یک نسخه رایگان از درخواست کمک مالی ،سیاست
کمک مالی ،خالصه به زبان ساده و سیاست صدور
صورتحساب و وصول مبالغ به زبانهای انگلیسی،
اسپانیایی و سایر زبانهایی که با معیارهای مشروح در
سیاست کمک مالی مطابقت دارند ،به روشهای زیر
قابل دریافت است:
• تماس با بخش پذیرش /ثبت بیمارستان
• تماس با شماره  1-713-338-5502یا
 ،1-800-526-2121گزینه 5
• تقاضای درخواست از طریق پست:
909 Frostwood
قابل توجهPBS Financial Assistance :
Houston, TX 77024
• 	دانلود فرم تقاضا از وبسایت سیستم بهداشتی ممولایر
هرمانhttp://www.memorialhermann.org/ :
financialassistanceprogram/

سیستم بهداشتی ممولایر هرمان

برای اینکه بدانید برای دریافت کمک مالی Medicaid ،،
 Medicareیا سایر برنامهها واجد شرایط هستید یا خیر،
و همچنین جهت دریافت راهنمایی محرمانه رایگان در
خصوص اقدام در این زمینه ،با اینجا تماس بگیرید:

خالصه کمک
مالی به بیمار
خالصه به زبان ساده

Patient Business Services
909 Frostwood Dr., Suite 3:100
Houston, TX 77024
قابل توجهPBS Financial Assistance :
تلفن 1-713-338-5502 :یا
 ،1-800-526-2121گزینه 5
ایمیلPatient.Billing@memorialhermann.org :
جمعه 8 :صبح تا  5بعدازظهر
دوشنبه تا پنجشنبه 8 :صبح تا  7بعدازظهر
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پرسشهای کلیدی پاسخ داده شده:
• کدام خدمات پوشش داده میشوند؟
• چگونه برای دریافت کمک اقدام کنم؟
• چه کسی واجد شرایط دریافت کمک است؟
• سقفهای درآمدی کدامند؟
•	اگر سقفهای درآمدی در مورد من صادق
نباشند چه میشود؟
•	کجا میتوانم فرم تقاضا جهت اقدام را
دریافت کنم؟

سیاست کمک مالی ()FAP
سیستم بهداشتی ممولایر هرمان بر اساس میزان
درآمد ،تعداد افراد خانواده و سطح فقر فدرال ،در قالب
ارائه تخفیف برای تمام یا بخشی از هزینههای مراقبت
بیمارستانی اورژانس یا دارای ضرورت پزشکی ،به
بیماران واجد شرایط کمک مالی ارائه مینماید .بیمارانی
که خواستار دریافت کمک مالی هستند باید برای این
برنامه ،که در این مدرک بطور خالصه بیان شده است،
اقدام کنند.

کدام خدمات پوشش داده میشوند؟

سیاست کمک مالی ( )FAPخدمات اورژانس و دارای
ضرورت پزشکی ارائه شده در بیمارستان ممولایر
هرمان را پوشش میدهد.
این سیاست کمک مالی ،موارد زیر را پوشش نمیدهد:
عملهای زیبایی ،خدمات ارائه شده توسط پزشکان و سایر
ارائه دهندگان خدماتی که شما را در بیمارستان ممولایر
هرمان درمان میکنند ولی در استخدام بیمارستان نیستند،
یا ارائه دهندگان خدماتی که برای خدمات خویش،
صورتحسابی جداگانه از بیمارستان صادر مینمایند.

چطور میتوان درخواست داد

سیاست کمک مالی و فرم تقاضا را میتوانید با مراجعه
حضوری ،از طریق پست ،از طریق تلفن و از وبسایت
ممولایر هرمان دریافت کنید .فرم تقاضا را تکمیل کنید،
مدارک درخواستی را ضمیمه نمایید و آن را به بخش
پذیرش /ثبت بیمارستان یا به نشانی ذکر شده در پشت این
بروشور ارائه دهید.

سقفهای درآمدی

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

دستورالعملهای فقر 2018
تعداد افراد در
خانواده/خانوار

درآمد
در سال

1

 12,140دالر

2

 16,460دالر

3

 20,780دالر

4

 25,100دالر

5

 29,420دالر

6

 33,740دالر

7

 38,060دالر

8

 42,380دالر

چه کسی واجد شرایط دریافت کمک است؟

مبلغ کمک مالی به میزان درآمد شما ،تعداد افراد خانواده
و سطح فقر فدرال بستگی دارد .بیمارانی که درآمد خانواده
آنها  200%سطح فقر فدرال یا کمتر باشد ،میتوانند واجد
شرایط تخفیف  100%باشند .بیمارانی که درآمد خانواده
آنها بیش از  200%سطح فقر فدرال باشد ،میتوانند واجد
شرایط دریافت تخفیف باشند.
اطالعات مشروح را در سیاست مربوطه در
این نشانی مالحظه کنید:
http://www.memorialhermann.org/
financialassistanceprogram/
از بیماران واجد شرایط ،هزینه بیشتری بابت خدمات
اورژانس و دارای ضرورت پزشکی نسبت به مبالغ
معمول صورتحساب ( )AGBکه برای بیماران دارای بیمه
صادر میشود ،اخذ نخواهد شد.
مدارک شناسایی عکسدار زیر به عنوان مدرک هویت،
قابل قبول میباشند:
• کارت شناسایی یا گواهینامه رانندگی ایالتی

در مورد خانوادهها/خانوارهای بیش از  8نفر:
مبلغ  4,320دالر به ازای هر نفر اضافه ،افزوده شود.

• کارت شناسایی دانشجویی
• گذرنامه (ایاالت متحده یا کشور خارجی)
• مدرک مهاجرت ایاالت متحده
• کارت شناسایی صادر شده توسط کنسولگری
کشور خارجی
• کارت اعتباری (با عکس)

