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MEMORIAL HERMANN HEALTH SYSTEM �ాల�ీ
�ాల�ీ ���ష్క:

��ౖ���ష్ యల్ అ�ి�్ట న్
� స్ �ాల�ీ

ప్రచురణ �ే��:

12/19/2017

వరష్న్:

4

�ాల�ీ లకష్య్ం:
Memorial Hermann Health System (“MHHS”) ���స్, �ంట�గ్����, �� ర్్ట బ�ండ్ మ��య� ప��సర
మండల�లల�� ప్రజల ఆ��గయ్ సంరకష్ణ అవస�ాలను ���్చందుక� అంతరగ్ త ����నూయ్ ��డ్ ��కష్న్

501(c)(3)� �ర్వ��సత్ ుం��. ���� �ె�్లంప� �ామర్థ�ం�� సంబంధం ల�క�ం�� అతయ్వసర మ��య�

��ౖదయ్పర���న ��వల� అవసరం ఉనన్�ా���� ఎట�వంట� �వకష్ ల�క�ం�� �మ� �ేయ� మ��య� త��నంత
�మ� ల�� వయ్క�త్లక� ఆ��్థక స�యం ర�పంల� కమ�య్�ట� ప్ర�జ��లను అం��ం�ేందుక� MHHS
కట�్టబ�� ఉం��.

MHHS తన కమ�య్�ట�ల�� �ా���� ఆ��్థక స�య��న్ గ���త్ం� అం��ంచ����� ఒక వయ్వ�ా్థత్మక

పదధ్ �� అం��ంచడం ఈ ఆ��్థక స�యం �ాల�ీ (��ౖ���ష్ యల్ అ�ి�్ట న్
� స్ �ాల�ి, “FAP”) �క్క
లకష్య్ం.

ప����:
MHHS ��ిప్టల్స్ 501(c)(3) ��కష్న్ ��్వ�ా నడ�సుత్నన్ అ�న్ �ాష్ట � ప్రభ�త్వం ��్వ�ా ల�ౖ��న్స్ �� ం��న
ఆసుప�్ర సదు�ాయ�లక� ఈ FAP వ��త్సత్ ుం��. �ట�ల� ఈ ��ం� ��� ఉ��న్�:
Memorial Hermann Greater Heights Hospital
Memorial Hermann Katy Hospital
Memorial Hermann Memorial City Medical Center
Memorial Hermann – Texas Medical Center

• Memorial Hermann Cypress Hospital
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• Memorial Hermann Orthopedic and Spine Hospital
Memorial Hermann Northeast Hospital
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
అవ�ట్ ����ంట్ ఇ���ంగ్ ��ంటర�్ల, ���
� � మందుల� మ��య� ప�న�ా�ాస ��ం��్రలను మ��య�

�� ్ర ��ౖడర్-ఆ����త అతయ్వసర ��ం��్రలను, ��ౖన జ���� �ే�ిన ఆసుపత�్రల అవ�ట్ ����ంట్ ����ాలను
MHHS ఆప��ట్ �ేసత్ ుం�� మ��య� అ� ఈ FAP ��ం� ద కవర్ �ేయబడ���.

ఈ FAP ��ం� ద కవర్ �ేయబ�ే అవ�ట్ ����ంట్ �ాయ్�� ��ాధ్రణ ప్ర�గ�ాలలను క��� MHHS ఆప��ట్
�ేసత్ ుం��

�ాల�ీ ప్రకటన:
1. MHHS �క్క దయ���వం మ��య� ��యకత్వ �ల�వలక� ల�బ�� ఇ�� అవసరంల� గల
��గ�లక� ఆ��్థక స�యం అం��ంచడమ���� MHHS �క్క �ాల�ీ. అం�ే�ాక�ం�� MHHS ��్వ�ా
అం��ంచబ�ే అతయ్వసర ల��� ��ౖదయ్పరం�ా అవసర���న సంరకష్ణ ��రక� ఆ��్థక స�యం మం�ర�
�ేయబ�ే ��్రమ్వర�్కను అం��ంచడం క��� ఈ FAP �క్క ఉ�ేద్శయ్ం.
2. ఈ FAP ���ధ్ష్ట �ా్ర�ప��క మ��య� దరఖ�సుత్ ప్ర�య
� ను గ���త్ంచడం���ాట� MHHS ��్వ�ా
��వలను �� ం�� ప���త్�ా �ె�్లంచల�� వయ్క�త్ల ��రక� ఆ��్థక స�య��న్ �� ����సత్ ుం��. ��ందర�
వయ్క�త్ల� ఉ�త ��వలను �� ంద����� ఊ��ంచక�� అర�్హలవ���ర� గమ�ంచం�� (�� ్ర �ీజర్ ���గం
4 చూడం��).
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3. ఒక MHHS ఆసుప�్ర ��్వ�ా అం��ంచబ�ే అ�న్ అతయ్వసర ల��� ��ౖదయ్పరం�ా అవసర���న
సంరకష్ణక� ఈ FAP వ��త్సత్ ుం��. ఈ FAP ఆసుప�్ర బయట ��ౖదయ్ ��వలం��ం�ే ప్ర��తల��ౖ
ఎట�వంట� బ�ధయ్తను ఉంచడం మ��య� �ా�� ��ౖదయ్ ��వలక� వ��త్ంచడం వంట�� �ేయదు. ఈ FAP
ల� ��గం�ా ఆసుప�్ర సదు�ాయం���ాట� అతయ్వసర���న ��వల� ల��� ఇతర ��ౖదయ్పర���న
సంరకష్ణ అం��ం�ే�ా�� జ���� మ��య� ఈ FAP ల� ��గం�ా స��్వసుల� కవర్ �ా� �� ్ర ��ౖడర్ల
జ���� ఈ ���ం�� మ� ��బ్��ౖట�ల� �ర� చూడవచు్చ:
http://www.memorialhermann.org/financialassistanceprogram/. అతయ్వసర ���గం
మ��య� ఆసుప�్ర �����్టష
� న్ ప్ర�ే�ాలల� అభయ్ర్థన��ౖ ఉ�త ��పర్ �ా�ీల� క��� అందుబ�ట�ల�
ఉంట��. ���ల్ ల��� (713) 338-5502 ల��� 1-800-526-2121�� �ాల్ �ే�,ి 5�
ఎంచు��వడం ��్వ�ా క��� ఉ�త ��పర్ �ా�ీలను �� ందవచు్చ.
4. ఆ��్థక స�యం �క్క �ా�� ఏ����� ఉంట� ఆ ���త్�న్ ల���్కంచడంల� MHHS ��్వ�ా
ఉప���ంచబ�ే �ా్ర�ప��కను MHHS ��్వ�ా ��వలం��ంచబ�ే కమ�య్�ట�ల� ఈ FAP �
�సత్ ృతం�ా ప్ర��రం �ేయ����� MHHS �సుక��� చరయ్ల� ఆ��్థక స�యం అర్హతను ��ాధ్��ంచడం
��రక� MHHS ఉప���ం�ే ���నం మ��య� ఆ��్థక స�యం దరఖ�సుత్ పదధ్ �� FAP
�వ��సత్ ుం��. �ె�్లంప� �ేయ� సంద�ాభ్లల� MHHS �సు��గల చరయ్ల� ����క �ాల�ీ, MHHS
��్ల ంగ్ మ��య� కల�కష్న్స్ �ాల�ీల� �వ��ంచబ��్డ� ఈ �ాల�ీ� MHHS ��బ్��ౖట్ల� ��్ల ంగ్
మ��య� ��కరణల �ాల�ీ నుం�� �ౌన్ల�డ్ �ేసు��వచు్చ:
http://www.memorialhermann.org/financialassistanceprogram/, ల��� అతయ్వసర
���గం మ��య� ఆసుప�్ర �����్టష
� న్ ప్ర�ే�ాలల� ఉ�త ��పర్ �ా�ీ అందుబ�ట�ల� ఉం��.
���ల్ ల��� (713) 338-5502 ల��� 1-800-5262121�� �ాల్ �ే�ి, 5� ��క్కడం ��్వ�ా
క��� ఉ�త ��పర్ �ా�ీలను �� ందవచు్చ.
5. ఆ��్థక స�య���� అర్హత �� ం�ేందుక��ానూ, ��గ�ల� (అర్హత ఉం�ో ల��ో గ���త్ంచల�� ��గ�ల�)
ఆ��్థక స�య దరఖ�సుత్� తపప్�స���ా ప���ం� సంబం��త ఆవశయ్క ప��్రల� ఏ��ౖ�� ఉనన్ట్ల ��ే
�ాట��� స� తమ దరఖ�సుత్� సమ��ప్ంచవల�ి ఉంట�ం��. �ర� ఆ��్థక స�యం అభయ్��్థం�న
స��్వసుల ��రక� పం�ిన �దట� ��్ల ంగ్ ��్టట్��ంట్ �క్క �ే�� త�ా్వత 240 ���ల�
�ంచకమ�ందు ఆ��్థక స�యం దరఖ�సుత్� పం�ా�స్ ఉంట�ం��. �� ్ర �ీజర్ ���గం 9 ల�
�వ��ం�న �ధం�ా �న��ంప�ల� మం�ర� �ేయబడవచు్చ. ఈ FAP ల�� ఏ�� క���
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ప్రసత్ ుతం అమల�ల� ఉనన్ ల�క భ�షయ్త�
త్ ల� అమల��య్ సమ�ఖయ్, �ాష్ట � ల��� �ా్థ�క చట�్టల� ల���
�బంధనల క��న్ �ా్ర��నయ్తను �సు��దు.
6. వ��త్ం�ే ఆ��్థక స�యం �ా�� వ��త్ంపజ��ిన త�ా్వత బ��� ఉనన్ �తత్ ం క��న్ ���� ఎక�్కవ�ా
�ె�్ల��త్ అ�� అ�న్ అర్హత గల సంరకష్ణ ఘటనలక� ����� ఇవ్వబడ�త�ం��.
7. FAP అర్హతను �ర్ణ �ంచ����� MHHS స��త�క���న ప్రయ��న్లను �ే�ిం�ో ల��ో
�ర్ణ�ంచ����� త��� అ���ారం MHHS ���� �ాయ్�ార ��వల �ా�ాయ్లయ���� ఉంట�ం��. MHHS
�క్క దయ���వం మ��య� ��యకత్వ �ల�వలక� అనుగ�ణం�ా MHHS �క్క కమ�య్�ట���
ప్ర�జనం క���ంచడం ��రక� ఉ�ేద్�ంచబ��ం��. ఈ FAP �క్క ఉ���, ఏ ���ధ్ష్ట ������ క���
ఆ��్థక స�యం �క్క ఆఫర�ను ఏరప్రచదు మ��య� ఎల�ంట� ఒపప్ందపర���న హక�్కలను
ల��� బ�ధయ్తలను క�ప్ంచదు. ఈ FAP భ�షయ్త�
త్ ల� MHHS ��్వ�ా సవ��ంచబడవచు్చ మ��య�
బ� ర్్డ ఆఫ్ �ై��క్టర్ల � ల��� �ా���ే ����ంపబ��న �ా�� �క్క స్వంత �చకష్ణ ��రక�
ఆ���ంచబడవచు్చ.
8. ఇక్కడ ����్కనన్ �ాల�ీల� మ��య� �����ల� ట��ాస్స్ �ాష్ట ం� �క్క �బంధనల� మ��య�
ఇంటరన్ల్ ����నూయ్ ��డ్ మ��య� సంబం��త మ�రగ్ దర్శకత్వం �క్క ��కష్న్ 501(r) క�
అనుగ�ణం�ా ఉ�ేద్�ంచబ��్డ�.
షరత�ల� మ��య� �ర్వచనమ�ల�:
1. దరఖ�సుత్: అంట� ఆ��్థక స�యం ��ర�త� �����ే ప���త్ �ేయబ�ే దరఖ�సుత్.
2. దరఖ�సుత్ �ే�� వయ్వ��: దరఖ�సుత్ �ే�� సమయంల�, ఆ��్థక స�యం ��ర�త� �ే�� దరఖ�సుత్ను

MHHS �ీ్వక��ం� �ా్ర��స్ �ేసత్ ుం��. దరఖ�సుత్ వయ్వ�� వయ్��త్�� సంరకష్ణ అం��ం�న �ే���� �ా్రరంభ���
సంరకష్ణక� సంబం��ం�న �దట� ��్ల ంగ్ ��్టట్��ంట్ �క్క �ే�� త�ా్వ� 240వ �����

మ�గ�సుత్ం��.

3. �ా��రణం�ా �ల్ �ేయబ��న ���త్ల� (AGB): ఆ��్థక స�య���� అర�్హల�ౖన ��గ�ల�

�� ం�ేట�వంట� అతయ్వసర ల��� ��ౖదయ్ స�య�లక��ానూ �మ� క��� ఉం�ే వయ్క�త్ల కంట�
ఎక�్కవ ���త్లక� �ల్ (AGB) �ేయబడర�.
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a. MHHS �క్క AGB �ాతం “ల�క్-బ�య్క్” పదధ్ �� ఉప���ం� ల���్కంచబడ�త�ం��,
ఇ�� అనుమ�ంచబ��న స��్వస్ �ె�్లంప� ��రక� ������ర్ �ీ� �క్క ���త్�న్

మ�నుపట� 12-��లల వయ్వ���� ��్ల�మ్ �ే�ిన �తత్ ం సూ
్థ ల ����జ్ల�� ����ంచ�ా
వ�ే్చ����� సమ�నం�ా ఉంట�ం��. ��గ�లక� AGB క��న్ ఎక�్కవ�ా ����జ్

�ేయబడల�ద� ��ాధ్��ంచ����� ఆ��్థక స�య���� అర�్హల� గల ��గ�లక� అం��ం�ే
�ా��ల� AGB �ాతం ప���త�లక� ప్ర��ా స���ంచబడ���.
b. AGB �ా��లను FAP �క్క ఎ��జ్�ట్ ఎ - ఎ��జ్�ట్ A –

అమ�ంట్స్జనర�్ల �ల్్డ అమ�ంట్స్ �ా��రణ ల���్కంప�� ఉప���ం�
కను��నవచు్చ.

c. సవ��ం�న AGB �ా��ల� సంవతస్�ా��� ఒక�ా�� ల���్కంచబడ���� మ��య�
�ాయ్ల�ండర్ సంవతస్రం �ా్రరంభం అ�న త�ా్వత 120వ ���నుం��
వ��త్ంచబడ���.

4. క�ట�ంబం �క్క �ా��ష్క సూ
్థ ల ఆ��యం: పనున్ల� ���య����� మ�ందు అ�న్ మ�ల�ల
నుం�� క�ట�ంబ �ా��ష్క సం�ాదనల �తత్ ం మ��య� నగదు ప్ర�జ��ల�, �ిల్లల మదద్ త�

��రక� �ే�ిన �ె�్లంప�ల� �న��ంచు���, య���ౖట�డ్ ��్టట్స్ ఇంటరన్ల్ ����నూయ్ స��్వసుక�
�����ంచవల�ి ఉంట�ం��. క�ట�ంబ ఆ��యంల� ఇవ�న్ ఉంట��, �ా� �ట��� ప���తం

�ాక�ం��, సం�ాదనల�, �ర��ో య్గ భృ�, �ా��్మక భృ�, �ామ��క భద్రత, అనుబంధ భద్ర��
ఆ��యం, ప్రభ�త్వ స�యం, ప్రమ�ఖుల �ె�్లంప�ల�, ��ం�య�నన్�ా�� ప్ర�జ��ల�,

�ింఛను ల��� ఉ�ో య్గ �రమణ ఆ��యం, వ��్డ, ����ెండ్స్, భరణం, �ిల్లల మదద్ త� మ��య�
ఇతర మ�ల�ల� క��� ఉంట��.

5. ���త ��వల�: తకష్ణ శ�దధ్ అవసరం ల�� �ి్థ��� ���తస్ �ే�� స��్వసుల�. ���త ��వలల�
������ ప్ర�జనకరం�ా ఉనన్ �����ల�, �ా�, అతయ్వసరం �ా�� మ��య� ��ౖదయ్పరం�ా

అవసర���న స��్వసుల� మ��య� ��వలం కనబ�ే �ర�ను ��ర�గ�పరచడం ��రక� �ే�� �ా�� ్మట�క్
మ��య� దంత సరజ్�� వంట� ��ౖదయ్పరం �ా� అవసర���న స��్వసుల� ల��� �ా��రణం�ా ఆ��గయ్
�మ� �ా్లన్ల ��ంద వ��త్ంప� ల�� ఇతర ���త �����ల�, ��ౖదయ్పరం�ా అవసరం ల�� ���త
��వల� ఆ��్థక స�యం ��రక� ప��గణ�ంచబడవ�.
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6. అతయ్వసర స��్వసుల�: తకష్ణ ��ౖదయ్ స�యం అందక�� �ే స��త�కం�ా వయ్��త్ (గ��భ్ణ� �షయంల�,
మ��ళ ల��� గరభ్స్థ ��వ�) �క్క ఆ���ాయ్�న్ �వ్ర��న ప్రమ�దంల� ప�ే��ట�వంట� ఫ�తం
క���ం�ే, ల��� శ��ర �ధులక� �వ్ర��న ��ౖఫలయ్ం క���ం�ే ల��� ఏ�ై�� శ��ర అవయవం ల���
��గం �వ్రం�ా ప��ేయల�క�� వడం వంట� త��న �వ్రత (�వ్ర��న ���ిప్�� స�) �క్క �వ్ర��న
లకష్ణ�ల�� ��ౖదయ్ �ి్థ� ��రక� ������ అం��ం�ే ��వలను స��త�కం�ా ఆ�ంచవచు్చ.
7. అ�ా��రణ వసూల� చరయ్ల� (ఎక్స్ట�్ర��్డన�� కల�కష్న్ ఆకష్న్స్) (ECAs): ఇ� చట్ట పర���న ల���

��య్య ప్ర�య
�
అవసర���న కల�కష్న్ చరయ్ల�, మ��య� మ��క ప����� ర�ణ��న్ అమ్మడం ల���
���
� �ట్ ఏజ�స్ల� ల��� బ�య్��లక� ప్ర�క�ల సమ����ా�న్ �����ంచడం వంట� ఇతర �ారయ్కల��ాల�
క��� ఇందుల� ఉండవచు్చ. ECAలల� MHHS జ�కయ్ం �ేసు��దు, ల��� ��� కల�కష్న్ ��ండర్ల ను

ECAలల� జ�కయ్ం �ేసు��వ����� అనుమ�ంచదు. MHHS �క్క ��కరణ �ాల�ీల గ���ం�
మ��ంత సమ���రం MHHS �క్క ఈ �ాల�ీ �క్క ప్ర�ేయ్క MHHS ��్ల ంగ్ మ��య� కల�కష్న్స్
�ాల�ీల� కను��నవచు్చ; ��్ల ంగ్ మ��య� ��కరణల �ాల�ీ; ఈ �ాల�ీ �క్క ఉ�త �ా�ీల�
ఆన్ల�ౖ�్ల � అందుబ�ట�ల� ఉ��న్�:
http://www.memorialhermann.org/financialassistanceprogram/ల��� ఉ�త ��పర్
�ా�ీల� అభయ్ర్థన��ౖ అతయ్వసర ���గం మ��య� ఆసుప�్ర �����్టష
� న్ ప్ర�ే�ాలల� ల��� (713) 3385502 ల��� 1-800-526-2121�� �ాల్ �ే�ి, 5� ఎంచు��వడం ��్వ�ా అందుబ�ట�ల� ఉంట��.
8. క�ట�ంబం: ����, ���� �క్క ��త ��గ�ా్వ�/�ి�ల్ య��యన్ ��గ�ా్వ�, ���� �క్క

త�్ల దండ�్రల� ల��� సంరకష్క�ల� (���� ���నర్ అ�న పకష్మ�ల�), మ��య� ���� �క్క ల���
త�్ల దండ�్రల �క్క ఆ��య పనున్ ��టర�న్��ౖ ����్కనన్ ఆ��రప��న�ార� ల��� ���� �క్క
ల��� అత�/ఆ�� �క్క త�్ల దండ�్రల ల��� సంరకష్క�ల ఇంట�్ల �వ�ిసత్ ునన్�ార�.

9. సమ�ఖయ్ ��ద��క �ా్థ� (“FPL”): వయ్��త్ ��ద��కం �ా్రరంభంల� ఉ��న్డ� ���ంచబ�ే ఆ��య

�ా్థ�. ఈ ఆ��య �ా్థ� క�ట�ంబం �క్క ప��మ�ణం ప్ర�ారం �ే���ా ఉంట�ం��. య���ౖట�డ్
��్టట్స్ ఆ��గయ్ ���గం మ��య� మ�నవ ��వల ��్వ�ా ��ద��క �ా్థ� సంవతస్�ా��� ఒక�ా��

అప్�ేట్ �ేయబడ�త�ం�� మ��య� సమ�ఖయ్ ���స్ట ర�ల� ప్రచు��ంపబడ�త�ం��. ఈ FAP �క్క
ఉ�ేద్�ాయ్ల ��రక�, ప్రచు��ంపబ��న ఈ మ�రగ్ దర్శ�ాలల� సూ�ంచబ��న ��ద��క �ా్థ� సూ
్థ ల
ఆ��య��న్ సూ�సుత్ం��. ఈ FAP ఉ�ేద్�ాయ్ల ��రక� ఉప���ంచబ�ే FPL సంవతస్�ా���

ఒక�ా�� అప్�ేట్ �ేయబడ�త�ం��.
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a. ప్రసత్ ుత FPLలను ఎ��జ్�ట్ � - FAP �క్కసమ�ఖయ్ ��ద��క మ�రగ్ దర్శ�ాలల�
ఎ��జ్�ట్ B - ��డరల్ �ావ��్ట ���డ్ల�ౖన్స్ కను��నవచు్చ.

10. ఆ��్థక స�యం: ఆ��్థక స�యం అంట� ��గ�లక� ఆసుప�్ర ��ట్ట ం� గ�ల� MHHS ��్వ�ా అం��ంచబ�ే
��ౖదయ్పరం�ా అవసర���న ఆ��గయ్ సంరకష్ణ మ��య� అతయ్వసర ��వల� ��రక� అవసర���న ఆ��్థక

వనర�ల� �� ందడంల� �ా���� స�యపడడం ��రక� FAP ల� ����్కనన్ ���ధ్ష్ట ఆ��్థక మ��య� ఇతర
అర్హత �ా్ర�ప��క గల ��గ�లక� MHHS అం��ం�ే స�యం. అర్హత గల ��గ�లల� �మ� ల��

��గ�ల�, తక�్కవ ఆ��యం గల ��గ�ల� మ��య� �ా��క కవ��జ్ ఉనన్�ార�, �ా�� ��ౖదయ్ �ల�్లలల�
���న్ ల��� ����న �ాట��� �ె�్లంచల�� �ార� �ా� �ా��క కవ��జ్ ఉనన్�ార��ా� ఉండవచు్చ.

11. ��ౖదయ్పరం�ా అవసర���న స��్వసుల�: �ాయ్�� ��ాధ్రణ, ��ర��ా సంరకష్ణ మ��య� ఒక ��ౖదయ్ �ి్థ���
���తస్ అం��ం�ే, �ా్థ�క ప్ర�ేశంల� మం� ��ౖదయ్ ���నం �క్క �ా్ర�ప��కక� త��న�, ������ర్
మ��య� �������డ్ �� ్ర �ా�ంల ��్వ�ా ��ౖదయ్పరం�ా అవసర���న��ా ప��గణ�ంచబ�ే� మ��య�
కవర్ �ేయబ�ే� మ��య� ప్ర��నం�ా ���� ల��� ��ౖదుయ్� ��కరయ్ం ��రక� �ా� స��్వసుల� మ��య�
సరఫ�ాల�. ��ౖదయ్పరం�ా అవసర���న స��్వసులల� �ా��్మట�క్ సరజ్�� ల��� �ామ��క, ���య్, ల���
వృ�త్ పర���న స��్వసుల వంట� ��ౖదయ్పరం �ా� స��్వసుల� ఉండవ�.
12. �ాడ�క ��ష �ా�ాంశం (“PLS”): MHHS �క్క FAP ల� ��ం� ��� ఉ��న్�: (a) అర్హ��
అవస�ాల� మ��య� ఇవ్వబ�ే స�యం �క్క క�్లపత్ ���న �వరణ;

(b) ఆ��్థక స�యం ��రక� దరఖ�సుత్ల� �� ందగల ��బ్��ౖట్ల జ���� మ��య� ���క ప్ర�ే�ాల�;
(c) FAP �క్క ఉ�త ��పర్ �ా�ీ ఎల� �� ం��ల� సూచనల�; (5) దరఖ�సుత్ ప్ర�య
� ��
స�యం ��రక� సంప్ర��ంప� సమ���రం; (6) అందుబ�ట�ల� గల FAP మ��య� సంబం��త
��క�య్��ంట్ల ���ా అను�ా��ల�; మ��య� (7) ఆ��్థక స�యం ��రక� �ర్ణ �ంచబ��న ��గ�ల�
అతయ్వసర ల��� ��ౖదయ్పరం�ా అవసర���న స��్వసుల ��రక� �ా��రణం�ా �ల్ �ేయబ��న
���త్ల క��న్ ఎక�్కవ ����జ్ �ేయబడర� �ె��� ధృ�కరణ ప్రకటన.
13. ఊ��ంచద��న అర్హత ల��� ఊ�పరం�ా అర�్హల�: ఆ��్థక స�య అర్హత అ����, ఒక ఆ��్థక స�యం
దరఖ�సుత్ ప���త్ �ాక�ం�� ఒక �మ�ల�� ���� �క్క ��గం�ా ఆ��్థక అవసరం చూ��ందుక�

�ర్ణయం ���ద్ష్ట �ా్ర�ప��కక� సూచన�ా �ేయబ�ే��.
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14. స��త�క���న ప్రయ��న్ల�: ���� ఆసుప�్ర నుం�� ���ా్చర్జ్ �ావ����� మ�ందు ������ FAP �క్క
�ాడ�క ��ష �ా�ాం�ా�న్ అం��వ్వడం ��్వ�ా MHHS �క్క FAP గ���ం� ������ ��ట��ి��షన్
అం��వ్వ����� MHHS స��త�క���న ప్రయ��న్ల� �ేసత్ ుం��. అం�ే�ాక�ం��, MHHS �క్క
FAP గ���ం� ��గ�లక� �ె�యజ�య����� MHHS ��ం� ��చరయ్ల� �సుక�ంట�ం��:
a. అసంప�ర్ణ దరఖ�సుత్ల�: ఒక ���� మ��య�/ల��� క�ట�ంబం అసంప�ర్ణ ��న
దరఖ�సుత్లను సమ��ప్ం�నట్ల ��ే, ��క�య్��ంట�షన్ అవసర���న అదనప�

సమ���రం ల��� ��క�య్��ంట�షన్లను ����్కంట� MHHS ఒక ��తప�ర్వక
��ట��ి��షన్ను అం��సత్ ుం��.
b. ప���త్ అ�న దరఖ�సుత్ల�: ఒక��ళ ���� మ��య�/ల��� క�ట�ంబం ప���త్ అ�న
ఆ��్థక స�యం దరఖ�సుత్ను ఇ�్చనట్ల ��ే, ���� ఆ��్థక స�యం ��రక� అర�్హల�
�ా�� అ�� �ర్ణ య��న్ �ె�యజ�సత్ ూ MHHS స�ాలమ�ల� ��తప�ర్వక
��ట��ి��షన్ అం��సత్ ుం�� మ��య� �ర్ణ య��న్ (వ��త్��త్, ���� ఏ స�య���� అర�్హల�
�ె�యజ�యడం�� స�) మ��య� ఈ �ర్ణ యం పట్ల ఆ���ాలను ��తప�ర్వకం�ా
������ �ె�యజ�సత్ ుం��. ఈ ��ట��ి��షన్ల� ఆ��్థక స�య �ాతం �తత్ మ�
(ఆ���ం�న దరఖ�సుత్ల ��రక�) ల��� �రస్కరణ ��రక� �ారణం(�ారణ�ల�)
మ��య� వ��త్ం�న��ట ���� మ��య�/ల��� క�ట�ంబం నుం�� ఆ�ంచబ�ే �ె�్లంప�
ఉంట��. ప���త్ అ�న దరఖ�సుత్ �క్క మ��య్కరణ సమయంల� ����
మ��య�/ల��� క�ట�ంబం ��్టట్��ంట్ల ను అందుక�ంట� ఉంట�ర�.
c. ���� ��్టట్��ంట్స్: ���� �క్క అ��ంట్ మ��య� బ��� ఉనన్ �తత్ ం �వ��సత్ ూ MHHS
��్టట్��ంట్ల ను వర�స�ా పం�ిసత్ ుం��. ���� ��్టట్��ంట్స్ ల�, ������ అందుబ�ట�ల� గల
ఏ��ౖ�� �మ� కవ��� గ���ం� MHHS �� �ె�యజ�యవల�ిన బ�ధయ్త �����ేన�
����్క�� అభయ్ర్థన���ాట�, MHHS �క్క FAP, ఆ��్థక స�యం అడగడం ��రక� ఒక
ట���� న్ నంబర�, FAP ��క�య్��ంట�
్ల �� ం�ే ��బ్��ౖట్ అడ్రసు ఉంట��.
d. MHHS Website: ఆ��్థక స�యం దరఖ�సుత్ ప్ర�య
�
�క్క �వరణ��, ఆ��్థక

స�యం అందుబ�ట�ల� ఉంద� MHHS �క్క ��బ్��ౖట్ ల� బ��ా కనబ�ే ప్ర�ేశంల�
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��ట�సును �� స్్ట �ేసత్ ుం��. FAP ప్ర�ారం ఎవర� అర�్హల� మ��య� ఎవర� అర�్హల� �ార�
అ�� �� ్ర ��ౖడర్ల జ������ �ాడ�క ��ష �ా�ాంశం, ఆ��్థక స�యం దరఖ�సుత్ మ��య�
��్ల ంగ్ మ��య� ��కరణ �ాల�ీ� MHHS ��బ్��ౖట���ౖ MHHS, FAP ��్ల ంగ్ మ��య�
��కరణల �ాల�ీ � �� స్్ట �ేసత్ ుం��:
http://www.memorialhermann.org/financialassistanceprogram/. ����న
�దట, అతయ్వసర ���గం మ��య� �����్టష
� న్ ప్ర�ే�ాలల� ఈ ��క�య్��ంట్ల �క్క
ఉ�త ��పర్ �ా�ీలను MHHS అందుబ�ట�ల� ఉంచుత�ం��.
15. త��న �మ�ల�� ����: �మ� �క్క �ాల�ీ ��ంద ���� ప���త్�ా ల��� �ా��కం�ా కవర్

అ�నట్ల ��ే, అతయ్వసర ల��� ��ౖదయ్పరం�ా అవసర���న సంరకష్ణ అందు��వడం వలన,

అందుక�నన్ సంరకష్ణక� ����న బ�య్ల�న్స్ �ె�్లంచ����� �ా�� �ామ�ా్థ��న్ �ం��� �� ఖర�్చల�
గల ఒక ����.
16. �మ�ల�� ����: MHHS ��్వ�ా అం��ంచబ�ే ఆ��గయ్ సంరకష్ణ స��్వసుల ��రక� ���� ��్వ�ా �� ం��న
ల��� ఇతర మ�ల�ల నుం�� �� ం��న ��క�య్��ంట�
్ల మ��య�, సమ���రం ఆ��రం�ా MHHS

�ర్ణ�ం�న ప్ర�ారం ఒక ఆ��గయ్ �మ� �ాల�ీ ��ంద ప���త్�ా ల��� �ా��కం�ా కవర్ �ా� ����
మ��య� ప్రభ�త్వ, ���
ౖ� �ట్ ఆ��గయ్ �మ� ఆ��గయ్ ప్ర�జనం ల��� ఇతర ఆ��గయ్ కవ��� �� ్ర �ా�ం

(�ట��� ప���తం �ాక�ం��, �ట��� �ాట� ���
ౖ� �ట్ �మ�, ������ర్ ల��� �����ా�డ్ ల��� ��ర

బ���త�ల స�యం) ��ంద ప్ర�జనం �� ం�ే ల�ద్ ��ర� �ా��ార� మ��య� �ా��్మక నష్ట ప���రం,
ఆట��బ�ౖల్ �మ�, ఇతర మ�డవ పకష్ం �మ� ల��� బ�ధయ్త ��ంద �ాయం ఖర�్చల ��రక� �����
భ��త్ �ేయబడ� �ార�.

స�కష్ �ా్ర�ప��క:
1. కమ�య్���షన్: ఆ��్థక స�యం �క్క అందుబ�ట� గ���ం� మన ��గ�ల�, క�ట�ంబ�ల�
మ��య� ��ాల���న కమ�య్�ట��� �ె���ల� �ేయడం ��రక�, ఆ��్థక స�యం �క్క

అందుబ�ట� గ���ం� MHHS క� వ�ే్చ ��గ�లక� మ��య� సందర్శక�లక� �ె�యజ�య�����
మ��య� ప్ర� ఆసుప�్ర వదద్ ��వలం��ం�ే �సత్ ృత���న కమ�య్�ట� సభ�య్లక� ఈ FAP
�సత్ ృతం�ా ప్ర��రం �ేయ����� MHHS అ��క చరయ్ల� �సుక�ంట�ం��. ఈ చరయ్లల� ఈ
��ం� ��� ఉ��న్�:
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a. ���� సమ్మ�: ఆ��గయ్ సంరకష్ణ ��వల ��రక� �����్టష
� న్ ��ౖ సంతకం �ే�ిన ఆ��గయ్

సంరకష్ణ సమ్మ�ల� ఒక��ళ స్వచ్ఛంద ��వల� అవసర����ే, అర్హత ��ాధ్రణ అ����
ఆసుప�్రల� �ే��న త�ా్వత, ల��� ఐట���జ్్డ �ల్ ల��� ��్టట్��ంట్ ను అందుక�నన్
త�ా్వత అభయ్��్థంచబడ�త�ం�� అ� �ె��� ��్టట్��ంట్ ఉంట�ం��.

b. ఆ��్థక ����స్�ంగ్: MHHS ��గ�లక� �ా�� ఆసుప�్ర �ల�్లల� ���ా�న్ �ె�్లంచడంల�

ఇబ్బం�� అ��ి��త్ �ార� �ా�� ఆసుప�్ర ఆ��్థక ����స్లర్ నుం�� సమ����ా�న్ �� ం��ల�
�� ్ర తస్��ంచబడ��ర�. �మ� ల�� �ార�, త��న �మ� ల���ార� ల��� ��మ� అం��ం�ే
ఆ��గయ్ సంరకష్ణ ��వలక� �ె�్లంచడం�� సంబంధం గల ఇతర ఆ��్థక స�ాళ్ళను
ఎదు��్కంట�నన్��గ�లక� స�యం �ేయ����� మ� ఆ��్థక ����స్లర�్ల ప్ర� ప్రయతన్ం
�ే�త్ ార�. ప్రభ�త్వం �ధుల� ఇ�ే్చ ��ధ �� ్ర �ా�ంల ��రక� ��గ�లక� అర్హతను ఆ��్థక
����స్లర�్ల ప����ంచవచు్చ, �ా��్మక నష్ట ప���రం ల��� బ�ధయ్�� ���ాక� స�యం
�ేయవచు్చ, �� ����ంచబ��న సమయ �ె�్లంప� �ా్లన్ ఏరప్రచవచు్చ ల��� ఆ��్థక
స�యం ��రక� దరఖ�సుత్ �ేయ����� ��గ�లక� సహక��ంచవచు్చ.

c. �ాడ�క ��ష �ా�ాంశం మ��య� దరఖ�సుత్: స��్వసు �క్క �ా్రరంభ ఆచరణ

సమయంల� �ల�ౖనంత త్వర�ా అందర� ��గ�లంద���� MHHS �క్క FAP �క్క
�ా���ీ�� ���ా �ా�ాం�ా�న్ మ��య� ఆ��్థక స�యం దరఖ�సుత్ �క్క ��పర్
�ా�ీ� అందుబ�ట�ల� ఉంచు��ర�. ����న �దట, అతయ్వసర ���గం మ��య�
�����్టష
� న్ ప్ర�ే�ాలల� ఈ ��క�య్��ంట్ల �క్క ఉ�త ��పర్ �ా�ీలను MHHS
అందుబ�ట�ల� ఉంచుత�ం��. ���ల్ ల��� 713-338-5502 ల��� 1-800-5262121�� �ాల్ �ే�ి, 5� ఎంచు��వడం ��్వ�ా క��� ఉ�త ��పర్ �ా�ీలను �� ందవచు్చ.

d. అను�ాదం �ే�ిన �ా�ీల� అందుబ�ట�ల� ఉ��న్�: MHHS, తన FAP, �ా���ీ��
��ష �ా�ాంశం, ఆ��్థక స�యం దరఖ�సుత్ మ��య� ��్ల ంగ్ మ��య� ��కరణల�
�ాల�ీ ��్ల ంగ్ మ��య� కల�కష్న్స్ �ాల�ీలను ��� ఆసుప�్ర సదు�ాయ�ల ��్వ�ా
��వలం��ంచబడ�త�నన్ కమ�య్�ట� �క్క ఐదు (5%) �ాతం తక�్కవ�ా గల
ప���త ఇం��్లష్ �ప�ణ�ల�ౖన వయ్క�త్ల� ల��� 1,000 వయ్క�త్ల ��రక� అను�ాదం

పేజి 11 యొకక్24
�ేసత్ ుం��. అభయ్ర్థన��ౖ, MHHS ��బ్��ౖట్ మ��య� అతయ్వసర ���గం మ��య�
�����్టష
� న్ ప్ర�ే�ాలల� ఈ ��క�య్��ంట్ల �క్క ఉ�త ��పర్ �ా�ీలను MHHS
అందుబ�ట�ల� ఉంచుత�ం��. ���ల్ ల��� 713-338-5502 ల��� 1-800-5262121�� �ాల్ �ే�ి, 5� ఎంచు��వడం ��్వ�ా క��� ఉ�త ��పర్ �ా�ీలను
�� ందవచు్చ.
e. ��ౖ��జ్: అ�న్ ఆ��్థక స�య ��ౖ��జ్ MHHS అతయ్వసర ���గం మ��య� �����్టష
� న్
ప్ర�ే�ాల�� స� �ా� �ట��� ప���తం �ాక�ం��, ప్రజలక� కనబ�ే ప్ర�ే�ాలల�

సప్ష్ట ం�ా �� స్్ట �ేయబడ���. ఆ��్థక స�యం అందుబ�ట�ల� ఉంద� మ��య�
మ��ంత సమ���రం ��రక� ఆ��్థక ����స్లర�ను సంప్ర��ంచ����� �� న్ నంబర�ను ఈ
��ౖ��జ్ సూ�సుత్ం��.
f. ��బ్��ౖట్: ఆ��్థక స�యం దరఖ�సుత్ ప్ర�య
�
�క్క �వరణ��, ఆ��్థక స�యం
అందుబ�ట�ల� ఉంద� MHHS �క్క ��బ్��ౖట్ ల� బ��ా కనబ�ే ప్ర�ేశంల� ��ట�సును
�� స్్ట �ేసత్ ుం��. FAP ప్ర�ారం ఎవర� కవర్ అవ���ర� మ��య� ఎవర� కవర్ �ార� అ��
�� ్ర ��ౖడర్ల జ������ MHHS ��� FAP�, �ా���ీ�� ��్ల ంగ్ మ��య� ��కరణల �ాల�ీ
��ష �ా�ాంశం, ఆ��్థక స�యం దరఖ�సుత్ మ��య� ��్ల ంగ్ మ��య� కల�కష్న్స్ �ాల�ీ
లను MHHS ��బ్��ౖట���ౖ �� స్్ట �ేసత్ ుం��:
http://www.memorialhermann.org/financialassistanceprogram/
g. ���� �ల�్లల� మ��య� ��్టట్��ంట్స్: ���� ��్టట్��ంట్స్ ల� ������ అందుబ�ట�ల� గల ఏ��ౖ��
�మ� కవ��� గ���ం� MHHS �� �ె�యజ�యవల�ిన బ�ధయ్త�����ేన� అభయ్ర్థన;

మ��య� MHHS FAP �క్క ��ట�సు ఉంట�ం��, ఆ��్థక స�యం అడగ������ ఒక
ట���� న్ నంబర�, మ��య� ఆ��్థక స�యం ��క�య్��ంట�
్ల �� ంద����� ��బ్��ౖట్ అడ్రసు
ఉంట��.
h. ���ల్ ల��� �ాయ్క్స్: ��గ�ల� ఈ ��క�య్��ంట్ల ఉ�త �ా�ీల ��రక� ��తప�ర్వక
అభయ్ర్థనను మ��య� వయ్��త్ �క్క ప���త్ ��ర� మ��య� MHHS ఈ �ా�ీలను ఎక్క����
పం�ాల� ఆ ����ంగ్ అడ్రసును ��ం�� అడ్రసుక� ���ల్ ల��� �ాయ్క్స్ �ేయవచు్చ.

Memorial Hermann Health System
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Attn: Financial Assistance
909 Frostwood
Suite 3:100

Houston, Texas 77024
�ాయ్క్స్: 713-338-6500

2. అర్హత ��ాధ్రణ: ఆ��్థక అవసరం �క్క ఒక ��ౖయ��త్క ���్లషణ�� క��� ఉం�ే �����లక�

అనుగ�ణం�ా ఆ��్థక స�యం ��ాధ్��ంచబడ�త�ం��. ఆ �����ల� ��ం� ద �వ��ంచబ��్డ�:
a. ఈ ��ం� �� �� ్ర �ీజర్ ��కష్న్ 4 ల� �వ��ం�న �ా్ర�ప��కక� అనుగ�ణం�ా మ�ందసుత్ అర్హత
��ాధ్రణ ప���త్ �ేయబడ�త�ం��. ఆ��్థక స�యం ��రక� ఒక ���� ఊ�త్మకం�ా��
అర�్హల�ౖన పకష్మ�ల�, ఆ��్థక స�యం దరఖ�సుత్ అవసరం ల�దు. అ�నపప్ట���, �ీ���ంగ్
ప్ర�య
� ల� ���� ల��� ����ర� సహక��ం��ల� మ��య� మ�ందసుత్ అర్హతను
�ర్ణ �ంచడంల� సంబంధం గల వయ్��త్గత ల��� ఆ��్థక సమ���రం మ��య�
��క�య్��ంట�షన్ ఇవ్వవల�ిం���ా ఆ�ంచబడ���ం��;
b. ఆ��్థక స�యం దరఖ�సుత్ ప్ర�య
� , ���ల� ఆ��్థక అవసరం �క్క �ర్ణ య��న్
�సు��వడం�� ససంబంధం గల వయ్��త్గత ల��� ఆ��్థక సమ���రం మ��య�
��క�య్��ంట�షన్ ��రక� సహక��ంచవల�ిం���ా ���� ల��� ����ర� నుం��
ఆ�ంచబడ���ం��;
c. ���� ఆసుప�్ర నుం�� ���ా్చర్జ్ �ావ����� మ�ందు ������ FAP �క్క �ాడ�క ��ష
�ా�ాంశంల� MHHS �క్క FAP గ���ం� ������ ��ట��ి��షన్ ఇవ్వడం�� స� ఒక వయ్��త్
FAP �� అర�్హల� �ా�� అ� �ర్ణ �ంచడంల� MHHS స��త�క���న ప్రయ��న్ల� �ేసత్ ుం��.
అం�ే�ాక�ం��, MHHS �క్క FAP గ���ం� ��గ�లక� �ె�యజ�య����� MHHS ఈ
��ం� �� చరయ్ల� �సుక�ంట�ం��:
i. అసంప�ర్ణ దరఖ�సుత్ల�: ఒక��ళ ���� మ��య�/ల��� క�ట�ంబం ఒక

అసంప�ర్ణ ��న దరఖ�సుత్ను సమ��ప్��త్ , �ా్రరంభ దరఖ�సుత్ అందుక�నన్ నల��ౖ
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ఐదు (45) ���లల��ా, ఎట�వంట� అదనప� సమ���రం ల�క ��క�య్��ంట�షన్

అవసర� �వ��సత్ ూ MHHS ఒక ��తప�ర్వక ��ట��ి��షన్ను అందజ�సత్ ుం��.

ii. ���� ��్టట్��ంట్స్: అందుబ�ట�ల� గల ఏ��ౖ�� ఆ��గయ్ �మ� కవ��� గ���ం�

MHHS �� �ె�యజ�యవల�ిన బ�ధయ్త �����న
ే � �ె��� ��్టట్��ంట్ ���� ��్టట్

��ంట్స్ ల� ఉంట�ం�� మ��య� MHHS FAP �క్క ��ట�సు, ఆ��్థక

స�యం అడగ������ ఒక ట���� న్ నంబర� మ��య� ఆ��్థక స�యం
��క�య్��ంట�
్ల �� ందగల ��బ్��ౖట్ అడ్రసు ఉంట��.

iii. MHHS ��బ్��ౖట్: ఆ��్థక స�యం దరఖ�సుత్ ప్ర�య
�
�క్క �వరణ��, ఆ��్థక
స�యం అందుబ�ట�ల� ఉంద� MHHS �క్క ��బ్��ౖట్ ల� బ��ా కనబ�ే

ప్ర�ేశంల� ��ట�సును �� స్్ట �ేసత్ ుం��. MHHS ��బ్��ౖట్ ��ౖ:

http://www.memorialhermann.org/financialassistanceprogram/,
FAP ప్ర�ారం ఎవర� కవర్ అవ���ర� మ��య� ఎవర� కవర్ �ార� అ��

�� ్ర ��ౖడర్ల జ������ MHHS ��� FAP�, �ా���ీ�� ��ష �ా�ాంశం, ఆ��్థక

స�యం దరఖ�సుత్ మ��య� ��� ��్ల ంగ్ మ��య� కల�కష్న్స్ �ాల�ీ� ��బ్
��ౖట���ౖ �� స్్ట �ేసత్ ుం��: ��్ల ంగ్ మ��య� ��కరణల �ాల�ీ.

iv. అభయ్ర్థన��ౖ అందుబ�ట�ల� గల ��క�య్��ంట�
్ల : FAP ప్ర�ారం ఎవర� అర�్హల�

అవ���ర� మ��య� ఎవర� అర�్హల� �ార� అ�� �� ్ర ��ౖడర్ల జ������ MHHS ���

FAP� �ాడ�క ��ష �ా�ాంశం, ఆ��్థక స�యం దరఖ�సుత్ మ��య� ��� ��్ల ంగ్

మ��య� కల�కష్న్స్ �ాల�ీ ల �క్క ఉ�త ��పర్ �ా�ీల� అతయ్వసర ���గం

మ��య� ఆసుప�్ర �����్టష
� న్ ప్ర�ే�ాలల� అభయ్ర్థన��ౖ ��్ల ంగ్ మ��య� ��కరణల�
�ాల�ీ అందుబ�ట�ల� ఉంట��.

d. ట�్రన్స్య��యన్ ల��� ఎక్స్�ీ��యన్ ��్వ�ా ���
� �ట్ �� ్కర్ల �� స� ���� ల��ా ����ర�
�క్క �ె�్లంప� �ామ�ా్థ��న్ అం��ం�ే బయట� బ��రంగం�ా అందుబ�ట�ల� గల సమ���ర
మ�ల�ల ఉప�గం;
e. MHHS వదద్ అం��ంచబ��న మ�నుపట� ��వల ��రక� అందు���ా�స్య�నన్ ���� �క్క
బ��� ఖ���ల� మ��య� ���� �క్క �ె�్లంప� ల��� �ర్చ� ఋణం చ��త్ర �క్క ఒక
స�కష్;
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f. MHHS ��్వ�ా అం��ంచబ�ే ఆ��్థక స�య �ా్థ�ల� ఆ��యం, క�ట�ంబ ప��మ�ణం
మ��య� FPL ��ౖ ఆ��రప�� ఉంట��. ఆ��్థక స�యం ��రక� �మ� ల�� ల���
త��నంత�ా �మ� ల�� ��ండ� ర�ాల ��గ�ల� దరఖ�సుత్ �ేసు��వచు్చ; మ��య�
g. ఆ��్థక స�యం ��రక� ���� �క్క అర్హత ఈ ��ం� �� �ా్ర�ప��క��ౖ ఆ��రప�� ఉంట�ం��
మ��య� ���� �క్క ఆ��్థక �ి్థ���ౖ, ఆ��ధ్క ప���్థ త
ి �లను ��ల��ంచడం మ��య�
మ�డవ పకష్ ఆ��గయ్ సంరకష్ణ ప్ర�జ��ల లభయ్త ఆ��రప�� �ే���ా ఉంట�ం��.
సమ�ఖయ్ ప్రభ�త్వం ��్వ�ా FPL మ�రగ్ దర్శ�ాల� ప్రచు��ంపబ��న త�ా్వత అర్హత
మ�రగ్ దర్శ�ాల� సంవతస్�ా��� ఒక�ా�� సవ��ంచబడ����. ��ం� ద ����్కనన్
మ�రగ్ దర్శ�ాల ప్ర�ారం అ��క ఆ��యం గల క�ట�ంబ�ల� �ె�్లంప� �ా్లన్ ప��గణన ��రక�
�ీ��న్ �ేయబడవచు్చ.
3. ���� ఆ��్థక స�యం అర్హత: ఆ��్థక స�యం ��రక� అర్హత �ా��ం�న �మ� ల�� ల�క త��నంత

�మ� ల�� ��గ�లక� అం��ం�ే �ా��లను �ర్ణ �ంచ����� FPLs ��ౖ ఆ��రప�� ��ం� �� �ా్ర�ప��క
ఉప���ంచబడ�త�ం��. త��న �మ� ల�� ��గ�ల� తపప్�స���ా ����ట� ��రక� అర్హల� �ావ�����
మ�ందు �ా�� �మ� �ల్ �ే�ంచుక�� ఉం���. ��గ�లక� AGB క��న్ ఎక�్కవ�ా ����జ్
�ేయబడల�ద� ��ాధ్��ంచ����� ఆ��్థక స�య���� అర�్హల� గల ��గ�లక� అం��ం�ే �ా��ల�
AGB �ాతం ప���త�లక� ప్ర��ా స���ంచబడ���.
a. ఉ�త సంరకష్ణ:
i. ఒక��ళ �మ�ల�� ���� �క్క �ా��ష్క సూ
్థ ల క�ట�ంబ ఆ��యం, సూ
్థ ల ఆ��య
ఆ��్థక స�యం అర్హత పట�్టకల� ����్కనన్�ధం�ా ప్రసత్ ుత సమ�ఖ్య ��ద��క
మ�రగ్ దర్శ�ాల �క్క ��ండ� వందల (200%) �ా�����సమ�నం ల��� తక�్కవ
ఉంట�, ���� (ఎ��జ్�ట్ A - అమ�ంట్స్ జనర� �ల్్డ ల��� ఇతర బ�ధయ్��య�త
పకష్మ�ల���్కంప�) ఉ�త సంరకష్ణక� (100% �ా��) అర�్హలవ���ర� మ��య�
అ��ంట్ బ�య్ల�న్స్ �క్క ఏ ���ా��� క��� ర�ణప�� ఉండర�.
ii. ������ర్ ��్వ�ా �ా్రథ�క ఆ��గయ్ కవ��� గల ��గ�ల� మ��య� �������డ్
��్వ�ా ��్వ�య కవ����� అర�్హల�ౖన�ార� �������డ్ �ల్ �ే�ిన త�ా్వత ఉనన్ ఏ
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బ�య్ల�న్స్ ��ౖన అ��� వంద (100%) �ాతం �ా��� �� ందు�ార� మ��య�
THMP ల��� �ర్వ��ంచబ��న �������డ్ �ె�్లంప���ర�� నుం�� �ర్ణ �ం�న
���ా అందుక����ార�.
b. �ా�� �ేయబ��న సంరకష్ణ:
i. ప్రసత్ ుత సమ�ఖయ్ ��ద��క మ�రగ్ దర్శ�ాల ప్ర�ారం �ా��ష్క క�ట�ంబ ఆ��యం
��ండ� వందల �ాతం (200%)క��న్ ఎక�్కవ �ా� ��ల�గ� వందల క��న్
(400%) తక�్కవ గల ��గ�ల�/వయ్క�త్ల� �మ� ��గ�లక� అమ�ంట్ జనర�్ల �ల్్డ
(AGB) క� ����జ్ల �ా���� అర�్హల� �ావచు్చ.

ii. ��గ�ల ఆసుప�్ర �ల�్లల��ౖ ����� �ె�్లం���స్న
బ��� అ��ంట్ బ�య్ల�న్స్ గల �ార� ఈ ��ం� �� �ా్ర�ప��కను క��� ఉంట� �ా����
అర�్హల� �ావచు్చ: 1) బ�య్ల�న్స్ వయ్��త్ �క్క �ా��ష్క సూ
్థ ల ఆ��యం క��న్ ప��
�ాతం (10%) ఎక�్కవ ఉంట�; 2) ����న �ల్ బ�య్ల�న్స్ �తత్ ం ల��� ���ల�
���ా�న్ �ె�్లంచల�క�� �ే; మ��య� 3) �ల్ బ�య్ల�న్స్ క�సం $5,000 ఉంట�. ఈ
ప���్థ త
ి �లల�, అర్హత ��ాధ్రణ �ేయ����� సంబం��ం� ���� ల��� ����ర� FAP
ప్ర�య
� క� సహక��ం��ల� మ��య� వయ్��త్గత ల��� ఆ��్థక సమ���రం మ��య�
��క�య్��ంట�షన్ ఇవ్వవల�ిం���ా ఆ�ంచబడ���ం��. ఒక��ళ ఆ���ంచబ���ే
����న అవ�ట్�ా్టం��ంగ్ అ��ంట్ బ�య్ల�న్స్ల ��రక� ���� తన క�ట�ంబం �క్క
�ా��ష్క సూ
్థ ల ఆ��యంల� ప�� �ా����� �ంచక�ం�� ల��� AGB �ా��
వ��త్ం�న �దట ఏ�� తక�్క�� అ�� ల��� ���� ఆ��్థక �ి్థ��� ఏ�� అతయ్��క
ప్ర�జనకర����ే ఆ ���త్�న్ �ె�్లంచవల�ిన బ�ధయ్తను క��� ఉంట�ర�.
4. మ�ందసుత్ అర్హత: ��ం� ద జ���� �ే�ిన ఏ�ై�� ఒక �ా్ర�ప��క చూ�ిన �దట �మ� �ేయ�
��గ�ల� అర�్హల��ా ��ాధ్��ంచబడవచు్చ. క�సం ఒక �ా్ర�ప��క అ��� చూపబ���ే,

ఆ��యం �క్క ����క ర��వ�ను అడగబ� ర�. ���� �క్క క�ట�ంబ ఆ��యం FPL క��న్
��ండ� ��ట్ల � తక�్కవ మ��య� ���� ��ౖదయ్పరం�ా అవసర���న ����జ్లక� వంద �ాతం (100%)
త��గ్ంప�క� అర�్హల� అ� ��ం� �� జ���� చూప�త�ం��. �మ� �ేయ� ������ మ�ందసుత్ అర్హత
�ీ���ంగ్ అ���� ��ౖదయ్పరం�ా అవసర���న స��్వసులను అందుక�నన్ త�ా్వత �ాధయ్���నంత
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త్వర�ా మ��య� ఆ స��్వసుల ��రక� ఏ�ై�� �ల�్ల �క్క జ����� మ�ందు�ా ప���త్

�ేయబ���. సం��వయ్ మ�ందసుత్ అర్హత గ���ం� �ె�యజ�యబ��నప�డ�, మ�ందసుత్ అర్హత
స�కష్ ప్ర�య
�
ప���త్ �ేసత్ ునన్ వయ్వ��ల� మ�పప్� (30) ���ల వరక� MHHS ఎవ�����

���� �క్క ��్టట్��ంట్ ���ి ఉంచుత�ం��. మ�డవ పకష్ం �మ� గల ��గ�ల� (�������డ్

వంట� �ాష్ట � ల��� �ా్థ�క స�యత �� ్ర �ా�ంల� �ాక�ం��) మ�ందసుత్ అర్హతక� ప��గణ�ంచబడర�
మ��య� ఆ��్థక స�యం ��రక� దరఖ�సుత్ను ఇవ్వవల�ి ఉంట�ం��.

a. ఈ ��ం� �� �ా్ర�ప��కను క��� ఉనన్ �మ� ల�� ��గ�ల� అతయ్వసర ల��� ��ౖదయ్పరం�ా
అవసర���న ����జ్లక� ఒక వంద �ాతం (100%) త��గ్ంప�క� ��్వ�ా అర్హత క���
ఉం�ే�ా���ా ప��గణ�ంచబడ��ర�:
i.

��ాశ�య�ల� ల��� ��ాశ�య ��్ల�క్ నుం�� రకష్ణ అందుక�నన్�ార�;

ii.

మ��ళల, ��వ�ల మ��య� �ిల్లల �� ్ర �ా�ంలల� �ాల�గ్���ార� (WIC);

iii.

ఫ�డ్ �ా్టంప్ అర్హత;

iv.

స�ి్ల ��ంటల్ నూయ్ట�ష
్ర న్ అ�ి�్ట న్
� స్ �� ్ర �ా�ం (SNAP);

v.

ఇతర �ాష్ట � ల��� �ా్థ�క స�యక �� ్ర �ా�ంలక� అర్హత గల�ార� (ఉ��.,
�������డ్ ��ప్ండ్-�ౌన్);

vi.

�ెల్ల �బ�ట��య్ �ర���మ��ా తక�్కవ ఆ��యం/�ా�� గృహ��కరయ్ం
అం��ంచబ��న�ార�;

vii.

��ౖదయ్ ��వల ��రక� �ధుల మం�ర� స�యం �క్క ర�ీదు;

viii.

���� తరప�న ఎవర� సప్ం��ంచల�� మ�న�ిక అశకత్ త;

ix.

ఇట�వ� వయ్��త్గత ���ాల�;

x.

�ా�ా�ారంల� �ా�ా�ార�ాసం;

xi.

���� �క్క ఆ�ిత్ ఏ�ో �ె�యక�ం�� అతను మరణ�ంచడం; ల���

xii.

ఒక ఎల�ా్ట��ంగ్ �� ్క��ంగ్ �డల్ ��్వ�ా ��ాధ్��ం�న �ధం�ా (��ం� ద
�వ��ంచబ��ం��).

b. ఎల�ా�్ట �ంగ్ �� ్క��ంగ్ �డల్: అర్హతను ��ాధ్��ంచ����� అవసర���న ఆ��్థక
��క�య్��ంట�షన్ �మ�ల�� ���� ల��� ����ర� ఇవ్వక�� �ే ల��� FAP దరఖ�సుత్ను
ప���త్ �ేయక�� �ే, ఒక ఎల�ా్ట��క్ �� ్క��ంగ్ �డల్ (ESM) ఉప���ం� అ��ంట�

పేజి 17 యొకక్24
�ీ��న్ �ేయబడ�త�ం��, ఇ�� ఆ��్థక తరగ�, గత ����ట� సర�ద్బ�ట�, ఉ�ో య్గం, �ప్ ��డ్,
వయసు, �ె�్లంప� చ��త,్ర గత ��కవ�� �ేయ� ర�ణం, అ��ంట్ బ�య్ల�న్స్ మ��య�
అ��్మట్ �� ్కర్ �ేర్చ����� �ా్ర�ప��క��ౖ ఆ��రప�� �� ్కర్ల ను �సుత్ం��. ఒక��ళ ESM
�� ్కర్ ఒక అ��క సం��వయ్తను సూ���త్ , అ��ంట్ FAP �� అర్హత �ా��సత్ ుం��, �మ�
�ేయ� అ��ంట్ ఈ FAP �� అనుగ�ణం�ా మ�ందసుత్�ా ఆ���ంచబ��న FAP
�ా���� �ర్ణ �ంచబడ�త�ం��.
5. అర్హత సమయ వయ్వ��:
a. �మ� ల�� ��గ�లక�, ఆ��్థక స�యం మ��య� మ�ందసుత్ అర్హత ��ాధ్రణల� అ�న్ ఓ��న్
��ల్్ఫ-�ె�్లంప� బ�య్ల�నుస్ల� మ��య� ప్రసత్ ుత సంరకష్ణ ఘటన ప�న�ావృతమ��య్ ప్ర��వం
ఉంట�ం��. ���� �క్క అర్హత, �� ్ర �ీజర్ ��కష్న్ 3 ల� ����్కనన్ అం�ాల��ౖ ఆ��రప��
�ర్ణ �ంచబడ�త�ం�� మ��య� త్వ��త ల��� స�ాలంల� �ె�్లంప�ల� �ేయడం ��సం
ప్ర�క�లం�ా ఉండదు. ������ాట�, ఆ��్థక స�యం దరఖ�సుత్ను ప���త్ �ే�ిన ��గ�లక�
���� నుం�� తదుప�� చరయ్ అవసరం ల�క�ం���� �ాబ� �� ఆర� ��లలక� అదనప� ఆ��్థక
స�యం జ����ేయబడ�త�ం��. ఆర� (6) ��లల వయ్వ��ల� క��� ���� �క్క ఆ��్థక �ి్థ�ల�
వ�్చన ఏ��ౖ�� వసుత్ర���ణ� మ�ర�ప్లను ���� MHHS క� �ె�యజ��త్ ార�, ఇ�� ఈ మ�ర�ప్
జ����న మ�పప్� (30) ���ల ల�పల ఆ��్థక స�యం �క్క అర్హతను ప్ర���తం
�ేయవచు్చ క�ట�ంబ ఆ��యంల� వసుత్ర���ణ� అ�వృ��ధ్� �ె�యజ�య�టల� ����
�క్క ��ౖఫలయ్మ�, అ�వృ��ధ్ జ����న త�ా్వత MHHS ��్వ�ా ఆ��్థక స�యం �క్క
ఏ�ై�� �బంధనను రదుద్ �ేయవచు్చ.
6. అతయ్వసర ల��� ��ౖదయ్పరం�ా అవసర���న స��్వసుల�: ఒక ఆసుప�్ర ��ట్ట ం� గ్ల� అం��ం�ే అతయ్వసర
ల��� ��ౖదయ్పరం�ా అవసర���న స��్వసులక� ఆ��్థక స�యం ప���తం �ేయబ��ం��. ���� �క్క
�ె�్లం�ే �ామ�ా్థ���� సంబంధం ల�క�ం��, అతయ్వసర ��ౖదయ్ �ి్థత�లక� ���తస్క� సంబం��ం�
సమ�ఖయ్ ల��� �ాష్ట � చట�్టలక� అనుగ�ణం�ా MHHS �క్క బ�ధయ్తల� ల��� ఆచరణలను
మ�ర్చ����� ఈ ��కష్న్ ల� ఏ��య�నూ ఉ�ేద్�ంచబడల�దు.
7. దరఖ�సుత్ ప్ర�య
�
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a. ఎల� దరఖ�సుత్ �ేయ��: జతపరచవల�ిన ��క�య్��ంట�షన్�� �ాట� ఆ��్థక స�యం
దరఖ�సుత్ ప���త్ �ేయబ��, సమ��ప్ంచబ���. ��ం� �� MHHS ��బ్��ౖట్ ల� �ౌన్ల�డ్
�ేసు��వ����� దరఖ�సుత్ �క్క ఉ�త �ా�ీల� అందుబ�ట�ల� ఉ��న్�:
http://www.memorialhermann.org/financialassistanceprogram/. అతయ్వసర
���గం మ��య� ఆసుప�్ర �����్టష
� న్ ప్ర�ే�ాలల� ఉ�త ��పర్ �ా�ీల� క���
అందుబ�ట�ల� ఉంట��. ���ల్ ల��� 713-338-5502 ల��� 1-800-526-2121��
�ాల్ �ే�ి, 5� ఎంచు��వడం ��్వ�ా క��� ఉ�త ��పర్ �ా�ీలను �� ందవచు్చ.
b. దరఖ�సుత్��ర�ల� ప���త్ �ే�ిన దరఖ�సుత్ను మ��య� జతపర�న ��క�య్��ంట్ల �� ఆసుప�్ర
�క్క ఆ��్థక ����స్లర్ క� పంపవచు్చ ల��� �ాట�� ఈ ��ం� ద �ె��ిన �ర���మ�క�
���ల్ �ేయవచు్చ. సమ���ర �ెస్్క క� ���్ళ ఆ��్థక ����స్లర్ �� మ�ట�్ల��ల� అడగడం
��్వ�ా ��గ�ల� ఆసుప�్ర ఆ��్థక స�య ����స్లర్ ను కను��నవచు్చ. దరఖ�సుత్ ప్ర��య,
దరఖ�సుత్ �ంపడంల� స�యం ల��� సమ��ప్ంచబ��న దరఖ�సుత్ �క్క �ి్థ��
�ెల�సు��వ����� గల సం�ే�ల ��రక� స�యం �ేయ����� ఆసుప�్ర ఆ��్థక ����స్లర�్ల
వయ్��త్గతం�ా ఆసుప�్ర వదద్ అందుబ�ట�ల� ఉంట�ర� ల��� �ర� 713-338-5502 ల��� 1800-526-2121�� �ాల్ �ే�ి, 5� ఎంచు��వచు్చ.
c. ప���త్ �ే�ిన దరఖ�సుత్లను ఎక్క���� పం�ా�:
Memorial Hermann Health System
Attn: Financial Assistance
909 Frostwood
Suite 3:100

Houston, Texas 77024
-ల����ాయ్క్స్: 713-338-6500
d. ఆ��్థక స�యం ల��� మ�ందసుత్ అర్హతను ప��గణనల��� �సు��వల�ిన అభయ్ర్థనల� ఈ
��ం� ద ����్కనన్ వయ్క�త్లల� ఎవ���ే అ��� దరఖ�సుత్ వయ్వ�� ల�ప�న
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�ా్రరం�ంచబడవచు్చ: (i) ���� ల��� ����ర�; (ii) ���� ల��� ����ర� �క్క

ప్ర����; (iii) ����/దరఖ�సుత్��ర� తరప�న MHHS �క్క ప్ర���� (iv) �����
చూసుత్నన్ ��ౖదుయ్ల�.

e. ఈ FAP ల� ఎక్క�ై�� స�� ఇతర��్ర ����్కనన్ ప��గణనల�� సంబంధం ల�క�ం��, ఆ��్థక
స�యం దరఖ�సుత్ ప్ర�య
� ల� సహక��ంచడం మ��య� ప���త్�ా �ాల�గ్�� బ�ధయ్త ������
అ� ఉంట�ం��. ఇందుల� ఏ�ే� అందుబ�ట�ల� గల మ�డవ పకష్ం ఆ��గయ్ కవ���
గ���ం�న సమ���రం అం��ంచడం; ప్రభ�త్వ ల��� ఇతర �� ్ర �ా�ంల (ఉ��. ������ర్,
�������డ్, మ�డవ పకష్ం బ�ధయ్త, ���మ్ బ���త�ల �ధుల� �దల�ౖన�) ��్వ�ా �ధుల
��రక� దరఖ�సుత్ �ేయ����� అవసర���న అ�న్ ��క�య్��ంట�షన్ మ��య� స��్ట�ి��షన్స్
సమయ�ను�ారం�ా ��ర��ా అం��ంచడం ల��� ఇతర ఆ��్థక స�యం ��రక� ���� �క్క
అర్హతను ��ాధ్��ంచడం ఉ��న్�. అల� �ేయడంల� ��ౖఫలయ్ం ���� �క్క ఆ��్థక స�యం
దరఖ�సుత్ �క్క ప��గణన��ౖ ప్ర�క�ల ప్ర��వం చూపవచు్చ. MHHS �క్క దృ�ి్ట��
బలవంతప� ప���్థ త
ి �ల� �సుక��ాబ���ే తపప్, MHHS �క్క అభయ్ర్థన ల�పల
మ�పప్� (30) ���లల� సమ���రం, స��్ట�ి��షన్ మ��య� ��క�య్��ంట్స్ ఇ�ా్వ�స్
ఉంట�ంద� ��గ�లను అడ�గ���ర�. మ�ందసుత్ అర్హత సందరభ్ంల� �న�, ఆ��్థక
స�యం ��రక� దరఖ�సుత్ను ���� (ల��� ����ర�/ప్ర����) ప���త్ �ేయ�� మ��య�
సంతకం �ేయ��.
f. ఆ��్థక స�యం ��రక� దరఖ�సుత్ �ే�� ప్ర�య
� ల� ఆ��్థక ����స్లర్ దరఖ�సుత్��ర�క�
స�యం �ేయగల�గ���ర�. ఒక��ళ ���� మరణ���త్, మ��య� బ�ధయ్త గల వయ్��త్
గ���త్ంచబడక�� �ే, అందుబ�ట�ల� గల సమ���రం మ��య� ��క�య్��ంట్ల ను ఉప���ం�
MHHS ప్ర���� అభయ్ర్థనను ఉతప్నన్ం �ేయవచు్చ మ��య� దరఖ�సుత్ను ప���త్
�ేయవచు్చ.
8. క�ట�ంబ ఆ��యం:
a. క�ట�ంబ ఆ��యం �ర��ించ�����, ఒక��ళ ������ అట�్ట ప��్రల� అందుబ�ట�ల� ఉంట�
గనుక, ఈ ��ం� �� ప��్రల�్ల ఒకట� ల��� అంతకంట� ఎక�్కవ �ాట�� అం��ంచవచు్చ. ����
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�క్క క�ట�ంబంల� ఒకర� క��న్ ఎక�్కవ మం�� ఉ�ో య్గం �ేసత్ ునన్ వయ్క�త్ల� ఉంట�, ప్ర�
వయ్��త్ ��ం� �� �ాట�ల� నుం�� ఒకట� ల��� ఎక�్కవ ��క�య్��ంట్ల ను ఇవ్వవల�ి ఉంట�ం��.
i. అతయ్ంత ఇట�వల ��ౖల్ �ే�ిన సమ�ఖయ్ ఆ��య పనున్ ��టర్న్;
ii. అతయ్ంత ఇట�వ� W-2 మ��య� 1099 �ారమ�ల�;
iii. అతయ్ంత ఇట�వ� �� స్ట బ్ (ల��� వ��త్��త్, �ర��ో య్గ ��్టట్��ంట్, �ామ��క
భద్రత ల�ఖ �దల�ౖన�ాట� �ా�ీ);
iv. నగదు ర�పంల� �ె�్లంచబ���ే యజమ�� నుం�� ��్టట్��ంట్; ల���
v. క�ట�ంబ ఆ��యం గ���ం� మ�డవ పకష్ం నుం�� ఏ�ై�� ఇతర ప���లన.
b. ఒక��ళ ��ౖన జ���� �ే�ిన ప్ర� క�ట�ంబ సభ�య్� (������ స�) ల��� స��్ట�ి��షన్��ౖ
సంతకం �ే�ిన�ా�� ఆ��య��న్ �ె��� ��క�య్��ంట్ల ల� క�సం ఒకట� ఇ�్చ�� మ��య�
స��్ట�ి��షన్��ౖ సంతకం �ే�ిన ���� అట�్ట ��క�య్��ంట�
్ల ���� ఇవ్వల�క�� ���
��క�య్��ంట�షన్ అం��ంచడంల� �ఫల���న ���� బట�్ట ఆ��్థక స�యం ��రక� దరఖ�సుత్
అసంప�ర్ణ ం�ా ���ంచబడదు.
c. మ�ందసుత్ అర్హత గల ���� �షయమ�ల� �న�, దరఖ�సుత్��ర� అ�ి్ల ��షన్ స��్ట�ి��షన్
��ౖ సంతకం �ేయ��. దరఖ�సుత్��ర� వసుత్ర���ణ� తప�ప్డ� సమ���రం ఇ��్చర�
త�ా్వత ఇ�్చన ర��వ�ల� �ర��ి��త్ MHHS �ర్ణ య��న్ ��న��్క �సు��వచు్చ ల���
సవ��ంచవచు్చ.

అదనప� ��క�య్��ంట�షన్: MHHS �క్క FAP ��రక� ఆసుత్ల� ల��� ఖర�్చల ��క�య్��ంట�షన్

అవసరం ల�దు. అ�నపప్ట���, ఈ FAP �� అనుగ�ణం�ా అర�్హల��య్ ���త్లక� సమ�నం�ా ల���
ఎక�్కవ�ా గల ఆ��్థక ���త్ల ��రక� అభయ్ర్థన మదద్ త� ��రక� ఆ��్థక ఇబ్బం��� చూ�� ఆసుత్ల�,
ఖర�్చల� ఆ��యం, బ��� ఉనన్ బ�ా�ల� ల��� ఇతర ప���్థ త
ి �ల గ���ం� అదనప�
��క�య్��ంట�షన్ అం��ంచ����� దరఖ�సుత్��ర�ల� ఎంచు��వచు్చ.

9. తప�ప్డ� ల��� తప�ప్�ో వ పట�్టం�ే సమ���రం: ఒక��ళ, ����కల్ ఖర�్చల� �ె�్లం�ే �ామ�ా్థ��న్
గ���ం� దరఖ�సుత్��ర� ఉ�ేద్శప�ర్వకం�ా తప�ప్డ� ల��� తప�ప్�ో వ పట�్టం�ే సమ����ా�న్
అం��ం�నట�
్ల ��ాధ్��ంచబ���ే, MHHS దరఖ�సుత్��ర� �క్క ప్రసత్ ుత ల��� భ�షయ్త్
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దరఖ�సుత్లను �రస్క��ంచవచు్చ. దుర��ేద్శమ� ల�క�ం�� తప�ప్డ� సమ���రం అం��ం�య�నన్
పకష్మ�ల�, స���న సమ���రం అం��ం�న త�ా్వత ��� ఆ��రం�ా MHHS �ర్ణ యం
�సుక�ంట�ం��. ఉ�ేద్శప�ర్వకం�ా ���� అం��ం�న తప�ప్డ� సమ���రం��ౖ ఆ��రప�� ఒక��ళ ఆ��్థక
స�యం మం�ర� �ేయబ��య�నన్ట్ల ��ే, మ�ందు�ా మం�ర� �ేయబ��న ఆ��్థక
స�య��న్ MHHS రదుద్ �ేయవచు్చ, ఆ ఉదంతమ�ల� ���� నుం�� �ె�్లంప�ను ల��� బ��� ఉనన్
ఏ�ై�� ���త్�న్ ����� �� ంద����� MHHS క� చట్ట పర���న అ�న్ హక�్కల� ఉంట��. ఒక��ళ
తప�ప్డ� సమ���రం అం��ంచడం అ���� ఉ�ేద్శప�ర్వకం�ా �ాక�� �ే, స���ేయబ��న సమ���రం
ప్ర�ారం MHHS �ర్ణ య��న్ సవ��సత్ ుం��.
అంతర-సూచనల�:
���� బ��� �ాల�ీ (EMTALA మ��య� ట��ాస్స్ బ��� చట్ట ం అన్వ�ంప�)
ఆ��్థక స�యం �ాడ�క ��ష �ా�ాంశం
ఆ��్థక స�యం దరఖ�సుత్

��్ల ంగ్ మ��య� కల�కష్న్స్ �ాల�ీ
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ఎ��జ్�ట్స్:
ఎ��జ్�ట్ A – �ా��రణం�ా �ల్ �ే�ిన ���త్ల ల���్కంప�
ఎ��జ్�ట్ B – సమ�ఖయ్ ��ద��క మ�రగ్ దర్శ�ాల�

తర��ా� ���ల� ��న�ా��ంప�
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ఎ��జ్�ట్ A - అమ�ంట్స్ జనర�్ల �ల్్డ �ా�క�ల�షన్
అమ�ంట్స్ జనర�్ల �ల్్డ అ����, అతయ్వసర���న ల��� ��ౖదయ్పర���న స��్వసుల ��సం ������ర్ �ీ� ��రక� MHHS
ఉప���ం�ే ��్ల ంగ్ మ��య� ����ంగ్ ప్ర�య
� ��ౖ ఆ��రప�� ఉంట�ం��. ������ర్ నుం�� �తత్ ం

అనుమ�ంచద��న �ె�్లంప�, అట�వంట� ��్ల�మ�ల ��రక� �ల�్ల �ేయబ�ే �తత్ ం ����జ్ల�ే ����ంచబడ�త�ం��,
మ��య� AGB �ాతమ�ను ల���్కంచుటక� �ాను వ�్చన ఆ సంఖయ్ 1 నుం�� ��ి�య
� బడ�త�ం��.

IP (ఇన్����ంట్) ��రక� AGB % = ������ర్ IP అనుమ�ం�న �ె�్లంప�/ ������ర్ IP �తత్ ం ����జ్ల�

OP (ఔట్ ����ంట్) ��రక� AGB % = ������ర్ OP అనుమ�ం�న �ె�్లంప�/ ������ర్ OP �తత్ ం ����జ్ల�
�ా��ష్క �ా్ర�ప��కన, ఒ��్కక్క ఆసుప�్ర�� AGB ����ా ల���్కంచబడ�త�ం��, ఐ�ే, MHHS ఆసుపత�్రల�
అ�న్య�నూ ఆసుపత�్రల�న్ంట�ల�నూ అ�తక�్కవ AGB �ాతమ�ను అవలం��ాత్�.
��క�ాయ్ల�
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
University Place

ఇన్����ంట్
27%
21%
25%
37%
25%
28%
27%
25%
25%
27%
28%
49%

ఔట్ ����ంట్
11%
11%
10%
12%
13%
12%
11%
14%
11%
12%
16%
N/A

2020
2021 AGB ���త్ల� ఈ ��ం� �� �ధం�ా ఉ��న్�:
2018
2020
2021 ఆ��్థక సంవతస్రమ� (�ల�ౖ 2020 – �న్ 2018)
అమ�ంట్స్ జనర�్ల �ల్్డ OP: 11%
10%
30%
అమ�ంట్స్ జనర�్ల �ల్్డ IP: 27%
21%

తర��ా� ���ల� ��న�ా��ంప�

ఎ��జ్�ట్ B – సమ�ఖయ్ ��ద��క మ�రగ్ దర్శ�ాల�
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సమ�ఖయ్ ��ద��క మ�రగ్ దర్శ�ాలక� మ�ర�ప్ల� �ేయబ��నప�ప్డ� సూ
్థ ల ��లస�� ఆ��య ఆ��్థక స�యం అర్హత
పట�్టక ప�నసస్���ంచబ��ం��. పట�్టక సంవతస్�ా��� ఒకమ�ర� అప్�ేట్ �ేయబడ�త�ం��.

సూ
్థ ల ��లస�� ఆ��య ఆ��్థక స�యం అర్హత పట�్టక అన�ా, ఈ FAP ��ం� ద ఆ��్థక స�యం అర్హతను
�ర్ణ�ంచుటల� MHHS ఉప���ం�ే ప్రసత్ ుత ఆ��య పట�్టక.

సూ
్థ ల ��లస�� క�ట�ంబ ఆ��య ఆ��్థక స�యం అర్హత పట�్టక అ����, సంబం��త ప్రభ�త్వ సంస్థ ల�ే సమయ
సమయ���� �ేయబ�ే సవరణల ప్ర�ారమ� సమ�ఖయ్ ��ద��క మ�రగ్ దర్శ�ాల� మ��య� �� Harris County
Hospital District అర్హత పట�్టక �ద ఆ��రప�� ఉంట�ం�� మ��య� స�కష్ ��సం సదర� పట�్టక ఇక్కడ
అందుబ�ట�ల� ఉం��.

దయ�ే�ి ఈ ��ం� �� పట�్టక చూడం��:
Memorial Hermann Health System
సూ
్థ ల ఆ��య ఆ��్థక స�యం అర్హత పట�్టక

2019 సమ�ఖయ్ ��ద��క మ�రగ్ దర్శ�ాల� (FPG)
2020
2017

సూ
్థ ల �ా��ష్క ల��� ��ల�ా�� ఆ��యమ� క�ట�ంబ ��ౖ�ను బట�్ట ఆ��్థక స�య���� అర్హత�ా ఉంట�ం��.
క�ట�ంబ

FPG �క్క 100%

FPG �క్క 200%

FPG �క్క 400%

�ా��ష్క

�ా��ష్క

�ా��ష్క

��లస��

��లస��

��లస��

��ౖ�

ఆ��యమ�

ఆ��యమ�

ఆ��యమ�

ఆ��యమ�

ఆ��యమ�

ఆ��యమ�

1
2
3
4
5
6
7
8

$12,760
$17,240
$21,720
$26,200
$30,680
$35,160
$39,640
$44,120

$1,063
$1,437
$1,810
$2,183
$2,557
$2,930
$3,303
$3,677

$25,520
$34,480
$43,440
$52,400
$61,360
$70,320
$79,280
$88,240

$2,127
$2,873
$3,620
$4,367
$5,113
$5,860
$6,607
$7,353

$51,040
$68,960
$86,880
$104,800
$122,720
$140,640
$158,560
$176,480

$4,253
$5,747
$7,240
$8,733
$10,227
$11,720
$13,213
$14,707

8 మం�� క��న్ ఎక�్కవ ఉనన్ ఇండ్ల ��రక�: ప్ర� అదనప� వయ్��త్�� $
4,180 �ేర్చం��.
$4,480
$4,420

