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גוטגעהייסן BSHSI :פֿאַרוואַלטער

פּאָליסי
די פּאָליסי פֿון דער באָן סעקור געזונט סיסטעם ,אינק (BSHSI) .איז אַז אַלע זאָלן זײַן פֿאַרזיכערט אַז מען וועט זיי
אָננעמען פֿאר נויטיקער געזונט באַהאַנדלונג BSHSI .באַדינט אַלע פּאַציענטן ,צי זיי האָבן אינשורענס צי ניט ,מיט
חשיבות ,רעספּעקט און מיטגעפֿיל דורכאויס די פּראָצעדורן פֿון אַרײַננעמען ,צושטעלן באַהאַנדלונג ,אַרויסלאָזן ,און
מיט דעם אָפּרעכענען און מאָנונג .אָט=די פּאָליסי ווערט געשריבן כּדי נאָכצוקומען וואָס עס שטייט אין Section
 ,501(r) of the Internal Revenue Code of 1986ווי באַנײַט ,בנוגע פֿינאַנציעלער הילף און שטאַרק=נויטיקע
מעדיצינישע פּאָליסיס ,באַגרענעצונגען אויף וויפֿיל מען רעכנט מענטשן וועלכע זײַנען מסוגל אויף פֿינאַנציעלער
הילף ,און שכלדיק אָפּרעכענען און מאָנען ,און דאַרף אַזוי פֿאַרטײַטשט ווערן.

פֿאַרנעם
אָט=די פֿאָליסי איז חל אויף אַלע אינסטאַנצן פֿון .BSHSI

דעפֿיניציעס
וויפֿל מען רעכנט געוויינטלעך )==(AGBדאָס מיינט די סומעס וואָס מען רעכנט אין אַלגעמיין די פּאַציענטן וועלכע
מוזן האָבן באַלדיקע צי מעדיציניש=נויטיקע באַהאַנדלונג און וואָס האָבן אינשורענס פֿאַר דער באַהאַנדלונג .פּאַציענטן
וועלכע זײַנען חל אויף פֿינאַנציעלער הילף וועט מען ניט רעכענען מער ווי די ) (AGBפֿאַר דער באַהאַנדלונג .די
רעכענונג איז באַזירט אויף די דורכשניטלעכע סומעס וואָס מעדיקעיר און קאָמערציעלע צאָלער גיבן פֿאַר
שטאַרק=נויטיקער און אַנדערער מעדיציניש=נויטיקער באַהאַנדלונג .די סומעס נעמען אַרײַן סײַ וויפֿיל עס וועט צאָלן
די אינשורענס ,סײַ וויפֿיל ,אויב עפּעס ,דער יחיד דאַרף צאָלן .די  AGBווערט באַשטימט דורך דער קוק=צוריק
מעטאָדע לויט אַ געוויסע געזעץ .זע צוגאָב אַ פֿאר ווײַטערדיקער אינפֿאָרמאַציע בנוגע דער  AGBהנחה.
שלעכטע חובות == אַ באַלאָנס וואָס ס’קומט פֿון אַ פּאַציענט צי אַ גאַראַנטאָר און מען פֿאַרגעסט אין דעם.
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קאָסמעטיש == כירורגיע הויפּטזעכלעך אויף צו באַשענערן אַ מענטשן.
ניט=פּראָפּאָרציאָנעל שפּיטאָל טייל ) ==(DSHאַ שפּיטאָל וואָס באַדינט א גרויסע צאָל פּאַציענטן מיט ווייניק אײַנקונפֿט
און וואָס קריגט אָפּצאָלונגען פֿון מעדיקעיד און מעדיקעיר אויף צו באַדעקן די קאָסטן פֿון באַדינען פּאַציענטן וועלכע
האָבן ניט קיין אינשורענס.
באַהאַנדלונגען וואָס זײַנען מסוגל == די באַהאַנדלונגען וועלכע ס’שטעלן=צו די אײַנשטעלונגען פֿון  BSHSIלויט
אָט=דער פּאָליסי פֿאָר פֿינאַנציעלער הילף זאָלן אַרײַננעמען:
)א( שטארק=נויטיקע מעדיצינישע באַהאַנדלונגען אין אַן ,,עמערדזשענסי’‘ צימער
)ב( מעדיצינישע באַהאַנדלונג אין אַ פֿאַל פֿון סכּנות=נפֿשות אין ניט קיין עמערדזשענסי צימער
)ג( באַהאַנדלונג וואָס איז מעדיציניש=נויטיק.
שטאַרק=נויטיק מעדיצינישע לאַגע == אַ מעדיצינישע לאַגע מיט שטאַרקע סמינים פֿון שווערע לײַדן )אַרײַנגערעכנט
שווערער וויי( אַזוי אַז אַ צושויער מיט אַ דורכשניטלעכן וויסן פֿון געזונט און מעדיצין קאָן זיך גרינג פֿאָרשטעלן אַז
טאָמער קריגט אַ מענטש ניט קײַן באַלדיקע באַהאַנדלונג וועט זײַן:
)אַ( סכּנות=נפֿשות פֿאַר דעם יחיד צי ,אין פֿאַל פֿון אַ טראָגעדיקער פֿרוי ,פֿאַר דער
געזונט פֿון דער פֿרוי צי דעם ניט=געבוירענעם קינד;
)ב( אַן ערנסטער שאָד די קערפּערלעכע פֿונקציעס; צי
)ג( אַן ערנסטער שאָד וועלכן ס’ניט איז קערפּערלעכער אָרגאַן צי טייל.
פֿאַמיליע אײַנקונפֿט == דאָס גאַנצע מזמון אָדער אַנדערש געלט וואָס אַ יחיד פֿאַרדינט צי עס ווערט אים געגעבן .מען
רעכנט ניט אַרײַן אַזעלכע ניט=מזומן בענעפֿיטן און רעגירונג=שטיצע ווי שפּײַז און דירה סובסידיעס ,און דערציונג הילף.
פֿעדעראַלע אָרעמקייט אָנווײַזונגען == דער פֿעדעראַלער אָרעמקייט ניוואָ ווערט באַנוצט דורך דער אַמעריקאַנער רעגירונג
כדי צו באַשטימען צי אַ פּאַציענט אָדער זײַן צי איר פֿאַמיליע איז מסוגל אויף הילף אונטער דער פּאָליסי .עס איז באַזירט
אויף די יערלעכע מזומן פֿאַרדינסטן פֿון דער פֿאַמיליע ,אײַדער איר פֿאַרמעגן ,וויפֿיל עס גיט=אויס ,צי ווי עס מיינט אַליין
ווי מען האַלט אין דער וועלט) .צוגאָב ב( .די אָרעמקייט אָנווײַזונגען ווערן יערלעך באַנײַט אין דעם פֿעדעראַלן
רעגיסטער דורך דער דעפּאַרטמענט פֿון געזונט און מענטשלעכע באַהאַנדלונגען ,לויט ווי ס’האַלט אין דער צײַט פֿון די
אָנווײַזונגען.
”פֿלעט רייט“ == אַן אָפּצאָלונג פֿאר געוויסע באַהאַנדלונגען וועלכע פּאַציענטן באַשטימען פֿאַר זיך און וואָס דער
פּאַציענט באַצאָלט ווען די באַהאַנדלונגען ווערן דורכגעפֿירט.
גאַראַנטאָר == דער פּאַציענט ,אויפֿפּאַסער ,צי ווער עס איז וואָס טראָגט דעם פֿאַראַנטוואָרט צו באַצאָלן פֿאַר
מעדיצינישער באַהאַנדלונג.
הויפּט בן בית == דער יחיד וועלכער איז פֿאַרשריבן אויף די אײַנקונפֿט=שטײַערן ווי דער ”הויפּט פֿון הויז=געזינד“.
היימלאָז == אַ מענטש אָן אַ שטענדיקער דירה וועלכער לעבט אין גאַס; זײַן אין אַ שעלטער ,אַ רעליגיעזער אַנשטאַלט,
אַ פֿאַרלאָזטער געבײַדע צי אַן אויטאָמאָביל; אָדער אין אַנאַנדער ניט=סטאַביל אָדער צײַטווײַליק לאַגע .אַ מענטש מעג
מען אויך פֿאַרשטיין ווי היימלאָז אויב דער מענטש איז ”פֿאַרטאָפּלט“ מיט אַ סעריע פֿרײַנד צי קרובים אויף מער ווי
 90טעג.
בני בית )”דעפּענדענטס“( == יחידים וואָס ”וווּינען“ צוזאַמען אין אַ דירה וועמען דער ”הויפּט פֿון הויז=געזינד“
פֿאַרשרײַבט אין זײַנע שטײַערן.
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אַדוואָקאַט פֿאר מעדיצינישער הילף == אַ באַצאָלטער אַדוואָקאַט וועמען  BSHSIשטעלט=אָן אויף צו באַשטימען צי
פּאַציענטן זײַנען מסוגל אויף רעגירונג פּראָגראַמען און  BSHSIפֿינאַנציעלער הילף.
די באַהאַנדלונגען וואָס זײַנען נויטיק כדי צו באַוואָרענען קעגן,
מעדיציניש=נויטיקע באַהאַנדלונגען ==
באַשטימען און באַהאַנדלען אַ קראַנקהייט ,אַן אומגליק=פֿאַל ,געזונט=לאַגע ,קרענק אָדער זייערע סימפּטאָמען ,און וואָס
באַפֿרידיקן אָנגענומענע מעדיצינישע סטאַנדאַרטן .אין אַלע די אומשטענדן ,אויב די לאַגע ברענגט=אָן שוואַכקייט
אָדער זײַטיקע פֿעלערן ,דאַן האַלט מען אַז ס’איז נויטיק מעדיציניש זיי צו באַהאַנדלען.
ניט=מסוגל באַהאַנדלונגען == די ווײַטערדיקע באַהאַנדלונגען זײַנען ניט חל אויף פֿינאַנציעלער שטיצע לויט אָט=דער
פּאָליסי:
באַהאַנדלונגען צוליב אַן אומגליק=פֿאַל .די=אָ קאָסטן ווערן דורך לעגאַלע אינסטרומענטן אָנגעווענדט
)א(
כדי צו פֿאַרזיכערן אז ס’וועט באַצאָלן אַ דריטע פּאַרטיי ,אפֿילו אויב די אינסטרומענטן האָט מען אָנגעגעבן לויט דער
פֿריערדיקער מסוגל=זײַן דורך דער ”פּאציענטן פֿינאַנציעלער הילף פּראָגראַם “.אויב ס’איז פֿאַראַן דעקונג דורך אַ
דריטער פּאַרטיי ,וועט  BSHSIאָפּנעמען דעם באַלאַנס וואָס עס קומט פֿון דער דריטער פּאַרטיי .אויב ס’איז ניטאָ קיין
דעקונג פֿון אַ דריטער פּאַרטיי ,מעג דער פּאַציענט זיך אָנגעבן נאַך פֿינאַנציעלער שטיצע.
)ב( אַליין=באַשטימטע ,ניט מעדיציניש=נויטיקע באַהאַנדלונגען ווי קאָסמעטישע און ”פֿלעט רעיט“
פּראָצעדורן און פּאַציענטן וועלכע באַשטימען ניט צו נוצן זייער אינשורענס ,לאַנג=דויערנדיקע מעדיצינישע מכשירים,
היים=אויפֿזיכט ,און פֿאַרשריבענע רפֿואת.
געפֿאָדערטע תּקונות
בײַ דורכפֿירן אָט=די פּאָליסי וועט  BSHSIנאָכפֿאָלגן אַלע אַנדערע געזעצן ,פֿאָראָרדענונגען און רעגולאַציעס פֿון די
פֿעדעראַלע ,שטאַטישע און לאָקאַלע רעגירונגען וועלכע מעגן האָבן אַ שײַכות מיט די אַקטיוויטעטן וואָס ווערן
דורכגעפֿירט אונטער אָט=דער פּאָליסי.
פּראָצעדור
דער שכל פֿון אָט=דער פּראָצעדור איז וואָס  BSHSIזוכט צו געפֿינען יחידים און זייערע משפּחה=מיטגלידער וועלכע
מעגן מסוגל זײַן אויף פֿעדעראַלע ,שטאַטישע צי לאָקאַלע פּראָגראַמען ,אָדער די באָן סעקור פּראָגראַם פֿאַר פּאַציענטן
פֿינאַנציעלער הילף ) .(FAPדאָס אָנווענדן אָט=די פּאָליסי אויף אַ באַזונדערן מענטשן הענגט=אָפּ אויף דעם אַז דער
מענטש זאָל אויספֿילן די אַפּליקאַציע נאָך פֿינאַנציעלער הילף מיט אַלע נויטיקע דאָקומענטן .אַז אַ פּאַציענט זאָגט זיך
אָפּ דורכצופֿירן ווי געהעריק די אַפּליקאַציע ,אַרײַנגערעכנט די נויטיקע דאָקומענטן ,איז ניט מסוגל אויף פֿינאַנציעלער
הילף לויט אָט=דער פּאָליסי )אויב דער פּאַציענט האָט באַקומען די אָנווײַזונגען וועלכע עס פֿאָדערט דאָס געזעץ לויט
דער אָנגעהעריקער סעקציע אין  .(501זע צוגאָב ג פֿאַר אינפֿאָרמאַציע ווי אַזוי פּאַציענטן מעגן קריגן אַן אַפּליקאַציע
אויף פֿינאַנציעלער הילף.
 BSHSIדערוואַרט אַז אַלע פּאַציענטן וועט מען אַדורכקוקן פֿאַר די פֿעדעראַלע ,שטאַטישע צי לאָקאַלע אינשורענס
פּראָגראַמען איידער מען קוקט אויף  .BSHSI FAPמען דערוואַרט אַז פּאַציענטן וועלן צוזאַמענאַרבעטן און
צושטעלן אָנווענדלעכע און צײַטיקע אינפֿאָרמאַציע צו  BSHSIכדי צו באַקומען פֿינאַנציעלער שטיצע .מענטשן
וועלכע זײַנען מסוגל צו קויפֿן די אייגענע אינשורענס זאָל מען מוטיקן דאָס צו טאָן ,ווי אַ מיטל צו פֿאַרזיכערן
צוטריט צו ברייטערע געזונט באַהאַנדלונגען פֿאַר זייער אַלגעמיינער פּערזענלעכער געזונט.
אין געוויסע פֿאַלן מעגן שטאַטישע געזעצן אַרויפֿלייגן ווײַטערע צי אַנדערע פֿליכטן אויף די שפּיטאָלן אין יענע
שטאַטן .דער מיין פֿון אָט=דער פּאָליסי איז צו באַפֿרידיקן אי די פֿעדעראַלע ,אי די שטאַטישע פֿליכטן אין אַזעלכע
שטאַטן .אַזוי אַרום זיינען חל געוויסיע פּראָוויזיעס אין געוויסע שטאַטן ,ווי עס ווערט אָנגעגעבן דאָ=אונטן.
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 .1מאָסן אויף מסוגל צו זײַן
דאָס געבן פֿינאַנציעלע הילף וועט זײַן באַזירט אויף דעם יחידס פֿינאַנציעלער נויט און וועט ניט נעמען אין
אײַנבאַטראַכט די ראַסע ,רעליגיע ,הויט קאָליר ,געשלעכט מין ,יאָרן ,הײַראַט=צושטאַנד ,נאַציאָנאַלער אָפּשטאַם,
געשלעכטלעכע אָריענטאַציע צי אידענטיטעט ,גענישע אינפֿאָרמאַציע ,וועטעראַנען סטאַטוס ,פֿאַרקריפּלונג ,צי
וועלכער אַנדערער אייגנשאַפֿט וואָס דאָס געזעץ באַשיצט.
 .2וויפֿיל מען רעכנט פּאַציענטן
די  FAPשטעלט=צו  100%פֿינאַנציעלע הילף פֿאַר די באַהאנדלונגען וואָס זײַנען מסוגל דערצו פֿאר די אָן און מיט
אינשורענס וועלכע האָבן אַ יערלעכן גאַנצע פֿאַמיליע=אײַנקונפֿט בײַ צי אונטער  200%פֿון די איצטיקע פֿעדעראַלע
אָרעמשאַפֿט אָנווײַזונגען ) (FPGווי מען ענדערט זיי יערלעך BSHSI .באָט=אָן אויך אַ הנחה פֿאַר פּאַציענטן
וועמענס גאַנצע פֿאַמיליע אײַנקונפֿט איז צווישן  201%און  400%פֿון דער ) FPGצוגאָב ד(.
AGB .3
אַ מענטש וואָס איז מסוגל אויף  FAPאָדער איינער אָן אינשורענס וועט מען ניט רעכענען מער ווי די  AGBפֿאַר
שטאַרק=נויטיקע צי אַן אַנדער מעדיציניש=נויטיקע באַהאַנדלונג BSHSI .באָט=אָן אַ הנחה צו פּאַציענטן אָן
אינשורענס וועלכע זײַנען ניט מסוגל אויף פֿינאַנציעלער הילף .די רעדוצירטע סומע וואָס מען באָט=אָן די מענטשן
איז די  .AGBדי  AGBווערט יערלעך געענדערט לויט דער מאַרק און איז באַזירט אויף דער ”קוק צוריק“ מעטאָדע
וואָס באַנוצט זיך מיט מעדיקעיר און קאָמערציעלע פּרײַזן ,אַרײַנגערעכנט מיט=צאָלונגען און אָפּרעכענונגען) .צוגאָב
ה(.
 .4השערה מסוגל צו זײַן
עס זײַנען פֿאַראַן פֿאַלן ווען אַ פּאַציענט אָן אינשורענס מעג אויסזען אַז ער איז מסוגל אויף פֿינאַנציעלער הילף ,אָבער
דער פּאַציענט האָט ניט אָנגעגעבן די געהעריקע אינפֿאָרמאַציע כדי מסוגל צו ווערן .אין אַזעלכע פֿאַלן מעג מען
באַשטימען דורך אָפּשאָצן די אײַנקונפֿט און/אָדער
די פֿעדעראַלע אָרעמשאַפֿט סומען געליפֿערטע דורך אַנדערע קוואַלן ,אזוי ווי קרעדיט=אַגענטורן ,וועלכע מעגן
צושטעלן גענוג באַווײַזן צו באַרעכטיקן אַז מען זאָל געבן פֿינאַנציעלע הילף דעם פּאַציענט .די השערה מסוגל צו זײַן
ווערט באַשטעטיקט אין יעדן באַזונדערן פֿאַל און איז גילטיק בלויז אויף דעם איינציקן פֿאַל.
 .5מסוגל פּעריאָדע
פּאַציענטן מעגן זיך אָנבאָטן נאָך פֿינאַנציעלער הילף ביז  240טעג נאַך דער דאַטע פֿון דער ערשטער רעכענונג .אויב
מען באַוויליקט הילף דעם פּאַציענט ,איז דאָס חל אויף  240טעג פֿריער און  240טעג דערנאָך דעם ווי די אַפּליקאַציע
איז אונטערגעשריבן געוואָרן .פּאַציענטן וועמען מען האָט גוטגעהייסן אויף שטיצע וועלכע קערן זיך אום אין
שפּיטאָל במשך די  240טעג וועט מען זיי אַדורכקוקן וועגן פֿעדעראַלע ,שטאַטישע ,אָדער לאָקאַלע געזונט אינשורענס
פּראָגראַמען בײַ יעדן וויזיט .די  BSHSIפֿינאַנציעלע הילף פּראָגראַם איז ניט אינשורענס.
סײַ ניט=בירגער און פּערמאַנענטע אײַנוווּינער זײַנען מסוגל אויף פֿינאַנציעלער הילף .אָבער ,פּאציענטן וועלכע זײַנען
אין לאַנד מיט אַ וויזע וועט מען באַשטעטיקן צי זיי זײַנען מסוגל אין יעדן פֿאַל .אויב אַ פּאַציענט מיט אַ וויזע ווערט
אָנגענומען אויף הילף ,וועט דאָס גילטן בלויז פֿאַר דער איינציקער באַהאַנדלונג עפּיזאַד ,נישט  240טעג איידער צי
נאַך דער דאַטע ווען זיי האָבן זיך אונטערגעשריבן .פּאַציענטן מוזן צושטעלן אַ קאָפּיע פֿון זייער וויזע און וועלכע
ס’איז אַנדער אינשורענס ,פֿינאַנציעלע און/אָדער פּאָטראָנען אינפֿאָרמאַציע.
 .6באַהאַנדלענדיקע אָנטיילנעמער
געוויסע נויטיקע און שטאַרק=נויטיקע באַהאַנדלונגען ווערן צוגעשטעלט דורך ניט=אָנגעשטעלטע בײַ ,BSHBI
וועלכע מעגן רעכענען באַזונדער פֿאר מעדיצינישע באַהאַנדלונגען און וועלכע האָבן
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אפֿשר ניט אָנגענומען אָט=די פֿינאַנציעלע הילף פּאָליסי .זע צוגאָב ו בנוגע דעטאַלן פֿון דער פֿולער ליסטע פֿון יענע
וועלכע שטעלן=צו שטאַרק=נויטיקע און אַנדערע מעדיציניש נויטיקע באַהאַנדלונג און וועלכע האָבן ניט די הילף
פּראָגראַם פֿון .BSHSI
פּראָצעדור אָנווײַזונגען
זע צוגאָב ז פֿאַר אָט=די אָנווײַזונגען.
די פּאָליסי איז גוטגעהייסן פֿונם דירעקטאָרן ראַט בײַם .BSHSI
וועגן רעכענונג און מאָנונג ביטע זעט אונדזער פּאָליסי וועגן רעכענונג און מאָנונג.
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צוגאָב אַ

 הנחהAGB

 אָדער דורך רופֿןwww.fa.bonsecours.com  הנחה געפֿינט מען בײַAGB ווײַטערדיקע אינפֿאָרמאַציע וועגן דער
:די קונים דינסט
(Local) 804-342-1500 or (Toll Free) 1-877-342-1500.
פֿאַר קונים דינסט רופֿט אין
Rappahannock General Hospital 804-435-8529.
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צוגאָב ב
פֿעדעראַלע אָרעמשאַפֿט אָנווײַזונגען
די אונטערשטע טאַבעלע איז באַזירט אויף די פֿעדעראַלע אָנווײַזונגען פֿון :2016

400% FPL
$47,520
$64,080
$80,640
$97,200
$113,760
$130,320
$146,920
$163,560
$16,560

300% FPL
$35,640
$48,060
$60,480
$72,900
$85,320
$97,740
$110,190
$122,670
$12,420

200% FPL
$23,760
$32,040
$40,320
$48,600
$56,880
$65,160
$73,460
$81,780
$8,280

 48שטאַטן
און וואָשינגטאָן ,ד.ק.
$11,880
$16,020
$20,160
$24,300
$28,440
$32,580
$36,730
$40,890
$4,140

צאָל מענטשן
אין הויז=געזינד
1
2
3
4
5
6
7
8
יעדער ווײַטערער מענטש
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צוגאָב ג
ווי אַזוי צו קריגן אינפֿאָרמאַציע וועגן פֿינאַנציעלער הילף
פּאַציענטן מעגן קריגן אַן אַפּליקאַציע פֿאַר הילף בײַ  ,www.fa.bonsecours.comדורך אַ רעגיסטראַר אָדער אַ
פֿינאַנס באַראַטער אין איינעם פֿון אונדזערע שפּיטאָלן אָדער דורך רופֿן צו דער קונים דינסט אויף )לאָקאַל( =342=1500
 804אָדער )אָן קאָסט(  .1=877=342=1500פֿאַר קונים דינסט אין  Rappahannock General Hospitalרופֿט =435=8529
 .804פֿאַר פּאַציענטן אין מערילאַנד ,באַשטייט דאָס שטאַט געזעץ אַז אַן אַנדער אַפּליקאַציע נאָך הילף זאָל מען
אַריינגעגעבן .דאָס געפֿינט מען אויף דער זעלבער אינטערנעץ אַדרעס אָדער דורך אָנקלינגען די זעלבע נומערן.
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צוגאָב ד
וויפֿיל מען רעכנט פּאַציענטן
לאָקאַלער מאַרק
Baltimore באַלטימאָר
Hampton העמפּטאָן

הנחה
<=200% FPL
100%
100%

הנחה
201-300% FPL
72%
83%

הנחה
301-400% FPL
68%
79%

Kentucky קענטאָקי

100%

83%

79%

Rappahannock ראַפּעהאַנאָק

100%

72%

68%

Richmond ריטשמאָנד

100%

83%

79%

South Carolina דרום קאַראָלײַנע

100%

88%

84%

Financial Assistance 501r Compliance Policy - YIDDISH by TranslationsDepartment.com - Page 9 of 15

צוגאָב ה
מאַרק

BSHSI

סומעס וואָס ווערן אין אַלגעמיין גערעכנט לויט דער
BSHSI מאַרק

AGB

Baltimore

*זעט אונטן

Hampton

25%

Kentucky

25%

Rappahannock

35%

Richmond

25%

South Carolina

20%

באַלטימאָר

Bon Secours Hospital
2000 West Baltimore Street | Baltimore, MD 21223

*ווײַל סײַ דאָס מערילאָנד געזעץ און דאָס פֿעדעראַלע שטײַערן געזעץ באַגרענעצן וואָס מען מעג רעכענען
 צי וועלכער האָט ניט קיין אינשורענס וועט מען ניט רעכענען מער וויFAP  איז איינער מסוגל אויף,פּאַציענטן
 צי די רעגולירטע קאָסטן וואָס עס האָט עטאַבלירט די מערילאַנדער קאָמיסיעAGB דאָס ווייניקסטע פֿון דער
.צו רעווידירן געזונט באַהאַנדלונג קאָסטן פֿאר שטאַרק=נויטיקע און אַנדערע מעדיציניש נויטיקע באַהאַנדלונג

העמפּטאָן
Bon Secours Maryview Medical Center
3636 High Street | Portsmouth, VA 23707
Mary Immaculate Hospital
Bernardine Drive | Newport News, VA 23602
Bon Secours DePaul Medical Center
Kingsley Lane | Norfolk, VA 23505

קענטאָקי

Our Lady of Bellefonte Hospital
St. Christopher Drive | Ashland, KY 41101
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ראַפּעהאַנאָק

Bon Secours Rappahannock General Hospital
101 Harris Road | Kilmarnock, VA 22482

ריטשמאָנד
ST. Mary’s Hospital
5801 Bremo Road | Richmond, VA 23226
Memorial Regional Medical Center
8260 Atlee Road | Mechanicsville, VA 23116
Richmond Community Hospital
1500 N. 28th Street | Richmond, VA 23223
ST. Francis Medical Center
13710 St. Francis Boulevard | Midlothian, VA 23114

דרום קאַראָלײַנאַ
ST. Francis Downtown
1 St. Francis Drive | Greenville, SC 29601
ST. Francis Eastside
125 Commonwealth Drive | Greenville, SC 29615
ST. Francis Millennium
2 Innovation Drive | Greenville, SC 29607
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צוגאָב ו
באַהאַנדלענדיקע אָנטיילנעמער
צו באַקומען דעם פֿולן צעטל פֿון די דאָקטוירים וועלכע שטעלן=צו שטאַרק=נויטיקע און אַנדערע מעדיציניש=נויטיקע
באַהאַנדלונגען און וואָס האָבן ניט אָנגענומען די  BSHSIפֿינאַנציעלע הילף פּראָגראַם ,ביטע באַזוכט
.www.fa.bonsecours.com
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צוגאָב ז
פּראָצעדור אָנווײַזונגען
די אָנווײַזונגען ווערן געגעבן כדי צו העלפֿן די אָנגעשטעלטע צו דערגרייכן די צילן פֿון דער פּאָליסי .בשעת זײַ
פֿאָלגן אָט=די אָנווײַזונגען ,דערוואַרט מען אַז די אָנגעשטעלטע זאָלן מיט פֿאַרשטאַנד דורכפֿירן די אַרבעט זייערע.
השערה מסוגל צו זײַן
דער ווײַטערדיקער פּראָצעס וועט מען נוצן צו באַשטימען צי מען איז מסוגל אויף פֿינאַנציעלער הילף:
אַן אַפּליקאַציע ווערט געמאַכט דורך דעם פּאַציענט צי אַן אַנדער פֿאָרשטייער.
)א(
דער צוועק פֿון דער אַפּליקאַציע איז צו רעקאָרדירן די נויטיקע אינפֿאָרמאַציע כדי צו
באַשטימען צי דער פּאַציענט איז מסוגל.
דרויסנדיקע קוואַלן מעגן גענוצט ווערן אויף צוצושטעלן אינפֿאָרמאַציע צי דער פּאַציענט צי
)ב(
דער גאַראַנטאָר קענען באַצאָלן )למשל אַ קרעדיט חשבון(.
פּאַציענטן מוזן זײַן שולדיק אָדער האָבן אַ געפּלאַנטע באַהאַנדלונג בײַ  BSHSIאיידער מען
)ג(
גיט זיך אָן פֿאַר הילף .מען מעג באַשטימען אז מען איז מסוגל צו יעדער צײַט.
פּאַציענטן וואָס זאָגן זיך אָפּ אָנטייל צו נעמען און אַרבעטן צוזאַמען מיט אונדזערע שותפֿים
)ד(
וואָס פּסקנען וועגן מסוגל ווערן וועט מען ניט געבן קײַן פֿינאַנציעלע הילף .וועלכע ס’איז
הנחות וואָס מען וועט געבן פּאַציענטן אויסער די ראַמען פֿון אָט=דער פּאַליסי וועט מען
רעווידירן און יאָ צי ניט גוטהייסן אין יעדן באַזונדערן פֿאַל.
דעם אַפּליקאַנט וועט מען לאָזן וויסן דורך פּאָסט טאָמער דאַרף מען האָבן מער
)ה(
אינפֿאָרמאַציע .דער בריוו וועט בעטן דעם אַפּליקאַנט צו געבן די אינפֿאָרמאַציע במשך 30
געשעפֿט=טעג נאָכן באַקומען דעם בריוו .אויב די געבעטענע אינפֿאָרמאַציע ווערט ניט
דערהאַלטן במשך די  30געשעפֿט=טעג וועט מען ווײַטער גאָרניט ניט טאָן מיט דער
אַפּליקאָציע פֿאַר הילף.
אָנבאָטן אויף פֿינאַנציעלער הילף וועט מען גיך באַהאַנדלען און  BSHSIזאָל זיך
)ו(
אָנשטרענגען לאָזן צו וויסן דעם פּאַציענט צי מען נעמט אים אָן צי נישט במשך  60טעג
נאָכדעם וואָס מען האָט געקראָגן אַ פֿאַרטיקע אַפּליקאציע.
בלויז מערילאַנדער שפּיטאָלן :אַז מען ווערט צוריקגעוויזן מעג מען אַפּעלירן דורך רופֿן דעם
)ז(
קונים דינסט )אָן געלט(.877=342=1500 ,
באַשטעטיקן פּרנסה
מען וועט באַנוצן די ווײַטערדיקע דאַקומענטן צו באַשטעטיקן די פּרנסה פֿון אַ הויז געזינד:
די פֿאַרטיקע שטײַערן באַריכטן פֿאַר דעם פּאַציענטס הויז געזינד פֿאַרן לעצטן יאָר.
)א(
•אויב דער פּאַציענט אַרבעט פֿאַר זיך ,אַ קאָפּיע פֿון זײַן געשעפֿט פֿינאַנציעלן באַריכט
פֿאַרן לעצטן קוואַרטאַל צוזאַמען מיט דעם פֿאַראַיאָריקן געשעפֿט שטײַער באַריכט און
זײַן פּערזענלעכן שטײַער באַריכט.
די לעצטע דרײַ ”פּעי סטאָבס“ אָדער אַ דערקלערונג פֿון בעל הביתים.
)ב(
צײַטיקער בריוו וועגן אַרבעטסלאָזע בענעפֿיטן וואָס ווײַזט=אָן צי אָנגענומען צי צוריקגעוויזן
)ג(
און וויפֿיל עס באַטרעפֿט.
צײַטיקער בריוו וועגן ”סאָשל סעקיוריטי“ אָדער אַ פֿולע דערקלערונג פֿון דער באַנק וועגן
)ד(
דירעקטע אײַנצאָלונגען פֿון סאָשל סעקיוריטי.
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)ה(
)ו(
)ז(
)ח(
)ט(
)י(

צײַטיקע באַריכט וועגן פּענסיע.
אַ בריוו פֿון .SNAP
אַ געריכט דאָקומענט צי אַ בריוו פֿון דער גע’גטער פֿרוי צי מאַן וואָס ווײַזט=אָן וויפֿיל
שטיצע פֿאַרן קינד ווערט באַקומען.
אַ ניצגעלט אָפּמאַך צי דאָקומענטן וואָס באָשטעטיקן דעם גאַנצן ניצלגעלט אײַנקונפֿט.
דאָקומענטאַציע וועגן אַלע אַקציעס און אַפּליקאַציעס ,סי.דיס ,צי וואָסערע אַנדער אייגנטום
עס פֿאַרמאָגט דער פּאַציענט.
פֿולע קאָפּיע פֿון אַלע קאָנטעס פֿון טשעקס ,שפּאָר ,צי געלט מאַרק קאָנטעס.

כאָטש באַווײַזן פֿון אײַנקונפֿט ווערן געבעטן כדי צו באַשטימען צי מען איז מסוגל אויף דער פּראָגראַם פֿאַר
פֿינאַנציעלער פּאציענטן הילף ,מעגן לאָקאַלע סיסטעם  DSHמאָנען אײַנקונפֿט באַווײַזן .אַזעלכע פֿאַלן וועט מען
באַהאַנדלען אין יעדן באַזונדערן פֿאַל צו פֿאַרזיכערן אַז מען איז אין אײַנקלאַנג מיט די לאָקאַלע סיסטעם DSH
פּראָגראַמען.
השערה מסוגל צו זײַן
ווי עס דעמאָנסטרירט דער פּאַציענט ,אָדער דורך אַנדערע קוואַלן וואָס  BSHSIבאַזיצט ,מעג מען האַלטן אַז אַ
פּאַציענט איז מסוגל  100%אויף פֿינאַנציעלער הילף ,ניט דאַרפֿנדיק צושטעלן אַן אַפּליקאַציע דעראויף ,אונטער די
פֿאָלגנדיקע אומשטענדן:
)א( היימלאָז
)ב( געשיקט דורך איינער פֿון דער National Association of Free
.
Clinics
)ג( אָנטייל אין  WICפּראָגראַמען.
)ד( מסוגל אויף שפּײַז מאַרקעס ).(SNAP
)ה(…מסוגל אויף אַנדערע שטאַט און לאָקאַלע פּראָגראַמען וואָס זײַנען אָן פֿאָנדן )למשל ”מעדיקעיד ספּענד
דאון“(.
)ה( פּאַציענט איז ניפֿטר מיט אַ  FPLפֿון  200%צי ווייניקער און מיט אַן אומבאַקאַנטע ירושה.
)ו( פּאַציענט קומט געלט איידער אַ באַנקראָט פֿון קאַפּיטל  7און דער  FPLאיז ווייניקער פֿון .200%
)ז( עס זײַנען פֿאַראַן אַנדערע באַדײַטנדיקע סיבות וואָס דערלאָזן ניט דעם פּאַציענט צו באַצאָלן.
קאָמוניקאַציע וועגן דער פּראָגראַם פֿאַר פֿינאַנציעלער שטיצע
 BSHSIוועט שׂכלדיק זיך אָנשטרענגען צו פֿאַרזיכערן אַז אינפֿאָרמאַציע וועגן אונדזער פּראָגראַם ווערט קלאָר
פֿאַרשטאַנען און איז ברייט צוגענגלעך פֿאַרן פּובליקום .יחידים מעגן קריגן אַ קאָפּיע פֿון אונדזער Financial
 .Assistance Application and Policy at www.fa.bonsecours.comדי  BSHSIוועט אויך צושטעלן דעם
אַדרעס פֿונם וועבזײַטל צו יעדן יחיד וואָס וועט דאָס בעטן .יחידים מעגן אויך קריגן הילף אין דורכפֿילן די
 Financial Assistance Applicationדורך אַלע אונדזערע רעגיסטראַציע פּלעצער ,פֿינאַנציעלע געהילפֿן ,צי בײַ די
קאַסירער .די אָפֿיסעס פֿון די פֿינאַנציעלע געהילפֿן און קאַסירער געפֿינען זיך אין די פּאַציענטן רעגיסטראציע ערטער.
יחידים מעגן צוקומען בײַ אַלע אונדזערע אינפֿאָרמאַציע טישן וועלכע געפֿינען זיך אין יעדן שפּיטאָל צו בעטן הילף
צו געפֿינען די אָפֿיסעס פֿון די פֿינאַנציעלע געהילפֿן און קאַסירער .יחידים מעגן קריגן אַ פֿרײַע קאָפּיע דורך פּאָסט פֿון
אונדזער  Financial Assistance Application and Policyדורך רופֿן אונדזער קונים דינסט אָפּטיילונג) ,לאָקאַל(
 804-342-1500אָדער אָן געלט  .877-342-1500פֿאַר קונים דינסט אין ראַפּאָהאַנעק שפּיטאָל ביטע רופֿט
.804-435-8529
רעכענונג און מאָנונג
וועגן אונדזער רעכענונג און מאָנונג זעט אונדזער רעכענונג און מאָנונג פּאָליסי .די פּאָליסי גיט אָנצוהערן וועגן די
פּראָצעדורן און אויסערגעוויינטלעכע מאָנונג טאַטן וואָס  BSHSIמעג אַדורכפֿירן טאָמער מען באַצאָלט ניט .יחידים
מעגן קריגן אַ קאָפּיע פֿון אָט=דער פּאָליסי בײַ
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 .www.fa.bonsecours.comיחידים מעגן אויך קריגן אַ פֿרײַע קאָפּיע דורך אַלע אונדזערע רעגיסטראַציע פּלעצער,
פֿינאַנציעלע געהילפֿן ,צי בײַ די קאַסירער .די אָפֿיסעס פֿון די פֿינאַנציעלע געהילפֿן און קאַסירער געפֿינען זיך אין די
פּאַציענטן רעגיסטראציע ערטער .יחידים מעגן צוקומען בײַ אַלע אונדזערע אינפֿאָרמאַציע טישן וועלכע געפֿינען זיך
אין יעדן שפּיטאָל צו בעטן הילף צו געפֿינען די אָפֿיסעס פֿון די פֿינאַנציעלע געהילפֿן און קאַסירער .יחידים מעגן
קריגן אַ פֿרײַע קאָפּיע דורך פּאָסט פֿון אונדזער רעכענונג און מאָנונג פּאָליסי דורך רופֿן אונדזער קונים דינסט
אָפּטיילונג) ,לאָקאַל(  804-342-1500אָדער אָן געלט  .877-342-1500פֿאַר קונים דינסט אין ראַפּאָהאַנעק שפּיטאָל
ביטע רופֿט .804-435-8529
בלויז מערילאַנדער שפּיטאָלן :ווײַטער פֿון די פּראָצעדורן אויבן ,זײַנען געוויסע פּראָצעדורן חל אויף פּאַציענטן
וועלכע זוכן באַהאַנדלונג אין די  BSHSIמערילאַנדער שפּיטאָלן.
מען וועט לאָזן וויסן אין אַ ”שפּיטאָל אינפֿאָרמאַציע בלעטל“ וועגן דער
•
אינפֿאָרמאַציע דאָ אויבן ווי אויך (1) :אָנווײַזונגען ווי אַזוי זיך אָנצוגעבן נאָך דער
 Maryland Medical Assistance Programאון אַלע אַנדערע פּראָגראַמען וועלכע מעגן
העלפֿן באַצאָלן די רעכענונג; ) (2קאָנטאַקט אינפֿאָרמאַציע וועגן דער מערילאַנדער
פּראָגראַם; און ) (3אַ בפֿירושע דערקלערונג ,וווּ עס פּאַסט זיך ,אַז די דאָקטוירים
רעכענונג גייט ניט אַרײַן אין דער רעכענונג פֿון שפּיטאָל און ווערט געגעבן באַזונדער .דאָס שפּיטאָל אינפֿאָרמאַציע
בלעטל זאָל געגעבן ווערן צום פּאַציענט )א( פֿאַרן אַרויסלאָזן; )ב( מיט דער שפּיטאָל רעכענונג; און )ג( ווען מען בעט
דערפֿאַר.
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