
  Providence Hospital   

 خالصه قانون کمک مالی
 

Providence Hospital تک افراد احترام و ارزش قائل بوده و توجه خاص به کسانی دارد که نسبت به شخصیت تک
تعهدی برابر نسبت به  Providence Hospitalبه خاطر دسترسی به خدمات پزشکی با مشکالت زیادی مواجه هستند.  

 Providenceمدیریت منابع سالمت دارد که به عنوان خدماتی برای کل جامعه ارائه می گردد.  در تحقق این اصول، 
Hospital  برای افراد خاصی که خدمات اورژانسی یا سایر خدمات پزشکی ضروری را ازProvidence 
Hospitalمالی ارائه می نماید.  این خالصه شامل نگاهی کوتاه بر قانون کمک مالی کنند، کمک دریافت می

Providence Hospital's .است 
 

  چه کسی واجد شرایط است؟
ممکن است شما واجد شرایط دریافت کمک مالی باشید.  کمک مالی به طور کلی بر اساس درآمد کل خانوار و در مقایسه 

% از سطح فقر فدرال باشد، برای سهمی از 250اگر درآمدتان کمتر از یا برابر با با سطح فقر فدرال محاسبه می شود.  
% 250اگر درآمدتان بیش از   ت کمک خیریه دریافت خواهید کرد% معافی100هزینه ها که مسئول پرداخت آنها هستید، 

فیفی را بر اساس یک مقیاس % سطح فقر فدرال بیشتر نشود، ممکن است نرخ های تخ400از سطح فقر فدرال باشد اما از 
نزولی دریافت کنید.  بیمارانی که برای کمک مالی واجد شرایط هستند در مقایسه با هزینه ای که معموالً از بیماران تحت 

 پوشش بیمه گرفته می شود، مبلغ بیشتری پرداخت نخواهند کرد.  
 

 چه خدماتی تحت پوشش قرار می گیرند؟
ت اورژانسی و سایر خدمات پزشکی ضروری اعمال می شود.  این اصول در قانون قانون کمک مالی در مورد خدما

 کمک مالی تعریف می شوند.  خدمات انتخابی تحت پوشش قانون کمک مالی نیست.
 

 چطور می توانم اقدام کنم؟
به همان ترتیبی برای اقدام جهت دریافت کمک مالی، یک درخواست کتبی را تکمیل می کنید و اسنادی را ارائه می کنید، 

 که در قانون کمک مالی و فرم درخواست مربوط به قانون کمک مالی عنوان شده است.
 

 چطور می توانم برای ارائه درخواست، راهنمایی دریافت کنم؟
 با شماره  Patient Financial Counselingبرای دریافت راهنمایی برای ارائه درخواست قانون کمک مالی، می توانید 

 تماس بگیرید.202-854-4081
 

 چطور می توانم اطالعات بیشتری دریافت کنم؟
 نسخه هایی از قانون کمک مالی و فرم درخواست مربوط به قانون کمک مالی در 

assistance-guests/financial-http://www.provhosp.org/patients  و درPatient Financial 
Counseling Office الی موجود است.  نسخه های رایگان قانون کمک مالی و فرم درخواست مربوط به قانون کمک م

-by request to the Patient Financial Counseling Office at 202-854را می توانید از طریق پست یا
 Patient Financial Counseling Officeکمک مالی در دریافت کنید.  سایر اطالعات مربوط به قانون  4081

 قابل دریافت می باشد. 202-854-4081موجود است یا از طریق شماره تلفن 
 

 اگر واجد شرایط نباشم چه اتفاقی می افتد؟
اگر برای کمک مالی تحت قانون کمک مالی واجد شرایط نباشید، ممکن است برای دریافت سایر کمک ها واجد شرایط 

تماس حاصل 202-854-4081یا با شماره   Patient Financial Counselingباشید.  برای اطالعات بیشتر لطفاً با 
 فرمایید.

 

ون کمک مالی و این خالصه به زبان ساده همگی در صورت ترجمه قانون کمک مالی، فرم درخواست مربوط به قان
 درخواست شما به زبان های زیر قابل دسترسی می باشد:

 
Arabic Farsi French Greek Haitian Creole 

Japanese Korean Portuguese Russian Simplified Chinese 

Spanish Tagalog Traditional Chinese Urdu Vietnamese 

 

http://www.provhosp.org/patients-guests/financial-assistance

