אריגינעלע גילטיגע דאטום
יאנואר 2013
לעצטע רעוויזיע דאטום:
 1פון 10
אקטאבער 2015
רעוויזיע גילטיגע דאטום:
יאנואר 2016
באפולמעכטיגונג VP :רעוועניו רונדע
בלאט

טעמע :קאליפארניע טשאריטי באהאנדלונג און הנחה
באצאלונג פאליסי

פאליסי
נומער
CA-FIN-501

צוועק:
דער צוועק פון די פאליסי איז אוועקצושטעלן ( 'Providence Health & Services (PH&Sס פינאנציעלע הילף און עמערדזשענסי מעדיצינישע
באהאנדלונג פאליסיס ,וועלכע זענען געמאכט צו פארבעסערן צוטריט צו מעדיציניש נויטיגע באהאנדלונג פאר די וועלכע האבן נישט די פעאיגקייט צו
באצאלן ,און צוצושטעלן א הנחה פון איינגעמאנטע טשארדזשעס פאר מענטשן וועלכע קענען באצאלן בלויז א טייל פון די קאסטן פון זייער
באהאנדלונג .די פראגראמען זענען גילטיג בלויז אנבאלאנגט עמערדזשענסי און אנדערע מעדיציניש נויטיגע העלטהקעיר סערוויסעס וואס PH&S
שטעלט צו .די פאליסי און די פינאנציעלע הילף פראגראמען וואס ווערן דא געשילדערט שטעלן צונויף די אפיציעלע פינאנציעלע הילף פאליסי (")"FAP
און עמערדזשענסי מעדיצינישעקעיר פאליסי פאר יעדע שפיטא ל וואס איז אונטער די אייגנטימערשאפט ,אדער ווערט גע'ליעס'ט אדער געפירט דורך
 PH&Sאינערהאלב די שטאט קאליפארניע.
 PH&Sשפיטאלן אין קאליפארניע:
Providence Saint Joseph Medical Center, Providence Holy Cross Medical Center, Providence Little Company of Mary
 Medical Center San Pedro, Saint John’s Health Center, Providence Tarzana Medical Centerאון Providence Little Company
.of Mary Medical Center Torrance
פאליסי:
 PH&Sאיז א קאטוילישע העלטהקעיר ארגאניזאציע וואס ווערט געפירט דורך אן איבערגעגעבנקייט צו איר מיסיע און הויפט ווערדן ,געשאפן צו אנטפלעקן
גאט'ס ליבשאפט פאר אלע ,ספעציעל די ארימע און עמפינדליכע ,דורך סימפאטישע סערוויס .עס איז סיי די פיליזאפיע און די פירונג פון יעדע  PH&Sאיינהייט
אז מעדיציניש נויטיגע העלטהקעיר סערוויסעס זענען גרייט פאר קאמוניטי מיטגלידער און די וואס געפינען זיך אין עמערדזשענסי מעדיצינישע נויט ,אן קיין
פארשפעטיגונג ,אפגעזען פון זייער פעאיגקייט צו באצאלן .פאר צוועקן פון די פאליסי ,טוט "פינאנציעלע הילף" אריינרעכענען טשאריטי באהאנדלונג און אנדערע
פינאנציעלע הילף פראגראמען וועלכע  PH&Sשטעלט צו.
.1

 PH&Sוועט נאכקומען פעדעראלע און סטעיט געזעצן און רעגולאציעס פארבינדן מיט עמערדזשענסי מעדיצינישע סערוויסעס און טשאריטי באהאנדלונג.

.2

 PH&Sוועט צושטעלן טשאריטי באהאנדלונג פאר קוואליפיצירנדע פאציענטן אן קיין שום אנדערע הויפט באצאלונג קוועלער כדי זיי צו פארלייכטערן דאס גאנצע
אדער טייל פון זייער פינאנציעלע התחייבות פאר מעדיציניש נויטיגע  PH&Sהעלטהקעיר סערוויסעס.

.3

אין איינקלאנג מיט אירע הויפט ווערדן ,וועט  PH&Sצושטעלן טשאריטי באהאנדלונג פאר קוואליפיצירנדע פאציענטן אויף א בכבוד'יגע ,רחמנות'דיגע ,יושר'דיגע,
אייניגע ,ווירקזאמע און טויגליכע שטייגער.

.4

 PH&Sוועט נישט דיסקרימינירן אויפן באזיס פון יארגאנג ,קאליר ,גלויבן ,עטנישקייט ,רעליגיע ,נאציאנאלע אפשטאם ,הייראט סטאטוס ,געשלעכט,
געשלעכטליכע אריענטאציע ,געשלעכטליכע אידענטיטעט אדער אויסדרוק ,דיסאביליטי ,וועטעראן אדער מיליטערישע סטאטוס ,אדער סיי וועלכע אנדערע באזיס
וואס איז פארבאטן דורך פעדעראלע ,סטעיט אדער לאקאלע געזעץ ביים מאכן טשאריטי באשטימונגען.

.5

אין מאסגעבנדע אומשטענדן ,קען  PH&Sנאך איר איינזען באשטעטיגן פינאנציעלע הילף אינדרויסן פונעם ראם פון די פאליסי .אומאיינקאסירבארע\ווארשיינליכע
טשאריטי ווערט באשטעטיגט צוליב אבער נישט באגרעניצט צו די פאלגנדע :געזעלשאפטליכע דיאגנאז ,היימלאזיגקייט ,באנקראט ,פארשטארבן אן קיין ירושה,
היסטאריע פון נישט-פאציענט\ גאראנטירער אומפעאיגקייט צו באצאלן און פארוואס דאס געבן פאר אן איינקאסירונג אגענטור וועט נישט רעזולטירן אין שליכטונג
פונעם קאנטע.

 .6די פאליסי זאל ווערן אויסגעטייטשט און איינגעפעדעמט אזוי אז עס זאל זיין אין פולשטענדיגע איינקלאנג מיט קאליפארניע אסעמבלי ביל  ,774קאודיפיצירט ביי
געזונטהייט און זיכערהייט קאוד אפטיילונג  ,.et. seq 127400גילטיג יאנואר  2007 ,1אזוי ווי עס איז איבערגעמאכט געווארן דורך די קאליפארניע סטעיט
סענאט ביל  ,350גילטיג יאנואר  ,2008 ,1אסעמבלי ביל  1503גילטיג יאנואר  2011 ,1און  SB 1276גילטיג  .01/01/2015אלע איינקאסירונג אגענטורן וואס
ארבעטן אין נאמען פון  )Providence Health and Services Southern California (PHSSCפאסיליטיס זאלן נאכקומען די געזונטהייט און
זיכערהייט קאוד אפטיילונג  .et. seq 127400אלס איבערגעמאכטע און גילטיגע  PHSSפאליסיס אנבאלאנגט איינקאסירונג אגענטורן .זעט פארבינדענע
רעגיאנאלע ביזנעס אפיס פאליסי GOV-107 ,חוב איינקאסירונג סטאנדארטן און פראקטיצן פאליסי.
אפטייטשן:
.7

"טשאריטי קעיר" רעפערירט צו פולע פינאנציעלע הילף פאר קוואליפיצירנדע פאציענטן ,זיי צו פארלייכטערן פון זייער פינאנציעלע התחייבות אינגאנצן פאר
מעדיציניש נויטיגע אדער בארעכטיגטע פרייוויליגע העלטה קעיר סערוויסעס (פולע טשאריטי).

.8

"דיסקאונט פעימענט " באציעט זיך צו טיילווייזע פינאנציעלע הילף פאר קוואליפיצירנדע פאציענטן ,זיי צו פארלייכטערן פון זייער פינאנציעלע התחייבות
טיילווייז פאר מעדיציניש נויטיגע אדער בארעכטיגטע פרייוויליגע העלטה קעיר סערוויסעס (טיילווייזע טשאריטי).

.9

גראוס טשארדזשעס זענען די סך הכל טשארדזשעס ביים פאסיליטי'ס פולע אוועקגעשטעלטע ראטעס פארן צושטעלן פאציענט באהאנדלונג סערוויסעס איידער
דידאקשאנס פון רעוועניו ווערן אראפגערעכנט .גראוס טשארדזשעס ווערן קיינמאל נישט געבילט צו פאציענטן וועלכע קוואליפיצירן פאר טיילווייזע טשאריטי
אדער פריוואטע באצאלונג דיסקאונטס.

 .10פריוואטע באצאלונג דיסקאונט איז א הנחה וואס ווערט צוגעשטעלט פאר פאציענטן וועלכע קוואליפיצירן פאר פינאנציעלע הילף וועלכע האבן נישט קיין דריטע
פארטיי באצאלער אדער וועמענ'ס אינשורענס דעקט נישט די ס ערוויס וואס איז צוגעשטעלט געווארן אדער וועלכע האבן אויסגענוצט זייערע בענעפיטן .זעט
פריוואטע באצאלונג דיסקאונט פאליסי.CA-FIN-5003 ,
 .11עמערדזשענסי פיזישאן מיינט א דאקטער און כירורוג וועלכע זענען לייסענס'ד לויט קאפיטל ( 2אנגעהויבן פון אפטיילונג  )2000פון די ביזנעס און פאכן קאוד
וואס איז קרעדענטשל'ד דורך א שפיטאל און אדער איינגעשטעלט אדער קאנטראקטירט דורך דעם שפיטאל צוצושטעלן עמערדזשענסי מעדיצינישע סערוויסעס
אינעם עמערדזשענסי אפטיילונג פונעם שפיטאל ,אויסער אז אן "עמערדזשענסי פיזישאן" זאל נישט אריינרעכענען א פיזישאן ספעציאליסט וועלכער ווערט
אריינגערופן אינעם עמערדזשענסי אפטיילונג פון א שפיטאל אדער וועלכער איז אינעם שטאב אדער האט פריווילעגיעס ביים שפיטאל אינדרויסן פונעם
עמערדזשענסי אפטיילונג .עמערדזשענסי רום פיזישנס וועלכע שטעלן צו עמערדזשענסי מעדיצינישע סערוויסעס צו פאציענטן ביי  PHSSCשפיטעלער ווערן
פארלאנגט דורך קאליפארניע געזעץ צוצושטעלן הנחות פאר נישט -אינשור'ד פאציענטן אדער פאציענטן מיט הויכע מעדיצינישע קאסטן וועלכע זענען ביי אדער
אונטער  350%פון די פעדעראלע ארימקייט שטאפל.
 .12פראוויידערס וועלכע זענען אויסגעשטעלט צו 'PH&Sס  :FAPאין צוגאב צו יעדע גילטיגע  PH&Sשפיטאל פאסיליטי ,זענען אלע פיזישנס און אנדערע
פראוויידערס וועלכע געבן באהאנדלונג פאר  PH&Sפאציענטן דורכאויס א שפיטאל וויילונג אויסגעשטעלט צו די פאליסיס סיידן עס ווערט ספעציפיש
אידענטיפיצירט אז נישט .ביילאגע א' דייט אן וואו פאציענטן קענען באקומען די ליסטע(ס) פון אלע פראוויידערס וועלכע געבן באהאנדלונג אין די
 PH&Sשפיטאל אפטיילונגען ,און אויב זיי זענען אויסגעשטעלט צו די  PH&Sפינאנציעלע הילף פאליסי אדער נישט.מען קען באקומען צוטריט צו די
ליסטע אנליין אויף  , www.providence.orgאון עס איז אויך גרייט אין פאפירענע פארעם אויפן פארלאנג דורך דער פינאנציעלער ראטגעבער ביים שפיטאל.
 .13סערוויסעס וואס זענען בארעכטיגט אונטער די פאליסי :די טשאריטי קעיר און דיסקאונט באצאלונג פאליסי גילט אויף אלע סערוויסעס וואס ווערן צוגעשטעלט
צו בארעכטיגטע פאציענטן וועלכע באקומען עמערדזשענסי אדער מעדיציניש נויטיגע באהאנדלונג אדער בארעכטיגטע פרייוויליגע באהאנדלונג ,אריינגערעכנט
זעלבסט-צאלונג פאציענטן און קא-פעימענט לייעביליטיס וואס ווערן פארלאנגט דורך דריטע פארטיי באצאלער ,אריינגערעכנט Medicareאון Medi-Cal
קאסט -שעירינג סומעס ,אין וועלכע עס ווערט באשטימט אז דער פאציענט איז פינאנציעל אומפעאיג צו באצאלן .מעדיציניש נויטיגע באהאנדלונג רעכנט אריין:
.a
.b
.c
.d
.e

עמערדזשענסי סערוויסעס אינעם עמערדזשענסי אפטיילונג.
סערוויסעס פאר א צושטאנד וואס ,אויב עס ווערט נישט באלד באהאנדלט ,וואלט עס געפירט צו אן אומגינסטיגע ענדערונג אינעם פאציענט'ס
געזונט צושטאנד.
נישט -פרייוויליגע סערוויסעס וועלכע ווערן צוגעשטעלט אין רעאקציע צו לעבנס-דראענדע אומשטענדן אינדרויסן פונעם עמערדזשענסי אפטיילונג
(דירעקטע אדמישאנס).
מעדיציניש נויטיגע סערוויסעס וואס ווערן צוגעשטעלט צו  Medicaidגעניסער וועלכע זענען נישט-געדעקטע סערוויסעס.
סיי וועלכע אנדערע מעדיציניש נויטיגע סערוויסעס וואס ווערן באשטימט אויף א פאל-ביי-פאל באזיס דורך .PH&S

 .14בארעכטיגטע פרייוויליגע געזונטהייט באהאנדלונג רעכנט אריין:
.a

פאציענטן און זייערע דאקטוירים קענען זוכן טשאריטעבל סערוויסעס פאר פרייוויליגע ,דעפערעבל באהאנדלונג .פרייוויליגע קעיר ווערט
בארעכטיגט פאר טשאריטעבל און דיסקאונט סערוויסעס בלויז ווען אלע פון די פאלגענדע באדינגונגען ווערן נאכגעקומען:
 .iא מיטגליד פון די מעדיצינישע שטאב פון א  PH&Sפאסיליטי מוז אריינגעבן די טשאריטעבל סערוויסעס פארלאנג;
 .iiדער פאציענט איז שוין א פאציענט פונעם דאקטער וואס פארלאנגט עס און די באהאנדלונג איז נויטיג פאר גוטע פארזעצונג פון די
באהאנדלונג; עסטעטישע פראצעדורן זענען נישט בארעכטיגט פאר טשאריטעבל סערוויסעס;
 .iiiדער דאקטער וועט צושטעלן סערוויסעס ביים זעלבן דיסקאונט ראטע ווי באשטימט דורכן שפיטאל פער טשאריטי אנווייזונגען פון די פאליסי,
ביז צו און אריינגערעכנט אומזיסטע באהאנדלונג;
 .ivדער פאציענט וואוינט אינערהאלב אונזער סערוויס אומגעגנט (ווי באשטימט דורך  ;)PH&Sאון
 .vדער פאציענט פילט אויס א פינאנציעלע הילף אפליקאציע און באקומט א באשטעטיגונג שריפטליך פון  PH&Sאיידערן באקומען די
פרייוויליגע באהאנדלונג.

 .15בארעכטיגונג פאר טשאריטי דארף ווערן ב אשטימט דורך אן אומפעאיגקייט צו באצאלן ווי עס ווערט אפגעטייטשט אין די פאליסי באזירט אויף איין אדער מער
פון די פאלגנדע באדינגונגען:
.a

ווארשיינליכע טשאריטי – אינדיווידועלע אפשאצונג באשטימט אז פינאנציעלע הילף אפליקאציע ווערט נישט פארלאנגט ווייל:
 .iפאציענט איז אן קיין רעזידענץ אדרעס (צ.ב .היימלאז);
 .iiסערוויסעס וואס ווערן באשטימט אלס בארעכטיגט אונטער די פאליסי ,אבער נישט געדעקט דורך א דריטע פארטיי באצאלער ,זענען
צוגעשטעלט געווארן צו א פאציענט וואס איז איינגעשריבן אין א געוויסע פארעם פון  Medicaid(Medi-Calפאר קאליפארניער
איינוואוינער) אדער סטעיט אינדיגענסי פראגראם (צ.ב .באקומען סערוויסעס אינדרויסן פון א באגרעניצטע  Medi-Calדעקונג) אדער
סערוויסעס וועלכע זענען אנטזאגט געווארן פון  Medi-Calבאהאנדלונג באשטעטיגונג ,וויבאלד פינאנציעלע בארעכטיגונג פאר די
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פראגראמען רעכנט אריין האבן נישט מער ווי מארדזשינעל פארמעגנס און א  Medi-Calדעפיינד שעיר אוו קאסט אלס די מאקסימום
פעאיגקייט צו באצאלן; און\אדער
 .iiiפאציענט'ס אומפעאיגקייט צו באצאלן ווערט אידענטיפיצירט דורך א דרויסנדיגע איינקאסירונג אגענטור איינקונפט\פארמעגנס זוכונג .אויב
זאל די אגע נטור באשטימען אז א געריכטליכע קלאגע וועט נישט אנגעהויבן ווערן ,וועט די קאנטע געשטעלט ווערן אין אן אומאקטיווע
סטאטוס ,וואו א מאנאטליכע  PH&Sאיבערזיכט וועט באשטימען ווייטערדיגע שריט ,אריינגערעכנט מעגליכע טשאריטי אננעמונג און
צוריקווייזונג פון די אגענטור און צוריקציאונג פון קרעדיט באריכטונג.
 .ivפאציענט'ס אומפעאיגקייט צו באצאלן ווערט אידענטיפיצירט דורך רעגיאנאלע ביזנעס אפיס שטאב דורך אן איינקונפט\פארמעגנס זוכונג
נוצנדיג א דריטע פארטיי איינהייט.
.b

טשאריטי – אינדיווידועלע אפשאצונג פון אומפעאיגקייט צו באצאלן פארלאנגט:
 .iאויספילן א פינאנציעלע הילף אפליקאציע פאר די  Mary Potter Program for Human Dignityפאר אלע פאסיליטיס אין די
 PHSSCאומגעגנט;
 .iiבאשטעטיגונג אז א פאציענט'ס גראוס איינקונפט איז ווייניגער ווי דריי מאל ( )300%די פעדעראלע ארימקייט אנווייזונגען ( )FPGוואס
זענען גילטיג אין די צייט וואס דער פאציענט האט זיך איינגעגעבן פאר פינאנציעלע הילף .א פאציענט מיט די איינקונפט שטאפל וועט
באשטימט ווערן אלס בארעכטיגט פאר  100%טשאריטי קעיר; און\אדער
 .iiiבאשטעטיגונג אז א פאציענט'ס גראוס איינקונפט איז צווישן  100%און  350%פון די  FPGוואס איז גילטיג אין די צייט וואס דער פאציענט
האט זיך איינגעגעבן פאר פינאנציעלע הילף און אז זייער אינדיווידועלע פינאנציעלע צושטאנד (הויכע מעדיצינישע קאסטן ,א.ד.ג ).מאכט זיי
בארעכטיגט פאר מעגליכע דיסקאונט באצאלונג (טיילווייזע טשאריטי קעיר) אדער  100%טשאריטי קעיר .פאסיליטי קען נעמען אין
באטראכט איינקונפט און געלט פארמעגנס פונעם פאציענט ביים אפשאצן דעם פאציענט'ס אינדיווידועלע פינאנציעלע צושטאנד .געלט
פארמעגנס ,אבער ,זאלן נישט אריינרעכענען ריטייערמענט אדער דעפערד קאמפענסאציע פלענער וואס זענען קוואליפיצירט אונטער די
אינטערנעל רעוועניו קאוד ,אדער נישט-קוואליפיצירט אפגעלייגטע קאמפענסאציע פלענער .ווייטער ,די ערשטע צען טויזנט דאלער
( ) $10,000פון א פאציענט'ס געלט פארמעגנס זאלן נישט געציילט ווערן ביים באשטימען בארעכטיגונג ,ווי אויך זאל נישט געציילט ווערן
ביים באשטימען בארעכטיגונג  50פראצענט פון א פאציענט'ס געלט פארמעגנס איבער די ערשטע צען טויזנט דאלער (.)$10,000
אינפארמאציע וואס מען באקומט איבער איינקונפט און געלט פארמעגנס ,אבער ,זאלן נישט גענוצט ווערן פאר איינקאסירונג אקטיוויטעטן.
 .ivפאציענטן מיט גראוס איינקונפט ביי אדער אונטער  350%פון די  FPGוועלן קיינמאל נישט זיין שולדיג מער ווי  100%פון די סומע פון
באצאלונג וואס דער שפיטאל וועט ערווארטן ,מיט אויפריכטיגקייט ,צו באקומען פאר צושטעלן סערוויסעס פון Medicare, Medi-Cal,
 ,the Healthy Families Programאדער אן אנדערע רעגירונג -גע'ספאנסער'טע פראגראם פון געזונטהייט בענעפיטן אין וועלכע דער
שפיטאל וואו די באהאנדלונג איז ערהאלטן געווארן נעמט אנטייל ,וועלכע עס איז גרעסער .די סומע זאל ווערן באשטעטיגט אמווייניגסטנס
יערליך .אויב דער שפיטאל וואו די באהאנדלונג איז ערהאלטן געווארן שטעלט צ ו א סערוויס פאר וועלכע עס איז נישט דא קיין באשטימטע
באצאלונג דורך  Medicareאדער סיי וועלכע אנדערע רעגירונג -גע'ספאנסער'טע פראגראם פון געזונטהייט בענעפיטן אין וועלכע דער
שפיטאל נעמט אנטייל ,זאל דער שפיטאל אוועקשטעלן און צושטעלן דיסקאונטעד באצאלונג .א פאציענט מיט א גראוס איינקונפט וואס איז
מער ווי  350%פון  FPGוועט זיין שולדיג נישט מער ווי די גילטיגע פריוואטע באצאלונג אינפעישאנט אדער אוטפעישאנט ריאימבורסמענט
ראטע ,אדער באצייכנטע קא -פעי סומע ,וועלכע עס איז ווייניגער .אין צוגאב ,וועלן נישט-אינשור'ד און אינשור'ד פאציענט מיט גראוס
איינקונפטן ביי אדער אונטער  350%פון  FPGוועלכע האבן א סך הכל פון מעדיצינישע אויסגאבן וועלכע שטייגן איבער צען פראצענט
( )10%פון גראוס יערליכע איינקונפט דורכאויס די פריערדיגע  12מאנאטן ,באקומען  100%טשאריטי בענעפיט .בארעכטיגטע קאסטן פאר
טש אריטי אפשרייבונג זאל אריינרעכענען בלויז די פאציענט לייעביליטי סומעס נאכדעם וואס אינשורענס ווערט גע'ביל'ט און אינשורענס
לייעביליטי סומעס ווערן איינקאסירט.
מעלדונג :גראוס טשארדזשעס זענען קיינמאל נישט גילטיג פאר פאציענטן וועלכע קוואליפיצירן פאר טיילווייזע טשאריטי אדער פריוואטע
באצאלונג דיסקאונטס .איינמאל גראוס טשארדזשעס ווערן צוגעפאסט צו די פאסיגע  Medicareאדער פריוואטע באצאלונג ראטע ,וועט זיך
דער פאציענט לייעביליטע נישט טוישן אפילו אויב עס ווערט צום סוף רעפערירט צו אן איינקאסירונג אגענטור.

 .16באזיס פאר אויסרעכע נען סומעס וואס ווערן געטשארדזשט פאר פאציענטן וואס זענען בארעכטיגט פאר פינאנציעלע הילף
.a

קאטעגאריעס פון גרייטע דיסקאונטס און באגרעניצונגען אויף טשארדזשעס אונטער די פאליסי רעכענען אריין
 100 .iפראצענט דיסקאונט\אומזיסטע קעיר :סיי וועלכער פאציענט אדער גאראנטירער וועמענס גראוס פאמיליע איינקונפט,
צוגעפאסט פאר פאמיליע מאס ,איז ביי אדער אונטער  300%פון די פעדעראלע ארימקייט שטאפל (" )"FPLאיז בארעכטיגט פאר א
 100פראצענט דיסקאונט אראפ פונעם סך הכל שפיטאל טשארדזשעס פאר עמערדזשענסי אדער מעדיציניש נויטיגע באהאנדלונג ,ווי
ו וייט דער פאציענט אדער גאראנטירער איז נישט בארעכטיגט פאר אנדערע פריוואטע אדער פובליק העלטה דעקונג ספאנסערשיפ.
 .iiדיסקאונטס אראפ פון טשארדזשעס ביי  75פראצענט :דער  PH&Sסליידינג פי סקעיל וואס שטייט אין ביילאגע ב' וועט גענוצט
ווערן צו באשטימען די סומע פון פינאנציעלע הילף וואס וועט צוגעשטעלט ווערן אינעם פארעם פון א דיסקאונט פון  75פראצענט פאר
פאציענטן אדער גאראנטירער מיט איינקונפטן צווישן  301%און  350%פון די יעצטיגע פעדעראלע ארימקייט שטאפל נאכדעם וואס
אלע מעגליכקייטן פון געלטער וואס זענען גרייט פארן פאציענט אדער גאראנטירער זענען שוין געווארן אויסגענוצט אדער צוריקגעוויזן
און פערזענליכע פינאנציעלע קוועלער און פארמעגנס זענען איבערגעקוקט געווארן פאר מעגליכע געלטער צו באצאלן טשארדזשעס.
פינאנציעלע הילף קען צוגעשטעלט ווערן פאר פאציענטן אדער גאראנטירער מיט פאמיליע איינקונפט וואס איז מער ווי  350%פון די
פעדעראלע ארימקייט שטאפל ווען אומשטענדן דייטן אן ערנסטע פינאנציעלע שוועריגקייט אדער פערזענליכע פארלוסט.
 .iiiבאגרעניצונג אויף טשארדזשעס פאר אלע פאציענטן וואס זענען בארעכטיגט פאר פינאנציעלע הילף  :באגרעניצונג אויף
טשארדזשע ס פאר אלע פאציענטן וואס זענען בארעכטיגט פאר פינאנציעלע הילף  :קיין שום פאציענט אדער גאראנטירער וואס איז
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בארעכטיגט פאר סיי וועלכע פון די אויבנדערמאנטע דיסקאונטס וועט זיין פערזענליך פאראנטווארטליך פאר מער ווי די "אלגעמיין
גערעכנטע סומעס" ( )AGBפראצענט פון גראוס טשארדזשעס ,לויט ווי עס ווערט אפגעטייטשט אין Treasury Regulation
 ,)Section 1.501(r)-1(b)(2דורך די פאסיגע  PH&Sשפיטאל פאר עמערדזשענסי אדער אנדערע מעדיציניש נויטיגע סערוויסעס
וואס זענען ערהאלטן געווארן PH&S .באשטימט  AGBדורך מולטיפלייען דעם שפיטאל'ס גראוס טשארדזשעס פאר סיי וועלכע
עמערדזשענסי אדער מעדיציניש נויטיגע באהאנדלונג ביי אן אוועקגעשטעלטן פראצענט וואס איז באזירט אויף קלעימס וואס ווערן
ערלויבט אונטער  .Medicareאינפארמאציע בלעטער וועלכע שילדערן די  AGBפראצענטן וואס ווערן גענוצט ביי יעדן PH&S
שפיטאל ,און ווי אזוי זיי ווערן אויסגערעכנט ,קען מען באקומען דורכן באזוכן די פאלגנדע וועבזייטלwww.providence.org :
אדער דורכן רופן 1-866-747-2455 :צו פארלאנגען א פאפירענע קאפיע .אין צוגאב ,איז די מאקסימום סומע וואס קען ווערן
איינקאסירט אין א צייט אפשניט פון  12מאנאטן פאר 1עמערדזשענסי אדער מעדיציניש נויטיגע סערוויסעס פאר פאציענטן וואס זענען
בארעכטיגט פאר פינאנציעלע הילף  20 ,פראצענט פון דעם פאציענט'ס גראוס פאמיליע איינקונפט ,און ווערט אויסגעשטעלט צום
פאציענט'ס אנגייענדע בארעכטיגונג אונטער די פאליסי.

 .17טשאריטי קעיר איז נישט:
.a
.b
.c

פארפאלענע חוב :א פארפאלענע חוב רעזולטירט פון א פאציענט'ס אומוויליגקייט צו באצאלן אדער פון א דורכפאל צו קוואליפיצירן פאר
פינאנציעלע הילף וואס וואלט אנדערש געצייגט אן אומפעאיגקייט צו באצאלן;
קאנטראקטועל צופאסונג :דער אינטערשייד צווישן די ריטעיל טשארדזשעס פאר סערוויסעס און די סומע וואס ווערט ערלויבט דורך א
רעגירונגס אדער קאנטראקטירטע מענעדזשד קעיר באצאלער פאר געדעקטע סערוויסעס וועלכע ווערט אפגעשריבן; אדער
אנדערע צופאסונגען:
 .iסערוויס ערהוילונג צופאסונגען ווערן דורכגעפירט ווען דער פאציענט אידענטיפיצירט א ווייניגער ווי בעסטע פאציענט באהאנדלונג
ערפארונג;
 .iiריזיקע פארוואלטונג צופאסונג :וואו א פאטענציאלע ריזיקע לייעביליטי צושטאנד איז אידענטיפיצירט און Providence Risk
 Managementהאט אויסגעוועלט איינצוזאפן די קאסט פון באהאנדלונג און נישט ביל'ן דעם פאציענט;
 .iiiבאצאלער צוריקווייזונגען :וואו די פאסיליטי האט נישט געקענט באקומען באצאלונג צוליב אומצייטליכע בילינג לויט די קאנטראקט
טערמינען; אדער צוריקגייענדע צוריקווייזונג פון סערוויס דורך א מענעדזשד קעיר באצאלער וואו אפיעל איז נישט געלונגען.

 .18מעסיגע באצאלונג פלאן :א דיפאולט פלאן וואס ווערט פארלאנגט דורך  SB 1276פאר פאציענטן וועלכע קוואליפיצירן פאר טיילווייזע טשאריטי ווען א
פארהאנדלטע פלאן קען נישט דערגרייכט ווערן SB 1276 .טייטשט אפ דעם פלאן אלס מאנאטליכע צאלונגען וועלכע זענען נישט מער ווי  10%פון א פאציענט'ס
פאמיליע איינקונפט פאר א מאנאט ,אויסער אראפרעכענונגען פאר וויכטיגע לעבנס אויסגאבן.
.a

"וויכטיגע לעבנס אויסגאבן" מיינט ,פאר די צוועקן פון די סוב -אפטיילונג ,אויסגאבן פאר סיי וועלכע פון די פאלגנדע רענט אדער הויז באצאלונג
א ון מעינטענענס ,עסן און הויזגעזונד צוגעהער ,יוטיליטיס און טעלעפאן ,קליידונג ,מעדיצינישע אדער דענטל צאלונגען ,אינשורענס ,שולע אדער
טשיילד קעיר ,טשיילד אדער לעבנס שותף סופארט ,טראנספארטאציע און אויטא אויסגאבן ,אריינגערעכנט אינשורענס ,גאז ,און פארריכטונגען.
אי נסטאלמענט צאלונגען ,וועשעריי און רייניגונג ,און אנדערע אויסערארדנטליכע אויסגאבן .עמערדזשענסי אפטיילונג דאקטוירים און די וועמען
זיי באשטימען קענען זיך פארלאזן אויף די שפיטאל'ס באשטימונג פון איינקונפט און אויסגאבן ביים אוועקשטעלן א מעסיגע באצאלונג פלאן.

אפשאצונג פראצעדור:
פאציענטן אדער גאראנטירער קענען זיך איינגעבן פאר פינאנציעלע הילף אונטער די פאליסי דורך סיי וועלכע פון די פאלגנדע אופנים )1( :לאזן מעלדן
' PH&Sס פאציענט פינאנציעלע סערוויסעס שטאב בשעת אדער איידער די צייט פון דיסטשארדזש אז הילף ווערט פארלאנגט ,און אריינגעבן אן
אפליקאציע בויגן און סיי וועלכע דאקומענטאציע אויב פארלאנגט דורך  )PH&S; (2אראפלאדענען אן אפליקאציע בויגן פון 'PH&Sס וועבזייטל,
ביי  www.providence.orgאון אריינגעבן דעם בויגן אינאיינעם מיט סיי וועלכע פארלאנגטע דאקומענטאציע; ( )3פארלאנגען אן אפליקאציע
בויגן דורכן טעלעפאן ,דורכן רופן1-866-747-2455, :און אריינגעבן דעם בויגן; אדער ( )4סיי וועלכע אנדערע מעטאדן וואס ווערן אנגעגעבן אין
'PH&Sס בילינג און איינקאסירונג פאליסי PH&S .וועט ארויסלייגן שילדן און אינפארמאציע איבער איר פינאנציעלע הילף פאליסי ביי פאסיגע צוטריט
ערטער .אריינגערעכנט אבער נישט באגרעניצט צו די עמערדזשענסי אפטיילונג און אדמישאן ערטער.
א מענטש וואס זוכט טשאריטי באהאנדלען וועט געגעבן ווערן צוערשט א סקרינינג און אויב די סקרינינג טוט אים\איר נישט דיסקוואליפיצירן פאר טשאריטי קעיר ,וועט
אן אפליקאציע ווערן צוגעשטעלט מיט אנווייזונגען איבער ווי אזוי זיך איינצוגעבן .אלס טייל פון די סקרינינג פראצעדור וועט  PH&Sאיבערקוקן אויב דער
גאראנטירער האט אויסגענוצט אדער איז נישט בארעכטיגט פאר סיי וועלכע דריטע פארטיי באצאלונג קוועלער .וואו דער גאראנטירער'ס אידענטיפיקאציע אלס אן
ארימער מענטש איז מערקבאר פאר  ,PH&Sקען א  prima-facieבאשטימונג פון בארעכטיגונג געמאכט ווערן און אין די פעלער קען  PH&Sנישט
פארלאנגען אן אפליקאציע אדער שטיצנדע דאקומענטאציע.
א גאראנטירער וואס קען זיין בארעכטיגט זיך איינצוגעבן פאר טשאריטי קעיר נאך די ערשטע סקרינינג וועט האבן ביז פערצן ( )14טעג נאך די אפליקאציע ווערט
געמאכט אדער צוויי הונדערט פערציג ( )240טעג נאכן דאטום וואס דער ערשטער נאך-דיסטשארדזש ביל איז געשיקט געווארן צום פאציענט ,וועלכע עס איז שפעטער,
צוצושטעלן גענוג דאקומענטאציע צו  PH&Sצו שטיצן א טשאריטי באשטימונג .באזירט אויף דאקומענטאציע וואס ווערט צוגעשטעלט מיט די טשאריטי אפליקאציע,
וועט  PH&Sבאשטימען אויב נאך אינפארמאציע איז נויטיג ,אדער אויב א טשאריטי באשטימונג קען געמאכט ווערן .דאס דורכפאלן פון א גאראנטירער צו

1די  12מאנאטן צייט אפשניט צו וועלכע די מאקסימום סומע גילט זאל זיך אנהויבן אויפן ערשטן דאטום ,נאך דעם גילטיגן דאטום פון די פאליסי ,וואס א בארעכטיגטער פאציענט באקומט העלטה קעיר סערוויסעס
וואס ווערן באשטימט צו זיין בארעכטיגט (צ.ב .מעדיציניש נויטיגע סערוויסעס).
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מעסיגערהייט אויספולן די פאסיגע אפליקאציע פראצעדורן אינערהאלב די צייט אפשניטן וואס ווערן אנגעגעבן אויבן זאלן זיין גענוג מאסגעבנד פאר  PH&Sאנצוהויבן
איינקאסירונג באמיאונגען.
אן ערשטע באשטימונג פון ספאנסערשיפ סטאטוס און פאטענציאלע בארעכטיגונג פאר טשאריטי קעיר וועט פארענדיגט ווערן ווי נאנט עס איז מעגליך צום דאטום פון
סערוויס.
 PH&Sוועט מעלדן דעם גאראנטירער איבער אן ענדגילטיגע באשטימונג שריפטליך אינערהאלב צען ( ) 10ביזנעס טעג פון באקומען די נויטיגע דאקומענטאציע.
דער גאראנטירער מעג אפיעלן דעם באשטימונג פון אומבארעכטיגונג פאר טשאריטי קעיר דורך צושטעלן נאך דאקומענטאציע פאר  PH&Sאינערהאלב דרייסיג ()30
טעג פון ערהאלטן מעלדונג פון צוריקווייזונג .אל ע אפיעלס וועלן ווערן איבערגעקוקט און אויב די באשטימונג אויף אפיעל באשטעטיגט דעם צוריקווייזונג ,וועט א
שריפטליכע מעלדונג געשיקט ווערן צום גאראנטירער און די דעפארטמענט אוו העלטה אין איינקלאנג מיט די סטעיט געזעץ .דער ענדגילטיגער אפיעל פראצעדור וועט
זיך שליסן ביז דרייסיג ( )30טעג פון ווען דער אפליקאנט האט ערהאלטן דעם צוריקווייזונג.
:ווַאַא יָאערדַאפ דַא אונָאער פיטן סַאַא י הַאטף  Financialריר פוויטַאפַאפיָאַאטנמ פון סעָאהטדמ אנדערע
;אוַאמגעגאנגען האָא טַאסַאָאַאַאיינג גיסטונג פון מָאיָאוע טעגיט דַא •
;ַאיעקָאַאפונג טדער נחטה פַאַאן אַאג עמ און פיריָאטרַאן האָא טרעוו דַא •
;ַאינפרטָא  Filedהאָא טרעוו דַא •
טדער  /און ;הַאטף פַאנינצַאעט ריר אַאר  /אַאם ַאיגרענעצן וואמ רעפטרדמ פַאנינצַאעט צוגעיָאעטָא האָא טרעוו דַא •
טעַאן אוַאף גערינָאטרג סַאָא טסיט ,קוַאוו דַא ַאיצטטן צו פענען צו רירַאעמערן פַאַאנסטט וועָא היקנטמע מ טרעוו דַא טנווַאַא יגן רעפטרדמ • Financial
ַ.אנפיסג פירפעמָאַאפָא
,פַאַאן אוַאַא ,דַאמפיונּפ ַאנַאסצא פון אי ץטיפַאַאיין נטך גערינָאטרג טדער ץיָאַאענּפ דורך יוטדַאפ ַאיטינמעמ ַאיצטטָא נַאָא ינַא :פטטטעפָאַאטנמ און ַאַאטַאנג
גאסטונגען און ַאַאטַאנג' ד & ף אוַאף אַאנרטרסיצַאע ריר .ץיטימַאג גאסטונגען און ַאַאטַאנג סונדַאר מ ד & ף סַאָא טוַאָא אַאן גאסטונגען צו רעפעררעד גַאַא ין סַאַא י
ַאנַאסצא אַאג ווטמ ,ץטטַאָאַאפ פטטטעפָאַאטנמ און ַאַאטַאנג מ ד & ף גען ַאַאָאע ,גערינָאטרג טדער ץיָאַאענּפ דורך געווען יוטדַאפ יסיונּפ ריר פָאימיגץרי
אוַאַא אַאר צו געיַאפָא ווערן פענען ווטמ טדער ;: www.providence.orgאַאן ,ירַאַא יַאָאַאי רעגַאמָאריצַאע מ יץַאָאטט ד & ף ַאעדער ַאַאַא י אָא ץצטט פון ץטָאער
: 1-866-747-2455.רופן אַאר
רעפערענס(עס)\פארבינדענע פאליסיס
American Hospital Association Charity Guidelines
California Hospital Association Charity Guidelines
California Alliance of Catholic Healthcare Charitable Services Guidelines
Providence Health and Services Commitment to the Uninsured Guidelines
Patient Protection and Affordable Care Act of 2010 (Federal Exemption Standards) Private Pay Discounting Policy CA-FIN-5003
Regional Business Office Debt Collection Standards and Practices Policy, RBO-GOV-107

צוזאמענארבעט
די פאליסי איז אנטוויקלט געווארן אין צוזאמענארבעט מיט די פאלגנדע אפטיילונגען:
PHSSC Finance Division
Providence Health & Services Department of Legal Affairs
באפולמעכטיגונג:
טעריסא ספאלדינג
 VPרעוועניו סייקל
אונטערשריפט אויפן פייל

_______________________________
דאטום

_______________________________
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ביילאגע א'
שפיטאל-באזירטע פראוויידערס וואס זענען נישט אויסגעשטעלט צו 'PH&Sס פינאנציעלע הילף פאליסי און
פארבינדענע דיסקאונטס
א ליסטע איז גרייט פון אלע פראוויידערס וועלכע שטעלן צו קעיר אין די  PH&Sשפיטאל ,און אויב זיי זענען אויסגעשטעלט צו
די  PH&Sפינאנציעלע הילף פאליסי .די ליסטע קען מען באקומען אנליין אויף  ,www.providence.orgאדער איז עס גרייט
אין פאפירענע פארעם אויפן פארלאנג דורך דער פינאנציעלער ראטגעבער ביים שפיטאל .אויב א פראוויידער איז נישט
אויסגעשטעלט צו די פינאנציעלע הילף פאליסי דאן וועט יענער פראוויידער ביל'ן פאציענטן באזונדער פאר סיי וועלכע
פאכמאנישע סערוויסעס וואס יענער פראוויידער שטעלט צו במשך פאציענט'ס שפיטאל וויילונג ,באזירט אויפן פראוויידער'ס
אייגענע גילטיגע פינאנציעלע הילף אנווייזונגען ,אויב בכלל.

6

ביילאגע ב'
 PH&S CAטשאריטי קעיר פראצענט סליידינג פי סקעיל
פאר גאראנטירער מיט איינקונפטן און פארמעגנס איבער  300%פון די  ,FPLווערן הויזגעזינד איינקונפט און פארמעגנס גענומען אין באטראכט ביים באשטימען די
גילטיגקייט פון די סליידינג פי סקעיל.
פארמעגנס וואס ווערן באטראכט פאר אפשאצונג; 'IRAס b, 401k403 ,זענען אויסגעשלא סן אונטער די פאליסי ,סיידן דער פאציענט טוט אקטיוו ארויסנעמען פון זיי.
פאר אלע אנדערע פארמעגנס ,איז די ערשטע  $10,000אויסגעשלאסן.

איינקונפט און פארמעגנס
אלס א פראצענט פון
פעדעראלע ארימקייט
אנווייזונג שטאפל

פראצענט פון דיסקאונט
(אפשרייבונג) פון
אריגינעלע טשארדזשעס

באלאנס וואס ווערט
גע'ביל'ט צום גאראנטירער

100-300%
301-350%

100%
75%

0%
25%
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ביילאגע ג'
מעלדונג פון איינקאסירונג פירעכצן
פאציענט רעכטן אנבאלאנגט איינקאסירונג פון חובות פאר שפיטאל סערוויסעס
סטעיט און פעדעראלע געזעץ פאדערן אז חוב איינקאסירער זאל אייך באהאנדלען יושר'דיג און פארבאטן חוב איינקאסירער פון מאכן פאלשע סטעיטמענטס אדער
סטראשונגען פון געוואלדטאטן ,נוצן וואולגארע אדער אומאיידעלע שפראך ,און מאכן אומפאסיגע פארבינדונגען מיט דריטע פארטייען ,אריינגערעכנט אייער
ארבעטסגעבער .סיידן אונטער אומגעווענליכע אומשטענדן ,מעגן חוב איינקאסירער זיך נישט פארבינדן מיט אייך איידער  8:00אינדערפרי אדער נאך  9:00אוונט .אין
אלגעמיין ,מעג א חוב איינקאסירער נישט געבן אינפארמאציע איבער אייער חוב צו אן אנדערע מענטש ,אויסער אייער אדוואקאט אדער לעבנס-שותף .א חוב
איינקאסירער מעג זיך פארבינדן מיט אן אנדערע מענטש צו באשטעטיגן אייער לאקאציע אדער איינפארסירן אן אורטייל .פאר מער אינפארמאציע איבער חוב
איינקאסירונג אקטיוויטעטן ,קענט איר זיך פארבינדן מיט די פעדעראלע טרעיד קאמיסיע דורכן טעלעפאן אויף  )FTC-HELP (382-4357 -1-877אדער אנליין
אויף .www.ftc.gov
אויב האט איר דעקונג דורך גרופע אדער פריוואטע אינשורענס ,אדער אנדערע דריטע פארטיי באצאלער פראגראם ,און איר ווילט אז מיר זאלן ביל'ן יענע ארגאניזאציע,
מוזט איר אונז צושטעלן א ייער איינשרייבונג אינפארמאציע .די פאדערונג ווערט נאכגעקומען דורכן צושטעלן אייער אינשורענס קארטל אדער אנדערע פאסיגע
דאקומענט וואס שטעלט צו פאליסי אינפארמאציע( ,און דעפענדענט דעקונג ,אויב שייך) .אויב איר דארפט הילף מיטן באצאלן דעם חוב ,קענט איר זיין בארעכטיגט פאר
די ,Medicare, Medi-Cal, Healthy Families, California Children’s’ Services, liability California Victims of Violent Crimes
אויטאמאביל מעדיקל אינשורענס ,אדער אנדערע דריטע -פארטיי פראגראמען ,אריינגערעכנט טשאריטי קעיר .פרעגט א שפיטאל אדמישאנס אדער ביזנעס אפיס
פארשטייער אויב איר ווילט גיין מיט די אויסוואלן .שפיטאל טשאריטי און זעלבסט -באצאלונג דיסקאונט פאליסיס קען מען באקומען דורכן בעטן אן אדמישאנס אדער
ביזנעס אפיס פארטרעטער פאר הילף ,אדער דורכן באזוכן די שפיטאל'ס וועב זייטל פאר א דאונלאודעבל בויגן.
נישט-פר אפיט קרעדיט ראטגעבונג סערוויסעס קענען אויך זיין בייהילפיג .ביטע באראט זיך מיט א טעלעפאן דירעקטארי פאר א ליסטע פון די פראגראמען.
דער פאציענט אדער פאראנטווארטליכער מענטש וועט געפאדערט ווערן אונטערצושרייבן די  Conditions of Hospital Admissionאדער Outpatient
 . Treatmentיענע דאקומענט וועט אנטהאלטן אן אנערקענונג פון פינאנציעלע פאראנטווארטליכקייט פאר באצאלונג פון סערוויסעס וואס דער שפיטאל שטעלט צו.
דער שפיטאל וועט ביל'ן סיי וועלכע דריטע פארטיי באצאלער פאר וואס איר שטעלט צו איינשרייבונג אינפארמאציע .מען וועט אייך בעטן צו באצאלן קא-פעימענטס,
לויט ווי עס וועט פארגעשריבן דורך די באצאלערס .איר קענט זיין פאראנטווארטליך פאר סערוויסעס וואס יענע פראגראמען דעקן נישט .מען וועט אייך ביל'ן
נאכפאלגנדיג די פארענדיגונג פון אייער סערוויס ,טראץ וואס דעפאזיטס קענען פארלאנגט ווערן איידער די סערוויסעס ווערן צוגעשטעלט .אויב זאל דער חוב בלייבן
אומבאצאלט ,קען די קאנטע רעפערירט ווערן צו א דרויסנדיגע איינקאסירונג אגענטור וואס איז אונטער קאנטראקט מיטן שפיטאל .די איינקאסירונג אגענטור וועט
נאכקומען די אויבנדערמאנטע חוב איינקאסירונג באדינגו נגען .אויב זאל דער חוב בלייבן אומבאצאלט ,וועט די איינקאסירונג אגענטור ,אין נאמען פונעם שפיטאל ,ליסטן
דעם אומבאצאלטן חוב מיט קרעדיט באריכטונג אגענטורן און קענען אנהויבן לעגאלע פראסידינגס ,וועלכע קענען רעזולטירן אין וועידזש גארנישמענט אדער א ליען
געשטעלט אנטקעגן א פארמעגן פונעם פאציענט אדער פאראנטווארטליכער פארטיי .די  Providence Health and Servicesטשאריטי פאליסי געט אן אז מענטשן
מיט הויזגעזונד איינקונפטן אונטער  250%פון די פעדעראלע ארימקייט אנווייזונגען ( )FPGזענען בארעכטיגט פאר פולע הילף ביים אריינגעבן א פינאנציעלע הילף
אפליקאציע .מענטשן מיט גראוס איינקונפטן איבער  250%קענען אויך זיין בארעכטיגט פאר טיילווייזע אדער פולע הילף ,געוואנדן אויף די אינפארמאציע וואס ווערט
אנגעגעבן אין די אפליקאציע.
אויב האט איר סיי וועלכע פראגן איבער די מעלדונג ,ביטע פרעגט סיי וועלכע אדמישאנס אדער ביזנעס אפיס פארשטייער דורכן רופן insert phone ( 800
.)number for appropriate hospital
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ביילאגע ד'

פארלאנג פאר פינאנציעלע הילף
פאציענט אינפארמאציע

.I

פאציענט'ס נאמען

אדרעס

ערשטע

לעצטע

גאס

דאטום פון געבורט

מיטלסטע

סטעיט

סיטי

סאשעל סעקיוריטי נומער

זיפ

ארבעט

טעלעפאן היים

 .U.Sבירגער

פריימערי קעיר פיזישן ()PCP

יא ניין

 .IIגאראנטירער אינפארמאציע
נאמען פון מענטש וואס איר פאראנטווארטליך פארן באצאלן דעם ביל

אדרעס

פארבינדונג

גאס

טעלעפאן נומער

סיטי

היים

סטעיט

ארבעט

זיפ

 .U.Sבירגער

סאשעל סעקיוריטי נומער

דאטום פון געבורט

יא ניין

 ביטע באצייכנט דעם קעסטל אויב איר האט נישט באקומען קיין סערוויסעס און איר געט זיך איין כדי צו פאראויס-קוואליפיצירן.
זענט איר געווארן באשטעטיגט פאר פינאנציעלע הילף דורך אן אנדערע העלטה קעיר ארגאניזאציע?
אויב יא ,ביטע שטעלט צו דעם נאמען פון די ארגאניזאציע.

יא ניין

ווערט איר רעפערירט דורך א דאקטער אדער כירורג? יא ניין
אויב יא ,ביטע שטעלט צו דעם נאמען און טעלעפאן נומער פונעם פיזישן
 .IIIהויזגעזונד אינפארמאציע – ביטע דייט אן אלע מענטשן וואס וואוינען אין אייער הויזגעזונד ,אריינגערעכנט דעם אפליקאנט

נוצט נאך פאפיר אויב

נויטיג.

ביטע רעכנט אויס סיי ווער עס וואוינט אין אייער הויזגעזונד (אריינגערעכנט זיך זעלבסט) .איינקונפט רעכנט אריין (בעפאר-שטייער) וועידזשעס,
טשיילד סופארט איינקונפט ,אלימאני איינקונפט ,רענטל איינקונפט ,אנעמפלוימענט קאמפענסאציע ,סאשעל סעקיוריטי בענעפיטן,
פובליק\ רעגירונגס הילף ,רענט אדער לעבנס אויסגאבן אין אויסטויש פאר סערוויסעס וואס ווערן צוגעשטעלט ,א.ד.ג.
הויזגעזונד מיטגלידער

עלטער

פארבינדונג
צום פאציענט

קוואל פון איינקונפט אדער
ארבעטסגעבער נאמען

מאנאטליכע גראוס איינקונפט אינשור'ד? (רינגלט ארום יא אדער ניין)
אויב יא ,רעכנט אויס אינשורענס
איידער דעם דאטום
(צ.ב ,Blue Cross, PHP .א.ד.ג).
פון סערוויס

.1

יא אדער ניין

.2

יא אדער ניין

.3

יא אדער ניין

.4

יא אדער ניין

.5

יא אדער ניין

.6

יא אדער ניין

.7

יא אדער ניין

.8

יא אדער ניין

.9

יא אדער ניין

פארגעזעצט אויף די אנדערע זייט.
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 .IVאויסגאבן און פארמעגנס

פארוויילונגס אויטאמאבילן _____________________________

רענט _______________________________________
מארטגעדזש באצאלונג ___________________________

שיקט באווייז

העלטה אינשורענס פרימיומס ___________________________

מארטגעגזש באלאנס ____________________________

שיקט באווייז

סטאקס ,באנדס ,ריטייערמענט קאנטעס ,א.ד.ג_______________ .

קאסט פון יוטיליטיס _____________________________

מאנאטליכע טשיילד קעיר _____________________________

טשעקינג קאנטע באלאנס _________________________

ריעל עסטעיט סיידן הויפט היים __________________________

סעיווינגס קאנטע באלאנס _________________________

אנדערע פארמעגנס _________________________________

קאר באצאלונג ________________________________
יאר און מאדעל פון אויטאמאביל _____________________
זענט איר א פול-טיים סטודענט? _____________________

ביטע שיקט סטודענט הלוואה באריכט.

באקומט איר סיי וועלכן פארעם פון פובליק הילף (פוד סטעמפס HUD ,האוזינג ,א.ד.ג ____________ ).אויב יא ,ביטע שיקט באווייז.
וואס זענען געווען אייער סך הכל מעדיצינישע אויסגאבן דורכאויס די פריערדיגע  12מאנאטן? (ביטע שטעלט צו באווייז פון באצאלונג)
ווערט איר געשטיצט דורך אייער טאטע אדער מאמע אדער אן אנדערע מענטש? יאניין
אויב יא ,ביטע שטעלט צו איינקונפט און שטייער אינפארמאציע פונעם מענטש וואס שטיצט אייך.
אויב איר דארפט שרייבן א בריוו וואס ערקלערט אייער אינדיווידועלע צושטאנד ביטע באהעפט עס צו דעם בויגן.

פארלאנגטע אינפארמאציע – מוז ווערן בייגעלייגט מיט די אפליקאציע
ביטע מאכט זיכער אז האט אריינגערעכנט די פאלגנדע:
קאפיע פון לעצטע יאר'ס טעקס ריטוירנס

קאפיע פון די לעצטע  3מאנאטן באנק
סטעיטמענטס

איינקונפט פעסטשטעלונג וואס ווייזט
פארדינסטן אדער פעי סטאבס פאר אלע
איינקונפט יאר צום דאטום

אויב איר זענט זעלבסט-עמפלוי'ד ,ביטע ביילייגן א קאפיע פון די לעצטע  12מאנאטן'ס  P & Lסטעיטמענטס און לעצטע יאר'ס טעקס ריטוירן .עס קען זיך
פארלאנגען צוגאבע אינפארמאציע כדי צו פראצעסירן אייער אפליקאציע .אויב אזוי ,וועלן מיר זיך פארבינדן מיט אייך.
באפולמעכטיגונג

דערמיט באשטעטיג איך אז די אינפארמאציע וואס שטייט דא אין די פינאנציעלע אויספראגע איז ריכטיג און פולשטענדיג לויט מיין בעסטע וויסן.
איך גיב ערלויבעניש פאר  Providence Health & Servicesפעסטצושטעלן סיי וועלכע אדער אלע פון די אינפארמאציע וואס ווערט געגעבן און
פארשטיי אז א קרעדיט באריכט קען דורכגעפירט ווערן אלס טייל פון די פעסטשטעלונג פראצעדור.
_______________________________________________________ X
פאראנטווארטליכע מענטש'ס אונטערשריפט

__________________________
דאטום

 Providence Health & Servicesשטרעבט צוצושטעלן אויסערגעווענליכע סערוויס פאר אייערע העלטה קעיר געברויכן.
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