خﻼصه خط ﻣﺷﯽ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ
اگر پرسش بيﺷتری داﺷته بﺎﺷم بﺎ چه ﮐسﯽ ﻣﯽتوانم تﻣﺎس بگيرم؟

 Yale New Haven Healthدرک ﻣﯽکند که ﻣﻣکن است پرداخت هزينه
صورتحساب درﻣان برای برخﯽ از بيﻣاران دشوار باشد .به هﻣين دليل است که
ﻣا ﻣجﻣوعهای ﻣختلف از برناﻣههای کﻣﮏ ﻣالﯽ برای کﻣﮏ به شﻣا داريم.
بيﻣاران ﻣلزم هستند درخواست کﻣﮏ ﻣالﯽ را تکﻣيل کنند و ﻣدارک درخواستﯽ را
برای تأييد نياز ﻣالﯽ ارائه دهند.

برای کسب اطﻼعات بيشتر ،يﮏ نسخه رايگان از خط ﻣشﯽ و درخواست کﻣﮏ
ﻣالﯽ را دريافت کنيد يا برای کﻣﮏ در تکﻣيل درخواست ،با بخش خدﻣات ﻣالﯽ و
پذيرش بيﻣار به شﻣاره  855-547-4584تﻣاس بگيريد.

سﺎير جزئيﺎت برنﺎﻣه
وجوه ﻣحدود تخت

خدﻣﺎت درﻣﺎنﯽ رايگﺎن
ﻣﻣکن است واجد ﺷرايط خدﻣﺎت درﻣﺎنﯽ رايگﺎن بﺎﺷيد اگر:
 درآﻣد خانواده شﻣا کﻣتر يا ﻣساوی ½ 2برابر خط فقر فدرال باشد؛ و
 درخواست کﻣﮏ ﻣالﯽ را تکﻣيل کنيد

وجوه ﻣحدود تخت برای ارائه خدﻣات درﻣانﯽ رايگان يا خدﻣات درﻣانﯽ ﻣشﻣول
تخفيف به افرادی که واجد شرايط ﻣعيارهای ﻣالﯽ هستند ،اهدا شده است .ﻣﻣکن
است واجد شرايط دريافت اين وجوه برای کاهش ﻣبلغ يا حذف صورتحساب باشيد
اگر طبق تشخيص ﻣعرف صندوق نياز ﻣالﯽ خود را اثبات کرده باشيد و تﻣاﻣﯽ
شرايط ﻻزم برای دريافت وجوه را داشته باشيد )هر صندوق شرايط خاص خود
را دارد( .هيچ سقف درآﻣدی خاصﯽ برای دريافت وجوه ﻣحدود تخت وجود
ندارد .تعيين صﻼحيت به صورت ﻣوردی و توسط ﻣعرفان صندوق بر اساس
شرايط ﻣالﯽ دشوار انجام ﻣﯽشود .کليه بيﻣارانﯽ که درخواست کﻣﮏ ﻣالﯽ
 YNHHSرا تکﻣيل کنند به طور خودکار برای وجوه ﻣحدود تخت در نظر
گرفته ﻣﯽشوند.

ﻣﻣکن است واجد ﺷرايط ﻣقيﺎس ﻣتغير بﺎﺷيد اگر:
 درآﻣد خانواده شﻣا کﻣتر يا ﻣساوی ½ 5برابر خط فقر فدرال باشد؛ و
 بيﻣه نداشته باشيد؛ و
 درخواست کﻣﮏ ﻣالﯽ را تکﻣيل کنيد

ﮐلينيﮏ سرپﺎيﯽ Greenwich Hospital

خدﻣﺎت درﻣﺎنﯽ ﻣﺷﻣول تخفيف
ﻣﻣکن است واجد ﺷرايط خدﻣﺎت درﻣﺎنﯽ ﻣﺷﻣول تخفيف بﺎﺷيد اگر:
 درآﻣد خانواده شﻣا کﻣتر يا ﻣساوی ½ 5برابر خط فقر فدرال باشد؛ و
 بيﻣه نداشته باشيد؛ و
 درخواست کﻣﮏ ﻣالﯽ را تکﻣيل کنيد

ﻣقيﺎس ﻣتغير ]جدول تطبيق هزينه بﺎ درآﻣد[

کلينيﮏ سرپايﯽ  Greenwich Hospitalخدﻣات درﻣانﯽ رايگان يا خدﻣات
درﻣانﯽ ﻣشﻣول تخفيف را به افرادی ارائه ﻣﯽدهد که برای عضويت کلينيﮏ
درخواست کنند و عضويت آنها تأييد شود .اگر بيﻣه نداريد و واجد شرايط کﻣﮏ
دولتﯽ ) (Medicaidنيستيد ،ﻣﻣکن است واجد شرايط باشيد اگر:
 .1ساکن  Greenwichباشيد
 .2درآﻣد خانواده شﻣا کﻣتر يا ﻣساوی  4برابر خط فقر فدرال باشد.

پرسشهﺎی ﻣتداول
حداﮐثر ﻣيزان درآﻣد برای داﺷتن ﺷرايط استفﺎده از اين برنﺎﻣههﺎ
چقدر است؟

برای کسب اطﻼعات بيشتر يا دريافت فرم درخواست Greenwich Hospital
 ،Outpatient Clinicلطفا ً با  203-863-3334تﻣاس بگيريد.

برای اطﻼعات از جزئيات حداکثر ﻣيزان درآﻣد هر برناﻣه ،از
 www.ynhhs.org/financialassistanceديدن کنيد.

نکتهای دربﺎره برنﺎﻣههﺎ

آيﺎ ﺷرايط ديگری برای دريﺎفت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ وجود دارد؟

صورتحساب بيﻣاران واجد شرايط کﻣﮏ ﻣالﯽ بيشتر از صورتحسابﯽ که ﻣعﻣوﻻً
به بيﻣاران دارای بيﻣه برای خدﻣات درﻣانﯽ اورژانسﯽ يا ساير خدﻣات با
ضرورت پزشکﯽ داده ﻣﯽشود ،نخواهد بود .ترجﻣه خط ﻣشﯽ کﻣﮏ ﻣالﯽ ﻣا،
خﻼصه خط ﻣشﯽ کﻣﮏ ﻣالﯽ و درخواست کﻣﮏ ﻣالﯽ برای گروههای خاص با
تسلط ﻣحدود به انگليسﯽ در دسترس است.

عﻼوه بر داشتن شرايط ﻻزم ﻣربوط به درآﻣد ،برای اينکه واجد شرايط باشيد ،بايد
شهروند يا ﻣقيم اياﻻت ﻣتحده باشيد.

چه ﻣواردی تحت پوﺷش ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ است؟
برناﻣههای کﻣﮏ ﻣالﯽ خدﻣات اورژانس و ساير خدﻣات درﻣانﯽ دارای ضرورت
پزشکﯽ فقط برای صورتحسابهای  Yale New Haven Healthرا پوشش
ﻣﯽدهد .پيوندی به فهرست ارائهدهندگان تحت قرارداد را ﻣﯽتوان در
 www.ynhhs.org/financialassistanceﻣشاهده کرد.

چه ﻣدت واجد ﺷرايط خواهم بود؟
زﻣانﯽ که خدﻣات درﻣانﯽ رايگان ،خدﻣات درﻣانﯽ ﻣشﻣول تخفيف يا ﻣقياس ﻣتغير
تأييد شد ،به ﻣدت  12ﻣاه از تاريخ تأييد درخواست واجد شرايط خواهيد بود.

چگونه ﻣتوجه ﺷوم ﮐه بﺎ درخواست ﻣن ﻣوافقت ﺷده است؟
ﻣا به طور کتبﯽ به هر درخواست پاسخ ﻣﯽدهيم .اگر درخواست رد شود،
ﻣﯽتوانيد در هر زﻣانﯽ دوباره درخواست دهيد .هر سال بودجه بيشتری برای
تخت رايگان در نظر گرفته ﻣﯽشود.
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از اسنﺎد زير ﻣﯽتوان به عنوان ﻣدارک اثبﺎت درآﻣد
استفﺎده ﮐرد:

چگونه برای ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ درخواست دهم؟
برای اينکه درخواست کﻣﮏ ﻣالﯽ آسانتر شودYale New Haven Health ،
از يﮏ درخواست برای اغلب برناﻣههای کﻣﮏ ﻣالﯽ استفاده ﻣﯽکند .برای
درخواست ،ﻣراحل زير را انجام دهيد.

ﻣرحله  :1درخواست را تکﻣيل ﮐنيد.

لطفا ً به تﻣاﻣﯽ پرسشها پاسخ دهيد و درخواست را با درج تاريخ اﻣضا کنيد .اگر
پرسشﯽ در ﻣورد خانواده شﻣا صدق نﻣﯽکند ،لطفا ً عبارت ») «N/Aناﻣربوط( را
در ﻣحل ﻣربوطه بنويسيد.

اگر ﻣنبع درآﻣد
خﺎنواده ﺷﻣﺎ...

ﻣرحله  :2ﻣدارک اثبﺎت درآﻣد خود را به درخواست ضﻣيﻣه کنيد .ﻣدرک اثبات
درآﻣد سندی است که ﻣيزان درآﻣد خانواده شﻣا را در زﻣان تکﻣيل درخواست
نشان ﻣﯽدهد .برای اطﻼع از نوع اسناد قابل استفاده ،جدول سﻣت راست را
ببينيد.

ﻣﯽتوانيد ﮐپﯽ اين اسنﺎد را به عنوان
ﻣدارک اثبﺎت درآﻣد ضﻣيﻣه ﮐنيد:
)از تاريخ صدور اين ﻣدارک نبايد بيش از
شش ﻣاه گذشته باشد به استثناء تازهترين
اظهارناﻣه ﻣالياتﯽ که ﻣﯽتواند قديﻣﯽتر باشد(.



ﻣرحله  :3درخواست را پست ﮐنيد يﺎ حضوری به ﻣﺎ ﻣراجعه نﻣﺎييد.
لطفا ً ﻣوارد زير را ضﻣيﻣه درخواست کنيد:
 .1درخواست تکﻣيل و اﻣضا شده با درج تاريخ
 .2ﻣدرک اثبات درآﻣد

دستﻣزد
)اگر حقوق يا دستﻣزد شﻣا
بابت شغلﯽ ساعتﯽ باشد(



ارسﺎل پستﯽ:
Yale New Haven Health
SBO, Attn: Financial Assistance
PO BOX 1403
New Haven, CT 06505

درآﻣد ﻣﺷﺎغل آزاد



)اگر شغل آزاد داريد(

دو ) (2ﻣورد از آخرين فيشهای
حقوقﯽ ،يﺎ
ناﻣهای از کارفرﻣا بر روی
سربرگ شرکت ﻣبنﯽ بر تعداد
ساعات کاری شﻣا و ﻣيزان درآﻣد
ساعتﯽ شﻣا )قبل از کسر ﻣاليات(

آخرين اظهارناﻣه ﻣاليات بر
درآﻣد فدرال

از طريق فکس203-688-1620 :
ﻣزايﺎ
تحويل حضوری:

)تأﻣين اجتﻣاعﯽ ،کهنه
سربازان ،غراﻣت
کارگزی ،ﻣزايای بيﻣه
بيکاری ،ﻣستﻣری،
صندوقهای بازنشستگﯽ،
 ،SSIنفقه(

به يکﯽ از ﻣراکز ﻣا با آدرس زير ﻣراجعه کنيد:
Bridgeport Hospital
267 Grant Street, Bridgeport, CT
Bridgeport Hospital – Milford
Campus
300 Seaside Ave, Milford, CT







Greenwich Hospital
5 Perryridge Road, Greenwich, CT

درآﻣد از اجﺎره

Lawrence + Memorial Hospital
365 Montauk Avenue, New London, CT



آخرين ناﻣه اعطای ﻣزايا ،يﺎ
صورتحساب ﻣزايا ،يﺎ
فيشهای حقوقﯽ

کپﯽ اجارهناﻣه يا توافقناﻣه کتبﯽ
ﻣربوط به اجارهبها ،يﺎ
ناﻣه کتبﯽ از طرف شﻣا که ﻣيزان
اجارهبهای ساﻻنه دريافتﯽ شﻣا را
نشان دهد

Westerly Hospital
25 Wells Street, Westerly, RI
Yale New Haven Hospital
20 York Street, New Haven, CT



سود ،سود سهﺎم ،يﺎ سود
اوراق قرضه

– Yale New Haven Hospital
St. Raphael Campus
20 York Street, New Haven, CT

برای ﮐسب اطﻼعﺎت بيﺷتر يﺎ برای ﮐﻣﮏ در تکﻣيل
درخواست ،يﮏ نسخه رايگﺎن خط ﻣﺷﯽ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎ را
دريﺎفت ﮐنيد



اگر درآﻣدی نداريد

تلفنﯽ:
855-547-4584
دوشنبه تا جﻣعه
 7:30صبح –  5:00عصر



آنﻼين:



آخرين اظهارناﻣه ﻣاليات بر درآﻣد
فدرال ،يﺎ
صورتحساب ﻣؤسسه ﻣالﯽ که ﻣيزان و
دفعات پرداخت و ﻣيزان پرداختﯽ اﻣسال
تا کنون را نشان دهد

ناﻣه از طرف شخصﯽ که حاﻣﯽ
شﻣاست ،يﺎ
اگر کسﯽ را نداريد که از شﻣا حﻣايت
کند ،يﮏ ناﻣه اﻣضا شده با درج تاريخ
ارسال کنيد که در آن وضعيت ﻣالﯽ
فعلﯽ خود را شرح داده ايد

www.ynhhs.org/financialassistance
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 Yale New Haven Healthاز يﮏ درخواست برای اغلب برناﻣههای کﻣﮏ ﻣالﯽ استفاده ﻣﯽکند .با
تکﻣيل اين درخواست ،برای استفاده از برناﻣههای خدﻣات درﻣانﯽ رايگان ،خدﻣات درﻣانﯽ ﻣشﻣول تخفيف،
ﻣقياس ﻣتغير و وجوه تخت ﻣا در نظر گرفته ﻣﯽشويد .برای اطﻼع از دستورالعﻣل نحوه درخواست کﻣﮏ
ﻣالﯽ ،لطفا ً به صفحه  2برويد .اگر هرگونه سؤالﯽ درباره اين درخواست داريد ،لطفا ً با ﻣا به شﻣاره 855-
 547-4584تﻣاس بگيريد.

.1

انگليس
ی

درخواست استفﺎده از برنﺎﻣههﺎی ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ

اطﻼعﺎت بيﻣﺎر:
نام

نام خانوادگﯽ

تاريخ تولد

آدرس خيابان
ايالت

شهر

شﻣاره تلفن

کد پستﯽ

شﻣاره پرونده پزشکﯽ )در صورت وجود(

 .2اطﻼعﺎت خﺎنواده :نام هﻣسر و/يا فرزندان تحت تکفل را که در خانه شﻣا زندگﯽ ﻣﯽکنند ،ذکر کنيد .شريﮏ زندگﯽ غيرثبتﯽ را ذکر نکنيد .در صورتﯽ که به فضای
بيشتری نياز است ،لطفا ً يﮏ سند جداگانه ضﻣيﻣه کنيد.

.3

نسبت بﺎ ﻣتقﺎضﯽ

اطﻼعﺎت درآﻣد:
اطﻼعﺎت ﻣربوط به تﻣﺎﻣﯽ ﻣنﺎبع درآﻣد خود و هﻣسرتﺎن را ذﮐر ﮐنيد .اطﻼعﺎت درآﻣد ﺷﻣﺎ و هﻣسرتﺎن بﺎيد ذﮐر ﺷود .ﻣنابﻊ درآﻣد شاﻣل اﻣا نه ﻣحدود به ﻣوارد
زير ﻣﯽشود :دستﻣزد/درآﻣد ،نفقه ،تأﻣين اجتﻣاعﯽ ،ﻣزايای بيﻣه بيکاری ،درآﻣد از اجاره ،غراﻣت کارگری و نفقه فرزندان .اگر درآﻣدی نداريد ،ناﻣه حاﻣﯽ خود
را ضﻣيﻣه درخواست کنيد) .دستورالعﻣل ﻣندرج در صفحه  2را ببينيد(
نﺎم عضو خﺎنواده

ﻣنبع درآﻣد

ﻣيزان دريﺎفتﯽ قبل از ﮐسر ﻣﺎﻟيﺎت

بيکﺎر  /بدون درآﻣد

________________________$
 هفتگﯽ

 دو هفتگﯽ

 ﻣاهانه



_________________________$
 هفتگﯽ

 دو هفتگﯽ

 ﻣاهانه



_________________________$
 هفتگﯽ

 دو هفتگﯽ

 ﻣاهانه
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ﺑﺮنﺎﻣﻪهﺎی کمک ﻣﺎلی در YNHH

نﺎم عضو خﺎنواده

تﺎريخ توﻟد

.4

بيﻣه درﻣﺎنﯽ:
آيا تحت پوشش بيﻣه درﻣانﯽ شاﻣل  Medicareيا  Medicaidيا بيﻣه کشوری خارجﯽ هستيد؟

 بله

انگليس
ی

سﻼم.
 خير

اگر پاسخ بله است ،لطفا ً يﮏ کپﯽ از پشت و روی کارت بيﻣه خود به اين درخواست ضﻣيﻣه کنيد يا اطﻼعات زير را وارد کنيد:
صﺎحب بيﻣهنﺎﻣه:

ﺷرﮐت بيﻣه:

ﺷﻣﺎره بيﻣه:

صﺎحب بيﻣهنﺎﻣه:

ﺷرﮐت بيﻣه:

ﺷﻣﺎره بيﻣه:

I

.5

ﻟطفﺎ ً قبل از اﻣضﺎء ﮐردن ،بﺎ دقت بخوانيد:

اينجانب با اﻣضاء اين درخواست تصديق ﻣﯽکند که هﻣه ﻣطالبﯽ را که در اين درخواست و ضﻣيﻣههای آن ذکر کردهام ،صحيح است.



ﻣن به  Yale New Haven Healthاجازه ﻣﯽدهم تا صحت تﻣاﻣﯽ اطﻼعات را بررسﯽ کند.



ﻣن به  Yale New Haven Healthاجازه ﻣﯽدهم تا گزارش اعتبار ﻣن را درخواست کند.



ﻣن ﻣوافقت ﻣﯽکنم که در صورت دريافت هر گونه وجه شاﻣل وجوه اعطايﯽ ناشﯽ از دادرسﯽ بابت خدﻣات تحت پوشش اين درخواست ،ﻣبلغ کﻣﮏ ﻣالﯽ اعطايﯽ را به
طور کاﻣل استرداد کنم.



ﻣن ﻣوافقت ﻣﯽکنم که هر گونه تغيير در شرايط صﻼحيت ﻣن برای دريافت کﻣﮏ ﻣالﯽ را به  Yale New Haven Healthاطﻼع دهم.



ﻣن درک ﻣﯽکنم که در رابطه با درخواست خود برای کﻣﮏ ﻣالﯽ ،ﻣﻣکن است ﻻزم باشد Yale New Haven Healthاطﻼعات حفاظت شده پزشکﯽ
)طبق تعريف قاعده حريم خصوصﯽ  42 CFR،HIPAAبخشهای  160تا  (164ﻣن را برای تعيين صﻼحيت ﻣن افشا کند.



ﻣن ﻣﯽدانم که هر گونه افشاء اطﻼعات برای ﻣقاصد ﻣربوط به پرداخت طبق تعريف قاعده حريم خصوصﯽ  HIPAAخواهد بود.

اﻣضاء ﻣتقاضﯽ يا قيم قانونﯽ

ﺑﺮنﺎﻣﻪهﺎی کمک ﻣﺎلی در YNHH



اينجانب ﻣﯽدانم که هر گونه اطﻼعات اشتباه ،ناقص يا غلط در اين فرم ﻣﯽتواند به رد شدن درخواست ﻣن برای کﻣﮏ ﻣالﯽ ﻣنجر شود.

تاريخ

نام ﻣتقاضﯽ يا قيم قانونﯽ با حروف بزرگ و خوانا

به خﺎطر داﺷته بﺎﺷيد ﮐه ﻣدرک اثبﺎت درآﻣد يﺎ نﺎﻣه حﺎﻣﯽ را ضﻣيﻣه درخواست ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ خود ﮐنيد.
درخواست تکﻣيل ﺷده را به آدرس زير ارسﺎل ﮐنيد:
Yale New Haven Health
SBO, Attn: Financial Assistance
PO BOX 1403,
New Haven, CT 06505
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