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Henry Ford Health System (HFHS) .פאציענטן  באהאנדלט יעדן פאציענט מיט עהרע, רעספעקט און מיטגעפיל
פאר יושר'דיגע פרייזן אויף די מעדיצינישע סערוויסעס וואס זי שטעלט צו און פאר  HFHSקענען ארויס קוקן אויף 

 הילף מיטן טרעפן אפציעס צו העלפן פאציענטן זיך באפאסן מיט זייערע מעדיצינישע קאסטן.

 
פאציענט פינאנציעלע הילף איר קענט זיין בארעכטיגט פאר הילף מיט אייער מעדיצינישע ביל דורך אונזער 

   PFAP.–פראגראם 

 ווי אזוי קוואליפיציר איך פאר פינאנציעלע הילף?

איר מוזט נאכקומען געוויסע פאדערונגען כדי צו זיין בארעכטיגט פאר פינאנציעלע הילף. דאס ווערט געוויזן אינעם 
 טאוול אונטן:

 

 
 קוואליפיקאציע באדינגונגען

 בארעכטיגונג

 1מעטאד  

 טראדיצינאל

בארעכטיגונג 

 2מעטאד 

 קאטאסטראפיש

בארעכטיגונג 

 3מעטאד 

 השערה

 X X X פערמענאנטע וואוינארט אין די פאראייניגטע שטאטן

  X X פריימערי סערוויס געגנטער ס'HFHSוואוינט אינערהאלב 

 X X X פאסיליטי HFHSפראוויידער ביי אן  HFHSזוכט באהאנדלונג מיט אן 

 X  X פון פעדעראלע ארימקייט שטאפל 400%איינקונפט ווייניגער ווי 

HFHS  פון הויזגעזונד איינקונפט 30%מעדיצינישע בילס איז מער ווי  X  

 *מיר מעגן אפשאצן פאציענטן פאר בארעכטיגונג צוריקסוועגס באזירט אויף באדינגונגען וואס ווערן נישט אויסגערעכנט אויבן. 

אויב איר האט א יערליכע אינקאם פון ווייניגער אדער  )טראדיצינאל אדער השערה(: 3 אדער 1מעטאד בארעכטיגונג 
אויב איר  דיסקאונט. 100%פון די פעדעראלע ארימקייט שטאפל, קענט איר זיין בארעכטיגט פאר א  250%אייניג צו 

שטאפל, קען דער פאציענט זיין פון די פעדעראלע ארימקייט  400%ביז  251%האט א יערליכע אינקאם פון 
  בארעכטיגט פאר א טיילווייזע דיסקאונט.

, קען 2אויב איר קומט נאך באדינגונגען פאר בארעכטיגונג מעטאד  )קאטאסטראפיש(: 2בארעכטיגונג מעטאד 

 פון אייער הויזגעזונד אינקאם. 30%אייער קוואליפיצירנדער מעדיצינישער חוב ווערן געמינערט צו 

פאר עמערדזשענסי  AGBן וואס קוואליפיצירן פאר פינאנציעלע הילף וועלן נישט ווערן גערעכנט מער ווי די פאציענט

 און אנדערע מעדיציניש נויטיגע קעיר און נישט מער ווי גראס טשארדזשעס פאר אלע אנדערע מעדיצינישע קעיר.

 AGB די פראצענטן. AGBפארן אויסרעכענען איין אדער מער אד טמעצוריקקוקן פאסיליטי נוצט דעם  HFHSיעדע 

סערוויס און פריוואטע -פאר-פרייז Medicareפראצענטן ווערט אויסגערעכנט דורכן צוטיילן דעם סך הכל פון אלע 

אפשניט, -מאנאטיגע צייט-12פאסיליטי דורכאויס א  HFHSהעלט אינשורערס וואס האבן באצאלט קלעימס צום 

  פון די פארבינדענע גראס טשארדזשעס פאר די קלעימס. ביים סך הכל

אינשור'ד פאציענטן וואס קומען נישט נאך פינאנציעלע הילף באדינגונגען אונטער די פאליסי אדער אנדערע -נישט
וועלן גערעכנט ווערן פאר די  HFHSאוועילעבל פינאנציעלע הילף פראגראמען וואס ווערן פארגעשלאגן דורך 

אינשורד -פאר נאך אינפארמאציע, קוקט אויפן נישט אינשורד דיסקאונט ראטע.-סערוויס באזירט אויף דעם נישט
 .https://www.henryford.com/visitors/billingדיסקאונט פאליסי וואס מען קען טרעפן דורכן באזוכן: 

 פינאנציעלע הילף?ווי אזוי געב איך זיך איין פאר 

זיך איינצוגעבן פאר פינאנציעלע הילף, מוזט איר אויספילן א פאציענט פינאנציעלע הילף פראגראם אפליקאציע און 

טעג נאכן באקומען אייער ערשטע ביל.  240צושטעלן שטיצנדע דאקומענטן. איר האט צייט זיך איינצוגעבן ביז 
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אפליקאציע, וועט מען אייך צושטעלן א שריפטליכע לטע יעפאויסגהאט ערהאלטן אייער  HFHSנאכדעם וואס 

  טעג. 30באשלוס ביז 

 

 אדער אפליקאציע, קענט איר:\צו באקומען אן אומזיסטע קאפיע פון אונזער גאנצע פאליסי און
  אן עלעקטראנישע אפליקאציע דורכן אריינ'סיינ'ען אין לן יאויספבאקומען אוןMyChart  און אויסוועלן

 דאון אונטער דעם בילינג טעב.-פינאנציעלע הילף דראפ
 וועבזייטל ביי  גייט צו אונזערwww.henryford.com/financialassistance  צו דאונלאוד'ן אן אומזיסטע

 קאפיע, אדער
 פארבינדט זיך מיט אונזער CBO  צו פארלאנגען א  874-7800 (313)קאסטומער סערוויס אפטיילונג אויף

 קאפיע צו ווערן געשיקט דורך פאסט. 
 
 

 ווי אזוי באקום איך נאך אינפארמאציע? 
 

  אדער 874-7800 (313)פארבינדט זיך מיט די פינאנציעלע הילף טיעם אויף 
  נעוויגעטארס פערזענליך ביי די לאקאציעס וואס רעדט מיט אונזער רעגיסטראציע שטאב אדער פינאנציעלע

 ווערן אויסגערעכנט אונטן
 

 אלע גילטיגע פינאנציעלע הילף דאקומענטן קען מען זען אויף  
https://www.henryford.com/visitors/billing/financial assistance/documents  .אין מערערע שפראכן 

 
לאקאציעס און קאנטאקטס פון יעדע דעפארטמענט וואס קען צושטעלן אינפארמאציע לגבי פינאנציעלע הילף און א   

 קאפיע פון אן אומזיסטע אפליקאציע:

 מעיל-אי\#פאקס \טעלעפאן אדרעס פאסיליטי

Henry Ford Allegiance Health 
Hospitals 

Henry Ford Allegiance Health 
Department 64787 
Drawer 64000 
Detroit, MI 48264 

 )517 (4920-205 טעלעפאן:
 
 
 

Henry Ford Hospital 
and Medical Centers 

Henry Ford Hospital 
Patient Financial Assistance Planning Office 
2799 West Grand Blvd. 
K-1, West 107 Clinic Building 
Detroit, MI 48202 

 )313 (4510-916 טעלעפאן:
 916-4501 (313)פאקס:  

Henry Ford Kingswood 
Hospital 
& Henry Ford Maplegrove 
Center 

Behavioral Health Services 
Attn: BHS Revenue Services 
1 Ford Place, Room 1F111 
Detroit, MI 48202 

 )313 (9501-874 טעלעפאן:
 874-6895 (313)פאקס: 

Henry Ford Macomb Hospitals Henry Ford Macomb Hospital 
Attn: Financial Support 
15855 19 Mile Rd. 
Clinton Township, MI 48038 

 )586 (2696-263 טעלעפאן:
 263-2697 (586)פאקס: 

Henry Ford West Bloomfield 
Hospital 

Henry Ford West Bloomfield Hospital 
Attn: Revenue Services 
6777 West Maple 
West Bloomfield, MI 48322 

 )248 (0201-325 טעלעפאן:
 325-0235 (248)פאקס: 

Henry Ford Wyandotte 
Hospital & 
Henry Ford Medical Center 
-  Brownstown     

Henry Ford Wyandotte Hospital 
Attn: Hospital Patient Financial Assistance Programs 
2333 Biddle Ave. 
Wyandotte, MI 48192 

 )734 (4501-916 :טעלעפאן
 246-7926 (734)פאקס: 
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