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ּפאָ ליסי
די ּפאָ ליסי ֿפּון  )”Bon Secours Health System, Inc (“BSHSIאיז צּושטעלן אינֿפאָ רמאַ ציע װעגן די בילינג אּון
זאַ מלּונג ֿפירּונגען ֿפאַ ר  BSHSIאַ קּוטע שּפיטאָ ל מעכירעס BSHSI .איז באַ גאַ נגען צּו ֿפאַ רזיכערן אַ קסעס צּו נױטיקע
קײן
געזּונטערהײט סערװיסעס ֿפאַ ר אַ לעמען BSHSI .האַ נדלט אַ לע ּפאַ ציענטן ,אױב זײ האָ בן אָ דער ניט האָ בן ַ
ַ
ֿפאַ רזיכערּונג ,מיט כשיוועס ,רעסּפעקט אּון רחמנות דּורך די ּפראָ צעסן ֿפּון אַ רייַנטרעטן ,צּושטעלּונג ֿפּון סערװיסעס,
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס
אּונטערטרייַבן ,אּון בילינג אּון זאַ מלּונג ּפראָ צעסן .די ּפאָ ליסי ,צּוזאַ מען מיט דעם ּפאַ ציענט ַ
טײל ֿ )r(501פּון דעם אינטערנאַ ל רעװענּוע
ּפאָ ליסי  ,איז געמאַ כט מיט אַ ּכװנה ֿפּון באַ ֿפרידיקן די באַ דערֿפענישן אין ַ
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס אּון נויטֿפאַ ל מעדיקאַ ל אָ ּפהיטּונג ּפאָ ליסיס,
קאָ דע ֿפּונ  , 1986אַ ז עס איז אַ מענדירט ,װעגן ַ
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס ,אּון סייכלדיקע בילינג אּון זאַ מלּונג
באַ גרענעצּונגען אױף אָ ּפצאָ לּונגען צּו ּפאַ סיקע מענטשן ֿפאַ ר ַ
זײן גערעכט אויסגעטייַטשט.
אָ נשטרענגען אּון זײ דאַ רֿפן ַ

גרײך
ֿפרײ שטייענדיק נויטֿפאַ ל צימער מעכירעס .אַ רשימה ֿפּון די
די ּפאָ ליסי צּולייגט צּו אַ לע  BSHSIאַ קּוטע אָ ּפהיטּונג אּון ַ
רײנגענּומען בסוף ֿפּון די ּפאָ ליסי .יעדע זאַ מלּונג אַ גענציע װאָ ס אַ רבעט אין נאָ מען ֿפּון  BSHSIװעט
מעכירעס איז אַ ַ
סײדן אַ נדערש סּפעציֿפיצירט ,די
באַ ערן אּון אָ נהאַ לטן די זאַ מלּונג ֿפירּונגען ֿפּון  BSHSIװאָ ס װערן אּונטן ֿפאַ רשריבןַ .
ּפאָ ליסי צוּולייגט ניט צּו ֿפיסישאַ נס אָ דער אַ נדערע מעדיקאַ ל צּושטעלטער ,אַ רייַננעמען אָ בער ניט לימיטעד צּו נויטֿפאַ ל
צימער ֿפיסישאַ נס ,אַ נעסטעסיאָ לאָ גיסטס ,ראַ דיאָ לאָ גיסטס אּון ּפאַ טאָ לאָ גיסטס.

סייכל
צײט
דעם סייכל ֿפאַ ר דעם ּפראָ צעדּור איז ֿפאַ ר  BSHSIצּו ריכטיק בילן אָ רעווען אּון שײך דריטן ּפאַ רטײ ּפײערס ,אין ַ
אּון באַ שטאַ נען מיט שײך געזעךן אּון רעגּולאַ ציעס.
זײן ריכטיק מיט אַ לע
 BSHSIאּון אַ לע קאָ נטראַ קטעד זאַ מלּונג אַ גענציע װעט ֿפאַ רזיכערן אַ ז צּוגעשטעלט סערװיסעס ַ
שײך ֿפעדעראַ ל ,שטאַ ט אּון לאָ קאַ לע געזעצן ,רעגּולאַ ציעס ,אּון ּכללים װאָ ס רעגירן די סערװיסעס ,אַ רייַנגענּומען דעם
ֿפער דעבט קאָ לעקשאָ ן ּפראַ צטיסעס אַ קט ( .)FDCPAאינ די הסּכמות מיט  ,BSHSIיעדע זאַ מלּונג אַ גענציע װעט
שטימען צּו האַ נדלען אַ לע ּפאַ ציענטן ,אַ רבעטאָ רערס אּון ביזנעס שוּתֿפים אין צּוזאַ מענהאַ נג מיט די מיסיע אּון װערט ֿפּון
 .Bon Secours Health Systemדערנאָ ך ,יעדע זאַ מלּונג אַ גענציע װעל באַ רעכטיקן אַ ז עס װעט בעסער נּוצן די
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בעסטע אינדוסטריע ֿפירּונגען ֿפאַ ר דּורכֿפירן סערװיסעס.
זײן
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס ּפראָ גראַ ם אּון ַ
 BSHSIװעט מאַ כן סייכלדיקע אָ נשטרענגען צּו ֿפאַ רזיכערן אַ ז די אינֿפאָ רמאַ ציע װעגן אּונדזער ַ
גלײך שּפראַ ך
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס אַ ּפליקאַ ציע אּון ּפאָ ליסיַ ,
נענקײט איז גאַ נץ קלאָ ר איבערגעבן אּון איז דאָ ֿפאַ רן ּפובליק .אּונדזער ַ
ַ
ֿפאַ ראַ
קיצור ,אּון בילינג אּון זאַ מלּונג ּפאָ ליסי ַזײנען דאָ ֿפאַ ר זען אָ דער דאַ ּונלאָ דינג אין  .www.fa.bonsecours.comאױף בעטן ,מענטשן

גלײך שּפראַ ך
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס אַ ּפליקאַ ציע אּון ּפאָ ליסיַ ,
ֿפרײ ֿפּון קאָ סט ,אַ קאָ ּפיע ֿפּון אּונדזער ַ
װעלן באַ קּומעןןַ ,
קיצור ,אּון אּונדזער בילינג אּון זאַ מלּונג ּפאָ ליסי  .אױף בעטן BSHSI ,װעט אױך צּושטעלן מענטשן מיט אּונדזער
ֿפײנאַ נשאַ ל
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס װעבּפלאַ ך אַ דרעס .מענטשן קענען אױך באַ קּומען אַ סיסטאַ נס ּכדי צּו אויסֿפילן די ַ
ַ
ֿפײנאַ נשאַ ל קאַ ּונסלערס אָ דער קאַ סירער אָ ֿפיסעס .די
אַ ס יסטאַ נס אַ ּפליקאַ ציע ֿפּון אַ לע אּונדזערע ֿפאַ רשרייַבּונג ערטערַ ,
זײנען דאָ אין די דעם ּפאַ ציענט ֿפאַ רשרייַבּונג ערטער .מענטשן מעגן
ֿפײנאַ נשאַ ל קאַ ּונסלערס אָ דער קאַ סירער אָ ֿפיסעס ַ
ַ
אױך גײן אין עטלעכע ֿפּון אּונדזערע אינֿפאָ רמאַ ציע שרייַבטישן אין יעדער שּפיטאָ ל װאָ ס איז אין די רשימה בסוף ֿפּון די
ֿפײנאַ נשאַ ל קאַ ּונסלערס אָ דער קאַ סירער אָ ֿפיסעס .מענטשן קענען
ּפאָ ליסי ּכדי צּו בעטן אַ סיסטאַ נס ּכדי צּו ֿפעגינען די ַ
גלײך שּפראַ ך
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס אַ ּפליקאַ ציע אּון ּפאָ ליסיַ ,
ֿפרײע קאָ ּפיע דּורך ּפאָ סטֿ ,פּון אּונדזער ַ
ַ
באַ קּומען אַ
בײ אָ נקלינגען אּונדזער קליענט סערװיס דעּפאַ רטמענט
קיצור ,אּון בילינג אּון אּונדזער בילינג אּון זאַ מלּונג ּפאָ ליסיַ ,
אַ ױף ( 804-342-1500 )Localאָ דער (.877-342-1500 )Toll Free

דעֿפיניציעס
לגעמײן מײנט די סּומעס באַ ֿפױלן אין אַ לגעמעײן צּו
ַ
לגעמײן (– )AGBסּומעס בילעד אַ ין אַ
ַ
סּומעס בילעד אין אַ
ּפאַ ציענטן ֿפאַ ר נויטֿפאַ ל אּון מעדיקאַ לי נױטיקע סערװיסעס װעלכע האָ בן ֿפאַ רזיכערּונג אױף די סערװיסעס.
זײן לימיטעד צּו ניט מער װי
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס װעלן ַ
זײנען ּפאַ סיק ֿפאַ ר ַ
באַ ֿפױלּונגען ֿפאַ ר ּפאַ ציענטן װעלכע ַ
זײנען באַ זירט אין די דּורכשניטלעך
סּומעס בילעד איִ ן אַ לגעמײן (“ֿ )”AGBפאַ ר די סערװיסעס .די באַ ֿפױלּונגען ַ
דערלױבטע סּומעס ֿפּון  Medicareאּון קאָ מערשאַ ל צאָ לערס ֿפאַ ר נויטֿפאַ ל אּון אַ נדער מעדיקאַ לי נױטיק אָ ּפהיטּונג .די
רײננעמען די סּומע װאָ ס דעם ֿפאַ רזיכער װעט באַ צאָ לן אּון די סּומע ,אױב עּפעס איז דאָ  ,װאָ ס דעם
דערלױבטע סּומעס אַ ַ
מענטש איז ֿפאַ ראַ נטוואָ רטלעך צּו באַ צאָ לן .די  AGBװערט גערעכנט דּורך דעם קּוק צּוריק אוֿפן ֿפאַ ר CFR 26
זײן ּפעריאָ דיש אַ מענדירט  .זען ֿ APPENDIX Aפאַ ר מער אינֿפאָ רמאַ ציע װעגן דעם AGB
 ,)§1.501(rװאָ ס קען ַ
אַ ראָ ּפרעכענּונג.
בײ אַ שּפיטאָ ל ּכדי צּו נאָ כגיין אָ דער זאַ מלען
זאַ מלּונג אַ גענציע  -אַ ”זאַ מלּונג אַ גענציע“ איז אַ ן ענטיטי ֿפאַ רקנאַ סט ַ
צאָ לּונג ֿפּון אָ רעווען.
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס אָ נהײב נאָ ך דעם
אַ ּפליקאַ ציע ּפעריאָ ד  -דעם אַ ּפליקאַ ציע ּפעריאָ ד ֿפאַ ר אָ רעווען צּו צוּולייגן אױף ַ
ערשטן בילינג ּפעריאָ ד אױסזאָ ג דאַ טע אּון ענדיקט נאָ ץ דעם ּ 240פעריאָ ד טאָ ג נאָ ך דעם ערשטן בילינג ּפעריאָ ד
אױסזאָ ג דאַ טע אָ דער לּפחות  30טעג נאָ ך  BSHSIצּושטעלט אַ אָ רעוו מיט אַ געשריבן נאָ טיס װאָ ס שטעל אַ טערמין
זײן
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס ַ
נאָ ך װעלכן מען קען אָ נהײבן אַ ן  .ECAאױב דעם ּפאַ ציענט װערט באַ וויליקט ֿפאַ ר ַ
קאַ ווערידזש איז קּוראַ נט ֿפאַ ר  240טעג אײדער אױף ניט-שלעכט כויוו אּון אָ ֿפן באַ לאַ נס אַ קאַ ּונטס אּון  240טעג נאָ ך
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס װאָ ס קּומען צּוריק אױף
זײער אַ ּפליקאַ ציעאּונטערשריֿפט דאַ טעּ .פאַ ציענטן באַ וויליקטט ֿפאַ ר ַ
געזּונטערהײט
ַ
זײן סקרינד ֿפאַ ר ֿפעדעראַ ל ,שטאַ ט אָ דער לאָ קאַ לע
צײט װעלן ַ
סערװיסעס במשך זײן  240באַ וויליקּונג ַ
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס ּפראָ גראַ ם איז ניט ֿפאַ רזיכערּונג.
ֿפאַ רזיכערּונג ּפראָ גראַ מען אין יעדע װיזיט .דעם ַ BSHSI
ֿפײנאַ נשאַ ל
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס  -װען אַ ניטֿ-פאַ רזיכערט מענטש מעג אויסמעקן אַ ז ּפאַ סיק ֿפאַ ר ַ
ּפרעסּומּפטיווע ַ
סיקקײט .אין די
ַ
אַ סיסטאַ נס אָ בער דעם מענטש האָ ט ניט צּוגעשטעלט אָ נהאַ לט דאָ קּומענטן נױטיק ּכדי צּו ֿפעסטיקן די ּפאַ
זײן
קאַ סעס די סּומעס ֿפּון דעם מענטש װעגן עסטימאַ טעד פאָ רגעלט אּון/אָ דער ֿפעדעראַ ל ּפאָ װערטי לעװעל קענען ַ
צּוגעשטעלט דּורך אַ נדערע מיטלען ,אַ זױ װי קרעדיט אַ גענציעס ,װאָ ס װעלן צּושטעלן גענּוג עװידענס צּו באַ רעכטיקן אַ ז
בײ
סיקקײט װערט באַ שטימט קאַ סע ַ
ַ
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נסּ .פרעסּומּפטיווע ּפאַ
מען זאָ לן צּושטעלן דעם מענטש מיט ַ
קאַ סע אּון איז בלױז עֿפעקיטװע ֿפאַ ר דעם דאָ זיקן עּפיזאָ ד ֿפּון אָ ּפהיטּונג.
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אויסערגעוויינלעך זאַ מלּונג אַ קציע ( - )ECAאַ ן  ,ECAלױט  IRSרעגּולאַ ציעס ,איז אײנע ֿפּון די ֿפאָ לגנדיקע:
ֿ פאַ רקױֿפן דעם כויוו ֿפּון אַ ן אינדיװידּועל צּו אַ ן אַ נדערן ּפאַ רטײ.
 אַ דווערס רעּפאָ רטינג צּו קרעדיט רעּפאָ רטינג אַ גענציעס אָ דער קרעדיט בּוראָ ס.
לײ נױטיק אָ ּפהיטּונג משום
 דעֿפערירןֿ ,פאַ רלייקענען אָ דער ֿפאַ רלאַ נגען צאָ לּונג אײדער צּושטעלן מעדיקאַ ַ
ניט-צאָ לּונג ֿפאַ ר אָ ּפהיטּונג צּוגעשטעלט ֿפריער.
 אַ קציעס װאָ ס דאַ רֿפן אַ לעגאַ לער ּפראָ צעס ,אַ רייַננעמען אָ בער ניט לימיטעד צּו:
 oשטעלן אַ ליען אױף אײגנטּום
ֿ oפאָ רקלאָ זינג אױף אמת אײגנטּום
 oצּוֿפעסטיקן אָ דער אָ נכאַ ּפן אַ באַ נק אַ קאַ ּונט אָ דער אַ נדערע ּפערזענלעכע אײגנטּום
 oאָ נהײבן סיװיל אַ קציע קעגן אַ ן אינדיװידּועלער
ֿ oפאַ רשאַ ֿפן אַ ן אַ רעסטירן ֿפּון אַ ן אינדיװידּועלער
זײן סאָ ביקט צּו אַ װערטער ֿפּון גּוף ֿפאַ רבינדונג.
ֿ oפאַ רשאַ ֿפן אַ ז אַ ן אינדיװידּועלער זאָ ל ַ
 oגאַ רניש די לױנען ֿפּון אַ ן אינדיװידּועלער
ֿפײלינג אַ טענה אין אַ באַ נקראָ ט ּפראַ סידינג איז ניט אַ ן .ECA
ַ
געזּונטערהײט קער ביל.
ַ
אָ רעוו  -דעם ּפאַ ציענט ,אָ ּפהיטּונג גיװער ,אָ דער ענטיטי ֿפאַ ראַ נטוואָ רטלעך ֿפאַ ר באַ צאָ לן אַ

דיזײנד צּו ֿפאַ רקלענערן דעם באַ לאַ נס װאָ ס דער אָ רעװ
ַ
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס ּפראָ גראַ ם ( - )FAPאַ ּפראָ גראַ ם
ּפאַ ציענט ַ
זײנען ניט ֿפאַ רזיכערט אָ דער אּונטערֿ-פאַ רזיכערט אּון ֿפאַ ר
באַ לאַ סט .דעם ּפראָ גראַ ם איז צּוגעשטעלט ֿפאַ ר אָ רעווען װאָ ס ַ
ֿפײנאַ נשאַ ל
ֿפײנאַ נשאַ ל ֿפאַ רֿפליכטּונג װאָ לט ֿפאַ רשאַ ֿפן איבעריקע ַ
װעלכע צאָ לּונג אין גאַ נצן אָ דער אין טײל ֿפּון די ַ
שװעריקײט.
ַ
זײן  ,ECAsדי אײנציקע ECA BSHSI
דערלױבטע  - ECAכאָ טש דעם גרױסן סעט ֿפּון אַ קטיװיטעטן װאָ ס קענען ַ
װעט אָ ננעמען אי ז אַ דווערס רעּפאָ רטינג צּו קרעדיט רעּפאָ רטינג אַ גענציעס אָ דער קרעדיט בּוראָ ס ,אַ ז נױטיק.
געזּונטערהײט
ַ
דריטערּ-פאַ רטײ ּפײער  -אַ ן אַ נדערער אָ רגאַ ניזאַ ציע ֿפּון די ֿפּון דעם ּפאַ ציענט (ערשטן ּפאַ רטײ) אָ דער
געזּונטערהײט סערװיסעס.
ַ
ֿפײנאַ נסינג ֿפּון ּפערזענלעכער
קער צּושטעלטער (צװײטער ּפאַ רטײ) ֿפאַ רבּונדן אין דעם ַ
ניט גענּוג ֿפאַ רזיכערט  -אַ מענטש װאָ ס האָ ט ֿפאַ רזיכערּונג אָ בער װערט בילעד גאַ נצע אָ ּפצאָ לּונגען ֿפאַ ר ניטֿ-פאַ רדעקט
זײנען ניט לימיטעד צּו Medicare :זעלבסט-
רײננעמען אָ בער ַ
בײשּפילן אַ ַ
ַ
סערװיסעס לױט זײער בענעֿפיט ּפלאַ ן.
רײדערס ,אַ אַ װ.
ֿפאַ רוואַ לטן דראָ גס ,מאַ קסימּום בענעֿפיטס דערלאַ נגט ,מאַ טערניטי ַ
קײן ֿפאַ רזיכערּונג.
ניט ֿפאַ רזיכערט ּ -פאַ ציענטן װאָ ס האָ בן ניט ַ

ּפראָ צעדּור
איטעמײזד אױסזאָ ג
ַ
ֿפרײ ֿפּון אָ ּפצאָ ל.
זײנער אַ קאַ ּונט װען זײ דאַ רֿפןַ ,
איטעמײזד אױסזאָ ג ֿפאַ ר ַ
ַ
אָ רעווען מעגן בעטן אַ ן
דיסּפּוטן
שרײבן
ַ
זײנער ביל .די אָ רעווען מעגן אָ נהײבן אַ דיסּפּוט אין
אַ לע אָ רעװען מעגן דיסּפּוט אַ ן איטעם אָ דער אָ ּפצאָ ל אין ַ
זײן ביל ,די סטאַ ף
אָ דער אױֿפן טעלעֿפאָ ן מי ט אַ קליענט סערװיס רעּפרעזענטאַ נט .אױב אַ ן אָ רעװ בעט דאָ קּומענטן װעגן ַ
דרײ
מיטגלידער װעלן נּוצן סייכלדיקע אָ נשטרענגען ּכדי צּושטעלן די ֿפאַ רלאַ נגטע דאָ קּומענטן ֿפאַ ר דעם אָ רעװ אין ַ
ביזנעס טעג.
בילינג ציקל
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דעם בילינג ציקל ֿפּון  BSHSIאָ נהײב אין די דאַ טע ֿפּון דעם ערשטן אױסזאָ ג BSHSI .מאַ כט סייכלדיקע
אָ נשטרענגען צּו נאָ טיֿפיצירן די אָ רעווען בעלּ-פה װעגן אּונדזער ( )FAPאּון װי אַ זױ זײ קענען באַ קּומען
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס אַ ּפליקאַ ציע .במשך דעם בילינג ציקל די אָ רעווען
אַ סיסטאַ נס ּכדי צּו ֿפאַ רענדיקן די ַ
מעגן באַ קּומען אָ נקלּונגען ,אױסזאָ גּונגען אּון בריװ ּכדי צּו נאָ כגיין קאָ לעקשאָ נס אּון צּו העלֿפן אָ רעווען מיט
רײן אַ לע בילינג אױסזאָ גּונגען אּון בריװ,
אַ לע ֿפראַ געס װעגן אּונדזער  FAP. BSHSIאױך נעם אַ ַ
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס װעבּפלאַ ץ ,אּון אַ קאָ נטאַ קט
אינֿפאָ רמאַ ציע װעגן צאָ לּונג מעטאָ דן ,צאָ לּונג אָ ּפציעסַ ,
נּומער ֿפאַ ר קליענט סערװיס.
אּונטן איז דעם ֿפאָ רּפלאַ ן ֿפּון אױסזאָ גּונגען אּון בריװ:
מען שיקט דעם אָ רעװ אַ ן אױסזאָ ג װען מען באַ שטימט אַ ז אַ ן אָ רעװ האָ ט אַ באַ לאַ נס צּו

באַ צאָ לן
אַ נאָ כֿפאָ לגן בריװ װערט געשיקט  30טעג נאָ ך די דאַ טע אױף דעם אױסזאָ גּ ,כדי צּו

זײן אַ קאַ ּונט איז אַ ריבער רעכט.
מיטטײלן דעם אָ רעוו אַ ז ַ
אַ צװײטע בריװ װערט געשיקט  30טעג נאָ ך די ערשטע בריװ ּכדי צּו מיטטײלן דעם אָ רעוו

זײן אַ קאַ ּונט איז דעלינקווענט.
אַ ז ַ
אַ דריטער אּון לעצטע בריװ װערט געשיקט  30טעג נאָ ך די צװײטע ּכדי צּו מיטטײלן דעם

זײן אַ קאַ ּונט איז ערנסט דעלינקווענט אּון די אַ קאַ ּונט קען װערן געשיקט
אָ רעוו אַ ז ַ
אױף אַ זאַ מלּונג אַ גענציע.
ּפרײמערי
ַ
 120טעג נאָ ך ֿפּון בילינג ציקל אַ ן אָ רעװ אַ קאַ ּונט װערט געשטעלט מיט אַ

זאַ מלּונג אַ גענציע אױב דעם באַ לאַ נס ֿפּון אָ רעװ איז נאָ ך ניט באַ צאָ לט אּון מען האָ ט
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס אַ ּפליקאַ ציע.
ניט באַ קּומט אַ ַ
ּפרײמערי
ַ
 120טעג נאָ ך ֿפּון בילינג ציקל אַ ן אָ רעװ אַ קאַ ּונט װערט געשטעלט מיט אַ

זאַ מלּונג אַ גענציע אױב דעם באַ לאַ נס ֿפּון אָ רעװ איז נאָ ך ניט באַ צאָ לט אּון מען האָ ט
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס אַ ּפליקאַ ציע.
ניט באַ קּומט אַ ַ
ּפרײמערי
ַ
 120טעג נאָ ך ֿפּון בילינג ציקל אַ ן אָ רעװ אַ קאַ ּונט װערט געשטעלט מיט אַ

זאַ מלּונג אַ גענציע אױב דעם באַ לאַ נס ֿפּון אָ רעװ איז נאָ ך ניט באַ צאָ לט אּון מען האָ ט
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס אַ ּפליקאַ ציע.
ניט באַ קּומט אַ ַ

אויסערגעוויינלעך זאַ מלּונג האַ נדלּונגען
זײנע זאַ מלּונג אַ גענציע שוּתֿפים מעגן דּורכֿפירן אַ ן  ECAאין די ֿפאָ רמע ֿפּון אַ קרעדיט בּוראָ
 BSHSIאּון ַ
זײנע זאַ מלּונג אַ גענציע שוּתף װעלן ניט אָ ננעמען אַ ן  ECAקעגן דעם אָ רעװ אױב זײ
רעּפאָ רטינג BSHSI .אּון ַ
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס.
מאַ כן ניט סייכלדיקע אָ נשטרענגען ּכדי צּו באַ שלאָ סן די עליגיביליטי ֿפּון אָ רעװ ֿפאַ ר ַ
דעם אָ רעװ װעט גענוי:
בײ די זאַ מלּונג אַ גענציע
שרײבן  30טעק ֿפריער ֿפּון אַ ן  ECAדּורכגעֿפירט ַ
ַ
זײן נאָ טיֿפיצירט אין
ַ 
שוּתף.
צײט ראַ ם װען די  ECAװעט אָ נהײבן.
שרײבן װעגן דעם ַ
ַ
זײן נאָ טיֿפיצירט איִ נ
ַ 
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס איז מעגלעך ֿפאַ ר ּפאַ סיקע
געשרײבטע נאָ טיֿפיקאַ ציע אַ ז ַ
ַ
 באַ קּומען
אינדיװידּועלע.
גלײכע שּפראַ ך
 באַ קּומען אַ קאָ ּפיע ֿפּון דעם  FAPבקיצור אין ַ
 BSHSIזאַ מלּונג אַ גענציע שוּתֿפים װעלן מאַ כן אַ סייכלדיקע אָ נשטרענג ּכדי צּו נאָ טיֿפיצירן דעם אָ רעװ בעל-
ּפה װעגן דעם  FAPאּון װי אַ זױ זײ קענען באַ קּומען אַ סיסטאַ נס .דעם אָ רעװ װעט האָ בן ביז  30טעג ּכדי צּו
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס נאָ ך די זאַ מלּונג אַ גענציע צּושטעלט דעם אָ רעװ מיט אַ געשריבן
צוּולייגן ֿפאַ ר ַ
נאָ טיֿפיקאַ ציע װאָ ס שטעלט אַ טערמין ּכדי צּו אָ נהײבן די .ECA
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס אַ ּפליקאַ ציע ּפראָ צעס
קײן  ECAsבמשך דעם ַ
ניט ַ
זײ Nזאַ מלּונג אַ גענציע שוּתף װעלן ניט נאָ כגיין אַ ן  ECAאױף אַ ן אָ רעװ װאָ ס האָ ט ֿפאָ רגעלײגט
 BSHSIאּון ַ
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס .אױב עס איז באַ שטימט אַ ז דעם אָ רעװ קװאַ ליֿפיצירט ֿפאַ ר
אַ ן אַ ּפליקאַ ציע ֿפאַ ר ַ
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ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס אּון דעם אָ רעװ האָ ט עּפעס באַ צאָ לט BSHSI ,װעט אויסֿפאָ רשן צּו אידענטיֿפיצירן
ַ
אױב אַ נדערע אַ קאַ ּונטס אַ סאָ צירט מיטן אָ רעװ ,האָ בן אַ ן אויסגעצייכנט באַ לאַ נס װאָ ס קװאַ ליֿפיצירט ניט ֿפאַ ר
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס .אױב אַ ן אַ קאַ ּונט מיט אַ ן אויסגעצייכנט באַ לאַ נס איז געֿפּונען BSHSI ,װעט
ַ
קאָ נטאַ קטירן דעם אָ רעװ ,מיט אַ בריװּ ,כדי ער זאָ ל װיסן אַ ז די צאָ לּונג אױף די אַ קאַ ּונט ,װעלכע איז
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס ,װעט װערן אַ ריבערגעֿפירט צּו די אַ קאַ ּונט מיט אַ ן אויסגעצייכנט
באַ וויליקט ֿפאַ ר ַ
גלײך אָ דער
באַ לאַ נס .אױב דעם אָ רעװ איז ניט מסּכים צּו אַ ריבערֿפירן די ֿפּונדס ,אַ ז יעדע סּומע באַ קּומט ַ
קײן
גרעסער ֿפּון  5.00$װעט װערן צּוריקגעצאָ לט צּום אָ רעװ BSHSI .װעט ניט צּוריקצאָ לן דעם אָ רעװ ַ
בלײביק באַ לאַ נס
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס דעם ַ
סּומע װײניקער װי  .5.00$אױב אַ ן אָ רעװ קװאַ ליֿפיצירט ֿפאַ ר ַ
ֿפײנאַ נשאַ ל
זײן סאָ ביקט צּו אַ לע אָ נשטרענגען ֿפּון בילינג ציקל .אױב דעם אָ רעװ ֿפאָ רלייגט ניט אַ ַ
װעט ַ
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס ,די ּפרעסּומּפטיווע
אַ סיסטאַ נס אַ ּפליקאַ ציע אּון װערט באַ וויליקט ֿפאַ ר ּפרעסּומּפטיווע ַ
קײן ֿפריערדיקע אָ דער
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס װעל בלױז צוּולייגן צּו דעם גיייק באַ לאַ נס ֿפּון אָ רעװ אּון ַ
ַ
זײן צּוריקגעצאָ לט.
קּומענדיקע ֿפּונדס װעלן ַ
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס אַ ּפליקאַ ציעס
ּפראָ צעסינג ֿפּון ַ
אױב אַ ן אינדיװידּועלער ֿפאָ רלייגט אַ ניט-דערענדיקט אַ ּפליקאַ ציע במשך דעם אַ ּפליקאַ ציע ּפעריאָ דBSHSI ,
װעט:
שרײבן װעגן די אַ דיציאָ נעל אינֿפאָ רמאַ ציע װאָ ס מען דאַ רף ּכדי
ַ
 נאָ טיֿפיצירן דעם אינדיװידּועלער אין
צּו דערענדיקן די אַ ּפליקאַ ציע.
שרײבן אַ ז זײ האָ בן  30ביזנעס טעג ּכדי צּו ֿפאָ רלייגן
ַ
 נאָ טיֿפיצירן דעם אינדיװידּועלער אין
אַ דיציאָ נעלע אינֿפאָ רמאַ ציע.
אױב אַ ן אינדיװידּועלער ֿפאָ רלייגט אַ דערענדיקטע אַ ּפליקאַ ציע במשך דעם אַ ּפליקאַ ציע ּפעריאָ דBSHSI ,
װעט:
ֿפײנאַ נשאַ ל
קײן זאַ מלּונג אַ קטיװיטעט ביז מען באַ שלאָ סט ַ
 אָ ּפהאַ לטן די אַ קאַ ּונט ּכדי צּו ֿפאַ רשטערן ַ
אַ סיסטאַ נס עליגיביליטי.
ּ פראָ צעס די אַ ּפליקאַ ציע אּון מאַ כן סייכלדיקע אָ נשטרענגען צּו נאָ טיֿפיצירן דעם אינדיװידּועלער ֿפּון
באַ גיטיקּונג אָ דער אָ ּפלייקענּונג 60 ,טעג נאָ ך באַ קּומען אַ דערענדיקטע אַ ּפליקאַ ציע.
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס BSHSI ,װעט צּושטעלן די
אױב דעם אינדיװידּועל קװאַ ליֿפיצירט ֿפאַ ר טײליקע ַ
ֿפאָ לגנדיק:
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס באַ גיטיקט אּון די סּומע
 אַ באַ גיטיקּונג בריװ װאָ ס װעט אָ נזאָ גן דעם ניװאָ ֿפּון ַ
ֿפּון אַ ראָ ּפרעכענּונג װאָ ס דעם אָ רעװ װעט באַ קּומען.
װײזט די סּומע װאָ ס דעם אָ רעװ דאַ רף באַ צאָ לן ֿפאַ ר סערװיסעס.
 אַ בילינג אױסזאָ ג װאָ ס באַ ַ
אױב דעם אינדיװידּועל ֿפאָ רלייגט ניט אַ ן אַ ּפליקאַ ציע במשך דעם אַ ּפליקאַ ציע ּפעריאָ ד ,די אָ רעווען װעלן באַ קּומען
בילינג ציקל אױסזאָ גּונגען אּון בריװ װעלכע האָ בן אינֿפאָ רמאַ ציע װעגן די  .FAPאין אַ ן אָ נשטרענג ּכדי צּו באַ קּומענ
זײנע זאַ מלּונג אַ גענציע שוּתֿפים מעגן דּורכֿפירן אַ ן  ECAאין די
צאָ לּונג ֿפאַ ר סערװיסעס באַ קּומט BSHSI ,אּון ַ
ֿפאָ רמע ֿפּון אַ קרעדיט בּוראָ רעּפאָ רטינג.
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אַ ּפּפענדיקס A
AGB
מער אינֿפאָ רמאַ ציע װעגן דעם  AGBאַ ראָ ּפרעכענּונג איז ֿפאַ ראַ נען אין  www.fa.bonsecours.comאָ דער אָ נקליגען אױף קליענט
סערװיס אין ( 804-342-1500 )Localאָ דער (ֿ .1-877-342-1500 )Toll Freeפאַ ר קליענט סערװיס אין Rappahannock
 General Hospitalביטע אָ נקלינגט .804-435-8529
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B אַ ּפּפענדיקס
רשימה ֿפּון שּפיטאָ לן
Baltimore
Bon Secours Hospital
21223 West Baltimore Street | Baltimore, MD 2000
Hampton
Bon Secours Maryview Medical Center
23707 High Street | Portsmouth, VA 3636
Mary Immaculate Hospital
23602 Bernardine Drive | Newport News, VA 2
Bon Secours DePaul Medical Center
23505 Kingsley Lane | Norfolk, VA 150
Kentucky
Our Lady of Bellefonte Hospital
41101 St. Christopher Drive | Ashland, KY
Rappahannock
Bon Secours Rappahannock General Hospital
22482 Harris Road | Kilmarnock, VA 101
Richmond
Mary’s Hospital .ST
23226 Bremo Road | Richmond, VA 5801
Memorial Regional Medical Center
23116 Atlee Road | Mechanicsville, VA 8260
Richmond Community Hospital
23223 N. 28th Street | Richmond, VA 1500
Francis Medical Center .ST
23114 St. Francis Boulevard | Midlothian, VA 13710
South Carolina
ST. Francis Downtown
29601 St. Francis Drive | Greenville, SC 1
ST. Francis Eastside
29615 Commonwealth Drive | Greenville, SC 125
ST. Francis Millennium
29607 Innovation Drive | Greenville, SC 2
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