د روغتيا پاملرنې مالي مرستې پاليس لنډيز په ساده ژبه
عمومي کتنه
د خپلو ولنو د روغتيا ه کولو لپاره د دې ماموريت په ر ا کې ،د بې وزلو او هغوی چې لږ خدمت ورته شوی باندې د ان ړي تاکيد سره ،او د عيسی عليه سﻼم د شفا بخ نې خدمت نه په
الهام اخيستنې سره Bon Secours Mercy Health ،ژمن دی چی خپلو ناروغانو ته مالي مرسته وړاندې کړي .دا د  Bon Secours Mercy Healthد Bon Secours
روغتونونو لپاره د روغتيا پاملرنې مالي مرستې ) (HFAپاليسي لنډيز دی.
د مالي مرستې شتون او موجوديت
د مالي مرستې لپاره په شرايطو برابري د تاديه کولو لپاره د ناروغ يا د هغه/هغې تضمين کونکي د وړتيا له مخې مشخص کيږي وروسته لدې چې ولې موجود سرچينې کارول شوي وي او
ول موجود د مرستې پرو رامونه ارزول شوي وي .مالي مرسته د  Bon Secours Mercy Healthد روغتونونو )او ينې نورو روغتيا پاملرنې وړاندې کونکو( لخوا وړاندې
کيدونکي بيړن او نورې ﻻزمي طبي پاملرنې لپاره هغه بيمه نلرونکي او د بيمې کم پو ښ ﻻندې ناروغانو لپاره موجود ده وک چې په هغه ولنه کې اوسيږي چې د Bon Secours
 Mercy Healthروغتون لخوا خدمت وړاندې کيږي او د چا د کورن عايد چې د فدرال د بې وزل ﻻر وونو ) (FPGد لور چنده خه ډير نه اوسي.
د مستحق پيژندل کيدو شرايط
مالي مرسته عمومآ د  FPGپربنسټ د کورن ول ال عايد د مقياس له مخې مشخص کيږي .زموږ د پاليسي ﻻندې د مالي مرستې لپاره په شرايطو برابر افراد چې د عايد سطحه يې د
 %FPG 200يا ي ه وي وړيا درملنه )پاملرنه( ترﻻسه کوي .هغه افراد چې د عايد سطحه يې د  FPGد  %201تر  ،%300او د  FPGد  %301تر  %400پورې وي ،په ترتيب
سره د اکلي مقياس اندازې له مخې پاملرنه کې تخفيف ورکول کيږي ،لکه ن ه چې په پاليسي کې ليکل شوي دي .د  ،FPG %300-%201او د  %301تر  FPG %400عايد سطحو
لپاره د اکلې سلنې تخفيف د ل ت جدول کې د ل تونو سره متناسب د هر بازار لپاره په کلنيز ډول تازه کيږي.
هغه افراد وک چې د  HFAپاليسي ﻻندې د مالي مرستې لپاره په شرايطو برابر نه وي هغوی باندې د بيړن او نورې ﻻزمي طبي پاملرنې لپاره ل ت مقدار ډير پورې کيږي په مقايسه د
داسی افراد وک چې د دی ډول پاملرنې لپاره بيمه لری .که چيرې يو وک د بيمې کافي پو ښ يا شتمني ولري چې د پاملرنې لپاره يې تاديه کړي ،نو هغه د مالي مرستې لپاره نا مستحق
يا په شرايطو نه برابر ل کيږي .د هغه نا بيمه شوي ناروغانو لپاره وک چې د  HFAپاليسي کې شرح شوي د مالي مرستې تخفيفونو لپاره شرايط پوره نکړيBon Secours ،
 Mercy Healthد هغوی د روغتون بيلونو ته اتومات )پخپله تاديه( تخفيف وراضافه کوي .د مکمل وضاحت لپاره مهرباني وکړئ د  HFAبشپړې پاليسي ته رجوع وکړئ.
د غو تنليک پروسې په اړه
زموږ د  HFAپاليسي ﻻندې د مالي مرستې لپاره د غو تنې کولو پروسه کې دا مرحلې شامل دي:
 د  HFAغو تنليک فورمه ډکه کړئ او اړين مﻼتړي اسناد پکې شامل کړئ.
 oموږ تاسې ته موجود مرستې د سطحې مشخص کولو لپاره ستاسې عايد او د کورن اندازې ته کتنه کوو .موږ د پورته په وته شوي  FPGپربنسټ ،د اکلي مقياس اندازه
کاروو.
 oموږ غواړو چې تاسې لومړی بايد د بيمې مرستې ينې ډولونو لپاره په شرايطو برابرۍ ل ون وکړئ چې ستاسې پاملرنه وپو ي )لکه د کار رانو تاوان ،د وسايطو بيمه
وغيره( .موږ مناسب سرچينو ته ستاسې ﻻر ود کولو کې مرسته کولی شو.
 موږ به تاسې ته د دې ويلو لپاره تاسې سره اړيکه ونيسو چې آيا تاسې زموږ د  HFAپاليسي ﻻندې د مالي مرستې لپاره په شرايطو برابر يې.
 موږ کولی شو تاسې سره د پاتې ل تونو يا بيلونو لپاره د تاديه پﻼن ترتيب کولو کې مرسته وکړو کوم چې زموږ د  HFAپاليسي ﻻندې پو ل شوي نه وي.
 oد تاديه پﻼن کې به ستاسې مالي وضعيت په پام کې ونيول شي تر و د تادياتو داسې مقدار و اکل شي چې ستاسې لپاره شونی وي.
معلومات له کومه ترﻻسه کړئ
تاسې کولی شئ زموږ د  HFAپاليسي او د  HFAغو تنليک فورمې کاپي ،او همدارن ه د مالي مرستې د غو تنليک پروسې په اړه معلومات ﻻسته راوړئ (1) :زموږ ويب سايټ ته
ورشئ  ،www.bsmhealth.org/financial-assistanceاو  ، www.fa.bonsecours.comيا ) (2د ناروغانو مالي خدمتونو سره د تليفون له ﻻرې په 1-877-342-1500
شميره اړيکه ونيسئ (3) ،دې پتې ته د غو تنې مکتوب په ليږلو سرهBon Secours Mercy Health Financial Aid, P.O. Box 631360, Cincinnati OH 45263- :
 ،1360يا ) ( 4زموږ روغتونونو کې مخامخ په حضوري ډول زموږ د مالي مشاورينو سره اړيکه ونيسئ )د تاسيساتو او پتو مکمل لست لپاره زموږ د  HFAبشپړه پاليسي و ورئ(.
د  Bon Secours Mercy Healthخدمتونو ترﻻسه کونکي ول هغه د پام وړ و ړي چې په ان لسي ژبه محدود پوهيږي د هغوی لپاره موږ زموږ د  HFAپاليسي ،د غو تنليک
فورمه ،او دا لنډيز هغو ژبو ته ژباړو چې هغوی ورباندې خبرې کوي .موږ کولی شو د ژباړې مرستې ،د ژباړې ﻻر ود يا د وړ دوه ژبو ژباړونکو په کارولو سره مرستې چمتو کړو.

