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Buod ng Patakaran ng Tulong sa Pananalapi 

Alinsunod sa aming Mission and Values, ang Providence Health Services ay nakatuon sa pag-aalaga sa 
lahat ng tao na hindi isinasaalang-alang ang kanilang kakayahang magbayad, na may espesyal na pansin 
sa mga mahihirap at mahina. Nag-aalok ang Providence Health Services ng pinansiyal na pagpapayo at 
tulong upang matugunan ang anumang mga pinansiyal na alalahanin ng mga pasyente o pamilya na may 
kaugnayan sa kanilang pangangalaga. Ang aming mga patakaran sa pinansiyal na tulong ay sumasalamin 
sa pagtatalaga ng Providence Health Services upang magtrabaho kasama ang aming mga pasyente sa 
isang mahabagin at mapagmalasakit na paraan upang matukoy ang mga opsyon para malutas ang 
kanilang mga obligasyon sa pananalapi. 

Sino Ang Karapat-dapat? 
Maaaring makakuha ka ng tulong sa pananalapi. Ang tulong sa pananalapi ay pangkalahatang tinutukoy 
ng iyong kabuuang kita ng sambahayan kumpara sa Federal Poverty Level (FPL). Kung ang iyong kita ay 
mas mababa o katumbas ng 250% ng FPL makakatanggap ka ng 100% na tatanggalin sa listahan ng 
kawanggawang pag-aalaga sa bahagi ng mga singil na kung saan ikaw ay responsable. Kung ang iyong kita 
ay higit sa 250% ng FPL ngunit hindi lumalagpas sa 400% ng FPL, maaari kang makatanggap ng mga may 
diskwentong singil sa pababang antas. Ang mga pasyente na karapat-dapat para sa tulong sa pananalapi 
ay hindi masisingil ng higit sa karapat-dapat na pag-aalaga kaysa sa halaga na karaniwang sinisingil sa 
mga pasyente na may saklaw ng seguro. 

Anu-anong Serbisyo ang Sinasaklaw? 
Nalalapat ang FAP sa emerhensya at ibang kinakailangan na pangangalagang medikal. Tinukoy ang mga 
tuntuning ito sa FAP. Hindi sakop ng FAP ang mga serbisyong elektibo. 

Paano Ako Mag-aplay? 
Upang mag-aplay para sa tulong sa pananalapi, kukumpletuhin mo ang nakasulat na aplikasyon at 
magbigay ng mga dokumentadong suporta, tulad ng inilarawan sa FAP at aplikasyon ng FAP. 

Paano Ako Makakakuha Ng Tulong sa isang Aplikasyon? 
Para sa tulong sa isang application ng FAP, maaari kang makipag-ugnay sa isang National Revenue Service 
Center (NRSC) Kinatawan ng Tulong ng Pananalapi sa 800-566-5050 

Paano ako makakakuha ng karagdagang impormasyon? 
Ang mga kopya ng FAP at form ng aplikasyon ay magagamit sa http://www.provhosp.org/patients-guests at 
sa Taggapan ng Pagpapayo sa Pananalapi ng Pasyente. Ang mga libreng kopya at aplikasyon ng FAP ay 
maaari ding makuha sa pamamagitan ng koreo sa pamamagitan ng kahilingan sa NRSC Kinatawan ng 
Tulong sa Pananalapi sa 800-566-5050. 

Paano Kung Hindi Ako Karapat-dapat? 
Maaaring maging kwalipikado para sa iba pang mga uri ng tulong ang mga pasyente na hindi kwalipikado para 
sa tulong sa pananalapi sa ilalim ng FAP. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnay sa 
NRSC Kinatawan ng Tulong sa Pananalapi sa pamamagitan ng telepono sa 800-566-5050. 

Magagamit kapag hiniling ang mga pagsasalin ng FAP, ang aplikasyon ng FAP, at ang simpleng 
buod ng wika na ito. 
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