خالصه به زبان ساده
مجموعه سياست ھای کمک مالی ھيوستون متديست )(Houston Methodist
ھيوستون متديست ) (Houston Methodistمتعھد است به افرادی که دارای نياز به خدمات مراقبتی سالمتی ھستند و تحت پوشش
بيمه نبوده يا پوشش بيمه کافی ندارند و واجد شرايط حضور در برنامه ھای حمايتی دولتی نيستند يا به ھر طريق ديگر به علت وضعيت
مالی خود قادر به پرداخت ھزينه ھای خدمات پزشکی ضروری نيستند ،خدمات مراقبتی خيريه ارائه دھد.
بيمارانی که درآمد خانوار آنھا برابر با يا کمتر از  %200خط فقر ) (FPLباشد واجد شرايط دريافت خدمات رايگان خواھند بود؛ و
بيمارانی که درآمد خانوار آنھا بيش از  %200اما نه بيشتر از  FPL %400باشد ،واجد شرايط دريافت خدمات با تخفيف ھستند .اين
نرخ تخفيف بيشتر از مبلغ ميانگينی که ھيوستون متديست ) (Houston Methodistاز سوی شرکتھای بيمه خصوصی و Medicare
دريافت می کند ،شامل ھر پرداخت بيمار به شکل کسورات ،پرداخت مشترک ،بيمه مشترک نخواھد بود.
برای خدمات اورژانس يا خدمات ضروری پزشکی نيازی نداريد پيش از دريافت خدمات ،پول پرداخت کنيد يا برنامه پرداخت را ارائه
دھيد .با وجود اين ،اگر ملزم به پرداخت ھزينه مشمول تحفيف باشيد ،و نمی توانيد بعد از ارائه خدمات اين مبلغ را به صورت يک جا
پرداخت کنيد ،ھيوستون متديست ) (Houston Methodistبرای وصول اين مبلغ اقدام خواھد کرد .ھيوستون متديست ) Houston
 (Methodistاظھارنامه صورتحسابھای ماھانه صادر می کند و از شما می خواھد آن را پرداخت نماييد .اگر قادر به پرداخت مبلغ
تخفيفی به صورت يک جا نباشيد ،ھيوستون متديست ) (Houston Methodistبرنامه پرداخت قسطی بدون بھره را به شما پيشنھاد
خواھد داد .ھرگونه مبلغ تخفيفی پرداخت نشده به نھاد ثالث وصول وجوه سپرده خواھد شد تا اقدام به وصول آن نمايد .اقدام اين نھاد
ثالث حق رھن ملک شخصی ،اقدامات حقوقی يا اخطاريه اداره اعتبارات را شامل نمی شود.
يک نسخه رايگان از مجموعه سياستھای کمک مالی ھيوستون متديست ) ،(Houston Methodistفرم درخواست کمک مالی و
سياست ھای وصول وجوه در وب سايت ھيوستون متديست ) (Houston Methodistموجود است:
 . www.houstonmethodist.org/billingاين مطالب ھمچنين در بخش پذيرش و ثبت نام بيمارستان نيز موجود است ،و می
توانيد از طريق تماس تلفنی با دفتر مرکزی تجاری به شماره ) 832-667-5900محلی( و ) 877-493-3228عوارض رايگان(
نيز آن را دريافت نماييد .روش ديگر برای دريافت اين موارد ارسال نامه به آدرس زير است:
Houston Methodist
Centralized Business Office
Attn: Financial Assistance Unit
701 S. Fry Road
Katy, TX 77450
اين خالصه به زبان ساده ،مجموعه سياستھای کمک مالی ،فرم درخواست کمک مالی و سياستھای وصول وجوه به زبانھای متعدد
موجود ھستند و می توانيد از طريق روشھای فوق به آنھا دسترسی داشته باشيد.
واحد کمک مالی ھيوستون متديست ) (Houston Methodistآماده پاسخگويی به سواالت و ارائه اطالعات درباره سياست کمک
مالی و نيز کمک به شما در روند درخواست است .شما می توانيد روزھای دوشنبه تا جمعه بين ساعات  7:00صبح تا  7:00شب و
روزھای شنبه بين ساعات  8:00صبح تا  12:00ظھر از طريق شماره  832-667-5900يا  877-493-3228با يکی از پرسنل
واحد کمک مالی تماس بگيريد.
بعد از اينکه فرم درخواست کمک مالی را پر کرديد ،تمام مدارک الزم را ضميمه کرده و به واحد کمک مالی که آدرس آن در باال ذکر
شده است بفرستيد ،يا برای واحد کمک مالی به شماره  832-667-5995فکس نمائيد.

