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Henry Ford Health System (ระบบดูแลสุขภาพของ Henry Ford, HFHS) ปฏิบัตต่ิอผู้ป่วยทุกรายด้วยการให้เกยีรติ ความเคารพและความการุญ

�¼o�nª ¥ µ¤ µ¦ ��µ�®ª �́�¹��µ¦ �¦ ·�µ¦ �µ��µ¦ Â¡ �¥r�̧É¤�̧nµ¦ �́¬µ¡ ¥µ�µ̈ Ä�°�́¦ µ�̧É¥»�·�¦ ¦ ¤Å�o�µ�HFHS �̧ÉÄ®o�¦ ·�µ¦ Â̈ ³ �ª µ¤�nª ¥Á®¨ º° Ä��µ¦ ®µ�µ�Á̈º°�Á¡ ºÉ°�nª ¥�¼o�nª ¥Ä�

การจดัการค่ารักษาพยาบาลของตน

�»�°µ�Á�È��¼o¤�̧»� ¤�́�· Îµ®¦ �́�ª µ¤�nª ¥Á®¨ º° Á�̧É¥ª �́��nµÄ�o�nµ¥Ä��µ¦ ¦ �́¬µ¡ ¥าบาลโดยผ่านทางโครงการ Patient Financial Assistance

Program (โครงการให้ความช่วยเหลอืทางการเงินแก่ผู้ป่วย, PFAP) ของเรา

ฉันจะมีคุณสมบัตเิหมาะสมสําหรับโครงการ PFAP ได้อย่างไร

�»��³�o°�¤�̧»� ¤�́�·�µ�° ¥nµ��µ¤�̧É�Îµ®��Á¡ ºÉ° �̧É�³ ¤�̧»� ¤�́�· Îµ®¦ �́PFAP �o°�Îµ®��Á®¨ nµ�̧ÊÂ ��Åª oÄ��µ¦ µ��oµ�̈nµ��̧Ê

เกณฑ์การมีคุณสมบัติ ª ·�̧�̧É1 ª ·�̧�̧É2ก. ª ·�̧�̧É2ข.

พลเมืองประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ ผูพ้าํนกัอาศยัอยา่งถูกกฎหมาย X X X

อาศยัอยูใ่น Macomb, Oakland, หรือ Wayne County X X X

Å�o¦ �́�µ¦ ª ·�·��́¥�̧ÉHFHS โดยผูใ้หบ้ริการของ HFHS X X X

ไม่มีคุณสมบติัสาํหรับการประกนัสุขภาพ X

¦ µ¥Å�o�ÎÉµ�ª nµ250% ของระดบัความยากจนของรัฐบาลกลาง X X

¤�̧µ¦ �Îµ�¦ ³ �́�Ã�¥�̧É¤Â̧®¨ n�Á�·��Îµ�́� X X

ค่ารักษาพยาบาลของ HFHS มากกวา่ 30% ของรายไดค้รัวเรือน X X

*Á¦ µ° µ��Îµ�µ¦ �¦ ³ Á¤ ·��»� ¤��́·�̧ÉÁ®¤µ³  ¤�° ��¼o�nª ¥¥o° �®¨ �́�µ¤Á���r�̧ÉÅ¤nÅ�o° ¥¼nÄ�¦ µ¥�µ¦ �oµ���

®µ��»�¤�̧»� ¤�́�·�µ¤Á���r Îµ®¦ �́ª ·�̧�̧É1 หรือ 2ก. คุณอาจไดรั้บส่วนลด 100% �°��¦ ·�µ¦ �µ��µ¦ Â¡ �¥r�̧É¤�̧»�£µ¡

®µ��»�¤�̧»� ¤�́�·�µ¤Á���r Îµ®¦ �́ª ·�̧�̧É2ข. ®�̧Ê�µ��µ¦ Â¡ �¥r�°��»��̧É¤�̧»� ¤�́�·Á®¤µ³  ¤ ° µ�Å�o¦ �́�µ¦ ¨ �̈��¹�30% ของรายไดค้รัวเรือนของคุณ

หากคุณไม่มีคุณสมบติัตามเกณฑส์าํหรับวิธีใดๆ Á®¨ nµ�̧Ê�»��³�¼�Á¦ ¥̧�Á�È�Á�·�Å¤n¤µ��ª nµ�̧ÉÅ�o¦ �́Ä�Â�o�®�̧ÊÂ�n�¼o�nª ¥�̧É¤�̧ª µ¤�»o¤�¦ °��µ¤�µ¦ �¦ ³ �́� »�£µ¡

ฉันจะสมัครเข้าร่วมโครงการ PFAP ได้อย่างไร

ในการสมคัรเขา้ร่วมโครงการ PFAP คุณตอ้งกรอกขอ้มูลในใบสมคัรโครงการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูป่้วยและใหเ้อกสารประกอบ ในการสมคัร คุณ

มีเวลาถึง 240 ª �́®¨ �́�µ��̧É�»�Å�o¦ �́Ä�Â�o�®�̧Ê��́�Â¦ �®¨ �́�µ��̧ÉHFHS Å�o¦ �́Ä� ¤�́¦ �̧É�¦ °��¦ ��oª � ¤�¼¦ �r�°��»�Â̈ oª คุณจะไดรั้บผลการพิจารณา

เป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใน 30 วนั

�́��³ ®µ�o° ¤ ¼̈Á¡ ·É¤Á�·¤Å�o° ¥nµ�Å¦

 Îµ®¦ �́�o° ¤ ¼̈Á¡ ·É¤Á�·¤®¦ º° Á¡ ºÉ° ¦ �́ ÎµÁ�µ�°��Ã¥�µ¥�°�Á¦ µÃ�¥Å¤nÁ ¥̧�nµÄ�o�nµ¥ และ/หรือทาํการสมคัร โปรด:

 Å�¥�́Áª È�Å��r�°�Á¦ µ�̧Éwww.henryford.com/financialassistance

 ¡ ¼��»¥�́�Á�oµ®�oµ�̧É̈��³ Á�̧¥��°�Á¦ µ®¦ º° �̧É�¦ ¹�¬µ�µ��µ¦ Á�·�โดยตรงหรือทางโทรศพัท:์

o และศนูยก์ารแพทย์ Henry Ford Hospital (รวมถึงศนูยก์ารแพทย์ Cottage): (313) 916-4510

o Henry Ford Wyandotte Hospital หรือ ศนูยก์ารแพทย์ Brownstown: (734) 246-9516

o Henry Ford West Bloomfield Hospital: (248) 325-0201
o Henry Ford Macomb Hospital (Clinton Township and Mount Clemens): (586) 263-2696
o Henry Ford Kingswood Hospital และศนูย์ Maplegrove: (313) 874-9501


