خالصه سیاست کمک مالی به زبان ساده
Plain Language Summary of Financial Assistance Policy
درباره دریافت کمک مالی برای فاکتورتان
این بخش برای هر کسی است که خدمات بیمارستان را از
بیمارستانهای وابسته به منابع سالمتی تگزاس ( )THRدریافت
میکند .سیاست کمک مالی و خالصه آن به زبان ساده برای دریافت
کمک برای فاکتورتان به زبان انگلیسی و اسپانیولی و ،در صورت
درخواست ،به سایر زبانها موجود است .کمک مالی به فاکتور
پزشکان ،آزمایشگاههای بیرون ،یا سایر ارائهکنندگان تعلق
نمیگیرد.
چطور میتوانم برای دریافت کمک مالی واجد شرایط شوم؟
هر زمانی در حین اقامت خود در بیمارستان یا در روند صدور
فاکتور ،میتوانید در ارتباط با فاکتورتان درخواست کمک کنید .با
مرور درآمد ،داراییها یا سایر منابع ،بدهی شما را مشخص خواهیم
کرد .اگر درآمد سالیانه شما کمتر یا برابر با  022%خط فقر فعلی
فدرال باشد ،میتوانید مقداری کمک مالی دریافت کنید .جزئیات
مربوط به خط قفر فدرال در نشانی ذیل موجود است:
.http://aspe.hhs.gov/poverty/index.cfm
ممکن است واجد شرایط دریافت کمک برای همه یا بخشی از فاکتور
بیمارستان باشید .این کمک بر اساس مقیاس متغیری است که درآمد
سالیانه و اندازه خانوار شما را در آن لحاظ میگردد.
چطور میتوانم برای دریافت کمک مالی درخواست دهم؟
برای دریافت کپی رایگان فرم درخواست کمک مالی ،خالصه به
زبان ساده ،یا سیاست کمک مالی ،به وبسایت ذیل بروید:
 .www.texashealth.org/Financial-Assistanceهمچنین،
میتوانید کپیهای رایگان اوراق را دریافت کنید ،برای دریافت
کپیهای رایگان ،از طریق ایمیل درخواست دهید یا به صورت
حضوری در بیمارستان منابع سالمتی تگزاس ( )THRدر دفتر
پذیرش یا در  ،500 E Border Street Suite 1200آرلینگتون
تگزاس  76010آنها را دریافت کنید .میتوانید برای دریافت سیاست
کمک مالی یا فرم درخواست از طریق شماره  1.800.890.6034با
اداره خدمات مشتریان تماس بگیرید .در برخی موارد ،ممکن است
کمک مالی را بدون درخواست از بیمارستان دریافت کنید.
تشریفات ادارى
خودتان باید اطالعات مربوط به مزایای سالمتی ،درآمد ،داراییها و
سایر اوراق اداری را ارائه دهید که به واجد شرایط شدن شما کمک
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میکند .اوراق اداری ممکن است صورتحسابهای بانکی ،فرمهای
مالیات بر درآمد ،رسید دریافت چک ،یا سایر اطالعات باشد.
مراقبتهای اضطراری و پزشکی ضروری
اگر واجد شرایط کمک برای فاکتورتان باشید ،برای مراقبتهای
اضطراری یا پزشکی ضروری ،هزینه دیگری از شما نمیگیرند
مگر مبالغی که از افراد دارای بیمه برای همین نوع مراقبت دریافت
میشود .برای تعیین مبالغ کلی فاکتور ،از روش گذشتهنگر استفاده
میکنیم (یعنی مبلغ پرداختی بیماران دارای بیمه و شرکتهای
بیمهشان در سال قبل را مقایسه میکنیم).
فعالیتهای وصول
فاکتورهایی که  002روز بعد از اولین تاریخ صدور فاکتور پرداخت
نشوند در سابقه اعتباری شما یا ضامنتان گزارش میشود .شما یا
ضامنتان میتوانید برای دریافت کمک در فاکتورتان ،در هر زمانی
در حین روند وصول از طریق شماره  1.800.890.6034با اداره
خدمات مشتریان تماس بگیرید .ما به طور کلی بیماران را تعقیب
نمیکنیم ،اقدامی علیه اموال شخصی نمیکنیم ،و حقوق و دستمزد
کسی را توقیف نمیکنیم.

