غٖوان :خط مضگ ڪمک مالگ
ؐاری؟ اجرا 13 :دسامةر2013 ،
ؐاری؟ اجرا̵ خط مضگ بازه̴ر̵ صدٗ:
 28فوری٘2019 ،










St. David’s Georgetown Hospital
St. David’s Round Rock Medical Center
St. David’s North Austin Medical Center
St. David’s Medical Center
St. David’s Rehabilitation Hospital
St. David’s South Austin Medical Center
Heart Hospital of Austin
St. David’s Surgical Hospital

ؐایۍد صدٗ ؐوسط  St. David’s Healthcare Board ofصفد٘  :از 
Governors
در هظر ̳رغتٌ ؾدً اش؏ ٌ̯ این خط مؿگ ةا خط مؿگ ̯م̮ ٍا̵ مانگ مورد هۍاز ةخؽ درآمد داخهگ  *)r
مطاةؿ؏ داؾتٌ ةاؾد این خط مؿگ ̩ار̩وةگ را ایجاد مگ ̯يد ٌ̯ ةٌ موجب آن Ȯةخؽ مؿار̯؏ ةَداؾتگ شي؏ دیوید
* )SDHPةۍماراهگ را ٌ̯ مم̰ن اش؏ ةرا̵ ؾرایط اظطرار̵ ُ مراؾت؏ ٍا̵ پزؾ̰گ ظرُر̵ ةٌ ̯م̮ مانگ
هۍاز داؾتٌ ةاؾيد را ؾياشایگ مگ ̯يد
ةٌ ميظور اغمۍيان از این ٌ̯ ؐما Ϣةۍماران ةٌ غور ̯امم در مورد این خط مؿگ مطهع ؾدً ةاؾيد SDHP Ȯاؾداما؎
زیر را اهجا Ϣدادً اش؏
•

•

•
•

•

•

اغٞغا؎ در مورد خط مؿگ ̯م̮ مانگ Ȯخ ٌμٞا̵ از آن ةٌ زةان شادً ُ Ȯغر Ϣدرخواش؏ ̯م̮
مانگ ُ دشتورانػمهَا̵ ̰ؐمۍم در ُب شای؏  SDHPدر دشترس اش؏
http://stdavids.com/patients-visitors/charity-discount-policy.dot
در زمان ثت؏ ها ȮϢةۍماران شيد̵ را ٌ̯ ؐؿریح ̯ييدً در دشترس ةودن ؐخػۍً ةۍمٌ هؿدً ُ ٍم̪يۍن
شایر ̳زیيٌ ٍا̵ ؐخػۍً ٌ̯ مم̰ن اش؏ در دشترس ةاؾد *پۍوش؏ ) دریاغ؏ مگ ̯ييد
غر Ϣدرخواش؏ ̯م̮ مانگ در مر̯ز ُ ؐوشط پػ؏ موجود اش؏
ؐاةهوٍایگ ٌ̯ ةٌ غور مؿخصگ در خصو κماموری؏ ُ دشتورانػمم ٍا̵ خۍریٌ اغٞغا؎ مگ دٍيد
در ؐما Ϣمراخم پذیرؼ موجود ٍػتيد
ی̮ شيدؐ Ȯد؏ غيوان ¼راٍيما̵ μورؐدػاب ةۍمارشتان ؾما» ةٌ ةۍماران ارائٌ مگ ؾود این شيد
غرایيد μدُر μور؎ خػاب را ؐوظۍح دادً ُ ٍم̪يۍن اغٞغاؐگ در راةطٌ ةا خط مؿگ ̯م̮ مانگ
ارائٌ مگ دٍد
خ ٌμٞا̵ از این خط مؿگ ةٌ شازمان ٍا̵ وۍر اهتػاغگ مدهگ در هزدی̰گ ةۍمارشتان ٍا̵ SDHP
ارائٌ مگ ؾود

هظام دریاف؏ خدما؎ مراقةؑگ از خۍری٘

درخواس؏ ةٌ ميظور ُاجد ؾرایط ةودن ةرا̵ دریاغ؏ مراؾت؏ خۍری ٌ SDHP Ȯهۍاز ةٌ ̰ؐمۍم  SDHPدرخواش؏
̯م̮ مانگ دارد*پۍوش؏ )
 SDHPمم̰ن اش؏ از اغتتارشيجگ ان̰ترُهۍ̰گ ی̮ غري شو Ϣاشتػادً ̯يد *ةٌ غيوان مثال رُؼ ارزیاةگ
اغتتار یا  )creditةرا̵ ارائٌ ̯م̮ مانگ ةٌ ةۍماراهگ ٌ̯ هۍازميد̵ ̰ؐمۍم درخواش؏ ̯م̮ مانگ را ةرآُردً همگ
̯ييد
درخواش؏ ̯م̮ مانگ Ȯخط مؿگ ̯م̮ مانگ ُ خ ٌμٞا̵ از خط مؿگ ̯م̮ ٍا̵ مانگ ةٌ زةان شادً در μور؎
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درخواش؏ ̯تتگ در آدرس زیر ؾرار دارد* نطػا زةان اه̴هۍػگ Ȯاشٿاهۍایگُ Ȯیتيامگ̩ Ȯۍيگ شادً ؾدً̯ Ȯرً ا̵ یا غرةگ را
مؿخ̯ λيۍد) ا̳ر ةٌ ̯م̮ هۍاز دارید Ȯمگ ؐواهۍد ةا خدما؎ خػاب ةۍمار ةٌ آدرس زیر یا ةا ؾمارً ؐهػن ذ̯ر ؾدً در زیر
ؐماس ة̴ۍرید

Patient Account Services
10030 N MacArthur Blvd.
Irving, TX 75063
Georgetown Hospital

866-396-1025

Heart Hospital of Austin
North Austin Medical Center

866-291-3547
866-391-2015
866-391-2017
866-391-2018
866-391-2021

Round Rock Medical Center
South Austin Medical Center
St. David's Medical Center
St David's Surgical Hospital

855-890-3304

این درخواش؏ اجازً مگ دٍد ؐا جمع آُر̵ اغٞغا؎ مطاةؽ ةا ؾاهون ایانتگ ُ ؾرایط درآمد ُ اشياد ٝز Ϣميدرج در زیر
ارائٌ ؾود
در μور؎ مراجػٌ ٍا̵ م̰رر ةٌ ةۍمارشتان SDHP Ȯشػگ خواٍد ̯رد ؐا ةا ةۍمار یا غري مػئول Ȯغر Ϣدرخواش؏ ُ
اغٞغا؎ درآمد ةرا̵ ٍر ̳وهٌ مراجػٌ ةػد̵ را دُةارً ؐایۍد ̯يد˭ ةا این خال Ȯپس از ̳ذؾ؏ دُازدً ماً Ȯی̮ درخواش؏
جدید ُ اشياد خمایتگ جدید ةاید اخذ ؾود
مداشتٌ اغعا̵ خاهوادً هزدی̮ ةۍماران درخواش؏ ̯ييدً ̯م̮ مانگ ةاید ؐػداد اغعا̵ خاهوادً در خاهٌ خود را
ؐایۍد ̯ييد
ةزر̳ػاٝن در مداشتٌ ؐػداد اغعا̵ خاهوادً در خاهوار ةۍمار ةزر̳ػال ؾامم ةۍمارٍ Ȯمػر ةۍمار ُ
ٍر غرد ُاةػتٌ ةٌ اُ مگ ؾود
اغراد زیر شن ؾاهوهگ در مداشتٌ ؐػداد اغعا̵ خاهوادً ةۍمار زیر شن ؾاهوهگ Ȯؾامم ةۍمار Ȯمادر
ةۍمارُ Ȯاةػت̴ان مادر ةۍمار Ȯپدر ةۍمار ُ ُاةػت̴ان پدر ةۍمار اش؏
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مداشتٌ درآمد ةۍماران ةاید درآمد شاٝهٌ خاهوار خود را ؐامۍن ̯ييد
ةزر̳ػاٝن ةرا̵ ةزر̳ػاٝن Ȯاμطٞح "درآمد شاٝهٌ" ةرا̵ مؿاμد غتؿٌ ةيد̵ اغراد هۍازميد ̯م̮ مانگ یا
غاجز از پرداخ؏ ٍزیيٌ ٍا̵ پزؾ̰گ مطاةؽ ةا این خط مؿگ Ȯمجموع ̯م درآمد شانۍاهٌ هاخان λةۍمار ُ ٍمػر
ةۍمار اش؏
اغراد زیر شن ؾاهوهگ ا̳ر ةۍمار زیر شن ؾاهوهگ ةاؾد Ȯغتار؎ ¼درآمد شاٝهٌ» ةٌ مػيا̵ مجموع درآمد هاخانλ
شانۍاهٌ ةۍمار Ȯمادر ةۍمار ُ پدر ةۍمار مگ ةاؾد
ؐأیۍد درآمد ةۍمار یا ؾخ λمػئول ةاید درآمد ̳زارؼ ؾدً درمورد درخواش؏ ̯م̮ مانگ را مطاةؽ ةا ؾرایط اشياد ميدرج
زیر ارائٌ دٍد
مدار̭ ٝز Ϣدرآمد ̳زارؼ ؾدً در درخواش؏ ̯م̮ مانگ مم̰ن اش؏ از غریؽ ٍر ی̮ از م̰اهۍزٍ Ϣا̵ زیر
ؐایۍد ؾود
صاخف ٙا̵ درآمد ةا ارائٌ اشياد مانگ ؾخ λثانج ٌ̯ Ȯمم̰ن اش؏ ؾامم Ȯاما هٌ مددُد ةٌIRS Ȯ
غر ȮW-2 Ϣاغٞمۍٌ دشتمزد ُ مانۍا؎˭ پرداخ؏ ̩̮˭ ةازپرداخ؏ مانۍا؎ غرد̵˭ ؐأیۍد ؐهػيگ ؐوشط
̯ارغرما˭ μورؐدػاب ةاه̮˭ ُجوً پرداختگ ؐامۍن اجتماغگ Ȯاغٞمۍٌ ٍا̵ پرداخ؏ ةۍمٌ ةۍ̰ار̵ Ȯهامٌ
ٍا̵ ؐػۍۍن ٍزیيۀ ةۍ̰ار̵ ُ Ȯیا اغتتارشيجگ ان̰ترُهۍ̰گ از ی̮ غري شو Ϣةاؾد *ةٌ غيوان مثال رُؼ
ارزیاةگ اغتتار یا  )creditغ ًُٞةر این Ȯؾر̯؏ Ȯآمارٍا̵ اؾتصاد̵ ̯د پػتگ ٌ̯ ةۍمار در آن شا̯ن اش؏
را در هظر مگ ̳ۍرد
مضارڪ؏ در یک برهام٘ غام المٖفػ٘ ةا ارائٌ اشياد مؿار̯؏ غػهگ در ی̮ ةرهامٌ غا Ϣانميػػٌ ماهيد
 ˭Medicaidةرهامٌ غؿر شٞم؏ ؾَر̵˭ ̯ ˭AFDCوپن وذا˭ ̯ ˭WICود̯ان شان̴ؐ ϣزاس˭ ةرهامٌ ةۍمٌ
ةَداؾتگ ̯ود̯ان˭ یا شایر ةرهامٌ ٍا̵ مؿاةٌ مرةوغٌ اثتا؎ مؿار̯؏ در ٍر ̯دا Ϣاز ةرهامٌ ٍا̵ غوؼ ةا
درخواش؏ ̯م̮ مانگ ̰ؐمۍم ؾدً هۍاز اش؏
غرایيد ؐایۍد در ؐػۍۍن درآمد ̯م ةۍمار SDHP Ȯمم̰ن اش؏ شایر دارایگ ٍا̵ مانگ ُ ةدٍگ ةۍمار ُ ٍم̪يۍن
درآمد خاهوادً ةۍمار ُ ؐواهایگ خاهوادً ةۍمار را در هظر ة̴ۍرد ا̳ر ؐصمۍمگ ̳رغتٌ ؾود ٌ̯ ی̮ ةۍمار ؐواهایگ
پرداخ؏ ةاؾگ ماهدً μور؎ خػاب را دارد Ȯدر μورؐگ ٌ̯ اشياد اظاغگ ارائٌ ؾدً ةاؾد ̩يۍن ؐصمۍ̳ ϣۍر̵ ماهع
ارزیاةگ دُةارً ؐواهایگ ةۍمار ةرا̵ پرداخ؏ ٍزیيٌ همگ ؾود
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غتؿٌ ةيد̵ در اهتظار ؐایۍد درآمد  SDHPمم̰ن اش؏ درخواش؏ ̯م̮ مانگ را در ٍر زمان ؾتم Ȯدر غگ یا ةػد از
ؐاریض خدما؎ Ȯدر هظر ة̴ۍرد در غول غرآیيد ؐأیۍد Ȯدر خانۍٌ̰  SDHPاغٞغاؐگ را ةرا̵ ؐػۍۍن درآمد ةۍمار جمع
آُر̵ مگ ̯يد Ȯةۍمار مگ ؐواهد ةٌ غيوان ی̮ ةۍمار ةا پرداخ؏ آزاد *غاؾد ةۍمٌ درماهگ) مطاةؽ ةا شۍاش؏ ٍا̵
 SDHPرغتار ̯يد
اغٞغا؎ متياؾط یا هاؾ λا̳ر اغٞغا؎ ارائٌ ؾدً ؐوشط ةۍمار در غول غرایيد درخواش؏ Ȯمتياؾط یا هاؾλ
ةاؾد Ȯاین خط مؿگ ةٌ ٍۍ̨ ُجٌ ؐواهایگ  SDHPرا ةرا̵ اهجاؐ Ϣدؿۍؿا؎ اظاغگ در مورد ؐواهایگ ةۍمار ةرا̵
پرداخ؏ را Ȯمددُد همگ ̯يد ةٌ غيوان مثال SDHP Ȯمم̰ن اش؏ ةررشگ ̯يد ٌ̯ ̩را ةا ُجود درآمد ةا ̵ٝةۍمارȮ
مؿدار̵ ̯ ُ ϣیا ٍۍ̨ دارایگ ̳زارؼ هؿدً اش؏
اغٞغا؎ شاخت̴گ جػم اغٞغا؎ مم̰ن اش؏ ميجر ةٌ رد درخواش؏ ̯م̮ مانگ ؾود ا̳ر ةػد از ؐایۍد ̯م̮ مانگ
ةٌ ةۍمار SDHP Ȯدر مدار̭ درخواش؏ ̯م̮ مانگ اغٞغا؎ هادرش؏ پۍدا ̯يدُ Ȯظػۍ؏ مراؾت؏ ٍا̵ خۍریٌ
مم̰ن اش؏ نىو ؾدً ُ ̯م̮ ٍا̵ مانگ مم̰ن اش؏ خذي ؾود
طةك٘ بٖد̵ ب٘ غٖوان هاؐوان مالگ هاؐواهگ مانگ ةٌ مػيا̵ ی̮ غرد ةۍمٌ هؿدً ُ یا ؾخصگ ةا پوؾؽ ةۍمٌ ها̯اغگ ةودً ٌ̯ مراؾت؏
رای̴ان دریاغ؏ مگ ̯يد یا ةاة؏ ̳رغتن خدما؎ پرداخ؏ ؾدً ةراشاس شۍػت ϣپذیرؼ خدما؎ خۍریٌؐ Ȯخػۍً دریاغ؏ مگ ̯يد
غتؿٌ ةيد̵ غؿط ةۍماراهگ مگ ؐواهيد در غتؿٌ ةيد̵ هاؐواهگ مانگ ؾرار ة̴ۍرهد ٌ̯ Ȯدرآمد شاٝهٌ آهَا ̯متر یا مػا̵ُ
 %دشتورانػمهَا̵ شاٝهٌ خط غؿر ثت؏ ؾدً غدرال ةاؾد ٌ̯ ؐوشط ُزار؎ ةَداؾ؏ ُ خدما؎ اهػاهگ ایا؎ٝ
متددً ایا ؎ٝمتددً ةٌ رُز مگ ؾود *"دشتورانػمهَا̵ خط غؿر غدرال") ةٌ رُزرشاهگ خط غؿر غدرال را ةاید از
رُز اُل ماً ةػد از ؐاریض اهتؿار آن اغمال ̯رد
طةك٘ بٖد̵ ب٘ غٖوان هاؐوان در پرداخ؏ خدما؎ پزصګگ هاؐوان در پرداخ؏ خدما؎ پزؾ̰گ ةٌ مػيا̵ ةۍمار̵ اش؏ ٌ̯
μورؐدػاب پزؾ̰گ یا ةۍمارشتان Ȯپس از پرداخ؏ ؐوشط اؾخا κثانج Ȯةۍؽ از ی̮ درμد مؿخ λدرآمد شاٝهٌ ؾخλ
اش؏ ُ ̯ػگ ٌ̯ ؾادر ةٌ پرداخ؏ μورؐدػاب ةاؾگ ماهدً هۍػ؏
ارزیاةگ اُنۍٌ ةرا̵ غتؿٌ ةيد̵ ةٌ غيوان ی̮ ةۍمار هاؐوان در پرداخ؏ خدما؎ پزؾ̰گ Ȯمتهه پرداخ؏ ؾدً ؐوشط
ةۍمار پس از پرداخ؏ ؐوشط ؐما Ϣاؾخا κثانج ةاید ةۍؽ از  درμد * )٪درآمد شانۍاهٌ ةۍمار ةودً ُ ةۍمار هتاید
ؾادر ةٌ پرداخ؏ ةاؾگ ماهدً μور؎ خػاب ةاؾد ا̳ر ةۍمار این مػۍارٍا̵ ارزیاةگ اُنۍٌ را ةرآُردً ه̰يد Ȯمم̰ن
اش؏ از هؿطٌ هظر پزؾ̰گ ةگ ةعاغ؏ غتؿٌ ةيد̵ هؿود
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ؾتول  SDHPمم̰ن اش؏ ةۍمار̵ را ةٿذیرد ٌ̯ ةا مػۍارٍا̵ اُنۍٌ ارزیاةگ هاؐواهگ در پرداخ؏ خدما؎
پزؾ̰گ مطاةؿ؏ داؾتٌ ُ ةا مػۍارٍا̵ زیر مطاةؿ؏ ̯يد
*)i

درآمد سا٩ه٘ بۍن ؐ 200ا  500درصد از دسؑورالػملٚا̵ خط فكر فدرال .درآمد ةۍمار ةاید ةۍؽ از
 ٪ةودً Ȯاما ̯متر یا مػا̵ُ  ٪دشتورانػمهَا̵ خط غؿر غدرال ةاؾد در این مواردȮ
 SDHPمۍزان ̯م̮ ٍا̵ مانگ خۍریٌ اغطا ؾدً ةٌ این ةۍماران را ةراشاس درآمد شاٝهٌ ةۍماران
ؐػۍۍن ̯ردً ٌ̯ در مؿایػٌ ةا دشتورانػمم ٍا̵ خط غؿر̵ ٌ̯ ةٌ غور شاٝهٌ در ثت؏ غدرال ؐوشط
ُزار؎ ةَداؾ؏ ُ خدما؎ اهػاهگ ایا ؎ٝمتددً ةٌ رُز مگ ؾود *"دشتورانػمهَا̵ خط غؿر
غدرال") مددُدً ؐخػۍً از  ٪-متػاُ؎ خواٍد ةود ؐخػۍً ةۍمٌ هؿدً ةر ر̵ُ مۍزان ةاؾۍماهدً
خػاب Ȯپس از اغمال ؐخػۍً خۍریٌ Ȯاغمال خواٍد ؾد

*)ii

هاؐواهگ در پرداخ؏ پزصګگ فاجػ٘ بار .ةۍماران ةا خػاب ٍا̵ وۍرمػمول ةزر̱ مم̰ن اش؏
ٍي̴امگ ُاجد ؾرایط غاجػٌ ةار هاؐواهگ در پرداخ؏ پزؾ̰گ ؾوهد ٌ̯ متهه ةاؾگ ماهدً خػاب خود
ةۍؽ از درμد مؿخصگ از درآمد آهَا ؾود در ̩يۍن موارد̵ SDHP Ȯمتهه ̯م̮ مانگ را ةا
مداشتٌ متهه ٝز Ϣةرا̵ ̯اٍؽ ةاؾۍماهدً خػاب ةٌ درμد مػؿونگ از درآمد ةۍمار ٌ̯ Ȯةۍن  ؐا 
درμد اش؏ؐ Ȯػۍۍن مگ ̯يد نطػا ؾػم؏ "غرایيد ؐأیۍد" زیر را ةتۍيۍد ٌ̯ در آن ةۍمار مم̰ن اش؏
اغٞغا؎ ةۍؿتر̵ در مورد این مداشتٌ ةدش؏ آُرد

فرایٖد ؐایۍد SDHP .ةا ؐما Ϣةۍمار ٍا̵ ةۍمٌ هؿدً جَ؏ ؐػۍۍن ؾرایط ُاجد ؾرایط ةودن ةرا̵ مدی̰ۍد یا ̯م̮ ٍا̵
خۍریٌ ̯ار مگ ̯يدٍ Ȯماهطور ٌ̯ در "شيد اغٞغا؎ ةۍمار ةدُن ةۍمٌ" مطرح ؾدً در پۍوش؏  مؿخ λؾدً اش؏
ةۍماران پس از ةررشگ ُ پردازؼ درخواش؏ از غریؽ پػ؏ جَ؏ ُاجد ؾرایط ةودن ةرا̵ ̯م̮ مانگ مطهع مگ
ؾوهد در ةررشگ ی̮ درخواش؏ ةرا̵ ؐایۍد Ȯمدیری؏ خدما؎ مؿتر̭ * )SSCؾرایط ُاجد ٞμخۍ؏ ةودن را Ȯاز
جمهٌ ؐػۍۍن ایيٌ̰ اؾداما؎ ميطؿگ ةرا̵ ؐػۍۍن ُاجد ٞμخۍ؏ ةودن اهجا Ϣؾدً ةاؾدؐ Ȯػۍۍن مگ ̯يد ̩يۍن مدیریتگ
ٍم̪يۍن مگ ؐواهد در مورد اغٞغا؎ موجود ماهيد دارایگ ٍا ُ وۍرً ؐدؿۍؽ ةۍؿتر̵ اهجا Ϣدادً ؐا ةتواهد ؐواهایگ ةۍمار
را ةرا̵ پرداخ؏ یا مطانتٌ ةۍؿتر در مورد ُاجد ؾرایط ةودن ةۍمار ةرا̵ ̯م̮ ٍا̵ مانگ دُنتگ یا شایر ̯مَ̰ا ؐػۍۍن
̯يد
در μورؐگ ٌ̯ ةۍمار ةرا̵ ̯م̮ ٍا̵ خۍریٌ ُاجد ؾرایط هتودً یا ةۍمار مػول پرداخ؏ ةخؿگ از μورؐدػاب ةۍمٌ
هؿدً ؐخػۍً خوردً آهَ ϣپس از اغطا̵ ̯م̮ خۍریٌ ةاؾدؐ Ȯخػۍً ةۍمٌ هخوردً یا شایر ؐخػۍً ٍا̵ ؾاةم اجرا ةر
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ر̵ُ μورؐدػاب اغمال خواٍد ؾد متهه پرداخ؏ ؾدً ةٌ غور ̯هگ ةۍؿتر از متهه ةۍماران ةا ةۍمٌ همگ ؾود ٌ̯ Ȯةا
اشتػادً از رُؼ ةازپرشگ ٌ̯ در مؿررا؎ خدما؎ درآمد داخهگ ؾرح دادً مگ ؾودؐ Ȯػۍۍن مگ ؾود ةۍمار مگ ؐواهد
اغٞغاؐگ را در مورد این مداشتٌ ةٌ آدرس زیر درخواش؏ ̯يد

Patient Account Services
10030 N MacArthur Blvd.
Irving, TX 75063
نطػا ؐوجٌ داؾتٌ ةاؾۍد ٌ̯ ا̳ر درخواش؏ را ؐا  رُز از ؐاریض μور؎ خػاب μورؐدػاب ارشال ه̰يۍدȮ
ةۍمارشتان *یا غري دی̴ر مجاز) مم̰ن اش؏ اؾداما؎ خاμگ را غهۍٌ ؾما اهجا Ϣدٍد ؐا ةتواهد متهه μورؐدػاب را
دریاغ؏ ̯يد ٌ̯ ؾامم Ȯاما هٌ مددُد ةٌ̳ Ȯزارؼ دادن اغٞغا؎ هامطهوب در مورد ةدٍگ ةٌ ؐأشۍػا؎ ةۍمارشتان Ȯةٌ
آ̫اهػَا̵ اغتتار̵ یا دغاؐر اغتتار̵ ُ  یا ةاز̯ردن ی̮ پرُهدً دغو̵ مدهگ ةرا̵ ̳رغتن خ̰ ϣغهۍٌ ؾما ةرا̵ متهىگ ٌ̯
ةٌ ةۍمارشتان ةدٍ̰ار ٍػتۍد

مالګۍ؏ خكوق
 SDHPخؽ مددُد ̯ردن یا رد ̯م̮ ٍا̵ مانگ را ةٌ ٞμخدید خود مدػوظ مگ داهد

خدما؎ پوصش دادٗ هضدٗ
ٍماهطور ٌ̯ پۍوش؏  ُ ةٌ غور ̯امم در ایيجا ةٌ غيوان مرجع هؿان مگ دٍد نۍػ؏ غَرش؏ ارائٌ دٍيد̳اهگ ٌ̯ مم̰ن
اش؏ اُر̫اهس ُ یا شایر خدما؎ پزؾ̰گ ظرُر̵ در ةۍمارشتان ٍا̵  SDHPارائٌ دٍيد مگ ةاؾد در پۍوش؏ 
مؿخ λمگ ؾود ٌ̯ ٌ̩ ارائٌ دٍيد̳اهگ ؾامم ُ ٌ̩ ارائٌ دٍيد̳اهگ ؐد؏ این خط مؿگ ̯م̮ مانگ هۍػتيد ارائٌ دٍيدً
رُؼ ٍا̵ اهتخاةگ * )elective proceduresیا دی̴ر مراؾت؏ ٍا ٌ̯ مراؾت؏ ٍا̵ اُر̫اهػگ یا شایر موارد پزؾ̰گ
ظرُر̵ هۍػ؏ؐ Ȯد؏ پوؾؽ خط مؿگ ̯م̮ مانگ هۍػ؏ پۍوش؏  ةٌ μور؎ ماٍاهٌ ةٌ رُز مگ ؾود

اغعا̵ غمومگ مگ ؐواهيد ی̮ ̯ٿگ از پۍوش؏  را ةا ارشال درخواش؏ ̯تتگ ةٌ آدرس زیر دریاغ؏ ̯ييد خدما؎
خػاب ةۍمار  ˭10030 N MacArthur Blvd, Irving, TX 75063یا ةا ؾمارً ؐهػن ؐػَۍ ؎ٞذ̯ر ؾدً
در خط مؿگ ̯م̮ مانگ ؐماس ة̴ۍرید ةۍماران ٍم̪يۍن مگ ؐواهيد ی̮ ̯ٿگ از پۍوش؏  را از این ُب شای؏
داههود ̯ييد http://stdavids.com/patients-visitors/charity-discount-policy.dot
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پۍوش؏ 
ها Ϣةۍمار ________________________________ ؾمارً خػاب __________________________________

مػتيدا؎ اغٞغا؎ ةۍمار ةۍمٌ هؿدً
این شيد ةرا̵ ̯م̮ ؾاةم ارائٌ ةٌ ةۍماران ةۍمٌ هؿدً ةرا̵ در̭ جيتٌ ٍا̵ مانگ مراؾت؏ ٍا̵ شٞمتۍؿان Ȯارائٌ ؾدً اش؏ ةۍماران ؐد؏ پوؾؽ
اؐومتۍم Ȯمػئونۍ؏ ؾخ λثانج ُ یا شایر ٍزیيٌ ٍا̵ ةازپرداخ؏ ٌ̯ مم̰ن اش؏ ةرا̵ این خدما؎ پرداخ؏ ؾودُ Ȯاجد ؾرایط دریاغ؏ ؐخػۍً ةۍمٌ
هخواٍيد ؾد
این شيد ٍم̪يۍن ̳زیيٌ ٍا̵ موجود ةرا̵ ̯م̮ ةٌ ؾما در خم ُ غصم خػاب ؾما را غراٍ ϣمگ ̯يد در ؐٞؼ ةرا̵ ̯م̮ ةٌ ةۍماران ةۍمٌ هؿدًȮ
ؐ HCAخػۍً را ةرا̵ خػاب ؾما اغمال خواٍد ̯رد ُ شٿس ةا ؾما ةرا̵ خم ُ غصم ماهدً خػاب ةاؾگ ماهدً خود ٍم̰ار̵ خواٍد ̯رد
اغٞغا؎ زیر خ ٌμٞا̵ از هدوً پردازؼ ی̮ خػاب ةۍمٌ هؿدً ُ ̳زیيٌ ٍا̵ ؐخػۍػگ اش؏ ٌ̯ مم̰ن اش؏ ةرا̵ ؾما در دشترس ةاؾد ا̳ر ؾما
ی̮ درمان زیتایگ اهتخاةگ ُ یا غمهگ ةا ٍزیيٌ ثاة؏ دریاغ؏ ̯ردً اید Ȯاین ؐخػۍً ٍا اغمال همگ ؾود در وۍر این μور؎ؐ HCA Ȯخػۍػگ ةٌ ٍمٌ
μورؐدػاب ٍا̵ ةۍمٌ هؿدً اغمال مگ ̯يد اهتظار مگ رُد ٌ̯ متهه خػاب ؐخػۍً خوردً در زمان خدم؏ ةٌ غور ̯امم پرداخ؏ ؾود
ٍزیيٌ ٍا̵ ̯م خدما؎ ارائٌ ؾدً ةٌ خػاب ̯ارةر̵ اغمال مگ ؾود
ؐخػۍً ةۍمٌ هؿدً ةرا̵ ̯هۍٌ ٍزیيٌ ٍا اغمال ؾدً Ȯةٌ این ؐرؐۍب ماهدً خػاب ؾما را ̯اٍؽ مگ دٍد ا̳ر ؾما ؾادر ةٌ
پرداخ؏ ̯امم خػاب ةا ؐخػۍً هتاؾۍد Ȯما ةا ؾما ٍم̰ار̵ خواٍۍ̯ ϣرد ؐا ؐرؐۍتا؎ پرداخ؏ ماٍاهٌ را اهجا Ϣدٍۍϣ
ا̳ر ؾما همگ ؐواهۍد ؐرؐۍتا؎ پرداخ؏ ماٍاهٌ را ةرؾرار ̯يۍد Ȯما ةٌ ؾما در درخواش؏ ̯م̮ ̯ Medicaidم̮ خواٍۍϣ
̯رد
ا̳ر  Medicaidرا دریاغ؏ ̯يۍد Ȯما μورؐدػاب را ةرا̵ آهَا را μادر خواٍۍ̯ ϣرد ُ ؾما ؐيَا مػئول ٍزیيٌ ٍایگ ٌ̯
ؐد؏ پوؾؽ هۍػتيد خواٍۍد ةود
ا̳ر ةرا̵ ُ Medicaidاجد ؾرایط هتاؾۍد Ȯمگ ؐواهۍد درخواش؏ ̯م̮ مانگ را ̰ؐمۍم ̯يۍد Ȯمػتيدا؎ خمایتگ مورد هۍاز
را َؐۍٌ ̯يۍد ُ این ةازرشگ را ةٌ ميظور ةررشگ ةرا̵ ی̮ ؐخػۍً خۍریٌ ةانؿوً خواٍۍد داؾ؏
ا̳ر ؾما ةرا̵ ؐخػۍً خۍریٌ ةر اشاس دشتورانػمم ٍا̵ خط غؿر غدرال ُاجد ؾرایط ةاؾۍد Ȯخػاب ؾما ةٌ غور ̯امم
پرداخ؏ خواٍد ؾد ا̳ر ؾما از ؾرایط دشتورانػمم ٍا̵ خط غؿر غدرال ةرخوردار هتاؾۍدٝ Ȯز Ϣاش؏ ٌ̯ ؐداةۍر ٝزϢ
ةرا̵ ؐصػۍٌ خػاب μورؐدػاب خود را ةٞغاμهٌ اهجا Ϣدٍۍد
ؐ HCAخػۍً  ٪در خػاب ٍا̵ خۍریٌ مورد ؐأیۍد را ؐأمۍن مگ ̯يد ٍمٌ خػاب ٍا̵ ةۍمٌ هؿدً دی̴ر ؐخػۍً جزئگ دریاغ؏ خواٍيد ̯رد
ةۍمار مػئول امعا_________________________________

ؐاریض_______________________

امعا ؾاٍد______________________________________

ؐاریض_______________________

 SSD.FT.COLLمػتيدا؎ اغٞغا؎ ةۍمار ةۍمٌ هؿدً

مسٖؑدا؎ اط٪غا؎ بۍمار بۍم٘ هضدٗ
ؐاریض ؐوند
St. David’s Medical Center
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پۍوش؏    از 
درخواش؏ ̯م̮ مانگ مؿار̯؏ ةَداؾتگ درماهگ شي؏ دیوید
ؾمارً خػاب ةۍمار

ها Ϣةۍمار
ؾمارً ؐهػن

□
□

ؐاریض ؐوند *ماًرُزشال)

ؾمارً ؐامۍن
اجتماغگ

ؾاوم
ةۍ̰ار
̯ارغرما *ها Ȯ+Ϣآدرس ُ ؾمارً ؐهػن)

هاٍ Ϣمػر

ؾمارً ؐامۍن اجتماغگ

ؐاریض ؐوند *ماًرُزشال)

پدر ةۍمار *ا̳ر ةۍمار زیر شن ؾاهوهگ ةاؾد)

ؾمارً ؐامۍن اجتماغگ

ؐاریض ؐوند *ماًرُزشال)

مادر ةۍمار *ا̳ر ةۍمار زیر شن ؾاهوهگ ةاؾد]

ؾمارً ؐامۍن اجتماغگ

ؐاریض ؐوند *ماًرُزشال)

انً

دسؑمزد نطػا دشتمزد ٍر̯دا Ϣاز اغراد زیر در خاهٌ ؐان را ةۍان ̯يۍد
دٛر یګگ خط بګضۍد

دٛر یګگ خط بګضۍد

ةۍمار

___________$

شاغ؏ ٍػتٌ ماً شال پدر ةۍمار

ٍمػر

___________$

شاغ؏ ٍػتٌ ماً شال مادر ةۍمار

ب

___________$

*ا̳ر ةۍمار زیر شن ؾاهوهگ ةاؾد)
*ا̳ر ةۍمار زیر شن ؾاهوهگ ةاؾد)

___________$

شاغ؏  ٍػتٌ  ماً  شال
شاغ؏  ٍػتٌ  ماً  شال

مٖابع دی̴ر نطػا متهه ̯م مياةع دی̴ر موجود ةرا̵ ؾما Ȯاز جمهٌ خػاب ٍا̵ پس اهداز Ȯخػاب ̩̮ ٍا Ȯشَا ȮϢاُراؼ ؾرظٌ ُ وۍرً را ارائٌ
دٍۍد___________________$

نطػا متهه درآمد شاٝهٌ ا̵ ٌ̯ از این مياةع دی̴ر دریاغ؏ مگ ̯يۍد را ارائٌ دٍۍد ؾامم درآمد شود Ȯشود شَا ȮϢدرآمد اجارً ُ وۍرً
_______________________$

ج
د

اغضا̵ خاهوادٗ نطػا ؐػداد اغراد موجود در خاهوار ةۍمار را ارائٌ ̯يۍد _______________
ؐأیۍد درآمد نطػا ٍر ی̮ از اشياد زیر را ةرا̵ ؐأیۍد درآمد خود ارائٌ دٍۍد
•

 IRSغرW Ϣ

•

غۍؽ خؿوؾگ پرداختگ

•

ریز μورؐدػاب ةاه̰گ

•
•

•
•

ؐأیۍد ̯ارغرما
اثتا؎ مؿار̯؏ در ةرهامٌ ٍا̵ ̯م̮ دُنتگ ماهيد ̯وپن وذا  CDICاظَارهامٌ مانۍاؐگ مدی̰ۍد
یا AFDC
هامٌ ؐامۍن اجتماغگ یا ؐػۍۍن خؿوؼ ةۍ̰ار̵
دی̴ر موارد Ȯنطػا ؾرح دٍۍد

ا̳ر ؾما ؾادر ةٌ ارائٌ ی̰گ از مياةع مػتيدا؎ درآمد ذ̯ر ؾدً در ةا ٝهۍػتۍد Ȯنطػا ؐوظۍح دٍۍد ٌ̯ ̩را این اغٞغا؎ در دشترس هۍػ؏

_____________________________________________________________________________________
من متوجٌ ٍػت ٌ̯ ϣمؿار̯؏ ةَداؾتگ شي؏ دیوید * )SDHPمم̰ن اش؏ اغٞغا؎ مانگ موجود در این درخواش؏ ̯م̮ مانگ *"درخواش؏ ")
در ارؐتاغ ةا ارزیاةگ  SDHPاین ةرهامٌ را ؐایۍد ̯يد ُ در ایيجا ةا این امعا ةٌ ̯ارغرما̵ خود اجازً ؐایۍد اغٞغا؎ ارائٌ ؾدً در این
درخواش؏ را مگ دٍ ϣمن ٍم̪يۍن ةٌ  SDHPاجازً درخواش؏ ̳زارؼ از آ̫اهػَا̵ ̳زارؼ ̯ييدً اغتتار یا  ُ creditادارً ؐامۍن اجتماغگ
را مگ دٍ ϣمن ؐایۍد مگ ̯ي ٌ̯ ϣاین اغٞغا؎ ؐا ةٌ آهجا ٌ̯ من مگ داه ϣدرش؏ اش؏ ُ من آ̳اً ٍػت ٌ̯ ϣجػم اغٞغا؎ مرةوغ ةٌ این درخواش؏
مم̰ن اش؏ ميجر ةٌ اهدٞل ̯م̮ مانگ ؾود
من در̭ مگ ̯يٍ ٌ̯ ϣر ̳وهٌ ̯م̮ مانگ متتيگ ةر هاؐواهگ من در پرداخ؏ اش؏ ُ ا̳ر ٍر ̳وهٌ ميتع جدید درآمد در دشترس ةاؾد SDHP Ȯمگ
ؐواهد ̯م̮ مانگ خود را ةٌ غور ̯امم یا ةٌ غور جزئگ ؐىۍۍر دٍد
_________________________________________________________________ ؐاریض ___________________
امعا̵ غري ةۍمار یا غري مػئول

_________________________________________________________________ ؐاریض_________________
امعا̵ ̯ارميد  SDHPدر μورؐگ ٌ̯ ةخؿگ از این
درخواش؏ ̯م̮ مانگ ؐوشط ی̮ ̯ارميد  SDHPپر ؾدً ةاؾد

غٖوان :خط مضگ ڪمک مالگ
ؐاری؟ اجرا 13 :دسامةر2013 ،
ؐاری؟ اجرا̵ خط مضگ بازه̴ر̵ صدٗ:
 28فوری٘2019 ،










St. David’s Georgetown Hospital
St. David’s Round Rock Medical Center
St. David’s North Austin Medical Center
St. David’s Medical Center
St. David’s Rehabilitation Hospital
St. David’s South Austin Medical Center
Heart Hospital of Austin
St. David’s Surgical Hospital

ؐایۍد صدٗ ؐوسط St. David’s Healthcare Board of :صفد٘  :از 
Governors

پۍوش؏ 

 از 

اط٪غا؎  ٛآموزش ٙا̵ درخواس؏ ڪمک مالگ مضارڪ؏ بٚداصؑگ درماهگ سٖ؏ دیوید
آموزش ٙا:
ةٌ غيوان ةخؿگ از ؐػَد خدم؏ ةٌ جامػٌ ُ در اهجا Ϣی̰گ از اٍداي خۍریٌ شۍػت ϣةَداؾ؏ ُ درمان شي؏ دیوید Ȯمؿار̯؏ ةَداؾ؏ ُ
درمان شي؏ دیوید اهتخاب ةرا̵ ارائٌ ̯م̮ مانگ ةرا̵ اغراد̵ ٌ̯ ؾرایط خا κدرآمد̵ دارهد را ةرآُردً مگ ̯ييد
ةرا̵ ؐػۍۍن ایيٌ̰ آیا غرد ةرا̵ ̯م̮ مانگ ُاجد ؾرایط اش؏ Ȯةاید اغٞغا؎ مانگ خاμگ را ٌ̯ در این درخواش؏ مؿخ λؾدً اش؏
را ةدش؏ آُریٍ ϣم̰ار̵ ؾما ةٌ ما این ام̰ان را خواٍد داد ٌ̯ در درخواش؏ ؾما ةرا̵ ̯م̮ مانگ ةٌ ؐما Ϣه̰ا؎ ؐوجٌ ̯يۍϣ
نطػا درخواش؏ ̯م̮ مانگ را ̰ؐمۍم ̯يۍد ُ غر̰ؐ Ϣمۍم ؾدً را ةٌ همایيدً ثت؏ هاؐ Ϣدویم دٍۍد Ȯیا غر̰ؐ Ϣمۍم ؾدً را مگ ؐواهۍد ةٌ
آدرس زیر ارشال ̯يۍد
Patient Account Services
10030 N. MacArthur Blvd.
Irving, TX 75063
بخش الٌ :دسؑمزد
در ؾػم؏ انً درخواش؏ ̯م̮ مانگ Ȯنطػا متهه دٝر̵ را ٌ̯ ٍر ؾخ λذ̯ر ؾدً ةٌ غيوان جتران خػار؎ دریاغ؏ مگ ̯يد را ةۍان
̯ردً ُ این ٌ̯ آیا متهه پرداختگ جتران خػار؎ ةٌ μور؎ ٍػت̴گ Ȯماٍاهٌ یا شاٝهٌ اش؏ را مؿخ̯ λيۍد

بخش ب :مٖابع دی̴ر
در اُنۍن ةخؽ خانگ در ةخؽ ب درخواش؏ ̯م̮ مانگ Ȯنطػا مؿدار متهه دٝر̵ را ٌ̯ در خػاةَا̵ جار̵ ةاه̮ Ȯخػاب ٍا̵ پس
اهداز Ȯشَا ُ Ϣوۍرً شرمایٌ ̳ذار̵ ̯ردً اید را ةۍان ̯يۍد در جا̵ خانگ دُ ȮϢنطػا مؿدار درآمد دٝر̵ را ٌ̯ شاٝهٌ از ̩يۍن شرمایٌ
̳ذار̵ دریاغ؏ مگ ̯يۍد را ةۍان ̯يۍد ةٌ غيوان مثال Ȯدر اُنۍن جا̵ خانگ مم̰ن اش؏ ٌ̯  دٝر در ی̮ خػاب پس اهداز داؾتٌ
ةاؾيد ُ در جا̵ خانگ دُ Ϣمم̰ن اش؏ ٌ̯ شود شاٝهٌ  دٝر را ةرا̵ آن خػاب دریاغ؏ مگ ̯يۍد

بخش ج :اغضا̵ خاهوادٗ
ةخؽ ج ؐؿاظا̵ درخواش؏ ̯م̮ مانگ اغٞغا؎ مرةوغ ةٌ ؐػداد اغراد در خاهوار ةۍمار این ؐػداد ةاید ؾامم ةۍمارٍ Ȯمػر ةۍمار ُ
ُاةػت̴ان ةۍمار ةاؾد ا̳ر ةۍمار زیر شن ؾاهوهگ ةاؾد Ȯنطػا ؾامم ةۍمار Ȯمادر ُیا پدر ُیا شرپرش؏ ؾاهوهگ ُ ٍر غرد ُاةػتٌ دی̴ر
ٌ̯ ةا مادر ةۍمار ُیا پدر ُیا شرپرش؏ ؾاهوهگ ةۍمار زهد̳گ مگ ̯يد ةاؾد

بخش دؐ :أیۍد درآمد
ةرا̵ در هظر ̳رغتن درخواش؏ ؾما ةرا̵ ̯م̮ مانگؐ Ȯایۍد دشتمزد ̳زارؼ ؾدً در ةخؽ انً درخواش؏ ̯م̮ مانگ مورد هۍاز
اش؏ نطػا ی̮ هػخٌ از  IRSغر Ȯ W Ϣاغ Ϣٞخؿوؼ ُ دشتمزد ُ مانۍا؎ ارائٌ دٍۍد˭ پرداخ؏ غۍؽ خؿوؾگ˭ اظَارهامٌ مانۍاؐگ˭ ریز
μورؐدػاب ةاه̰گ یا شایر ؾاخٍ λا̵ مرؐتط ةا درآمد یا اثتا؎ مؿار̯؏ در ةرهامٌ ٍا̵ غا Ϣانميػػٌ ماهيد ؐامۍن اجتماغگٍ Ȯزیيۀ
ةۍ̰ار̵ ȮMedicaid Ȯةرهامٌ ةَداؾ؏ ُ درمان هامطهوب ؾَر̵ ȮAFDC Ȯةۍمٌ ةۍ̰ار̵̯ Ȯوپيَا̵ وذایگ ȮW1C Ȯةٌ̪ ٍا̵ شانϣ
̴ؐزاس Ȯةرهامٌ ةۍمٌ ةَداؾ؏ ̯ود̯ان ُ یا شایر ةرهامٌ ٍا̵ مرةوغ ةٌ ؾرایط هامطهوب مؿاةٌ
ؾما ٍم̪يۍن مگ ؐواهۍد دشتمزد خود را ةا ؐأیۍد ̯ارغرما̵ خود از غریؽ ؐأیۍد هامٌ ̯تتگ یا ةا μدت؏ خعور̵ ̯ارغرما ةا همایيدً
ؐ ȮSDHPأیۍد ̯يۍد

ا̳ر صما قادر ب٘ ارائ٘ یګگ از مٖابع مسٖؑدا؎ درآمد ذڪر صدٗ در با ٩هۍسؑۍد ،لطفا ؐوضۍح ڪؑةگ را در درخواس؏ ڪمک مالگ در
بخش د ارائ٘ ڪٖۍد.
خدما؎ پزؾ̮
پزؾ̰ان ارائٌ دٍيدً خدما؎̯ Ȯارميد ؾر̯؏ ةَداؾ؏ ُ درمان شي؏ دیوید هۍػتيد ؾما μور؎ خػاب ٍا̵ جدا̳اهٌ ا̵ را از پزؾ̮
خصوμگ ُ دی̴ر پزؾ̰اهگ ٌ̯ خدما؎ مورد هۍاز خود را مگ ̳ۍرید Ȯدریاغ؏ خواٍۍد ̯رد ةرا̵ پاشض ةٌ شوا ؎ٝمرةوغ ةٌ
μورؐدػا ب ُ Ȯیا ةرا̵ ؐيظۍ ϣپرداخ؏ خدما؎ پزؾ̮ Ȯنطػا ةا دغتر ؾخصگ پزؾ̮ ؐماس ة̴ۍرید

