) Henry Ford Health System (HFHSبا ھمه بيماران با احترام ،توجه و مھربانی رفتار می کند .بيماران برای بررسی قيمت خدمات
پزشکی ارائه شده و ھمچنين برای دريافت راھنمايی درباره گزينه ھای تأمين منابع مالی و کمک به مديريت ھزينه ھای پزشکی خود می توانند
با  HFHSتماس بگيرند.

ممکن است تحت برنامه ) Patient Financial Assistance Program (PFAPما برای دريافت کمک در زمينه پرداخت قبض
ھای پزشکيتان واجد شرايط باشيد.
چطور می توانم برای  PFAPواجد شرايط باشم؟
برای واجد شرايط بودن برای  PFAPبايد از بعضی شرايط برخوردار باشيد .اين شرايط در جدول زير ارائه شده اند.
معيار واجد شرايط بودن
شھروند اياالت متحده يا مقيم قانونی
ساکن ايالت ھای  Macombو  Oaklandيا Wayne
اگر بيماريتان در  HFHSتوسط يک ارائه دھنده  HFHSتشخيص داده
شده باشد
واجد شرايط نبودن برای بيمه سالمت
اگر درآمدتان کمتر از  250%از سطح فقر فدرال باشد
اگر با منابع مالی محدود بيمه شده باشيد
قبض ھای پزشکی  HFHSبيشتر از  30%از کل درآمد خانواده باشد
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*ممکن است بسته به معيارھايی که در باال عنوان نشده است ،واجد شرايط بودن بيماران را ارزيابی کنيم.
اگر از معيارھای روش  1يا  a2برخوردار باشيد ،می توانيد برای تأييد خدمات پزشکی 100% ،تخفيف دريافت کنيد.
اگر از معيارھای روش  b2برخوردار باشيد ،ممکن است بدھی پزشکی شما تا  30%از کل درآمد خانواده تان کم شود.
اگر از معيارھای مربوط به ھيچکدام از اين روش ھا برخوردار نيستيد ،معموالً ھزينه ای که از شما دريافت می شود بيشتر از قبضی
نخواھد بود که برای بيماران تحت پوشش بيمه صادر می شود.
چطور می توانم برای  PFAPاقدام کنم؟
برای اقدام جھت  ،PFAPبايد فرم درخواست برنامه کمک مالی بيمار را پر کنيد و اسناد پشتيبان را ارائه کنيد .بعد از اينکه اولين
قبض را دريافت کرديد 240 ،روز فرصت داريد تا اقدام کنيد .بعد از اينکه  HFHSدرخواست تکميل شده تان را دريافت کرد ،تصميم
گيری نھايی به صورت کتبی در مدت زمان  30روز در اختيارتان قرار می گيرد.
چطور می توانم اطالعات بيشتری کسب کنم؟
برای کسب اطالعات بيشتر يا دريافت يک نسخه از سياست کامل و/يا فرم درخواست ،لطفا ً:
•
•

به وب سايت ما به آدرس  www.henryford.com/financialassistanceبرويد
با پرسنل ثبت نام ما يا مسئولين امور مالی ،شخصا ً يا از طريق تلفن صحبت کنيد:
 Henry Ford Hospital oو مراکز پزشکی )از جمله (313) 916-4510 :(Cottage Medical Center
 Henry Ford Wyandotte Hospital oيا (734) 246-9516 :Brownstown Medical Center
(248) 325-0201 :Henry Ford West Bloomfield Hospital o
 Clinton Township) Henry Ford Macomb Hospitals oو (586) 263-2696 :(Mount Clemens
 Henry Ford Kingswood Hospital oو (313) 874-9501 :Maplegrove Center
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