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דירעקטָארס פון בָארד  השגחה :דורך באוויליקט 1/12/2021 :טָאג ימּפלַאמענטיישַאן   
 

דינען ַאלע,  נוץ כעלטקער ָארגַאניזַאציע גיידיד דורך ַא היסכייַוועס צו זיין מיסיע פון -ֿפַאר-השגחה איז ַא קַאטהָאליק ניט
ָאס זענען נעבעך און שּפירעוודיק, דורך זייַן קָאר ווַאלועס פון רַאכמָאנעס, כשיוועס, יושר, עקסַאלַאנס און סּפעציעל יענע וו

ָארנטלעכקייַט, און דורך דעם גלויבן ַאז כעלטקער איז ַא מענטש רעכט. עס איז די ֿפילָאסָאֿפיע און פירונג פון יעדער 
מעדַאקלי נויטיק כעלטקער בַאדינונגס זענען בארעכטיגט ֿפַאר יענע אין די קהילות הָאסּפיטַאל שּפיטָאל ַאז ימערדזשַאנט און 

 ווָאס מיר דינען, רַאגַארדלַאס פון זייער צָאלונג פיייקייט. 
      

 פַארנעם:
קַאליפָארניַא )"השגחה"( אין לאס אנדזשעלעס, ָארַאנדזש, הויך  -אין ּפרָאווידעס די ּפָאליטיק ַאּפלייז צו ַאלע הָאסּפיטַאלס 

דעסערט, הומבָאלדט, סָאנָאמַא און נַאּפַא קַאונטיז אין די שטַאט פון קַאליפָארניַא און ַאלע נויטפַאל, דרינגלעך און אנדערע 
אין קַאליפָארניַא הָאסּפיטַאלס  NorCal Health Connectק בַאדינונגס צוגעשטעלט דורך ּפרָאווידעס. און מעדַאקלי נייטי 

באדעקט דורך דעם ּפָאליטיק איז  )ַאחוץ יקסּפערמענַאל ָאדער ינוועסטַאגייטיוו זָארג(. א רשימה פון השגחה הָאסּפיטַאלס 
 יטיעס רשימה.געֿפונען אין ויסשטעלונג א קַאווערד פַאסיל

 
)ר( פון די אינערלעכער רעווענוע קָאוד  501די ּפָאליטיק וועט זיין ינטערּפרַאטַאד אין ַא שטייגער קָאנסיסטענט מיט סעקשַאן 

אין קַאליפָארניַא, די הָאסּפיטַאל פער ּפרייסינג  , ווי ַאמענדיד, און, מיט רעסּפעקט צו ּפרַאווינס הָאסּפיטַאלס 1986פון 

(. אין פַאל פון קָאנפליקט 127400-127446ַאסיז ַאוטליינד אין די קַאליפָארניַא געזונט און זיכערקייט קָאוד ) סעקשַאנז ּפַאל

 צווישן די ּפרַאוויזשַאנז פון ַאזַא געזעצן און די ּפָאליטיק, די געזעצן וועט קָאנטרָאלירן. 

  
 

 ציל:
דיסקרימינַאטָארי, עפעקטיוו און יונַאפָארמלי מעטהָאדס ֿפַאר -ן, ניטדער ציל פון דעם ּפָאליטיק איז צו ענשור ַא שיי

ּפרַאוויידינג פינַאנציעל הילף )צדקה זָארגן( צו בארעכטיגט מענטשן ווָאס קענען נישט צָאלן גַאנץ ָאדער טייל ֿפַאר מעדַאקלי 
 הָאסּפיטַאלס.נויטפַאל נויטפַאל און אנדערע שּפיטָאל בַאדינונגס. צוגעשטעלט דורך השגחה  

עס איז די כוונה פון דעם ּפָאליטיק צו נָאכקומען מיט ַאלע פעדעראלע, שטַאט און היגע געזעצן. די ּפָאליטיק און די   
'( און עמערגענסי מעדיציניש זָארגן FAPפינַאנציעל הילף מגילה דָא זענען די בַאַאמטער פינַאנציעל הילף ּפָאליטיק )'

 שּפיטָאל ָאונד, ליסט ָאדער ַאּפערייטַאד דורך השגחה. ּפָאליטיק ֿפַאר יעדער 
 ּפָאליטיק: 

ּפרָאווידעס וועט צושטעלן פריי ָאדער דיסקָאונטעד שּפיטָאל בַאדינונגס צו קווַאלַאפייד נידעריק הַאכנָאסע, ַאנסיקיורד און 
, ווען די פיייקייט צו FPLּפרָאצענט פון די  400ַאנדערסישורד און ּפַאציענט מיט הויך מעדיציניש קָאס ווי ביי ָאדער אונטער 

צָאלן ֿפַאר בַאדינונגס איז ַא שלַאבַאן צו ַאקסעס מעדַאקלי נויטפַאל נויטפַאל און אנדערע שּפיטָאל זָארגן און קיין  
דיסקרייבד אין ָאלטערנַאטיוו מקור פון קַאווערידזש איז יידענַאפייד. ּפַאטיענץ מוזן טרעפן די בארעכטיגונג רעקווירעמענץ 

 דעם ּפָאליטיק צו בַאגרענעצן זיך. 
  

מיט דעדַאקייטַאד נויטפַאל דיּפַארטמַאנץ וועט, ָאן דיסקרימינַאציע, צושטעלן נויטפַאל מעדיציניש הָאסּפיטַאל הָאסּפיטַאלס 
די פַארַאנען קייּפַאבילַאטיז,   טנָאים )אין די טייַטש פון די עמערגענסי מעדיקַאל טרעַאטמענט און לייבער אקט( אין לויט מיט

רַאגַארדלַאס פון צי ַא יחיד איז בארעכטיגט ֿפַאר פינַאנציעל הילף. השגחה וועט נישט דיסקרימינירן אויף דער עלטער, 
רַאסע, קָאליר, עמונע, עטהניסיטי, רעליגיע, נאציאנאלע ָאּפשטַאם, מערַאטַאל סטַאטוס, געשלעכט, געשלעכט ָאריענטירונג,  
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שענדער אידענטיטעט ָאדער אויסדרוק, דיסַאביליטי, וועטערַאן ָאדער מיליטעריש סטַאטוס, ָאדער קיין אנדערע יקער  דז
 ּפרָאוכיבַאטַאד דורך פעדעראלע , שטַאט, ָאדער היגע געזעץ ווען דיטערמַאנינג פינַאנציעל הילף. 

 
ג יגזַאמַאניישַאנז און סטייבַאלייזינג בַאהַאנדלונג, ָאדער וועט צושטעלן נויטפַאל מעדיציניש זיּפונהשגחה הָאסּפיטַאלס 

. השגחה ּפרָאוכיבַאץ קיין CFR 482.55 42ָאּפשיקן און ַאריבערפירן ַא יחיד אויב ַאזַא ַאריבערפירן איז צונעמען לויט 
זוכן נויטפַאל מעדיציניש זָארג, ַאזַא  ַאקשַאנז, ַארייַנטרעטן ּפרַאקטיסיז ָאדער ּפַאלַאסיז ווָאס ווָאלט דיסקערידזש מענטשן צו 

 ווי דערלויבן כויוו זַאמלונג ַאקטיוויטעטן ווָאס ַארייַנמישנ זיך מיט נויטפַאל מעדיציניש זָארג.
  

רשימה פון ּפרָאפעססיָאנַאלס ווָאס זענען אונטערטעניק צו ּפרָאווידעס פַאּפ: יעדער ּפרָאווידעס שּפיטָאל וועט סּפַאסיפיקלי 
ידענטיפיצירן ַא רשימה פון די רופאים, מעדיציניש גרוּפעס ָאדער אנדערע ּפרָאפעססיָאנַאלס ווָאס צושטעלן סערוויסעס ווָאס 

נישט קַאווערד דורך דעם ּפָאליטיק. נויטפַאל צימער רופאים ווָאס צושטעלן נויטפַאל מעדיציניש  זענען און ווָאס זענען
בַאדינונגס צו ּפַאטיענץ אין ּפרָאווידעס קַאליפָארניַא הָאסּפיטַאלס, זענען פארלאנגט דורך קַאליפָארניַא געזעץ צו צושטעלן 

ץ מיט הויך מעדיציניש קָאס )ווי דיפיינד דורך די הָאסּפיטַאל פער ּפרייסינג דיסקַאונץ צו ַאנינשורד ּפַאטיענץ ָאדער ּפַאטיענ
(( ווָאס זענען ביי ָאדער 127400-127446ּפַאלַאסיז ַאוטליינד אין די קַאליפָארניַא געזונט און סַאפעטי קָאוד ) סעקשַאנז 

רשימה צו יעדער ּפַאציענט ווָאס ריקוועס ַא . יעדער ּפרָאווידעס שּפיטָאל וועט צושטעלן די FPLפון די  400%אונטער 
 וועבסיטעס:  Providenceקָאּפיע. די רשימה פון ּפרַאוויידערז קענען אויך זיין געֿפונען ָאנליין אויף די 

www.providence.org 
  

 פינַאנציעל הילף בארעכטיגונג רעקווירעמענץ :פינַאנציעל הילף איז בארעכטיגט ֿפַאר ביידע ניט-פַארזיכערט און
 פַארזיכערט ּפַאטיענץ און גערַאנטערז ווו ַאזאַ  הילף איז  קָאנסיסטענט מיט די ּפָאליטיק און פעדעראלע און שטַאט געזעצן
 ווָאס רעגירן ערלויבט בענעפיץ צו ּפַאטיענץ .ּפרָאווידענסע הָאסּפיטַאלס וועט מַאכן אַ  גלייַך מי צו בַאשליסן די עקזיסטענץ

 ָאדער ניט-עקזיסטענץ פון דריט -ּפַארטיי קַאווערידזש ווָאס קען זיין בנימצא ,אין גַאנץ ָאדער טייל ,ֿפַאר די זָארג צוגעשטעלט
 דורך ּפרָאווידענסע הָאסּפיטַאלס ,איידער ָאנפירן קיין זַאמלונג השתדלות צו די ּפַאציענט .ניט-פַארזיכערט ּפַאטיענץ קען

 בַאקומען ַאן ַאנינסורעד ַארָאּפרעכענען .בארעכטיגט פינַאנציעל הילף בַאלַאנסעס ַארייַננעמען ָאבער זענען נישט לימיטעד
 ,צו די פאלגענדע :זיך-צָאל ,טשַארדזשיז ֿפַאר ּפַאטיענץ מיט קַאווערידזש פון ַאן ענטיטי ָאן אַ  קַאנטרַאקטשוַאל שייכות

 קָאינסורַאנסע ,דעדוקטיבלע ,און קָאוּפיימַאנט ַאמַאונץ שייַכות צו פַארזיכערט ּפַאטיענץ .דעדוקטיבלע און קָאינסורַאנסע
 .ַאמַאונץ קליימד ווי אַ  מעדיקַארע שלעכט כויוו וועט זיין יקסקלודיד פון די ריּפָארטינג פון צדקה זָארגן

  
ּפַאטיענץ ווָאס זוכן פינַאנציעל הילף מוזן פַארענדיקן די סטַאנדַארט ַאּפלַאקיישַאן ֿפַאר פינַאנציעל הילף און די בארעכטיגונג 

 וועט זיין באזירט אויף פינַאנציעל נויט אין דער צייט. עס וועט זיין גלייַך השתדלות צו געבנ צו וויסן און מיטטיילן ּפַאטיענץ
וועגן די ַאוויילַאבילַאטי פון פינַאנציעל הילף דורך צושטעלן אינֿפָארמַאציע בעשַאס ַארייַנטרעטן און ָאּפזָאגן, אויף די בילינג 

שּפיטָאל, דורך מויל   Providenceויסזָאגונג פון די ּפַאציענט, אין ּפַאציענט צוטריטלעך בילינג געביטן, אויף די וועבזייטל פון 
שַאס צָאלונג דיסקוסיעס. ווי אויף סיינידזש אין הויך ינּפיישַאנט און ַאוטּפיישַאנט געביטן, ַאזַא ווי ַאדמיטינג און די ָאנזָאג בע

נויטפַאל ָאּפטיילונג. השגחה וועט הַאלטן אינֿפָארמַאציע ווָאס איז גענוצט צו בַאשליסן בארעכטיגונג אין לויט מיט זיין 
 רעקָארדינג ּפָאליטיק.

  
ּפלייינג ֿפַאר פינַאנציעל הילף: ּפַאטיענץ ָאדער גערַאנטערז קענען בעטן און פָארלייגן ַא ַאּפלַאקיישַאן ֿפַאר פינַאנציעל הילף, אַ 

ווָאס איז פריי און איז בארעכטיגט ביי די השגחה מיניסטעריום ָאדער אויף די פאלגענדע מיטל: ַאדווייזינג ּפַאטיענץ ֿפַאר  
יס שטעקן אין ָאדער איידער די בַאפרייַונג צייט. געבעטן און דערלאנגט מיט געענדיקט דַאקיומענטיישַאן;  פינַאנציעל סערוו 

, דַאונלָאודינג און פָארלייגן די געענדיקט ַאּפלַאקיישַאן מיט www.providence.orgדורך ּפָאסט, ָאדער דורך באזוכן 
ינַאנציעל הילף וועט בַאקומען ַא ּפרילימַאנערי זיּפונג, ווָאס וועט ַאנטהַאלטן דַאקיומענטיישַאן. א מענטש ווָאס ַאּפלייז ֿפַאר פ

 צי דער ּפַאציענט איז ויסגעמַאטערט ָאדער איז נישט בארעכטיגט צו צָאלונג קוואלן פון דריט ּפַארטיי. ַא רעצענזיע פון 
  

רַאנען צו ַארוישעלפן ּפַאטיענץ צו פַארענדיקן די  יעדער ּפרָאווידעס שּפיטָאל וועט מַאכן דעזיגנייטיד ּפערסַאנעל פאַ 
ַאּפלַאקיישַאן ֿפַאר פינַאנציעל הילף און דיטערמַאנינג בארעכטיגונג ֿפַאר פינַאנציעל הילף ָאדער פינַאנציעל הילף פון  

עכטיגט צו ענטֿפערן ֿפראגן פַאנדַאד פַארזיכערונג מגילה, אויב ָאנווענדלעך. ינטערּפריטיישַאן בַאדינונגס זענען באר-רעגירונג 
 ָאדער קַאנסערנז און צו פַארענדיקן די ַאּפלַאקיישַאן פון פינַאנציעל הילף.
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א ּפַאציענט ָאדער ָארעוו ווָאס קען זיין בארעכטיגט צו ָאנווענדן ֿפַאר פינַאנציעל הילף קען צושטעלן גענוג דַאקיומענטיישַאן צו 
ַא ּפַארטיי איז אונטער די ט פעסטקייַט אין קיין צייט ווען ער געלערנט ַאז די הַאכנָאסע פון ּפרַאוויזשַאנז צו שטיצן פעסטקייַ

 לויט די בַאטייַטיק פעדעראלע און שטַאט רעגיַאליישַאנז. FPLמינימום 
  

ט אין ַאסעסינג די יחיד יחיד פינַאנציעל סיטוַאציע: הַאכנָאסע, געלטיק ַאסעץ און הוצאות פון דער ּפַאציענט וועט זיין געוויינ
דעם ּפַאציענט. געלטיק ַאסעץ וועט נישט ַאנטהַאלטן ריטייערמַאנט ָאדער דיפערד פַארגיטיקונג פינַאנציעל סיטוַאציע פון  

 קווַאלַאפייד דיפערד פַארגיטיקונג ּפלַאנז.-ּפלַאנז ווָאס זענען קווַאלַאפייד אונטער די אינערלעכער רעוועך קָאוד און ניט 
  

(, קענען ווערן  FPLהַאכנָאסע קווַאלַאפַאקיישַאנז: הַאכנָאסע קרייטיריַא, באזירט אויף פעדעראלע ָארעמקייט לעוועל )
 גענוצט צו בַאשליסן בארעכטיגונג ֿפַאר פריי ָאדער דיסקָאונטעד זָארג. ביטע זען עקסהיביט ב ֿפַאר פרטים.

  
טעג  30בארעכטיגונג אין  FAPנץ וועלן בַאקומען ָאנזָאג וועגן די בַאשטימונג פון דַאטערמַאניישַאנז און ַאּפרוווַאלז: ּפַאטיע

ז  נָאך סַאבמישַאן פון די געענדיקט ַאּפלַאקיישַאן ֿפַאר פינַאנציעל הילף און נייטיק דַאקיומענטיישַאן. ַאמָאל ַא ַאּפלַאקיישַאן אי
ין ּפענדיד ביז ַא געשריבן בַאשטעטיקונג פון בארעכטיגונג איז באקומען, די ויסערגעוויינלעך זַאמלונג השתדלות וועט זי

געשיקט צו דער ּפַאציענט. די שּפיטָאל וועט נישט מַאכן ַא בַאשטימונג פון בארעכטיגונג ֿפַאר הילף באזירט אויף 
 אינֿפָארמַאציע ווָאס די שּפיטָאל גלויבט איז פַאלש ָאדער ַאנרילייַאבַאל. 

  
טיָאן: דער ּפַאציענט קען ַאּפעלירן צו די פעסטקייַט פון ינעליגיביליטי ֿפַאר פינַאנציעל הילף דורך  ּפָאלעמיק רעסָאלו

די מעלדונג פון ָאּפלייקענונג. כל ַאּפעלירן טעג נָאך קַאבָאלע פון  30ּפרַאוויידינג נָאך דַאקיומענטיישַאן צו די ּפרָאווידעס ין 
שַאצונג באשטעטיקט די ָאּפלייקענונג, געשריבן ָאנזָאג וועט זיין געשיקט צו די ָארעוו און  וועט זיין ריוויוד און אויב די ָאּפ

טעג  10סטעיט דעּפַארטמענט פון געזונט, אויב נייטיק, און לויט די געזעץ. די לעצט ַאּפעלירן ּפרָאצעס וועט זיין געענדיקט ין 
 Providence Regional Businessַאּפעלירן קען זיין געשיקט צו  די ָאּפלייקענונג דורך השגחה. אנָאך קַאבָאלע פון 

Office, P.O 97208-3395, ּפָארטלַאנד, ָאדער 3268. בָאקס . 
 

ּפרעסומּפטיווע צדקה: ּפרַאווידַאנס קען ַאּפרווו ַא ּפַאציענט ֿפַאר ַא צדקה ַאדזשַאסטמַאנט צו זיין חשבון ווָאג דורך אנדערע 
דערקענט פינַאנציעל -נַאנציעל הילף ַאּפלַאקיישַאן. ַאזַא דיטערמַאנז וועט זיין ּפריזַאמּפטיד מיט ַא ינדַאסטרימיטל ווי ַא פול פי

ַאסעסמַאנט געצייַג ווָאס עווַאלוַאטעס צָאלונג פיייקייט באזירט אויף עפנטלעך פַארַאנען פינַאנציעל ָאדער אנדערע 
טעד צו הויזגעזינד הַאכנָאסע, הויזגעזינד גרייס און קרעדיט און צָאלונג  רעקָארדס, ַארייַנגערעכנט ָאבער נישט לימי

 געשיכטע. 
  

קווַאלַאפייד מגילה ַאזַא ווי מעדיקַאיד,  -FPLאנדערע סּפעציעלע אומשטאנדן: ּפַאטיענץ ווָאס זענען בארעכטיגט ֿפַאר 
הַאכנָאסע הילף מגילה, זענען דימד צו זיין ָארעם. דערפאר זענען -נידעריקבאצאלטע -מעדיקַאל, און אנדערע רעגירונג 

אזעלכע פאציענטן בארעכטיגט פאר פינאנציעלע הילף ווען די פראגראמען לייקענען די באצאלונג און דאן האלטן די  
טשַארדזשיז זענען  ריימבערסט-באשולדיקונגען פאר די פאציענט. ּפַאציענט חשבון בַאלַאנסעס ריזַאלטינג פון ניט

בארעכטיגט ֿפַאר פול צדקה ָאּפשַאצונג. ַארייַנגערעכנט ָאבער ניט לימיטעד צו מעדיציניש נויטיק בַאדינונגס שייַכות צו די 
 פאלגענדע: 

 • געלייקנט ינּפַאטיענט סטייז 
 • געלייקנט ינּפַאטיענט טעג פון זָארג 

 באדעקט סערוויסעס -• ניט
 הַאנדלונג אויטָאריזַאטיָאן בעטן )טַאר(. • ָאּפלייקענונג פון באַ 

 • ָאּפלייקענונג רעכט צו ריסטריקטיד קַאווערידזש
  

קַאטַאסטרָאפיק מעדיציניש הוצאות: השגחה, לויט זיין דיסקרעשַאן, קען שענקען צדקה אין פַאל פון ַא קַאטַאסטרַאפיק 
 יחיד יקער. מעדיציניש קָאסט. די ּפַאטיענץ וועט זיין כַאנדַאלד אויף ַא 

  
עמערגענסי צייט: פינַאנציעל הילף קען זיין בארעכטיגט לויט די דיסקרעשַאן פון די ּפרָאווידעס אין צייט פון ַא נאציאנאלע 

 ָאדער שטַאט נויטפַאל, אומָאּפהענגיק פון הילף ֿפַאר קַאטַאסטרַאפיק הוצאות.
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וָאס זענען בארעכטיגט ֿפַאר פינַאנציעל הילף: קיין ּפַאציענט ווָאס בַאגרענעצונג אויף טשַארדזשַאז ֿפַאר ַאלע ּפַאטיענץ ו
קווַאלַאפייז ֿפַאר קיין פון די אויבן קַאטעגָאריעס פון הילף וועט זיין ּפערסנַאלי פַארַאנטווָארטלעך ֿפַאר מער ווי די "ַאמַאונץ 

 דיפיינד אונטן. ( ּפרָאצענט פון גרָאב טשַארדזשַאז, ווי AGBבכלל בילעד" )
  

גלייַך צָאלונג ּפלַאן: ַאמָאל ַא ּפַאציענט איז באוויליקט ֿפַאר ּפַארטיייש פינַאנציעל הילף, ָאבער נָאך האט ַא ווָאג רעכט,  
וָאס זענען ּפרַאוויזשַאנז וועט פַארהַאנדלען ַא צָאלונג ּפלַאן ָארדענונג. די גלייַך צָאלונג ּפלַאן זָאל זיין כוידעשלעך ּפיימַאנץ ו

ַא ּפַאציענט ָאדער משּפחה, עקסקלודינג דידַאקשַאנז ֿפַאר ּפרָאצענט פון די כוידעשלעך הַאכנָאסע פון  10נישט מער ווי 
יקערדיק לעבעדיק הוצאות ווָאס דער ּפַאציענט ליסטעד אויף זיין ַאּפלַאקיישַאן ֿפַאר פינַאנציעל הילף. צָאלונג ּפלַאנז וועט זיין 

 פריי. די צייט צייט פון צָאלונג ּפלַאנז וועט זיין עקסטענדעד ֿפַאר ּפַאטיענץ מיט ּפענדינג ַאּפילז פון קַאווערידזש.-ס ינטערע 
  

בילינג און קָאללעקטיָאנס: קיין ניט בַאצָאלט בַאלַאנסעס שולדיק דורך ּפַאטיענץ ָאדער גערַאנטָארס נָאך ַאּפלַאקיישַאן פון 
פַארַאנען דיסקַאונץ, אויב קיין, קען זיין ריפערד צו זַאמלונגען. זַאמלונג השתדלות אויף ניט בַאצָאלט בַאלַאנסעס וועט  

בארעכטיגונג. השגחה טוט נישט דורכפירן, דערלויבן ָאדער דערלויבן   FAPדי לעצט בַאשטימונג פון אויפהערן ּפענדינג אויף 
זַאמלונג יידזשַאנסיז צו דורכפירן ויסערגעוויינלעך זַאמלונג ַאקשַאנז איידער: )ַא( מַאכן ַא גלייַך מי צו בַאשליסן צי דער  

טעג נָאך דער ערשטער ּפַאציענט דערקלערונג איז געשיקט.   180ער )ב( ּפַאציענט קווַאלַאפייז ֿפַאר פינַאנציעל הילף; ָאד
ֿפַאר אינֿפָארמַאציע אויף ּפרַאוויזשַאן בילינג און זַאמלונגען ּפרַאקטיסיז ֿפַאר ַאמַאונץ שולדיק דורך ּפַאטיענץ, ביטע זען די 

ר ּפרָאווידעס שּפיטָאל ס רעגיסטרַאציע שרייַבטיש שּפיטָאל, ווָאס איז בארעכטיגט פריי ביי יעדע Providenceּפָאליטיק פון 
 . www.providence.orgָאדער אויף: 

 
ּפַאציענט ריפַאנדז: אויב ַא ּפַאציענט ָאדער ָארעוו הָאט בַאצָאלט ֿפַאר סערוויסעס און דערנָאך איז באשלאסן צו זיין 

בארעכטיגט צייט ווָאס  -FAPדי סערוויסעס בעשַאס די  בארעכטיגט ֿפַאר פריי ָאדער דיסקָאונטעד זָארגן, צָאלונג שייך צו
 יקסיד די צָאלונג פליכט זיין ריפַאנדיד אין לויט מיט שטַאט רעגיַאליישַאנז.

  
יערלעך איבערבליק: די ּפָאליטיק פון ּפרַאוויידינג פינַאנציעל הילף )צדקה זָארגן( וועט זיין ריוויוד אויף ַא יערלעך יקער דורך 

 יטיד רעוועך ציקל פירערשַאפט. די דעזיגני 
  

 אויסנעמען: 
 זען פַארנעם אויבן.

  
 דעֿפיניציעס: 

 ֿפַאר די צוועקן פון דעם ּפָאליטיק, די פאלגענדע זוך און רעקווירעמענץ זענען גילטיק:
  

מיטל די ָארעמקייט גיידליינז ּפיריַאדיקלי דערהייַנטיקט אין די פעדעראלע   FPL :(FPL). פעדעראלע ָארעמקייט ניווא 1
 רעגיסטרירן דורך די פַארייניקטע שטַאטן דעּפַארטמענט פון געזונט און מענטשלעך בַאדינונגס. 

  
דערע מעדַאקלי נויטיק זָארגן  . ַאלגעמיינע ַאמַאונץ )ַאגב(: די ַאמַאונץ ווָאס זענען בכלל קַאלקיַאלייטיד ֿפַאר נויטפַאל און אנ2

ֿפַאר ּפַאטיענץ צו הָאבן געזונט פַארזיכערונג איז גערוֿפן אין די ּפָאליטיק ַאגב. ּפרָאווידעס סָאוטהערן קַאליפָארניַא און 
צוריק ַאגב ווָאס איז באשלאסן דורך  -ּפרָאווידעס נָארדערן קַאליפָארניַא ַאחוץ ֿפַאר העַאלדסבורג ניצט די צוריק 

ַאלטַאּפלייינג די גרָאב טשַארדזשיז פון די שּפיטָאל ֿפַאר קיין נויטפַאל ָאדער מעדַאקלי נויטיק זָארגן מיט ַא פַארפעסטיקט מ
ּפרָאצענט ווָאס איז באזירט אויף קליימז ערלויבט אונטער מעדיקַארע. העַאלדסבורג וועט נוצן די ּפרָאסּפעקטיוו מעדיקַארע 

-איז גלייך צו די סומע ווָאס ווָאלט זיין ריימבערסט דורך מעדיקַארע ָאּפצָאל AGBַאגב. ּפרָאסּפעקטיוו  אוֿפן פון דיטערמַאנינג
-ּפיימַאנץ, קאָ -דינסט, ּפלוס די סומע ווָאס דער ּפַאציענט ווָאלט זיין פַארַאנטווָארטלעך ֿפַאר ּפייינג אין די פָארעם פון קאָ -ַארֿפ

אויב ער ָאדער זי איז געווען ַא מעדיקַארע בענַאפישיער אין די צייט פון דינסט.   פַארזיכערונג און דעדוקטיבלעס,
שּפיטָאל ניצט און ווי זיי זענען  Providenceּפערסענטידזשיז ווָאס יעדער  AGBאינֿפָארמַאציע שיץ מיט דעטַאילס פון די 

-1-866ָאדער רופן  www.providence.orgועבזייטל: קַאלקיַאלייטיד קענען זיין באקומען דורך ַא בַאזוכן צו די פאלגענדע ו 
 צו בעטן ַא קָאּפיע.  747-2455
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זענען דיפיינד ווי די ַאקשַאנז ווָאס דַארפן ַא לעגַאל ָאדער דזשודישַאל  ECAs :(ECA). ויסערגעוויינלעך זַאמלונג ַאקשַאן 3
ָאדער ריּפָארטינג ַאדווערס אינֿפָארמַאציע צו קרעדיט  ּפרָאצעס, ַארייַנגערעכנט סעלינג ַא כויוו צו אן אנדער ּפַארטיי 

יידזשַאנסיז ָאדער ביורָאוז. די ַאקשַאנז ווָאס דַארפן לעגַאל ָאדער דזשודישַאל ּפרָאצעס ֿפַאר דעם צוועק ַארייַננעמען ַא ליען;  
נט ָאדער אנדערע פערזענלעכע פָארקלָאוזשער אויף גרונטייגנס; ַאטַאטשמַאנט ָאדער פַארכַאּפונג פון ַא בַאנק אקאו

ין פַארמָאג; ָאנפַאנג פון ַא יידל ַאקציע קעגן ַא יחיד; ַאקשַאנז ווָאס גרונט ַא יחיד ס ַארעסט; ַאקשַאנז ווָאס גרונט ַא יחיד צו זי
 ַאטַאטשט צו דעם גוף; און לוין גַארנישמַאנט.

 
קַאליפָארניַא געזונט -דיפיינד ווי די הָאסּפיטַאל פער ּפרייסינג ּפַאלַאסיז. הויך מעדיקַאל קָאס: הויך מעדיציניש קָאס זענען 4

קעשענע קָאס ינקערד דורך דעם יחיד -פון -( יערלעך אויס1(, זייַענדיק: )127400-127446און זיכערקייַט קָאוד )סעקשַאנז 
  12די ּפַאציענט אין די פריערדיקע כנָאסע פון ּפרָאצענט פון די משּפחה האַ  10אין די ּפרַאוויידינג שּפיטָאל ווָאס יקסיד 

די ּפַאציענט, אויב דער  ּפרָאצענט פון די משּפחה הַאכנָאסע פון  10( יערלעך הוצאות ָאן קעשענע ווָאס יקסיד 2חדשים, ) 
דער דער ּפַאציענט 'ס ּפַאציענט גיט דַאקיומענטיישַאן פון די מעדיציניש הוצאות ווָאס דער ּפַאציענט בַאצָאלט. ּפַאציענט אָ 

( ַא נידעריקער מדרגה באשלאסן דורך די השגחה שּפיטָאל אין לויט מיט די 3חדשים, ָאדער ) 12משּפחה אין די פריערדיקע 
 צדקה זָארגן ּפָאליטיק.

  
 רעפערענצן: 

 

Internal Revenue Code Section 501(r); 26 C.F.R. 1.501(r)(1) – 1.501(r)(7)  

California Health and Safety Codes section 127000 -127446  

Emergency Medical Treatment and Labor Act (EMTALA), 42 U.S.C. 1395dd   

42 C.F.R. 482.55 and 413.89  

American Hospital Associations Charity Guidelines   

California Hospital Association Charity Guidelines  

California Alliance on Catholic Healthcare Charitable Services Guidelines  

Providence Commitment to the Uninsured Guidelines  

Provider Reimbursement Manual, Part I, Chapter 3, Section 312  

     
 קַאווערד פַאסיליטיעס רשימה  -ויסשטעלונג א 

  

Providence Hospitals in Southern California  

Providence Saint Joseph Medical Center  Providence Holy Cross Medical Center  

Providence Little Company of Mary Medical 
Center San Pedro   

Providence Saint John’s Health Center  

Providence Cedars-Sinai Tarzana Medical 
Center  

Providence Little Company of Mary Medical 
Center Torrance  

Providence St. Joseph Hospital Orange  Providence St. Jude Medical Center  

Providence St. Mary Medical Center  Providence Mission Hospital Laguna Beach  

Providence Mission Hospital Mission Viejo    

  

Providence Hospitals in Northern California 

Providence St. Joseph Hospital Providence Redwood Memorial Hospital 

Providence Santa Rosa Memorial Hospital Providence Queen of the Valley Medical Center 

 

NorCal Health Connect Hospitals  

Petaluma Valley Hospital Healdsburg Hospital 
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 אין סָאוטהערן קַאליפָארניאַ הַאכנָאסע קווַאלַאפַאקיישַאנז ֿפַאר השגחה הָאסּפיטַאלס  -ויסשטעלונג ב 

 

If...  Then ...  

Annual family income, adjusted for 
family size, is at or below 300% of 
the current FPL guidelines,  

The patient is determined to be financially indigent, and 
qualifies for financial assistance 100% write-off on patient 
responsibility amounts.  

Annual family income, adjusted 
for family size, is between 301% 
and 400% of the current FP 
guidelines,  

The patient is eligible for a discount of 81% from original charges 
on patient responsibility amounts.  

If annual family income, adjusted 
for family size, is at or below 400% 
the FPL AND the patient has 
incurred total medical expenses at 
Providence hospitals in the prior 12 
months in excess of 20% of their 
annual family income, adjusted for 
family size, for services subject to 
this policy,  

The patient is eligible for 100% charity benefit on patient 
responsibility amounts.   

  
געזונט קָאננעקט   NorCalאין נָארדערן קַאליפָארניַא און הַאכנָאסע קווַאלַאפַאקיישַאנז ֿפַאר השגחה הָאסּפיטַאלס 

 אין נָארדערן קַאליפָארניאַ הָאסּפיטַאלס 
 

If...  Then ...  

Annual family income, adjusted for 
family size, is at or below 300% of 
the current FPL guidelines,  

The patient is determined to be financially indigent and 
qualifies for financial assistance 100% write-off on patient 
responsibility amounts.  

Annual family income, adjusted 
for family size, is between 301% 
and 400% of the current FP 
guidelines,  

The patient is eligible for a discount of 80% from original charges 
on patient responsibility amounts.  

If annual family income, adjusted 
for family size, is at or below 400% 
the FPL AND the patient has 
incurred total medical expenses at 
Providence hospitals in the prior 12 
months in excess of 20% of their 
annual family income, adjusted for 
family size, for services subject to 
this policy,  

The patient is eligible for 100% charity benefit on patient 
responsibility amounts.   

 


