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 Lawrence + Memorial Hospital and Westerly Hospital Charity Careد هبلي هزطتې ،د ّړیب ثظتزفٌډ پبلیظي
ُذف
یبلې ًیُْیْېي ُیلتَِ (" "Yale New Haven Healthیب " )"YNHHSد طجي اړتیبّړ پبهلزًې ّړکظبًْتَ د هزطتې
ّراًذیشطزٍ ژهي لزي .د هبلي هزطتې د پبلیظۍ ("ُ )Financial Assistance Policy, "FAPذف دا دی:
 .1د  FAPالًذې کْهې هبلي هزطتې شتْى لزي ،رّښبًَ ّکړئ؛
 .2ثیبى ّکړئ څْک د هبلي هزطتې لپبرٍ ّړدی اّڅزًګَ اپالیي ّکړي؛
 .3ثیبى ّکړئ څزًګَ د ًبرّؽ لګښتًَْ د اېوزخٌظي یب ًْردطجي اړتیب ّړپبهلزًې د ّ FAPړًبرّغبًْ لپبرٍ هحبطجَ کیږي؛
 .4چوتْکًْکي تَ ّپیژًئ څْک چې د  FAPلخْا پْښل شْي ًَ دي؛
 .5ثیبى ّکړئ ګبهًَْ چې  YNHHSرّغتًًَْْ د دې  FAPپَ پزاخَ کچَ پَ ټْلٌْ کې ػبم کْل غْاري چې د YNHHS
لځْا خذهت کیږي؛ اّ
 .6تشزیح کړئ چې د یبلې ًیْ ُیْېي ُیلتَِ ثیلًًَْْ تبدیَ کْلْ لپبرٍ ثبیذ کْم اختوبػي اقذاهبت تزطزٍ شي.
د تطبیك ّړتیا
دا پبلیظي د  YNHHSطزٍ هٌل شْي ُز خْاس لزًّکي رّغتْى پَ شوْل د ثزیح پْرټ رّغتْى ("،)Bridgeport Hospital, "BH
ګزیٌْیچ رّغتْى (" ،)Greenwich Hospital, "GHالرېٌض  +هېوْریل رّغتْى (")Lawrence + Memorial Hospital, "LMH
د یبلې ًیُْیْېي رّغتْى (" )Yale New Haven Hospital, "YNHHاّ ّیظټزلي رّغتْى (")Westerly Hospital, "WH
(ُز یْ "رّغتْى") پلې کیږي .طز ثېزٍ پزدې ،د هبلي هزطتې ثزًبهې د شوبل ختیځ طجي ګزّپ ،د طِیل ختیځ کٌېکتیکت د ًزطبًْ
اتحبدیې لیذًَ اّ د ُْم کېیز پلض (د کْر پبهلزًې پلض) لخْا تؼقیت ّشْي.
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پالیسۍ
 .1د هسْل هاهْر .د  YNHHSهشز هزطتیبل ،ثَ هبلیَ یب د ُغَ هؼیٌیت د ً YNHHS FAPظبرت ّکړي.
 .2سکْپ اّ چوتْ کًْکي لیست
 .Aعاجل اّ ًْرّ طبي الزهي پاهلرًَ .دا  FAPپَ ثیړًي حبلت اّ ًْرّ دطجي پَ لحبظ السهي پبهلزًې د داخلي اّ
خبرخي د رّغبًْ خذهبتْ پَ شوْل تطجیق کیږي ،چې د رّغتْى لخْا حظبة کیږي .د  FAPدغْ خذهبتْ ثې ثزخې
کْي )a( :شخظي کْټَ یب دًزطبًْدشخظي دًذې؛ (ُ )bغَ خذهبتْ چې پَ طجي لحبظ ضزّري ًذي لکَ د اختیبري
کبطویټک خزاحي؛ (ًْ )cرّ د اختیبري اطبًتیب فیظًَْ لکَ د تلْیشیْى یب تلیفْى چبرخًَْ ،اّ (ًْ )dرّتخفیفًَْ یب
کوښتًْْ پَ چبرخًْْ کې چې پَ دې پبلیظۍ کې پَ طزاحت تْضیح ًَ دي شْي.
 .Bچوتْ کًْکي لیست .د چوتْ کًْکْ یْ لیظت چې پَ رّغتْى کې ػبخل اّ ًْر د طجي پبهلزًې ّړ چوتْ کْي دلتَ هًْذل
کیذای شي:
https://www.ynhh.org/~/media/files/ynhhs/forms/financial/011117/ynhh_fap_policy_list_2017.pdf
لیظت ًښَ کْي کَ چیزې چوتْ کًْکي د  FAPالًذې پْښل شْي ّي .کَ چوتْ کًْکي د دې  FAPالًذې ًَ ّي پْښل
شْيً ،برّغبًْثبیذ د چوتْ کًْکي دفتز طزٍ اړیکې ًّیظي کَ چوتْ کًْکی هبلي هزطتَ ّړاًذیش کْي اّ کَ داطې څَ
چوتْ کًْکي د هبلي هزطتې پبلیظي پْښي.
 EMTALA .Cسرٍ هْافمت .رّغتًًَْْ تَ السم دي چې د دّی د پبلیظیْ طزٍ طن اضطزاري طجي درهلٌې ّکړي اّ فؼبل
کبرګزقبًْى ( )EMTALAطزٍ هطبثقت ّلزي اّ لَ داطې فؼبلیتًْْ څخَ هٌغ شْي ّي چې یْ فزد د ثیړًي طجي پبهلزًې
پَ لټَ کې ّدرّي .پَ دې  FAPکې ُیڅ شی د  EMTALAالًذې د رّغتْى هظؤلیتًَْ هحذّد ًَ کْي تزڅْ د ثیړًي طجي
شزایطْ لزًّکي ًبرّغبًْ درهلٌَ ّکړي.
 .3د هالي هرستې برًاهې
هبلي هزطتې ُغَ افزادّتَ شتْى لزي چې پَ هتحذٍ ایبالتْ کې ژًّذ کْي څْک چې د هبلي هزطتې اړتیبّي غْښتٌلیک ثشپړّي اّ دا
الًذې اضبفي ّړتیب شزایطْ پْرٍ کْي .ټْلْ ًبرّغبًْثبیذ ُّڅْل شي چې د هبلي هزطتې ټْلْ هٌبثؼّْڅیړي پَ شوْل د دّلتي اّ
خظْطي هزطتې ثزًبهې.
د هبلي هزطتې پَ اړٍ پزیکړې د قضیې پَ اطبص کیږي اّ یْاسې دهبلي اړتیب پزاطبص .پزېکړې ُیڅکلَ ػوز ،خٌضً ،ژاد ،رًګ ،هلي
اطلیت ،اسدّاخي حبلت ،ټْلٌیش یب د کډّال حیثیت ،خٌظي توبیل ،خٌظي ُْیت یب څزګٌذًّې ،هذُجي تړاّ ،هؼلْلیت ،تدزثَ لزًّکي یب
ًظبهي دریځ یب کْم ثل اطبص چې د قبًْى لخْا هٌغ شْی دي پَ پبم کې ًَّ ًیظي .د هبلي هزطتې غْښتٌلیک د کْرًۍ اًذاسې اّ ػبیذ
تظذیق کْلْ لپبرٍ اړیي اطٌبد ّړاًذې کْي YNHHS .یب یْ رّغتْى هوکي د دّی پَ اختیبر کې د دې پبلیظۍ لَ طبحې ثِز هبلي
هزطتَ تظْیت کړي.
ّ .Aړیا پاهلرًَ .کَ چیزې د کْرًۍ ًبخبلض کلٌي ػبیذ د فذرالي غزثت کچې الرښْدًّْ یب د ُغې څخَ  250%لږ تبییذ شي
(ضویوَ ّ 1ګْرئ) ،تبطْ هوکي ّړیب پبهلزًې لپبرٍ ّړیبطت (د ًبرّؽ حظبة پَ پزتلَ  100%تخفیف).
 .Bتځفیف شْې پاهلرًَ .کَ چیزې د کْرًۍ ًبخبلض کلٌي ػبیذ د فذرالي غزثت کچې الرښًّْْ د  251% - 550%تزهٌځ
تبییذ شي ،تبطْ هوکي د طالیډیٌګ اطکیل (پیوبًې) پزاطبص تخفیف لپبرٍ ّړکړای شئ ،لکَ څٌګَ چې پَ ضویوَ  1کې
ښْدل شْي دي .د ُغَ ًبرّغبًْ لپبرٍ چې ثیوَ لزي ،تخفیف ثَ د ًبرّؽ حظبة تْاسى کې پلي شي چې د ثیوې یب دریوې
ډلې تبدیَ کًْکْ تبدیبتْ ّرّطتَ پلي کیږي.
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 .Cدُْسپیټل بستر فٌډًَّ .تبطې هوکي د رّغتْى ثظتز فٌډًّْ څخَ دهبلي هزطتَ تزالطَ کْلْ تَ هظتحق یبطت ،دا ُغَ
فٌډًَّ دي چې رّغتْى تَ ثظپٌَ شْي تزڅْ ًبرّغبًْ تَ طجي پبهلزًې چوتْ کړي څْک د رّغتْى پبهلزًې تَ تْاى ًَّ
لزيّ .ړتیب د ُزې قضیې پَ اطبص ټبکل کیږي اّدهزطتٌذّیبًْ هحذّدیتًَْ پَ پبم کې ًّیظي اّ ،کَ چیزې د تطجیق ّړّي،
فٌډ ًْهبًذاى لخْا ًْهْل ّشْي .ټْل رّغبى څْک چې د السم هبلي هزطتې لپبرٍ غْښتٌلیک ډک کړي دا ثَ اتْهبتیک ډّل
درّغتْى دثظتزفٌډًّْلپبرٍ پَ پبم کې ًّیْل شي.
 .Dبل دُْسپیتل د خصْصي هالې هرستې برًاهې.
()i

یالې ًیْ ُیْېي ُْسپیتل هي ایٌډ هایي بېبي پرّګرام .دا ثزًبهَ د یبلې ًیُْیْېي رّغتْى ًبرّغبًْتَ شتْى
لزي .دا د سیږیذًَّ ّراًذې ،د سېږیذًّې درداّسېږًّي یبسېږًتًْي خذهتًَْ ګْهبرّي ،اّ یْ څَ د پض هزګې
پبهلزًې ُن ّړیب ګْهبرّي .تبطې هوکي (دّړیب درهلٌې لپبرٍ) هظتحق یبطت کَ تبطې پَ ًیْ ُیْېي کبًّټي کې
اّطئُ ،یڅ ډّل درّغتیب ثیوَ ًَ لزئ اّطتبطْکْرًي د فذرالي غزثت کچې څخَ دٍّ اّ ً( 2 1/2ین) ځلَ
لږػبیذ تزالطَ کْئ .د ًْرّهؼلْهبتْ لپبرٍ یب د درخْاطت کْلْلپبرٍ سهْږاطتبسي د یبلې ًیُْیْېي رّغتْى
هیزهٌْ هزکشکې ّګْرئ یب شوېز  203-688-5470تَ تلیفْى ّکړئ.

()ii

ګریٌْیچ ُْسپیتل آّتپشٌت کلیٌیک ُغَ ًبرّغبًْ تَ خذهت کْي چې د هیډیکیز ،هیډیکیډ لخْا ثیوَ شْي یب
ثیوې دالطزطي رّغتیب  CTلَ الرې ّړاًذیش شْي اّدُغَ کْرًي ػبیذ د فذرالي غزثت کچې الرښًّْْ څخَ
 4ځلَ لږدي .طزثیزٍ پزدې ،کلیٌیک ُغَ افزادّتَ تخفیف شْې پبهلزًې ګْهبرّي څْک چې د ثیوې هظتحق
ًَ دي اّ څْک چې پَ ګزیٌْیچ کې اّطیږي اّ د کْرًي ػبیذ لَ فذرالي غزثت کچې څخَ  4ځلَ لږّي .د
ًْرّ هؼلْهبتْ یب غْښتٌلیک تزالطَ کْلْ لپبرٍ هِزثبًي ّکړئ  203-863-3334تَ سًګ ُّّئ.

 .Eپَ طبي لحاظ بې ّزلَ .د هبلي هزطتې لپبرٍ پبهلزًَ هوکي ُغَ ًبرّغبًْ تَ ُن ّرکړل شي څْک چې هؼیبرًَّ پْرٍ ًَ
کْي ،هګز د ُغَ طجي ثیلًَْ د کْرًي ػبیذ یب شتوٌیْ لَ ټبکلې طلٌې څخَ ډیزدي.
 .4هحذّدیت پرلګښتًَْ
کلَ چې یْ ًبرّؽ تخفیف شْي پبهلزًې لپبرٍ د دې پبلیظۍ ّړتیب لزي ،خْ ّړیب پبهلزًَ ًَ لزيً ،برّؽ ثَ ُغَ اشخبطْ تَ چې د
ػوْهي پبهلزًې ّړ پْښښ څخَ (" )amount generally billed, "AGBڅخَ ډیزثیل ًَ شْي څْک چې پبهلزًې ثیوَ لزي.
 .Aڅرًګَ هحاسبَ کیږي YNHHS .دُزرّغتْى لپبرٍ پَ کبل کې د  AGBهحبطجَ کْي د فذرالي هبلیې هقزراتْ طزٍ
طن د "لیذ شبتَ هیتِْد" کبرّي اّ د هیډیکیز فیض لپبرٍ د خذهبتْ ًزخًْْ پزاطبص ًزخًَْ ،پَ شوْل د درهلْ ګټَ
اخیظتًْکي لګښت شزیکْلْ هقذار اّ ټْل خظْطي ثیوَ کًْکي چې د ُزرّغتْى هخکٌی هبلي کبل تَ دػْې ّرکْي.
 YNHHSهوکي د رّغتْى لخْا د طلٌې تخفیف پلې کړي یب هوکي د ً YNHHSبرّغبًْ لپبرٍ د هطلْة طلٌې تخفیف
ّکبرّي .د  AGBتخفیف پَ ضویوَ  1کې ښْدل شْي.
 .5د هالي هرستې غْښتٌلیک
 .Aڅرًګَ اپالیي کیږي .د هبلي هزطتې تَ غْښتٌَ کْلْ لپبرٍ ،تبطْ ثبیذ د  YNHHSغْښتٌلیک ثشپړ کړئ
("غْښتٌلیک") ،پزتلَ دې چې الًذې چوتْ شْي .تبطْغْښتٌلیک تزالطَ کْالی شئ:
( )1آًالیي  www.vnhhs.org/financialassistanceاّ د ُ YNHHSزرّغتْى ّیت پب ًَ کې.
( )2پَ شخظي تْګَ پَ ُ YNHHSزرّغتْى کې د ًبرّؽ داخلېذّ یب راخظتزیشي کېذای شي .د هبلي هزطتې پَ اړٍ
ًښې اّ لیکلي هؼلْهبت ثَ د رّغتْى ُز اضطزاري څبًګْ اّدًبرّغبًْد راخظتزیشي طبحْ کې شتْى ّلزي.
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( )3د ثزېښٌب لیک یب د تلفي پَ ّاططَ دًبرّؽ هبلي خذهبتْ یٍْ ّړیب کبپي لَ دې شوېز  (855) 547-4584څخَ غْښتٌَ
کْالی شي.
 .Bغْښتٌلیک .غْښتٌلیک د ( )iد هبلي هزطتې ثزًبهې اّ ّړتیب اړتیبّې )ii( ،د ّړتیب ټبکلْ لپبرٍ د اطٌبدّ اړتیبّې ،اّ
( )iiiد  FAPهزطتې لپبرٍ د اړیکې هؼلْهبت ثیبًْي .غْښتٌلیک دا ُن څزګٌذ کْي چې ( )iرّغتْى ثَ ُزغْښتٌلیک تَ
پَ لیکلي ډّل ځْاة ّایی (ً )iiبرّغبى کْالی شي پَ ُز ّخت کې د  FAPالًذې هبلي هزطتې لپبرٍ ثیب غْښتٌَ ّکړي،
اّ ( )iiiاضبفي ّړیب دثظتزفٌډًَّ ُزکبل لپبرٍ شتْى لزي .رّغتًًَْْ هوکي د  FAPالًذې هبلي هزطتې ًشي رد کْالی
پزُغْهؼلْهبتْ یب طٌذًّْد پبتې راتګ پزاطبص چې  FAPیب غْښتٌلیک ّرتَ د غْښتٌلیک ثزخې پَ تْګَ اړتیب ًَ لزي.
 .Cد ّ FAPړتیا ًارّغاى .د  YNHHSرّغتًًَْْ ثَ ّړتیب ّټبکي اّ پَ پلي کًْکي ًبرّؽ حظبثًْْ کې د هبلي هزطتې
ّړتیب ُیڅ ټبکٌَ هظتٌذ کړي .یٍْ ځلَ یْ رّغتْى پزیکړٍ ّکړٍ چې یًْبرّؽ د ّ FAPړتیب دی ،رّغتْى ثبیذ:
()i

د ثلیٌګ اػالهیَ ّړاًذې کړئ چې د ّ FAPړتیب ًبرّؽ ،پَ ًْم اًفزادي تْګَ پْرتَ اًذاسٍ ښیې چې دا اًذاسٍ
څٌګَ ټبکل شْې اّ ثیبًْي ،یب ثیبى کړي ،څٌګَ چې یْفزد کْالی شي د پبهلزًې لپبرٍ د  AGBپَ اړٍ هؼلْهبت
تزالطَ کړي؛

( )iiیْفزد تَ د ُغَ پبهلزًې لپبرٍ تبدیَ شْې ُزُغَ رقن تَ ثیزتَ ّرکړئ چې د ُغَ اًذاسې څخَ سیبتَ ّي ُغَ د
ّ FAPړتیب یْفزد پَ تْګَ د پیظْ ّرکْلْ هظؤلیت پَ غبړٍ لزي ،پزتلَ دې چې ّرتَ اضبفي هقذار لَ  $5څخَ
لږّي یب ّرتَ ًْر هقذار ټبکل شْی ّي د  IRSلخْا؛ اّ
( )iiiدُزډّل غیزهؼوْلي ټْلْلْکړًْ ثزػکض لپبرٍ هٌبطت اقذاهبت ّکړئ.
 .Dد پام ّړ ّړتیا YNHHS .کْالی شي د دې پبلیظۍ الًذې ّړیب یب تخفیف پبهلزًې لپبرٍ ّړتیب ّټبکي د هؼلْهبتْ پزاطبص
د ًبرّؽ ژًّذ شزایطْ څخَ چې د هبلي هزطتې پَ لټَ کې د فزد څخَ پزتَ د ًْرّ یب ّرتَ طزچیٌْ پَ شوْل الطتَ
راّړل شْي:
()i

 YNHHSدُزرّغتْى پَ اطتبسیتْة یْ درین د ګًْذ د طکزیٌیٌګ ّطیلَ کبرّي تزڅْ د ځبى تبدیبتْ ثیالًض
لزًّکي افزادّ پیژًذلْ کې هزطتَ ّکړي چې هبلي هزطتې لپبرٍ یې غْښتٌلیک ًَ ّي ّړاًذې کړی ،هګز څْک
چې ػبیذ د فذرال  %250څخَ لږ یب هظبّي ّي د غزثت کچَ (د ثیلګې پَ تْګَّ ،ړیب پبهلزًې لپبرٍ ّړ دی ).کَ
چیزې یْ ًبرّؽ د دې پزّطې لَ الرې ّپیژًذل شي د رّغتْى پبتې ثیالًض هوکي د خیزات (ّړیب پبهلزًې) طزٍ
تٌظین شي.

( YNHHS )iiد یبلې پٌُْتْى طزٍ تړاّ لزي اّ د یبلې ښًّْځي د درهلٌْ ػلوي رّغتیب هزکش دی .د ثیوې ًَ شْي
ًبرّغبى چې د یبلې پٌُْتْى سدٍ کًْکْ لخْا پزهخ ّړل شْي لْهړًي پبهلزًې کلیٌیکًْْ لخْا خذهت شْي د ټیټ
ػبیذ لزًّکي افزادّ لپبرٍ ،د ُیْېي فزي کلیٌیک پَ شوْل ،هوکي د ّړیب یب تخفیف پبهلزًې لپبرٍ ثیل شي پزتَ لَ
دې چې د هبلي هزطتې غْښتٌلیک YNHHS ،ثشپړّلْ لپبرٍ اړتیب ّلزي  ،پَ یْ فْرهَ کې تبییذ تزالطَ کْلْ
ّرّطتَ د ّلظوشز لْی هؼبّى ،هبلیې تَ د هٌلْ ّړ دی چې یْ شخض د داطې کْم کلیٌیک ًبرّؽ دی.
( YNHHS )iiiهوکي د ّړتیب هخکیٌي پزیکړّ څخَ پَ احتوبلي تْګَ ّټبکي چې فزد ثیب د دې پبلیظۍ طزٍ طن د خیزات
پبهلزًې لپبرٍ ّړ دی.
 .6د  YNHHSراټْلْلْ توریٌاتْ سرٍ اړیکې
یْ رّغتْى (اّ کْم ټْلګَ ادارٍ یب ثل کْم ګًْذ چې دا پْر یې راخغ کړی دی) ثَ د پبهلزًې لپبرٍ د خبرج څخَ ّرّطتَ د ثلیٌګ
لْهړًی ثیبى خپزیذّ څخَ ّ 120رځې دهخَ غیز هؼوْلي ټْلګَ کبر (" )extraordinary collection action, "ECAکې
ښکیل ًَ ّي هؼقْل ُلې ځلې کْل چې هشخض شي کَ چیزې یْ ًبرّؽ یب کْم ثل فزد چې د ځبى تبدیې حظبة لپبرٍ هبلي هظؤلیت
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لزي (هظؤلیت لزًّکي) د دې  FAPالًذې هبلي هزطتې لپبرٍ ّړ دیُ .ز  ECAثبیذ د طیٌئز هؼبّى ،هبلیَ یب د ُغَ هؼیٌیت لخْا
تظْیت شي څْک چې ثبیذ د تظْیت دهخَ تبییذ کړي چې پذې  FAPکې د هٌبطت ُڅْ اړتیبّې پْرٍ شْي.
رّغتْى ثَ د داخلي ػولیبتي پزّطْ اّ چلٌذًّْ طزٍ طن خپل د  ) Accounts Receivable billingحظبثًَْ تزالطَ ثلیٌګ)
ثیبرغًْې چلًَْ تؼقیت کړي .د داطې پزّطْ اّ چلًْْ د یْې ثزخې پَ تْګَ ،رّغتْى ثَ لږتزلږٍ ًبرّغبى د  FAPپَ اړٍ د ًیټې
څخَ چوتْ شْي ًیټې خجز کړي اّ د ( Accounts Receivable billingحظبثًَْ تزالطَ ثلیٌګ) دّرې پَ اّږدّ کې (یب د دې
هْدې پَ خزیبى کې چې د قبًْى طزٍ طن ضزّري دی ُ ،زیْچې اّږد ّي) لخْا:
 .1ټْلْ ًبرّغبًْ تَ ثَ د یٍْ طبدٍ ژثې لٌډیش اّ د  FAPالًذې د هبلي هزطتې لپبرٍ د غْښتٌلیک فْرهَ د رّغتْى څخَ د
رخظتیذّ یب درهلْ پزّطې ثزخې پَ تْګَ ّړاًذیش شي.
 .2لږتزلږٍ د ځبى تبدیې حظبثًْْ راټْلْلْ لپبرٍ درې خال ثیبًیې ثَ د ًبرّؽ ّرّطتیپیژًذل شْي پتې اّ یب کْم ثل هظؤلیت
لزًّکي افزادّتَ ّاطتْل شي ،پَ ُزطْرت ،چوتْ شْي چې ُیڅ اضبفي ثیبًبت ًَّ لیږل شي ّرّطتَ لَ ُغَ چې
هظؤل اًفزادي د  FAPالًذې د هبلي هزطتې لپبرٍ ثشپړ غْښتٌلیک ّطپبرئ یب ثشپړ یې تبدیَ کړي .لږتزلږٍ ّ 60رځې
ثبیذ د لْهړیْ اّ ّرّطتي هیل پْړًّْ تزهیٌځ تیز شْي ّي .دا د اًفزادي هظؤلیت دی چې د خذهت پَ ّخت یب حزکت
کْلْ پَ ّخت کې د لیکلي پْطت طن چوتْ کْل ّي .کَ چیزې حظبة هؼتجز پتَ ًَّ لزي ًْ ،د "هٌبطت ُڅْ" لپبرٍ ثَ
ُْډ شْی ّي .د ځبى تبدیې حظبثًْْ ټْل ّاحذ ًبرّؽ حظبة ثیبًًَْ ثَ پَ کې شبهل ّي هګز هحذّد ًَ دي:
 .aد رّغتْى د خذهبتْ دقیق لٌډیش چې د ثیبى لخْا پْښل شْی؛
 .bد داطې خذهبتْ لګښتًَْ؛
 .cد هظؤلیت لزًّکي افزادّ لخْا تبدیَ کْلْ لپبرٍ ضزّري هقذار (یب ،کَ چیزې دا هقذار ًَّ پیژًذل شي  ،د
لْهړًي ثیبى ًیټَ پْرې د ّرتَ هقذار ښَ ثبّرلزي)؛
اّ
 .dیْطتزلیکل شْی خجزتیب چې هظْل افزادّ تَ د  FAPالًذې د هبلي هزطتې شتْى پَ اړٍ خجزّي اّ اطالع
ّرکْي پَ شوْل د څبًګې تلیفْى شویز اّ د ّیت پبًې هظتقین پتَ چیزې چې هوکي د اطٌبدّ کبپیْ تزالطَ شي.
 .3لږتزلږٍ یْپِېل شْي ثیبًًْْکې د لیکل شْي خجزتیب پَ شوْل د  ECAsپَ اړٍ هظؤل افزادّتَ خجزّرکْي  ،پَ پبم کې
ًیْل شْي چې کَ هظؤل افزادّ د اېف اې پي ( )FAPالًذې هبلي هزطتې لپبرٍ غْښتٌَ ًَّ کړي یب پبتې پیظې د ثلیٌګ
د ضزثې ًېټې لَ الرې تبدیَ کړئ .دا ډّل څزګٌذًَّ ثبیذ هظؤل افزادّتَ لږتزلږٍ د ضزثې ًېټې ّ 30رځې هخکې
ګْهبرل شي .یٍْ طبدٍ ژثې خالطَ ثَ ددې څزګٌذًَّ طزٍ ّي .دا د اًفزادي هظؤلیت دی چې د خذهت پَ ّخت یب
حزکت کْلْ پَ ّخت کې د لیکلي پْطت طن چوتْ کْل ّي .کَ چیزې حظبة هؼتجز پتَ ًَّ لزي ًْ ،د "هٌبطت ُڅْ"
لپبرٍ ثَ ُْډ شْی ّي.
 .4د ُزې  ECAدهخَ ،یٍْ شفبُي ُڅَ هظؤل افزادّ طزٍ توبص د ّرّطتې یژًذل شْي تلیفْى شویزلَ الرې ثَ ّشي ،
کَ چیزې دحظبة پیظې پبتې ّي ،لږتزلږٍ یْ ځل یب څْځلَ څزګٌذًّې ثزیښٌبلیک ّکړي .ټْلْ خجزّ اتزّ پَ اّږدّکې،
ًبرّؽ یب هظؤل افزادّتَ د ُغَ هبلي هزطتې پَ اړٍ خجز ثَ ّي چې هوکي د  FAPالًذې شتْى ّلزي.
 .5د دې پبلیظۍ د احکبهْهْافقت لپبرٍ ،د  YNHHSرّغتْى هوکي ددې پبلیظۍ پَ ضویوَ  2کې لظت شْی ّ ECAاخلي
د طجي خذهتًْْ لپبرٍ تبدیَ تزالطَ کْي.
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 .7د پالیسۍ شتْى
د  FAPکبپیًَْ ،د  FAPیٍْ طبدٍ ژثَ لٌډیش اّ  FAPغْښتٌلیک پَ دې شتْى لزي .www.ynhhs.org/financialassistance
ُز رّغتْى د  FAPکبپیًَْ شتْى لزي ،د  FAPیٍْ طبدٍ ژثَ لٌډیشاّ د  FAPغْښتٌلیک پَ غْښتٌَ ،د ّړیب الرې یب د لیک
الرې یب پَ رّغتْى ایوزخٌظي څبًګې کې .اّ د راخظټزېشي پَ ټْلْ هزکشّ کې د اًګلیظي کبغډ پَ شکل اّ دُزُغَ ًفْص
لْهړًۍ ژثې کې چې د اًګلیظي هحذّد هِبرت لزي ُغَ چې  10000افزادّ څخَ لږ یب 5%یب ډیز ًفْص تشکیلْي رّغتْى دّی تَ
راهیٌځتَ کْيّ .ګْرئ .ضویوَ  3د ژثې لیظت لپبرٍ.
د کبرپْریټ طْداګزۍ خذهبتْ ( )Corporate Business Servicesطزٍ پَ دې ټْل فزي شوېزٍ )855( 547-4584
اړیکَ ًّیظئ چې تبطْ تَ د ّړتیب اّ ثزًبهې پَ اړٍ هؼلْهبت ّرکړي  ،د  FAPیْکبپي ،د  FAPطبدٍ ژثې لٌډیش ،د FAP
غْښتٌلیک فْرم  ،یب ثیلٌګ اّ کلیکشي پبلیظي لپبرٍ غْښتٌَ کړئ تبطْ تَ لیږدّل شي یب کَ تبطْد  FAPیْکبپي ،طبدٍ ژثې
لٌډیش ،یب د  FAPغْښتٌلیک فْرم داًګلیظي پزتَ ثلې ژثې اړتیب لزئ دا ّژثبړل شي .طزثیزٍ پزدېً ،برّغبى د ًبرّؽ راخظټزیش
( (Patient Registrationد ًبرّؽ هبلي خذهبتْ( )Patient Financial Servicesاّ ټْلٌیش کبر /قضیې هذیزیت
( )Social Work/Case Managementد  FAPاپلیکیشي پزّطَ پیلیذّ پَ اړٍ غْښتٌَ کیذای شي.
د  FAPډیزې ػبهې کْلْ لپبرٍ ًْرې ُڅې پَ ّرځپبًْکې د خجزتیبّّ خپزّل شبهل دي :پَ ثیلٌګ څزګٌذًّې د  FAPلیکلي
خجزتیب ثزاثزّل ،د ًبرّغبًْ طزٍ د پیظْ پَ اړٍ د شفبُي هْاطالتْ کې د  FAPخجزتیب ّرکْل اّ پَ خالص کْرًّْ کې درلْدل
اّ ًْرّ هؼلْهبتْ ًبطتې تز طزٍ کْل
 .8د دّلت لاًْى سرٍ هْافمت
ُز یْرّغتْى ثبیذ لَ اړًّذ دّلتي قْاًیٌْ طزٍ هطبثقت لزي ،پَ شوْل ثې لَ هحذّدیت ،کٌکټیکټ ػوْهي هقزرات
( )Connecticut General Statutesچې د رّغتًًْْْ لخْا د ثیوې ًبرّغبًْ اّ د رّډ ټبپْ ایبلتًْْ پَ کچَ هؼیبري ریبطتًْْ لپبرٍ
د خیزیَ پبهلزًې ثزاثزّلْ()Patients and Rhode Island Statewide Standard for the Provision of Charity Care
لپبرٍ ټْلګَ ادارٍ کْي چې د رّډ ټبپْ د رّغتیب قْاػذ اّ هقزراتْ څبًګې (Rhode Island Department of Health Rules and
) 11.3 Regulationsثزخې کې ټبکل شْي .د رّغتْى د خجزّ اتزّ پْرې اړًّذ (د " RIهقزرات") اّ د ثیوې پبهلزًې ثزاثزّلْ لپبرٍ
د دّلت پَ کچَ طټٌذرډ د  RIهقزراتْ  11.4ثزخې کې تزتیت شْی.
هراجعَ شْې
د داخلي ػْایذّ کْډ )501(c)(3
د داخلي ػْایذّ کْډ )501(r
ً( Connښلْل) خٌزال طټیټ §19a-673 et seq
د  RIهقزرات  11.3اّ 11.4
اړًّذې پالیسۍ
د  YNHHSثلیٌګ اّ راټْلْ تګالرٍ
د  YNHHS EMTALAپبلیظي :د طجي طکزیٌیٌګ  /ثجبت ،پَ کبل/تلفي کې لیږد اّ لیږدّل
د یبلې ًیُْیْېي رّغتْى تګالرٍ ( — )Yale New Haven Hospital Policyد ّړیب پبهلزًې فٌډًّْ ّیش NC:F-2
د ګزیٌْیچ رّغتْى ثظتز رّغتْى پبلیظۍ اّ پزّطیژرًَّ
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ضویوَ 1
د فذرالي غربت الرښْدًَّ ( )Federal Poverty Guidelines, FPGاّ د هالي هرستې لپارٍ د سالیډًگ اسکیل
د  FPGهقذارًَّ د هتحذٍ ایبالتْ د رّغتیب اّ ثشزي خذهبتْ څبًګې لخْا پَ فذرالي ثجت کې ّخت پَ ّخت تبسٍ کیږي .د  FPGاّطٌي
هقذارًَّ  http://aspeAhs.gov/poverty-guidelinesکې شتْى لزي.
د خٌْري  2021 ،27کبل پْرې د  FPGپیظې پَ الًذې ډّل ّې .دا همذارًَّ د بذلْى تابع دي .د دې پبلیظۍ طزٍ طن د هبلي
هزطتې هظتحق ًبرّغبى ثَ د یبلې ًیْ ُبّیي رّغتًًْْْ کې پَ الًذې ډّل هزطتې تزالطَ کړي:

د کْرًۍ
کچَ
د کْرًۍ
کچَ
د کْرًۍ
کچَ
د کْرًۍ
کچَ
د کْرًۍ
کچَ
د کْرًۍ
کچَ

د ًْ FAPم

ّړیا پاهلرًَ

تخفیف شْي
پاهلرًَ

سالئیډًگ اسکیل
A

سالئیډًگ اسکیل
B

سالئیډًگ اسکیل
C

د پْښښ
ّړتیا
د FAP
تخفیف
د ًاخالص
عایذ ّړتیا
1

بیوَ شْي یا بیوَ
ًَ شْي ًارّغاًْ
100%

د ًارّغاًْ
بې بیوَ
69%

د ًارّغاًْ بیوَ

د ًارّغاًْ بیوَ

د ًارّغاًْ بیوَ

35%

25%

15%

0% - 250%
FPL
320200$ - 0$

2

430550$ - 0$

3

540900$ - 0$

4

620250$ - 0$

5

770600$ - 0$

6

880950$ - 0$

251% - 550%
FPL
- 320201$
700840$
- 430551$
950810$
- 540901$
1200780$
- 660251$
1450750$
- 770601$
1700720$
- 880951$
1950690$

251% - 350%
FPL
- 320201$
450080$
- 430551$
600970$
- 540901$
760860$
- 650251$
920750$
- 770601$
1080640$
- 880951$
1240530$

351% - 450%
FPL
- 450081$
570960$
- 600971$
780390$
- 760861$
980820$
- 920751$
1190250$
- 1080641$
1390680$
- 1240531$
1600110$

451% - 550%
FPL
- 570961$
700840$
- 780391$
950810$
- 980821$
1200780$
- 1190251$
1450750$
- 1390681$
1700720$
- 1600111$
1950690$

د  AGBحسابًَْ
د  AGBطلٌې پَ کلٌي تْګَ کې هحبطجَ کیږي .د تقْیوي کبل  ،2021د ( AGBد لګښتًْْ )%پَ ُز یْ رّغتْى کې دي:
 YNHH 34.6% ،LMH 37.7% ،GH 34.8% ،BH 32.6%اّ  .WH 30.1%پَ دې اطبص ،د  2021کبل لپبرٍ د دې
پبلیظۍ الًذې د ً YNHHSبرّغبًْ لپبرٍ چې د تخفیف شْي پبهلزًې لجبرٍ ّړتیب لزي د تخفیف طلٌَ ثَ د ًبخبلض لګښت څخَ
څخَ لَ  %30څخَ سیبت تبدیَ ًشي.

د طٌذ شویزٍ2296 :

ریْ01/27/2021 .

ضویوَ 2
د راټْلْ پراخَ فعالیتًَْ
د هلکیت حمْق
د شخظي اطتْګٌځیبًْ پْر اخیظتل یْاسې ُغَ ّخت خْاس لزي:
)a

ًبرّؽ فزطت لزي چې د ّړیب ثظتز فٌډًّْ لپبرٍ غْښتٌَ ّکړي اّ یب یې پَ ځْاة ّیلْکې پبتې راغلی ،رد
شْی ،یب د دې ډّل فٌډًّْ لپبرٍ ّړ ًَ دی هًْذلی؛

)b

ًبرّؽ د رّغتْى د هبلي هزطتې پبلیظي طزٍ طن د ًْرّ هبلي هزطتې لپبرٍ غْښتٌَ ًَ دٍ کړې ًَ ،یې د پْر
پَ تبدیَ کې هزطتَ کړې ،یب یې ثزخَ اخیظتې ،هګز خپل هظؤلیت ثزخَ یې ًَ دٍ ادا کړې؛

)c

ًبرّؽ ُڅَ ًذٍ کړې چې د تبدیبتْ تٌظین کْلْ کې هْافقَ ّکړي ،یب د تبدیې تزتیجبتْ طزٍ هطبثقت ًَّ کړي
چې د رّغتْى اّ ًبرّؽ لخْا هْافقَ شْې ّي؛

)d

د حظبة د ثیالًض پَ هدوْػي تْګَ لَ  $10,000څخَ ډیز دي اّ د هلکیت (هلکیتًَْ) حق ثبیذ حذاقل
 $300,000پَ ارسّل شْي د حق پَ تْګَ ّرکړل شي :اّ

)e

د هلکیت تظزف پَ شخظي اطتْګٌځي کې د طلت پَ حبلت کې ًتیدَ ثَ ّرکړي.

د طٌذ شویزٍ2296 :

ریْ01/27/2021 .

ضویوَ 3
د اًګلیسي ژبې هحذّد هِارتًَْ
الجبًیبیي
ػزثي
طبدٍ شْی چیٌبیي
فزاًظْي
فزاًظْی کزیْل
(ُبیټي کزیْل)
خزهٌي
یًْبًي
ٌُذي
ایټبلیبیي
خبپبًي
کْریبیي
پښتْ
پبرطیي دری
پبرطیي فبرطي
پْلیش
پزتګبلي
پزتګبلي کزیْل
(کیپ ّرډیي)
رّطي
ُظپبًیبیي
طْاُیلي
تګبلْګ
ټګزیٌیب
تزکي
ّیتٌبهي

د طٌذ شویزٍ2296 :

ریْ01/27/2021 .

