
 خالصھ سیاست کمک مالی
 
 
 

بیمارستان ھانتینگتون متعھد است کھ خدمات درمانی را در دسترس بیماران ما قرار دھد و نیازھای مالی افرادی کھ استطاعت 
در ھمین رابطھ بیمارستان ھانتیگتون بھ بیماران واجد شرایط کھ خدمات . سازد ھای درمان ندارند را برآورده می پرداخت ھزینھ

اسناد  بیماران باید یک فرم درخواست را تکمیل نموده و . دھد کنند کمک مالی ارائھ می اورژانسی و ضروری پزشکی را دریافت می
 .باشد ر برگیرنده خدمات بیمارستان ھانتینگتون میاین سیاست تنھا د. تایید کننده خاص را ارسال کنند و  نیز واجد شرایط زیر باشند

 
 ھای مالی است؟ چھ کسی واجد شرایط دریافت کمک

ی پزشکی خود بھ کمک  بیمھ شده بھ صورت ناقص کھ برای پرداخت ھمھ یا بخشی از ھزینھ٬بیمھ نشده٬برنامھ ما بھ بیماران کم درآمد
٪ خط فقر 350آنھا برابر یا کمتر از   یط دریافت کمک مالی ھستند کھ درآمد خانودهزمانی بیماران واجد شرا. کند کمک می ٬دارند نیاز

 .ممکن است بیمارستان اطالعات بیشتری درخواست نموده و سرانجام بر اساس ھمان اطالعات تصمیم بگیرد. باشد) FPG(فدرال 
 

بیشتر از مبالغ عموماً  ٬نسی و ضروری پزشکیبرای خدمات درمانی اورژا ٬بیمارانی کھ واجد شرایط دریافت کمک مالی ھستند
در سیاست کمک مالی  Aتعریف شده است).  بھ پیوست  IRS   (r)501 در بخش  ABGکنند. ( ای پرداخت نمی ) ھزینھAGBمطالبھ شده (

 مراجعھ نمایید.
 

 دھد؟ این برنامھ چھ چیزی را پوشش می
خدمات زیبایی . دھد پوشش می ٬شود خدمات پزشکی ضروری را کھ در بیمارستان ھانتینگتون ارائھ می ٬برنامھ کمک مالی

 .انتخابی تحت پوشش این سیاست نیست
 

 توانم درخواست کمک مالی کنم یا سیاست کامل را بھ دست آورم؟ چگونھ می
 .فرم درخواست ھمراه با دستورالعمل تکمیل آن در پشت این سند وجود دارد

 
 توانید از ھرکدام از منابع زیر کمک بگیرید: برای راھنمایی در مورد تکمیل فرم درخواست یا درخواست یک نسخھ از سیاست می

 .عمل سرپایی یا اورژانس بیمارستان ٬ھای بستری در بخش •
از  بعد( ٬بعدازظھر 4:00صبح تا  8:00از ساعت  5324-397 626تماس با دفتر اداری از طریق شماره تلفن  •

 خدمات ترجمھ فوری موجود است). این ساعات پیام بگذارید
٬پاسادنا بلوار کالیفرنیا ٬از طریق ارسال نامھ بھ بیمارستان ھانتینگتون •  100W.جھت اطاع بخش  ٬Patient 

Financial Services  رایگان( 91109کالیفرنیا( 
 بعدازظھر روزھای دوشنبھ تا جمعھ 6:00تا  صبح 7:00از ساعت  ٬در البی اصلی بیمارستان Help Hupمراجعھ بھ  •
 www.huntingtonhospital.comھا از سایت  دانلود فرم درخواست و نسخھ سیاست •

 
 آیا کمک زبانی وجود دارد؟

 
ھمچنین . ھای فوق موجود است کنند در بخش ھایی کھ بیماران بھ آنھا صحبت می این سیاست و فرم درخواست بھ بیشتر زبان

 .ھای شفاھی وجود دارند مترجم
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