خﻼصۀ پاليسی کمک مالی مراقبت های صحی به زبان ساده
کليات
 Bon Secours Mercy Healthبا توجه به مأموريت خود در جهت ارتقای صحت جوامع خود ،با تأکيد خاص باﻻی فقرا و اشخاص مستضعف و با الهام گرفتن از قدرت شفاء دهی
عيسی مسيح ،متعهد به ارائه کمک مالی به مريضان خودش است .اين خﻼصهای از پاليسی کمک مالی مراقبتهای صحی ) HFA) Bon Secours Mercy Healthبرای شفاخانههای
 Bon Secoursاست.
قابل دسترس بودن کمک مالی
واجد شرايط بودن برای کمک مالی با در نظر داشت توانايی مريض يا ضامن او جهت پرداخت مصارف ،بعد از استفاده از کليه منابع موجود و ارزيابی تمام پروگرامهای کمک فعلی،
تعيين خواهد شد .کمک مالی در حصه مراقبتهای ايمرجنسی و ساير مراقبتهای ضروری معالجوی که توسط شفاخانههای ) Bon Secours Mercy Healthو بعضی ديگر از ارائه
دهندگان( به آنعده از مريضان بدون بيمه يا دارای بيمه ناکافی ارائه میشود که در جوامعی زندگی میکنند که شفاخانه های  Bon Secours Mercy Healthدر آنجا خدمات ارائه
ميکنند ،و عايدات خانوار آنها از چهار برابر رهنمود های خط فقر فدرال ) (FPGبيشتر نيست.
شرايط واجد شرايط بودن
کمک مالی معمو ً
ﻻ بر اساس يک مقياس پلکانی از مجموع عايدات خانوار ،بر اساس  FPGتعيين میشود .اشخاص واجد شرايط کمک مالی بر اساس پاليسی ما ،که دارای سطح عايدات
 200% FPGيا کمتر از آن باشند مراقبت رايگان دريافت می کنند .اشخاص با سطح عايدات از  %201الی  300% FPGو  %301الی  FPG%400به ترتيب از مراقبت شامل
در تخفيف بر اساس مقياس پلکانی که در اين پاليسی ذکر شده است ،مستفيد می شوند .فيصدی های تخفيف خاص برای سطوح عايداتی  FPG%201% -300و  %301الی %400
 ،FPGبه شکل ساليانه برای هر بازار متناسب با تغيير در نرخهای اصلی آپديت می شوند.
از هر شخصی که بر اساس اين پاليسی  HFAواجد شرايط دريافت کمک مالی شناخته شده باشد ،بعوض خدمات ايمرجنسی يا ساير خدمات دارای ضرورت معالجوی ،مبلغی بيشتر از
مبالغ معمول صورتحساب برای اشخاصيکه بيمه ای برای پوشش چنين مراقبت هايی در اختيار دارند ،مطالبه نمی شود .اگر يک شخصی از پوشش کافی بيمه يا دارايیهای کافی برای
پرداخت مصار ف مراقبت برخوردار باشد ،ممکن است اين شخص واجد شرايط برای کمک مالی فرض نشود .در مورد آن عده از مريضان بيمه نشده که واجد شرايط هيچکدام از تخفيف
های کمکهای مالی تشريح شده در پاليسی  HFAنيستند Bon Secours Mercy Health ،تخفيف اتوماتيک )پرداخت-شخصی( را در مورد صورتحساب شفاخانه آنها اعمال می کند.
لطفا ً جهت مشاهده شرح کامل ،به پاليسی مکمل  HFAمراجعه کنيد.
درباره پروسه درخواست
پروسۀ درخواست کمک مالی بر اساس پاليسی  HFAشامل اين مراحل است:
 فورمه درخواست  HFAرا تکميل کنيد و همچنين مدارک تاييد کننده ضروری را ارائه نماييد.
 oما به عايدات و تعداد اعضای خانوار شما توجه میکنيم ،تا مقدار کمکهای قابل دسترس شما را تعيين نماييم .ما از يک مقياس پلکانی بر اساس  FPGکه فوقا ً تشريح
گرديد استفاده میکنيم.
 oما مکلف ميکنيم که شما ابتدا واجد شرايط بودن برای بعضی از انواع امتيازات بيمه را که مراقبت از شما را پوشش میدهند )مثل جبران خسارت کارگران ،بيمه واسطه
نقليه و غيره( بررسی کنيد .ما میتوانيم شما را در مورد منابع مناسب راهنمايی کنيم.
 ما با شما به تماس خواهيم شد تا به شما بگوييم که آيا بر اساس پاليسی  HFAما ،شما واجد شرايط دريافت کمک مالی هستيد يا نخير.
 ما میتوانيم به شما کمک کنيم يک پﻼن پرداخت را برای هر نوع مصارف يا صورتحساب باقيمانده که تحت پوشش پاليسی  HFAما نيست ،ترتيب دهيد.
 oپﻼن پرداخت ،وضعيت مالی شما را برای تعيين پرداختهايی که میتوانيد انجام بدهيد در نظر میگيرد.
از کجا میتوان معلومات دريافت کرد
شما می توانيد يک کاپی از پاليسی  HFAو فورمه درخواست  ،HFAو همچنين معلوماتی را درباره پروسۀ درخواست کمک مالی از طريقه های ذيل دريافت کنيد (1) :با مراجعه به
ويبسايت ما به آدرس ،www.bsmhealth.org/financial-assistance :و  ،wwww.fa.bonsecours.comيا ) (2ذريعۀ تماس تليفونی با خدمات مالی مريضان با نمبر
)(3) (1-877-342-1500با پست کردن درخواستی به پروگرام کمک مالی  ،Bon Secours Mercy Health، P.O. Box 631360, Cincinnati OH 45263-1360يا )(4
از طريق تماس با مشاورين مالی ما به شکل حضوری در هريک از شفاخانه های ما )برای مشاهده ليست مکمل مراکز و آدرسها به پاليسی کامل  HFAمراجعه کنيد(.
ما ترجمه کاپیهايی از پاليسی  ،HFAفورمه درخواست ،و اين خﻼصه را به لسانهای اصلی که توسط جمعيتهای قابل توجهی صحبت میشود که Bon Secours Mercy Health
به آنها خدمات ارائه میکند و دارای مهارت محدود انگليسی هستند ارائه میکنيم .همچنين ممکن است کمک در حصه ترجمه يا راهنمای ترجمه را ارائه کنيم ،يا از طريق استفاده از
ترجمان های دولسانه واجد شرايط به شما کمک نماييم.

