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የገንዘብ ድጋፍ ፖሊሲ በግልጽ ቋንቋ ማጠቃለያ 
 

**የገንዘብ ድጋፍ ለአደጋ ጊዜ ወይም ለሌላ የህክምና አስፈላጊ እንክብካቤ በማንኛውም የ Chesapeake Regional Medical 
Center ** 

 
መግለጫ፦ CRMC ብቁ ለሆኑ ታካሚዎች ሁሉ የገንዘብ ድጋፍ ይሰጣል። ማህበረሰቡን ለመርዳት እና ጥራት ያለው የጤና አገልግሎት 
ለሁሉም ሰው ተደራሽ እንዲሆን ለማቅረብ የኛ ቁርጠኝነት ነው። 
 
የሆስፒታል ሂሳብዎን መክፈል ካልቻሉ፣ ለገንዘብ ድጋፍ ብቁ መሆንዎን ለማየት እባክዎ ያነጋግሩን። የእያንዳንዱ ታካሚ የገንዘብ ድጋፍ 
ፍላጎት በእሱ/እሷ ቤተሰብ አጠቃላይ ገቢ፣ በቀላሉ ወደ ጥሬ ገንዘብ ሊቀየር የሚችል ንብረት፣ በእዳዎች እና በሌሎች ባሉ ጥሬ እቃዎች 
መሰረት ይገመገማል። ከፌዴራል የድህነት ደረጃ (federal poverty level፣ FPL) ከ 201% በታች የሆነ ገቢ ላላቸው 
ሰዎች/ቤተሰቦች ሙሉ የገንዘብ ድጋፍ ይገኛል እናም ከሚገኙ ሌሎች ማንኛውም ሀብቶች አይበልጥም።  
 
ታካሚው ለገንዘብ ድጋፍ ካልተፈቀደለት እና ለከፍተኛ ቅናሽ ብቁ ካልሆነ በስተቀር፣ CRMC ለሁሉም ኢንሹራንስ ለሌላቸው ታካሚዎች 
40% በራስ-ሰር የሚከፈል ቅናሽ ይሰጣል። ከ FPL 200% በታች የሆነ ገቢ ያላቸው ታካሚዎች ለሙሉ የገንዘብ ድጋፍ ብቁ ሊሆኑ 
ይችላሉ። ከ 201% FPL እስከ 500% የ FPL ገቢ ያለው ታካሚ፣ ያሉትን የሃብቶች ገደብ ሳይበልጥ እስከ 66% የሚደርስ የገንዘብ 
ድጋፍ ለማግኘት ብቁ ይሆናል። ቅናሾች የሚወሰኑት በዓመታዊ የቤተሰብ ገቢ ላይ በመመስረት በመርሀግብር A ላይ የተጠቀሰውን 
የፌዴራል የድህነት ደረጃዎችን በመጠቀም ነው። 
 
ለገንዘብ ድጋፍ ለማመልከት፣ እባክዎን የፋይናንስ አማካሪዎቻችንን ከዚህ በታች በተዘረዘረው ስልከ ቁጥር ያግኙ። 
ጥያቄ በስልክ፦  757-312-6281 
ጥያቄ በፖስታ፦   Chesapeake Regional Medical Center 
 Attention: Financial Assistance Counselor 

 736 Battlefield Blvd. N. 
 Chesapeake, Virginia 23320 
 
ታካሚዎች የገንዘብ ድጋፍ ማመልከቻን (FAP) ሙሉ በሙሉ አጠናቅቀው ከሚመለከታቸው ሰነዶች ጋር በፖስታ መላክ 
ይጠበቅባቸዋል። ታካሚዎች ከተለቀቁበት ቀን ጀምሮ ባሉት 240 ቀናት ውስጥ ማመልከት አለባቸው። ማመልከቻው ከላይ 
ወደተጠቀሰው አድራሻ ወይም ማመልከቻውን ከሚመለከታቸው ሰነዶች ጋር በማምጣት ወደ ማእከላዊ ምዝገባ ክፍል በሆስፒታሉ ዋና 
መግቢያ አጠገብ መላክ ይቻላል። ማመልከቻው እና ሰነዶቹ ሲደርሱ፤ እባክዎ ማመልከቻውን ለማስኬድ ቢያንስ 30 ቀናት ይፍቀዱ። 
ውሳኔውን በተመለከተ ሁሉም አመልካቾች በጽሑፍ ይነገራቸዋል። ተቀባይነት ያለው ማመልከቻ ማመልከቻው ላይ ከተፈረመበት ቀን 
ጀምሮ ለስምንት (8) ወራት ያገለግላል። አመልካቹ በፋይሉ ላይ ካለን አድራሻ ወደ ሌላ ሲያዛውር፤ ለሆስፒታሉ ማሳወቅ የአመልካቾች 
ሃላፊነት ነው፣ ስለዚህ ደብዳቤዎችን በትክክል መላክ እንችላለን። 
 
ለ CRMC የማመልከቻ ሂደት ምላሽ ለማይሰጡ ታካሚዎች ወይም ዋሶቻቸው፣ የፋይናንስ ፍላጎትን በግለሰብ ደረጃ ለመገምገም ሌሎች 
የመረጃ ምንጮች ሊያገለግሉ ይችላሉ። ይህ መረጃ የ CRMC አገልግሎትን በተካሚው በቀጥታ የቀረበ መረጃ በሌለበት ጊዜ ያሉትን ምርጥ 
ግምቶች በመጠቀም፣ ምላሽ በማይሰጡ ታካሚዎች የገንዘብ ፍላጎት ላይ በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ እንዲሰጥ ያስችለዋል። 
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ማመልከቻውን በሚሞሉበት ጊዜ የሚከተሉትን ማካተትዎን ያረጋግጡ፦ 
 
1. የተሟላ የታካሚ መረጃ፣ ፊርማ እና ቀን። 

2. የገቢ እና በቀላሉ ወደ ጥሬ ገንዘብ ሊቀየር የሚችል ንብረት መረጃ፦ ይህ ከቀጣሪዎ የሚገኘውን ገቢ (የክፍያ ወረቀቶች፣ W-2)፣ 
የማህበራዊ አገልግሎት እርዳታን (የምግብ ኩፖኖች)፣ የመንግስት እርዳታን (ማህበራዊ ዋስትና፣ VA ጥቅማጥቅሞች)፣ ሁሉንም 
ሌሎች ገቢዎች (የግብር ተመላሽ) እና በቀላሉ ወደ ጥሬ ገንዘብ ሊቀየሩ የሚችሉ ንብረቶች ማረጋገጫን (የባንክ መግለጫዎች፣ 
የተቀማጭ የምስክር ወረቀቶች) ያካትታል። ማንኛውም ልጅ 18 ዓመት ወይም ከዚያ በላይ ከሆነ፣ የተለየ ቅጽ ያስፈልጋል። 

3. ወርሃዊ ወጪዎች (የ Medicare ተጠቃሚዎች ብቻ)፦ ይህ የቤት ብድር ክፍያ፣ የቤት ኪራይ፣ የመገልገያ ዕቃዎች፣ ብድሮች፣ 
የሕክምና ወይም ሌሎች ወጪዎችን ይጨምራል። እባክዎ በእርስዎ ሁኔታ ላይ የትኞቹ የሰነድ ዓይነቶች ሊተገበሩ እንደሚችሉ 
ይወስኑ፦ (ቅጂዎችን ብቻ ይላኩ። ዋናዎቹ ሰነዶች አይመለሱም)።  

መርሀግብር A፦  

 

 
 

 


