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AMITA HEALTH 
 

؛ مرکز  Holy Family؛ مرکز پزشکی  Alexian Brothers؛  Alexian Brothers Behavioral Healthبیمارستان 
شیکاگو؛    –  Saint Joseph؛ بیمارستان  Saint Francis؛ بیمارستان  Resurrection؛ مرکز پزشکی  Mercyپزشکی  

 الگن؛ مرکز پزشکی    -  Saint Josephبیمارستان 
Saint Joseph  ؛ مرکز پزشکیSaints Mary and Elizabeth  ؛ مرکز پزشکیSt. Alexius  ؛ بیمارستانSt. Mary  ؛

 اقدامات پزشک استخدامی
 

 مشی کمک مالی»خالصھ «خط
 

AMITA Health  بھداشت ذکرشده در باال)، خود را نسبت بھ ھر فرد مسئول می(از جملھ سازمان د و برای شأن دانھای 
بھ افرادی کھ برای دسترسی بھ خدمات مراقبت ای رو ھستند توجھ ویژهھای بھداشتی با مانع روبھافراد احترام قائل است و 

عنوان خدماتی برای کل اجتماع مسئولیت ھای بھداشتی خود بھنسبت بھ مدیریت منابع مراقبت  AMITA Healthدارد. 
برای پیشبرد این   ھای اضطراری یا سایر بھ برخی از افرادی کھ مراقبت  AMITA Healthاصول، مشابھی دارد. 

 دھد. در این خالصھ،  کنند، کمک مالی ارائھ میدریافت می  AMITA Healthھای ضروری پزشکی از مراقبت
 شود.طور کلی مرور می» بھAMITA Healthمشی کمک مالی «خط

 
 چھ کسی واجدشرایط است؟ 

طور کلی، صالحیت دریافت کمک مالی با توجھ بھ  اگر ساکن ایلینوی باشید، احتمال دارد بتوانید کمک مالی دریافت کنید. بھ
 شود.  درآمد کل خانوار شما در مقایسھ با «سطح فقر فدرال» تعیین می

ھا کھ شما ز ھزینھ٪ «سطح فقر فدرال» باشد، ممکن است برای بخشی ا۲۵۰اگر درآمدتان کمتر از یا برابر با  ●
 ٪ معافیت کمک خیریھ دریافت کنید.۱۰۰ھا ھستید،  مسئول پرداخت آن

بیش از  ● ٪ «سطح فقر فدرال» بیشتر  ۶۰۰٪ «سطح فقر فدرال» باشد، اما از  ۲۵۰اگر بیمھ نداشتھ باشید و درآمدتان 
 ھای تخفیفی دریافت کنید.نباشد، ممکن است براساس مقیاس متغیر، نرخ

٪ «سطح فقر فدرال» بیشتر  ۴۰۰٪ «سطح فقر فدرال» باشد، اما از ۲۵۰تھ باشید و درآمدتان باالی  اگر بیمھ داش ●
 ھای تخفیفی دریافت کنید.نباشد، ممکن است براساس مقیاس متغیر، نرخ

٪ درآمد شما باشد، ۲۰ھای ضروری پزشکی بدھی دارید کھ بیشتر از ھای اضطراری و مراقبتاگر برای مراقبت ●
 برای تخفیف واجدشرایط باشید.  ممکن است 

 
شده توسط «سطح فقر فدرال» باشد، ممکن است برای  ٪ مقدار درآمد تعیین۶۰۰ھایی داشتھ باشید کھ بیش از اگر دارایی

بیماران  کمک مالی واجدشرایط نباشید. بیمارانی کھ برای کمک مالی واجدشرایط ھستند در مقایسھ با ھزینھ ای کھ معموالً از 
 شود، مبلغ بیشتری پرداخت نخواھند کرد.  ش بیمھ گرفتھ میتحت پوش

 
 گیرد؟چھ خدماتی تحت پوشش قرار می

ھای ضروری پزشکی کاربرد دارد. این شرایط در ھای اضطراری و سایر مراقبتمشی کمک مالی» برای مراقبت«خط
 گیرند.کمک مالی» قرار نمی  مشیھای دیگر تحت پوشش «خطمشی کمک مالی» تعریف شده است. کلیھ مراقبت«خط

 
 توانم درخواست ارائھ دھم؟چگونھ می

مشی کمک مالی» شرح داده شده است، برای درخواست  مشی کمک مالی» و فرم درخواست «خططور کھ در «خطھمان
 دھید.کنید و مدارک تکمیلی ارائھ میکمک مالی، معموالً درخواست کتبی را تکمیل می
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 توانم برای ارائھ درخواست راھنمایی دریافت کنم؟میچگونھ  
،  ۸۸۸-۶۹۳-۲۲۵۲توانید ازطریق تماس با شماره  مشی کمک مالی»، میبرای دریافت راھنمایی درباره درخواست «خط

 یا ارسال نامھ بھ نشانی زیر با   amitafinancialassistance@amitahealth.orgارسال ایمیل بھ نشانی  
AMITA Health  رتباط برقرار کنید:  ا 

  
AMITA Health PFS  

Attention: Financial Assistance Department 
1000 Remington Blvd., Suite 110  

Bolingbrook, IL 60440  
 
 

 توانم اطالعات بیشتری دریافت کنم؟چگونھ می
مشی کمک مالی» در نشانی  مشی کمک مالی» و فرم درخواست «خطھای «خطنسخھ

 assistance -bill/financial-your-resources/pay-https://www.amitahealth.org/patient ھای  سازمانو در
مشی کمک مالی» را مشی کمک مالی» و درخواست «خطھای رایگان «خطبھداشتی ذکرشده در باال دردسترس است. نسخھ

مشی کمک  توانید ازطریق پست یا ارسال نامھ بھ نشانی ذکرشده در باال نیز دریافت کنید. اطالعات بیشتر درباره «خطمی
یا ازطریق تماس با شماره تلفن   amitafinancialassistance@amitahealth.orgمالی» ازطریق ارسال ایمیل بھ نشانی  

 نیز دردسترس است.  ۲۲۵۲-۶۹۳-۸۸۸
 
 

 افتد؟اگر واجدشرایط نباشم چھ اتفاقی می
ھا واجدشرایط مشی کمک مالی» واجدشرایط نباشید، ممکن است برای دریافت سایر کمکاگر برای کمک مالی تحت «خط

نامھ کتبی (ھمان۸۸۸-۶۹۳-۲۲۵۲عات بیشتر، لطفاً ازطریق تماس با شماره باشید. برای اطال طور ، ارسال ایمیل یا ارسال 
 تماس بگیرید.  AMITA Healthکھ در باال شرح داده شد) با 

 
 

مشی کمک مالی» و این خالصھ بھ زبان ساده در ھا و درخواست «خطمشی کمک مالی»، دستورالعملترجمھ «خط
 ھای زیر دردسترس است:در صورت درخواست بھ زبان سایت ما و وب

 
English; Español (Spanish); Polski (Polish); Tagalog (Filipino); 简体中文 (Simplified Chinese); 漢語 

(Traditional Chinese); 한국어 (Korean); Deutsch (German); اُردُو (Urdu); ગુજરાતી (Gujarati); Русский 
(Russian); Italiano (Italian); िहंदी (Hindi); Français (French); Eλληνικά (Greek); Tiếng Việt (Vietnamese); 
日本語 (Japanese); Srpski (Serbian); ภาษาไทย (Thai); Kreyòl (Haitian Creole); босански (Bosnian); 
��ែខ�រ (Khmer); Hrvatski (Croatian); فارسی (Farsi); العربیة (Arabic) 

 

https://www.amitahealth.org/patient-resources/pay-your-bill/financial-assistance/

