ടക്കാം. മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഒെന്നങ്കിലും പാലിക്കുന്നുെണ്ടന്ന്
െതളിയിക്കെപ്പട്ടാൽ, വരുമാനത്തിെന്റ മെറ്റെന്തങ്കിലും െതളിവ്
ആവശയ്െപ്പടുകയില
� . FPL-െന്റ രണ്ട് മടങ്ങിലും കുറവാണ് േരാഗിയുെട
ഗാർഹിക വരുമാനം, ഒപ്പം ൈവദയ്പരമായി ആവശയ്മായ നിരക്കുകൾക്ക് നൂറ്
ശതമാനം (100%) കിഴിവിന് േരാഗിക്ക് അർഹതയുമുണ്ട് എന്ന
സാഹചരയ്ത്തിെന്റ ്രപതിനിധാനമാണ് താെഴയുള്ള ലിസ് റ്റ്. ൈവദയ്പരമായി
ആവശയ്മുള്ള േസവനങ്ങൾ സവ്ീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് േശഷം, സാധയ്മായ്രത
േവഗത്തിൽ, ആ േസവനങ്ങൾക്ക് എെന്തങ്കിലും ബിൽ ഇഷയ്ൂ െച�ുന്നതിന്
മുമ്പായി, ഇൻഷൂർ പരിരക്ഷയില
� ാത്ത േരാഗിക്കായുള്ള മുൻകൂർ
അർഹതയുെട സ് ്രകീനിംഗ് പൂർത്തിയാേക്കണ്ടതാണ് . മുൻകൂർ അർഹത
നിലയ് ക്ക് സാധയ്തയുെണ്ടന്ന് അറിയിക്കുകയാെണങ്കിൽ, മുൻകൂർ
അർഹതയുെട അവേലാകന ്രപ്രകിയ പൂർത്തിയാകുന്ന സമയത്ത് , മുപ്പത്
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(30) ദിവസേത്തക്ക് േരാഗിക്കുള്ള സ് േറ്ററ്റ് െമൻറ് MHHS തടഞ്ഞുവയ് ക്കും.
മൂന്നാം കക്ഷി ഇൻഷൂറൻസ് പരിരക്ഷ (െമഡിെക്കയ് ഡ് േപാലുള്ള സ് േറ്ററ്റ്
അെല
� ങ്കിൽ തേദ്ദശ പിന്തുണാ േ്രപാ്രഗാമുകൾ അല
� ാതുള്ളത് ) ഉള്ള േരാഗികൾ
മുൻകൂർ അർഹതയ് ക്കായി പരിഗണിക്കെപ്പടില
� , സാമ്പത്തിക സഹായം
ലഭിക്കാൻ അവെരാരു അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ടതുണ്ട് .
a. ഇനിപ്പറയുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന, ഇൻഷൂറൻസ് പരിരക്ഷ
ഇല
� ാത്ത േരാഗികെള, അടിയന്തിരേമാ ൈവദയ്പരമായി ആവശയ്മായേതാ
ആയ നിരക്കുകളുെട നൂറ് ശതമാനം (100%)കിഴിവിന് , മുൻകൂർ
അർഹത ഉള്ളവരായി പരിഗണിക്കും:
i.

വീടില
� ാത്തവർ അെല
� ങ്കിൽ ഒരു േഹാംെലസ് ക
� ിനിക്കിൽ നിന്ന്
പരിചരണം സവ്ീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ;

ii.

സ് ്രതീകൾക്കും നവജാത ശിശുക്കൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമുള്ള
പദ്ധതികളിെല (WIC) പങ്കാളിത്തം;

iii.

ഫുഡ് സ് റ്റാമ്പിനുള്ള അർഹത;

iv.

അനുബന്ധ േപാഷണ സഹായ േ്രപാ്രഗാം (SNAP);

v.

മറ്റ് സ് േറ്ററ്റ് അെല
� ങ്കിൽ തേദ്ദശ പിന്തുണാ
പദ്ധതികൾക്കായുള്ള (ഉദാഹരണത്തിന് െമഡിെക്കയ് ഡിെല
തുക തീർന്നു) അർഹത;

vi.

താഴ് ന്ന വരുമാനം/സാധുതയുെള്ളാരു വിലാസമായി സബ് സിഡിയുള്ള
വീട് നൽകിയിരിക്കുന്നു;

vii.

െമഡിക്കൽ േസവനങ്ങൾക്കായി ഒരു ധന സഹായ പിന്തുണ
ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ;

viii.

േരാഗിക്ക് േവണ്ടി കാരയ്ങ്ങൾ െച�ാൻ ആരുമില
� , മാനസിക
േശഷിക്കുറവുണ്ട് ;

ix.

സമീപകാലത്ത് വയ്ക്തിപരമായി പാപ്പരായി;

x.

ഒരു നിയമ സ�ാപനം തടവിലാക്കിയിരിക്കുന്നു;

xi.

േരാഗി മരിച്ചിരിക്കുന്നു, അറിയെപ്പടുന്ന സവ്െത്താന്നും േരാഗിക്കില
� ;
അെല
� ങ്കിൽ

xii.

ഒരു ഇലക് േ്രടാണിക്ക് സ് േകാറിംഗ് േമാഡൽ (താെഴ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു)
നിർണ
� യിക്കുന്ന ്രപകാരം.

b. ഇലക് േ്രടാണിക്ക് സ് േകാറിംഗ് േമാഡൽ: ഇൻഷൂറൻസ് പരിരക്ഷയില
� ാത്ത
േരാഗിേയാ ഗയ്ാരണ്ടേറാ FAP പൂർത്തിയാക്കുന്നിെല
� ങ്കിേലാ അർഹത
നിർണ
� യിക്കുന്നതിന് ആവശയ്മായ സാമ്പത്തിക േഡാകയ്ുെമൻേറഷൻ
നൽകുന്നിെല
� ങ്കിേലാ, സാമ്പത്തിക വിഭാഗം, മുമ്പെത്ത കാരുണയ്
സജ്ജീകരണം, സിപ്പ് േകാഡ് , ്രപായം, േപയ് െമൻറ് ചരി്രതം, മുമ്പെത്ത
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േമാശം കടം, അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് , അഡ് മിറ്റ് ഉറവിടം എന്നിവ
ഉൾെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടുള്ള മാനദണ്ഡെത്ത അടിസ�ാനമാക്കി സ് േകാർ
അനുമാനിക്കുന്ന ഒരു ഇലക് േ്രടാണിക്ക് സ് േകാറിംഗ് േമാഡൽ (ESM)
ഉപേയാഗിച്ചുെകാണ്ട് അക്കൗണ്ട് സ് ്രകീൻ െച�െപ്പേട്ടക്കാം. അക്കൗണ്ടിന്
FAP ലഭിക്കാനുള്ള ഉയർന്ന സാധയ്ത ഉെണ്ടന്ന് ESM സ് േകാർ
സൂചിപ്പിക്കുകയാെണങ്കിൽ, ഇൻഷൂറൻസ് പരിരക്ഷ ഇല
� ാത്ത
അക്കൗണ്ടിന് , ഈ FAP-ക്ക് അനുസൃതമായി, ഒരു മുൻകൂർ FAP
കിഴിവിന് അർഹത നൽകെപ്പടും.
5. അർഹതയുെട സമയേരഖ:
a. ഇൻഷൂറൻസ് പരിരക്ഷയില
� ാത്ത േരാഗികൾക്ക് , എല
� ാ ഓപ്പൺ െസൽഫ് -േപ
ബാലൻസുകൾക്കും പരിചരണത്തിെന്റ നിലവിെല എപ്പിേസാഡിനും,
മുൻകാല ്രപാബലയ്േത്താെടയായിരിക്കും സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുള്ള
അർഹതയും മുൻകൂർ അർഹതയും. നടപടി്രകമ വിഭാഗം 3-ൽ
്രപതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന വസ് തുതകെള അടിസ�ാനമാക്കി, േരാഗികളുെട
അർഹത നിർണ
� യിക്കെപ്പടും, േവഗത്തിേലാ സമയാസമയങ്ങളിേലാ ഉള്ള
േപയ് െമന്റുകൾ നടത്തുന്നതുമൂലം േകാട്ടെമാന്നും സംഭവിക്കില
� . കൂടാെത,
സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനായി അേപക്ഷ പൂരിപ്പിക്കുന്ന േരാഗിക്കായി,
േരാഗിയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ നടപടിെയാന്നും ആവശയ്മില
� ാെത തെന്ന,
ആറുമാസക്കാലേത്തക്ക് മുൻകൂറായി അധിക സാമ്പത്തിക സഹായം
നൽകെപ്പടുന്നതാണ് . േരാഗിയുെട സാമ്പത്തിക സാഹചരയ്ത്തിൽ, ആറ് (6)
മാസ കാലയളവിൽ സംഭവിക്കുന്നതും, സംഭവിച്ചതിെന തുടർന്ന് മുപ്പത് (30)
ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സാമ്പത്തിക സഹായത്തിെന്റ നിർണ
� യെത്ത
ബാധിേച്ചക്കാവുന്നതുമായ എെന്തങ്കിലും സാരമായ മാറ്റെത്ത കുറിച്ച് MHHSെന അറിയിക്കുവാൻ േരാഗിക്ക് ചുമതലയുണ്ട് . ഗാർഹിക വരുമാനത്തിൽ
ഉണ്ടാവുന്ന സാരമാെയാരു െമച്ചെപ്പടൽ െവളിെപ്പടുത്താൻ േരാഗി വീഴ് ച
വരുത്തുന്ന പക്ഷം, സാരമായ െമച്ചെപ്പടൽ സംഭവിച്ചതിന് േശഷമുള്ള
സമയേത്തക്ക് MHHS മുേഖനയുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായത്തിെന്റ ഏെതാരു
വകുപ്പും റദ്ദാക്കെപ്പടും.
6. അടിയന്തിര അെല
� ങ്കിൽ ൈവദയ്പരമായി ആവശയ്മായ േസവനങ്ങൾ: ഒരു
ആശുപ്രതി സജ്ജീകരണത്തിൽ നൽകെപ്പടുന്ന അടിയന്തിര അെല
� ങ്കിൽ
ൈവദയ്പരമായി ആവശയ്മായ േസവനങ്ങളിേലക്ക് മാ്രതമായി സാമ്പത്തിക
സഹായം പരിമിതെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പണമടയ് ക്കുന്നതിനുള്ള േരാഗിയുെട
കഴിവ് പരിഗണിക്കാെത തെന്ന അടിയന്തിര െമഡിക്കൽ അവസ�കൾക്ക് ചികിത്സ
നൽക്കണെമന്ന കാരയ്ം നിഷ് ക്കർഷിക്കുന്ന െഫഡറൽ അെല
� ങ്കിൽ സ് േറ്ററ്റ്
നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായുള്ള MHHS-െന്റ ബാധയ്തകെളയും
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സ്രമ്പദായങ്ങെളയും മാറ്റുന്നതിന് ഉേദ്ദശിച്ചുെകാണ്ടുള്ളതല
� ഈ വിഭാഗത്തിെല
ഒന്നും.
7. അേപക്ഷാ ്രപ്രകിയ
a. എങ്ങിെന അേപക്ഷിക്കണം: ഒരു സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുള്ള അേപക്ഷ
പൂരിപ്പിക്കുകയും, പിന്തുണയ് ക്കുന്ന േരഖകേളാെടാപ്പം സമർപ്പിക്കുകയും
െച�ണം. അേപക്ഷാ േഫാമിെന്റ സൗജന് യ പകർപ്പുകൾ ഇനിപ്പറയുന്ന
വിലാസത്തിലുള്ള MHHS-ൻെറ െവബ് ൈസറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺേലാഡ്
െച�ുന്നതിന് ലഭയ്മാണ് :
http://www.memorialhermann.org/financialassistanceprogram/ അടിയന്തിര
ഡിപ്പാർട്ട് െമൻറിലും ആശുപ്രതി രജിസ് േ്രടഷൻ ഏരിയകളിലും സൗജനയ്
േപപ്പർ പകർപ്പുകൾ ലഭയ്മാകും. തപാൽ വഴിേയാ (713) -338-5502
നമ്പറിേലാ 1-800-526-2121 നമ്പറിേലാ വിളിച്ച് , ഓപ് ഷൻ 5 അമർത്തുക
വഴിേയാ സൗജനയ് േപപ്പർ പകർപ്പുകൾ ലഭയ്മാകും.
b. അേപക്ഷകർക്ക് , പൂരിപ്പിച്ച അേപക്ഷാ േഫാമും പിന്തുണയ് ക്കുന്ന
േഡാകയ്ുെമൻറുകളും, ആശുപ്രതിയുെട സാമ്പത്തിക ഉപേദഷ് ടാവിന്
അയയ് ക്കാവുന്നതാണ് അെല
� ങ്കിൽ താെഴ ലിസ് റ്റ് െചയ് തിട്ടുള്ള
വിലാസത്തിേലക്ക് തപാൽ മുേഖനയും അയയ് ക്കാവുന്നതാണ് .
ഇൻഫർേമഷൻ െഡസ് ക്ക് സന്ദർശിച്ച് , ഒരു സാമ്പത്തിക ഉപേദഷ് ടാവിേനാട്
സംസാരിക്കണെമന്ന് ആവശയ്െപ്പട്ടാൽ േരാഗികൾക്ക് ആശുപ്രതിയുെട
സാമ്പത്തിക ഉപേദഷ് ടാവിെന കെണ്ടത്താനാകും. അേപക്ഷാ ്രപ്രകിയെയ
കുറിച്ച് േചാദയ്ങ്ങൾ ഉെണ്ടങ്കിേലാ അേപക്ഷ പൂരിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായം
േവണെമങ്കിേലാ സമർപ്പിച്ച അേപക്ഷയുെട അവസ�
പരിേശാധിക്കുന്നതിേനാ, ആശുപ്രതിയിൽ നിങ്ങെള േനരിട്ട്
സഹായിക്കുന്നതിന് ആശുപ്രതിയുെട സാമ്പത്തിക ഉപേദഷ് ടാക്കളുെട
േസവനം ലഭയ്മാണ് അെല
� ങ്കിൽ 713-338-5502 എന്ന നമ്പറിേലാ 1-800-5262121 എന്ന നമ്പറിേലാ വിളിച്ചുെകാണ്ട് ഓപ് ഷൻ 5 അമർത്താവുന്നതാണ് .
c. പൂരിപ്പിച്ച അേപക്ഷാ േഫാമുകൾ അയയ് േക്കണ്ടത് എവിേടക്കാണ് :
Memorial Hermann Health
System Attn: Financial Assistance
909 Frostwood
Suite 3:100
Houston, Texas 77024
-അെല
� ങ്കിൽ-

ഫാക് സ്: 713-338-6500
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d. സാമ്പത്തിക സഹായത്തിേനാ മുൻകൂർ അർഹതയ് േക്കാ
പരിഗണിക്കെപ്പടുന്നതിനുള്ള അഭയ്ർത്ഥനകൾക്ക് , അേപക്ഷാ
കാലയളവിനുള്ളിൽ, ഇനിപ്പറയുന്ന വയ്ക്തികളിൽ ഒരാൾക്ക്
തുടക്കമിടാനാകും: (i) േരാഗി അെല
� ങ്കിൽ ഗയ്ാരണ്ടർ; (ii) േരാഗിയുെടേയാ
ഗയ്ാരണ്ടറുെടേയാ ഒരു ്രപതിനിധി; (iii) േരാഗിയുെട/അേപക്ഷയുെട േപരിൽ
ഒരു MHHS ്രപതിനിധി; അെല
� ങ്കിൽ (iv) േരാഗിെയ േനാക്കുന്ന ഫിസിഷയ്ൻ.
e. ഈ FAP-യിൽ മറ്റിടങ്ങളിൽ ്രപതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പരിഗണനകൾ
ഉെണ്ടന്നിരിക്കിലും, സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുള്ള അേപക്ഷാ
്രപ്രകിയയിൽ സഹകരിേക്കണ്ടതും പൂർണ
� മായി പെങ്കടുേക്കണ്ടതും
േരാഗിയുെട ഉത്തരവാദിത്തമാണ് . ലഭയ്മായ എെന്തങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷി
ആേരാഗയ് പരിരക്ഷെയ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതും സർക്കാർ
അെല
� ങ്കിൽ മറ്റ് പദ്ധതികൾ (ഉദാഹരണത്തിന് , െമഡിെകയർ
െമഡിെക്കയ് ഡ്, മൂന്നാം കക്ഷി ബാധയ്ത, ൈ്രകം വിക് റ്റിം ഫണ്ടിംഗ്
മുതലായവ) വഴിയായുള്ള ധനസഹായത്തിന് അേപക്ഷിക്കുന്നതിേനാ മറ്റ്
സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുള്ള േരാഗിയുെട േയാഗയ്ത
നിർണ
� ാ േഡാകയ്ുെമൻേറഷനും
� യിക്കുന്നതിേനാ ആവശയ്മായ എല
സർട്ടിഫിേക്കഷനുകളും കൃതയ്സമയത്തും േനർവഴിയിലും നൽകുന്നതും
േരാഗിയുെട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ ഉൾെപ്പടുന്നു. അങ്ങെന െച�ുന്നതിൽ
വീഴ് ച വരുന്നത് , േരാഗിയുെട സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുള്ള അേപക്ഷെയ
പരിഗണിക്കുന്നതിെന ്രപതികൂലമായി ബാധിേച്ചക്കാം. MHHS അഭയ്ർത്ഥിച്ച് ,
മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വിവരങ്ങളും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും േരഖകളും
േരാഗികൾ നൽകണം അെല
� ങ്കിൽ കാലതാമസത്തിനുള്ള കൃതയ്മായ
കാരണങ്ങൾ MHHS-െന്റ ്രശദ്ധയിൽ െകാണ്ടുവേരണ്ടതാണ് . മുൻകൂർ
അർഹതയുെട സാഹചരയ്ങ്ങളിൽ ഒഴിെക, സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുള്ള
അേപക്ഷ േരാഗി (അെല
� ങ്കിൽ ഗയ്ാരണ്ടർ/്രപതിനിധി) പൂരിപ്പിക്കുകയും
അതിൽ ഒപ്പിടുകയും േവണം.
f. സാമ്പത്തിക സഹായം അേപക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ്രപ്രകിയയിൽ
അേപക്ഷകെന സഹായിക്കാൻ ഒരു സാമ്പത്തിക ഉപേദഷ് ടാവിന് കഴിയും.
േരാഗി മരിക്കുകയും ഉത്തരവാദിത്തെപ്പട്ട കക്ഷിെയ കെണ്ടത്താൻ
സാദ്ധയ്മാകാതിരിക്കുകയും െചയ് താൽ, ഒരു MHHS ്രപതിനിധി ഒരു
അഭയ്ർത്ഥന സൃഷ് ടിക്കുകയും ലഭയ്മായ വിവരങ്ങളും േഡാകയ്ുെമൻറുകളും
ഉപേയാഗിച്ച് അേപക്ഷ പൂർത്തിയാക്കുകയും െച�ും.
8. ഗാർഹിക വരുമാനം:
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a. ഗാർഹിക വരുമാനം െതളിയിക്കുന്നതിന് ഇനിപ്പറയുന്ന േരഖകളിൽ,
അത്തരം േരഖകൾ ലഭയ്മാെണങ്കിൽ, ഒേന്നാ അതിലധികേമാ േരാഗിക്ക്
നൽകാവുന്നതാണ് . േരാഗിയുെട കുടുംബത്തിൽ േജാലിയുള്ള ഒന്നിലധികം
ആളുകൾ ഉെണ്ടങ്കിൽ, ഓേരാ വയ്ക്തിയും താെഴ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവയിൽ,
ഒേന്നാ അതിലധികേമാ േരഖകൾ സമർപ്പിക്കണം:
i. ഏറ്റവും പുതിയതായി സമർപ്പിച്ച െഫഡറൽ ഇൻകം ടാക് സ് റിേട്ടൺ;
ii. ഏറ്റവും പുതിയ W-2, 1099 എന്നീ േഫാമുകൾ;
iii. ഏറ്റവും പുതിയ േപ സ് റ്റബ് (അെല
� ങ്കിൽ, ബാധകെമങ്കിൽ,
െതാഴിലില
� ായ് മ ്രപസ് താവനയുെടയും േസാഷയ്ൽ
െസകയ്ൂ രിറ്റി കത്തിെന്റയും മറ്റും ഒരു പകർപ്പ് );
iv. പണമായാണ് നൽകിയെതങ്കിൽ, െതാഴിലുടമയിൽ നിന്ന് ഒരു
്രപസ് താവന; അെല
� ങ്കിൽ
v. ഗാർഹിക വരുമാനെത്ത കുറിച്ച് ഒരു മൂന്നാം കക്ഷിയിൽ നിന്നുള്ള
മെറ്റെന്തങ്കിലും പരിേശാധന.
b. മുകളിൽ ലിസ് റ്റ് െചയ് തിട്ടുള്ളതും സർട്ടിഫിേക്കഷനിൽ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ളതുമായ
ഓേരാ കുടുംബാംഗത്തിൻെറയും (േരാഗിയുേടത് ഉൾെപ്പെട) വരുമാനം
്രപതിഫലിപ്പിക്കുന്ന േരഖകളിൽ ചുരുങ്ങിയത് ഒെരണ
� െമങ്കിലും േരാഗി
നൽകിയിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ, അെല
� ങ്കിൽ, സർട്ടിഫിേക്കഷനിൽ ഒപ്പിട്ട ആളുകളുെട
അത്തരം േരഖകൾ നൽകുന്നതിന് േരാഗിക്കാവുന്നിെല
� ങ്കിൽ, േരഖകൾ
നൽകുന്നതിനുള്ള വീഴ് ചെയ അടിസ�ാനമാക്കി സാമ്പത്തിക
സഹായത്തിനായുള്ള അേപക്ഷ അപൂർണ
� .
� മാെണന്ന് പരിഗണിക്കെപ്പടില
c. മുൻകൂർ അർഹതയുെട സാഹചരയ്ങ്ങളിൽ ഒഴിെകയുള്ള മെറ്റല
� ാ
സാഹചരയ്ങ്ങളിലും, അേപക്ഷാ സർട്ടിഫിേക്കഷനിൽ അേപക്ഷകൻ
ഒപ്പിേടണ്ടതാണ് . സാരമായ തരത്തിലുള്ള വയ്ാജ വിവരങ്ങളാണ്
അേപക്ഷകൻ നൽകിയെതന്ന് പിന്നീട് െതളിവ് ലഭിക്കുകയാെണങ്കിൽ,
MHHS നിർണ
� യം റദ്ദാക്കുകേയാ പരിഷ് ക്കരിക്കുകേയാ െചയ് േതക്കാം.

അനുബന്ധ േരഖകൾ: സവ്ത്തുക്കളുെടേയാ െചലവുകളുെടേയാ േരഖകൾ MHHS-

െന്റ FAP ആവശയ്െപ്പടുന്നില
� . എന്നിരുന്നാലും, ഈ FAP അനുസരിച്ച്
അേപക്ഷകർക്ക് മറ്റുതരത്തിൽ അർഹതയുള്ള തുകയ് ക്ക് തുലയ്േമാ കൂടുതേലാ
ആയ സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുള്ള ഒരു അഭയ്ർത്ഥനെയ പിന്തുണയ് ക്കുന്നതിന് ,
സാമ്പത്തിക ്രപതിസന്ധിെയ ്രപതിഫലിപ്പിക്കുന്ന സവ്ത്തുക്കൾ, െചലവുകൾ,
വരുമാനം, ബാക്കിനിൽക്കുന്ന കടങ്ങൾ അെല
� ങ്കിൽ മറ്റ് സാഹചരയ്ങ്ങൾ എന്നിവെയ
കുറിച്ചുള്ള അധിക േരഖകൾ അേപക്ഷകർക്ക് നൽകാവുന്നതാണ് .
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9. വയ്ാജേമാ െതറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നേതാ ആയ വിവരങ്ങൾ: െമഡിക്കൽ െചലവുകൾക്ക്
പണം നൽകുന്നതിനുള്ള തൻെറ കഴിവിെന കുറിച്ച് , അേപക്ഷകൻ മനപ്പൂർ�മായി
സാരമായ തരത്തിൽ വയ്ാജേമാ െതറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നേതാ ആയ വിവരങ്ങൾ
നൽകിയിട്ടുെണ്ടന്ന് നിർണ
� യിക്കെപ്പട്ടാൽ, അേപക്ഷകെന്റ നിലവിലുള്ളേതാ
ഭാവിയിൽ നൽകുന്നേതാ ആയ അേപക്ഷകൾ MHHS നിരസിക്കെപ്പേട്ടക്കാം.
െതറ്റായ വിശവ്ാസത്തിെന്റ അസാന്നിധയ്ത്തിലാണ് വയ്ാജമായ വിവരങ്ങൾ
നൽകിയിരിക്കുന്നെതന്ന സാഹചരയ്ത്തിൽ, തിരുത്തിയ വിവരങ്ങെളയാണ്
തീരുമാനെമടുക്കുന്നതിന് MHHS ആ്രശയിക്കുക. േരാഗി നൽകിയ സാരമായ
േതാതിലുള്ള വയ്ാജ വിവരങ്ങെള അടിസ�ാനമാക്കി ഇതിനകം തെന്ന സാമ്പത്തിക
സഹായം അനുവദിക്കെപ്പട്ടിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ, സാമ്പത്തിക സഹായെത്ത പൂർ�കാല
്രപാബലയ്ത്തിൽ MHHS റദ്ദാക്കും, ഈ സാഹചരയ്ത്തിൽ ആശുപ്രതിക്ക് ലഭിേക്കണ്ട
തുക തിരിെക പിടിക്കാനുള്ള എല
� ാ നിയമാവകാശങ്ങളും MHHS-ൽ
നിക്ഷിപ് തമാണ് . സാരമായ േതാതിൽ വയ്ാജ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്
മനപ്പൂർ�മായിരുന്നിെല
� ങ്കിൽ, തിരുത്തിയ വിവരങ്ങെള അടിസ�ാനമാക്കി,
നിർണ
� യിച്ചത് MHHS പരിഷ് ക്കരിക്കും.
േ്രകാസ് െറഫറൻസുകൾ:
േപഷയ്ന്റ് ്രടാൻസ് ഫർ നയം (EMTALA, െടക് സാസ് ്രടാൻസ് ഫർ ആക് ട്
അനുവർത്തനം) സാമ്പത്തിക സഹായം ലളിത ഭാഷാ സം്രഗഹം
സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുള്ള അേപക്ഷാ
ബില
� ിംഗും വസൂലാക്കലും സംബന്ധിച്ച നയം

പേ ജ് 23 / 25
െതളിവുകൾ:

െതളിവ് A-െപാതുെവ ബിൽ െച�െപ്പടുന്ന തുകയുെട കണക്കാക്കൽ
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� നിർേദ്ദശങ്ങൾ
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അടിയന്തിര അെല
� ങ്കിൽ ൈവദയ്പരമായി ആവശയ്മായ േസവനങ്ങൾക്കായുള്ള
േസവനത്തിനായുള്ള െമഡിെക്കയർ ഫീസിന് MHHS ഉപേയാഗിക്കുന്ന ബില
� ിംഗുമായും
േകാഡിംഗുമായും ബന്ധെപ്പട്ട നടപടി്രകമെത്തയാണ് െപാതുെവ ബിൽ െച�െപ്പടുന്ന
തുകകൾ അടിസ�ാനമാക്കുന്നത് . െമഡിെകയറിൽ നിന്ന് അനുവദിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന െമാത്തം
േപയ് െമൻറിെന അത്തരം െക
� യിമുകൾക്ക് ബിൽ െച�െപ്പടുന്ന െമാത്തം തുക െകാണ്ട്
ഹരിക്കും, AGB ശതമാനം കണക്കാക്കാൻ, ആ സംഖയ്െയ 1-ൽ നിന്ന് കുറയ് ക്കും.
IP-ക്കായുള്ള (ഇൻേപഷയ്ൻറിനായുള്ള) AGB % = െമഡിെകയർ IP അനുവദനീയ
േപയ് െമൻറ് / െമഡിെകയർ IP െമാത്തം നിരക്കുകൾ
OP-ക്കായുള്ള (ഔട്ട് േപഷയ്ൻറിനായുള്ള) AGB % = െമഡിെകയർ OP അനുവദനീയ
േപയ് െമൻറ് / െമഡിെകയർ OP െമാത്തം നിരക്കുകൾ
വാർഷികാടിസ�ാനത്തിൽ, ഓേരാ ആശുപ്രതിക്കും ്രപേതയ്കമായാണ് AGB കണക്കാക്കുന്നത് ,
എന്നാൽ എല
� ാ MHHS ആശുപ്രതികളും പിന്തുടരുന്നത് എല
� ാ ആശുപ്രതികൾക്കിടയിെല
ഏറ്റവും താഴ് ന്ന AGB ശതമാനമാണ് .
െഫസിലിറ്റികൾ
Memorial Hermann Greater Heights Hospital
Memorial Hermann – Texas Medical Center
Memorial Hermann Katy Hospital
Memorial Hermann Rehabilitation Hospital – Katy
Memorial Hermann Memorial City Medical Center
Memorial Hermann Northeast Hospital
Memorial Hermann Southeast Hospital
Memorial Hermann Southwest Hospital
Memorial Hermann Sugar Land Hospital
Memorial Hermann The Woodlands Medical Center
TIRR Memorial Hermann
Memorial Hermann Surgical Hospital - First Colony
Memorial Hermann Surgical Hospital - Kingwood
Memorial Hermann Tomball Hospital
Memorial Hermann First Colony Hospital

ഇൻേപഷയ്ൻറ് ഔട്ട് േപഷയ്ൻറ്
31%
27%
29%
49%
29%
30%
31%
30%
28%
30%
31%
30%
30%
N/A
N/A

13%
27%
11%
19%
14%
13%
12%
13%
12%
12%
23%
15%
15%
11%
12%

സാമ്പത്തിക വർഷം 2018 (ജൂൈല 2017 – ജൂൺ 2018) AGB തുകകൾ ഇനിപ്പറയുന്നത്
േപാെലയാണ് :
െപാതുെവ ബിൽ െച�െപ്പടുന്ന തുകകൾ OP: 11%
െപാതുെവ ബിൽ െച�െപ്പടുന്ന തുകകൾ IP: 27%

അടുത്ത േപജിൽ തുടരുന്നു.
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െതളിവ് B-െഫഡറൽ ദാരി്രദയ് മാർഗ
� നിർേദ്ദശങ്ങൾ

െഫഡറൽ ദാരി്രദയ് മാർഗ
� നിർേദ്ദശങ്ങളിേലക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുേമ്പാൾ െമാത്ത ്രപതിമാസ
വരുമാന സാമ്പത്തിക സഹായ അർഹതയുെട പട്ടിക പുതുക്കെപ്പടുന്നു. ഈ പട്ടിക
വാർഷികാടിസ�ാനത്തിൽ പുതുക്കുന്നു.
െമാത്ത ്രപതിമാസ വരുമാന സാമ്പത്തിക സഹായ അർഹതയുെട പട്ടിക എന്നതിൻെറ
അർത്ഥം, ഈ FAP-ക്ക് കീഴിൽ സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുള്ള അർഹത
നിർണ
� യിക്കുന്നതിന് MHHS ഉപേയാഗിക്കുന്ന നിലവിെല വരുമാന പട്ടിക എന്നാണ് .
ബന്ധെപ്പട്ട സർക്കാർ ഏജൻസികൾ സമയാസമയങ്ങളിൽ േഭദഗതി െച�ുന്ന മുറയ് ക്കുള്ള,
െഫഡറൽ ദാരി്രദയ് മാർഗ
� നിർേദ്ദശങ്ങെളയും ഹാരിസ് കൗണ്ടി േഹാസ് പിറ്റൽ ഡിസ് ്രടിക് റ്റ്
അർഹതാ പട്ടികെയയും അടിസ�ാനമാക്കിയുള്ളതാണ് െമാത്ത ്രപതിമാസ ഗാർഹിക
വരുമാന സാമ്പത്തിക സഹായ അർഹതയുെട പട്ടിക, അവേലാകനം െച�ുന്നതിനായി ഈ
പട്ടിക ഇവിെട ലഭയ്മാക്കിയിട്ടുണ്ട് .
താെഴയുള്ള പട്ടിക കാണുക:
Memorial Hermann Health System
െമാത്ത വരുമാന സാമ്പത്തിക സഹായ അർഹതയുെട പട്ടിക
2017 െഫഡറൽ ദാരി്രദയ് മാർഗ
� നിർേദ്ദശങ്ങൾ (FPG)
കുടുംബ വലുപ്പെത്ത അടിസ�ാനമാക്കി സാമ്പത്തിക സഹായതിനുള്ള അർഹതയ് ക്ക്
ഉണ്ടായിരിേക്കണ്ട െമാത്ത വാർഷിക അെല
� ങ്കിൽ ്രപതിമാസ വരുമാനം.
FPG-യുെട 100%

FPG-യുെട 200%

FPG-യുെട 400%

കുടുംബ
വലുപ്പം

വാർഷിക
വരുമാനം

്രപതിമാസ
വരുമാനം

വാർഷിക
വരുമാനം

്രപതിമാസ
വരുമാനം

വാർഷിക
വരുമാനം

്രപതിമാസ
വരുമാനം

1

$12,060

$1,005

$24,120

$2,010

$48,240

$4,020

2

$16,240

$1,353

$32,480

$2,707

$64,960

$5,413

3

$20,420

$1,702

$40,840

$3,403

$81,680

$6,807

4

$24,600

$2,050

$49,200

$4,100

$98,400

$8,200

5

$28,780

$2,398

$57,560

$4,797

$115,120

$9,593

6

$32,960

$2,747

$65,920

$5,493

$131,840

$10,987

7

$37,140

$3,095

$74,280

$6,190

$148,560

$12,380

8

$41,320

$3,443

$82,640

$6,887

$165,280

$13,773

8 ആള�കളിലധികമുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്ക്/വീടുകൾക്ക്: ഓേരാ അധിക വ�ക്തിക്കും $4,180
േചർക്കുക.

