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የገንዘብ ድጋፍ ፖሊሲ 

ዓላማ፦ 

የ Chesapeake Regional Medical Center (CRMC) ፖሊሲ የታካሚውን የመክፈል አቅም ከግምት ውስጥ ሳያስገባ የድንገተኛ 
ጊዜ አገልግሎቶችን እና ሌሎች የህክምና አስፈላጊ አገልግሎቶችን በእያንዳንዱ የ CRMC የሆስፒታል አገልግሎት (ከዚህ በታች እንደተገለጸው) 
ለሁሉም ታካሚዎች መስጠት ነው።  

በ 1986 በወጣው የፌደራል የድንገተኛ ህክምና እና የጉልበት ሥራ ህግ (“EMTALA”) እና የ EMTALA ደንቦች መሰረት፣  
የ CRMC የሆስፒታል አገልግሎቶች የገንዘብ ድጋፍ ብቁነት ወይም የመክፈል አቅም ምንም ይሁን ምን ድንገተኛ የጤና ችግሮች እንክብካቤን ያለ 
አድልዎ ይሰጣሉ። የድንገተኛ ጊዜ እንክብካቤ የሚፈልጉ ታካሚዎች እንክብካቤ ከማግኘታቸው በፊት የገንዘብ ምርመራ አይደረግባቸውም። 
በተጨማሪም፣ የ CRMC የሆስፒታል አገልግሎት ግለሰቦች ድንገተኛ የህክምና እንክብካቤ ከመፈለግ ተስፋ የሚያስቆርጥ ማንኛውንም አይነት 
ተግባር አይፈፅምም፣ ለምሳሌ፦ የድንገተኛ ክፍል ታካሚዎች ለድንገተኛ የጤና ችግሮች ህክምና ከማግኘታቸው በፊት እንዲከፍሉ መጠየቅ ወይም 
በድንገተኛ ክፍል ወይም በሌሎች አካባቢዎች እንደዚህ ያሉ ስራዎች ከአድልዎ በጸዳ መሰረት የድንገተኛ ጊዜ እንክብካቤ አቅርቦት ላይ ጣልቃ 
ሊገቡ በሚችሉባቸው እዳ የመሰብሰብ ስራዎችን መፍቀድ።  

ይህ ፖሊሲ ከ CRMC ታካሚ-ተኮር እንክብካቤ እሴቶች፣ አክብሮት እና ርህራሄ፣ ጥራት እና አገልግሎት፣ የማህበረሰብ ጤና መሻሻል እና 
የግዛት እና የፌደራል ህጎችን በማክበር የገንዘብ አያያዝ እሴቶች ጋር የሚስማማ ነው። CRMC ያለ አድልዎ፣ የእንደዚህ አይነት ግለሰብ የመክፈል 
አቅም ወይም ለገንዘብ ድጋፍ ብቁነት ከግምት ውስጥ ሳያስገባ ለግለሰቦች ድንገተኛ የጤና ችግሮች እና ሌሎች የህክምና አስፈላጊ አገልግሎቶች 
እንክብካቤን (ከዚህ በታች በተገለጸው መሰረት) ይሰጣል። የታካሚን ችግረኛ ወይም የበጎ አድራጎት ሁኔታን ለመወሰን፣ CRMC ብዙ ነገሮችን፤ 
ለምሳሌ፦ የታካሚ ገቢ፣ የታካሚ ንብረቶች፣ የታካሚ ወርሃዊ ወጪዎች እና የታካሚን እዳዎች ይመለከታል። ሁሉም ኢንሹራንስ የሌላቸው 
ታካሚዎች የ 40% ቅናሽ ያገኛሉ። ከፍተኛ መጠን ያለው ከሆነ፣ ቅናሹ በገንዘብ ድጋፍ ፖሊሲው የበጎ አድራጎት አካል ሊተካ ይችላል።  

የዚህ ፖሊሲ ዓላማዎች፦ 

የገንዘብ ድጋፍን ለመቀበል የብቁነት መስፈርቶችን ያዘጋጁ (ከዚህ በታች እንደተገለጸው)፤  

እያንዳንዱ የ CRMC የሆስፒታል አገልግሎት ኢንሹራንስ ለሌላቸው፣ በቂ ኢንሹራንስ ለሌላቸው ወይም ለእንደዚህ አይነት አገልግሎቶች 
መክፈል ለማይችሉ ታካሚዎች ብቁ ለሆኑ አገልግሎቶች (ከዚህ በታች በተገለጸው መሠረት) ነፃ ወይም በቅናሽ እንክብካቤ የሚሰጥባቸውን 
ሁኔታዎች እና መመዘኛዎች ለመዘርዘር፣ ለእንደዚህ አይነት ታካሚዎች ማንኛውንም የቅናሽ መጠን ለማስከፈል የስሌቱን መሰረት እና ዘዴዎችን 
ማስቀመጥ እና ይህንን ፖሊሲ በእያንዳንዱ የ CRMC ሆስፒታል አገልግሎት ውስጥ በሚገለገለው በማህበረሰብ ውስጥ በስፋት ለማስተዋወቅ 
CRMC የሚወስዳቸውን እርምጃዎች ለመግለጽ። 

CRMC የሆስፒታል አገልግሎት ስለእኛ የገንዘብ ድጋፍ ፕሮግራም (FAP) መረጃ በግልፅ እንደተላለፈ ለማረጋገጥ እና ለህዝብ በስፋት 
እንዲደርስ ለማድረግ ምክንያታዊ ጥረት ያደርጋል። የገንዘብ ድጋፍ ማመልከቻ፣ በግልጽ ቋንቋ ማጠቃለያ፣ የገንዘብ ድጋፍ ፖሊሲ (ፖሊሲ)፣ 
የሂሳብ አከፋፈል እና አሰባሰቦች ፖሊሲ እና ኢንሹራንስ የሌለው ቅናሽ ፖሊሲን በ www.chesapeakeregional.com ላይ ለማየት 
ወይም ለማውረድ ይገኛሉ። ከተጠየቅ፣ CRMC ለግለሰቦች የገንዘብ ድጋፍ ድረ-ገጽ አድራሻችን ይሰጣል። ግለሰቦች የገንዘብ ድጋፍ ማመልከቻን 
ለማጠናቀቅ ከማናቸውም የምዝገባ ቦታዎች፣ የፋይናንስ አማካሪዎች ወይም የደንበኞች አገልግሎት ቢሮ እገዛ ሊያገኙ እና ሊቀበሉ ይችላሉ። 
የፋይናንስ አማካሪ ቢሮዎች በታካሚ ምዝገባ ቦታዎች ውስጥ ይገኛሉ። ግለሰቦች የፋይናንስ አማካሪ ቢሮዎችን ለማግኘት እርዳታ ለመጠየቅ 
በሆስፒታሉ የመጀመሪያ ፎቅ ላይ በሚገኙት የመረጃ ጠረጴዛዎቻችን ጋር መቆም ይችላሉ። ሲጠየቁ፣ ግለሰቦች የእኛን የገንዘብ ድጋፍ ማመልከቻ 
እና ፖሊሲ፣ በግልጽ ቋንቋ ማጠቃለያ፣ ኢንሹራንስ የሌለው የቅናሽ ፖሊሲ እና የሂሳብ አከፋፈል እና አሰባሰቦች ፖሊሲ ወደ የደንበኞች 
አገልግሎት ክፍላችን በ 757-312-6281 ወይም 757-312-6401 አማራጭ #2 ላይ በመደወል ነፃ ቅጂ፣ በፖስታ ሊያገኙ ይችላሉ። 
ለገንዘብ ድጋፍ የፖስታ አድራሻ Chesapeake Regional Medical Center ነው፣ ትኩረት፦ የገንዘብ ድጋፍ፣ 736 Battlefield 
Blvd N፣ Chesapeake, VA 23320. 
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ትርጓሜዎች 

ለዚህ ፖሊሲ ዓላማ ከዚህ በታች ያሉት ውሎች እንደሚከተለው ይገለጻሉ፦ 

“ይግባኞች” ሁሉም ታካሚ/ዋሶች የሁኔታዎች ለውጥ ወይም ሊታሰብበት የሚገባ ተጨማሪ መረጃ ካለ የመጀመሪያውን ውሳኔ ይግባኝ የመጠየቅ 
መብት አላቸው። ይግባኝ መከልከሉ ከተገለጸበት ቀን ጀምሮ ባሉት 30 ቀናት ውስጥ ለ Chesapeake Regional Medical Center 
የገንዘብ ድጋፍ አማካሪዎች በጽሁፍ ሊቀርብ ይችላል። 

“የማመልከቻ ጊዜ” አንድ ግለሰብ ለገንዘብ ድጋፍ ማመልከት የሚችልበት ጊዜ። የጊዜ ቆይታ በታካሚው ተከታታይ እንክብካቤ መጀመሪያ ላይ 
የሚጀምር እና የሚጠናቀቀው ከክፍያ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ የክፍያ መግለጫ ከወጣበት ቀን በኋላ ባሉት ሁለት መቶ አርባኛው (240) ቀን 
ነው።  

“የሂሳብ አከፋፈል እና አሰባሰብ ፖሊሲ” የሂሳብ አከፋፈል እና አሰባሰብ ፖሊሲ PA0181 ወይም አሁን በሥራ ላይ ያለ እትም። 

“CRMC” ከላይ የተቀመጠው ትርጉም አለው። 

“አሰባሳቢ ኤጀንሲ” A “አሰባሳቢ ኤጀንሲ” ከታካሚዎች/ዋሶች ክፍያን ለመከታተል ወይም ለመሰብሰብ በ CRMC የሆስፒታል አገልግሎት 
የተሰማራ ውል ያለው ኤጀንሲ ነው።  

“ብቁ አገልግሎቶች” ማለት በዚህ ፖሊሲ መሠረት ለገንዘብ ድጋፍ ብቁ የሆኑ በ CRMC የሚሰጡ አገልግሎቶች  
(እና ማንኛውም ተዛማጅ ምርቶች) ማለት ሲሆን የሚከተሉትን ያካትታል፦  

የድንገተኛ ጊዜ አገልግሎቶች በድንገተኛ ክፍል ውስጥ ይሰጣሉ።  

በድንገተኛ ክፍል ውስጥ ከድንገተኛ ህክምና አገልግሎት ውጭ ለሆኑ ለሕይወት አስጊ ሁኔታዎች ምላሽ ለመስጠት ያልቀረቡ የሕክምና 
አገልግሎቶች፣  

የህክምና አስፈላጊ አገልግሎቶች። 

(የመዋቢያ እና ሌሎች የተመረጡ የታሸጉ የእቅድ ሂደቶች ከዚህ ፖሊሲ ነፃ ናቸው እናም በተለየ የቅናሽ ዋጋ ስር ሊወድቁ ይችላሉ) 

በ CRMC የሆስፒታል አገልግሎት ውስጥ የሚሰጡ የድንገተኛ እና ሌሎች የህክምና አስፈላጊ አገልግሎቶች በሆስፒታሉ አገልግሎት በራሱ፣ 
በተቀጠሩ ሀኪሞቹ ወይም በገለልተኛ አቅራቢዎች ሊሰጡ ይችላሉ። ባልተቀጠሩ ሀኪሞች እና በገለልተኛ አገልግሎት ሰጪዎች የሚሰጡ 
አገልግሎቶች በዚህ ፖሊሲ ስር ላይሸፈኑ ይችላሉ። 

“ድንገተኛ የጤና ችግሮች” በማህበራዊ ደህንነት ህግ ክፍል 1867 እንደተገለፀው፣ በ (42 U.S.C. §1395dd) እንደተሻሻለው ይህ ቃል 
ተመሳሳይ ትርጉም አለው፣ የጤና ችግር፣ አካላዊም ሆነ አእምሮአዊ፣ ራሱን በበቂ ከባድ ምልክቶች የሚገለጽ ሲሆን ይህም ከባድ ሕመምን 
ጨምሮ፣ አፋጣኝ የሕክምና ክትትል አለመስጠት በጤና እና በመድኃኒት ላይ አማካኝ እውቀት ባለው አስተዋይ ሰው የሰውን ወይም የሌላ ሰውን 
ጤና ከባድ አደጋ ላይ የሚጥል፣ በሰውነት ተግባር ወይም በ 42 ውስጥ በበለጠ እንደተገለፀው፣ በማንኛውም አካል ወይም የአካል ክፍል ላይ 
ወይም ነፍሰ ጡር ሴቶችን በተመለከተ ከባድ የአካል ተግባር እክል ሊጠበቅ ይችላል። የ U.S.C. ክፍል 1395dd€(1)(B)፣ ወይም በሌላ 
መልኩ በሚመለከተው ህግ እንደተገለጸው። ለምሳሌ፦ ድንገተኛ የጤና ችግሮች ራስን መሳት፣ የመተንፈስ ችግር፣ ከቁጥጥር ውጪ የሆነ የደም 
መፍሰስ፣ መመረዝ፣ የተሰበረ ወይም የተፈናቀሉ አጥንቶችን ያጠቃልላሉ ነገር ግን በዚህ ብቻ አይወሰኑም።  

“ድንገተኛ አገልግሎቶች” በ CRMC የሆስፒታል አገልግሎት የሚሰጠው እንክብካቤ ወይም ህክምና “ድንገተኛ የጤና ችግር” እንደዚህ ያለ ቃል 
በ EMTALA ይገለጻል። 

“EMTALA” የድንገተኛ የጤና ህክምና እና የጉልበት ህግ (Emergency Medical Treatment and Labor Act)  
(42 U.S.C. § 1395dd; 42 C.F.R § 489.24)። 

“ያልተለመዱ የአሰባሰብ እርምጃዎች (ECA)” አሉታዊ መረጃን ለሸማች የብድር ሪፖርት አድራጊ ኤጀንሲዎች ወይም የብድር ቢሮዎች፣ የህግ 
ወይም የዳኝነት ተግባራትን ማካተት፣ በአንድ ግለሰብ ላይ የፍትሐ ብሔር ክስ መጀመር፣ በግለሰብ ንብረት ላይ መያዣ ማድረግ እና የግለሰብን 
ደመወዝ ማስከበር። 

“የቤተሰብ አባል” ማለት በአንድነት የሚኖሩ እና በመወለድ፣ በጋብቻ ወይም በጉዲፈቻ ዝምድና ያላቸው የሁለት (2) ወይም ከዚያ በላይ 
ግለሰቦች ስብስብ ሲሆን ይህም ያለ ገደብ፣ ማንኛውም ግለሰብ በፌደራል የገቢ ግብር ተመላሽ ጥገኝነት የጠየቀ ማንኛውም ግለሰብ ነው። 

“የቤተሰብ ገቢ” ማለት የአንድ ግለሰብ እና የቤተሰቡ አባላት አጠቃላይ ገቢ፣ ያለ ምንም ገደብ፣ ለአገልግሎቶች የሚከፈለው ካሳ (ደሞዞች፣ የወር 
ደሞዞች፣ ኮሚሽኖች፣ ወዘተ)፣ ወለድ፣ የትርፍ ድርሻ፣ ሮያሊቲ፣ አበል፣ ጡረታ፣ የጡረታ ገቢ፣ የስራ አጥ ካሳ፣ የሰራተኛ ካሳ፣ ማህበራዊ ደህንነት፣ 
ተጨማሪ የደህንነት ገቢ፣ የህዝብ ወይም የመንግስት እርዳታ፣ የቀድሞ ወታደሮች ክፍያ፣ የተረፉ ጥቅማጥቅሞች፣ ከቤተሰብ ውጭ የሚደረግ 
እርዳታ፣ የቤት ኪራዮች፣ የድጋፍ ክፍያ፣ የልጅ ማሳደጊያ ድጋፍ፣ የንግድ ገቢ፣ ከንብረት ወይም ከባለአደራዎች የሚገኝ ገቢ፣ ነፃ የትምህርት እድል 
ወይም ሌላ የትምህርት ድጋፍ፣ ክፍያዎች፣ ከህይወት ኢንሹራንስ ገቢ ወይም ከስጦታ ውል ጨምሮ፣ እና ከየትኛውም ምንጭ የተገኘ ማንኛውም 
ሌላ ጠቅላላ ገቢ ወይም ክፍያ ነው። አንድ ግለሰብ የሌላ ሰው ህጋዊ ጥገኛ እንደሆነ ከታሰበ፣ ገቢው ለዚህ አገልግሎት ሰጪ ማመልከቻ ላይ 
መዘርዘር አለበት። በግል ሥራ የሚተዳደሩ ሰዎች ያለፈውን ዓመት የግብር ተመላሽ ከተያያዙ መርሃ ግብሮች ጋር ማቅረብ አለባቸው። 
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“የፌዴራል የድህነት መመሪያዎች (FPL)” ማለት በ U.S. የጤና እና የሰብአዊ አገልግሎት ክፍል በፌዴራል መዝገብ ውስጥ በየዓመቱ 
የሚሻሻሉ የድህነት መመሪያዎች ይህ ውሳኔ በሚደረግበት ጊዜ በሥራ ላይ ይውላሉ። ለአሁኑ መመሪያዎች 
http://aspe.hhs.gov/poverty/index.cfm ይመልከቱ።  

“የገንዘብ ድጋፍ” ማለት በዚህ ፖሊሲ መሰረት ለተፈቀደለት ግለሰብ በነጻ ወይም በቅናሽ እንክብካቤ መልክ የሚሰጥ ማንኛውም የገንዘብ ድጋፍ 
ነው። 

“የሆስፒታል አገልግሎት” ማለት በ Commonwealth of Virginia ፈቃድ እንዲሰጠው፣ እንዲመዘገብ ወይም እንደ ሆስፒታል በተመሳሳይ 
መልኩ እንዲታወቅ የሚፈለግ አገልግሎት ነው።  

“በቀላሉ ወደ ጥሬ ገንዘብ ሊቀየሩ የሚችሉ ንብረቶች” የሚከተለትን ጨምሮ ነገር ግን ሳይወሰኑ፣ ከ 10,000.00 ዶላር ያልበለጠ የቤተሰቡ 
አጠቃላይ በቀላሉ ወደ ጥሬ ገንዘብ ሊቀየሩ የሚችሉ ንብረቶች መጠን፤ (ጥሬ ገንዘብ፣ ቼኪንግ፣ የቁጠባ እና የገንዘብ ገበያ ሂሳቦች፣ የተቀማጭ 
የምስክር ወረቀቶች፣ የመተማመኛ ሂሳቦች፣ የጋራ ገንዘቦች እና ያለ ቅጣት ሊወጡ የሚችሉ ቦንዶች)። የንብረት ማግለያዎች፦ በጡረታ ወይም 
በጡረታ ዕቅዶች ውስጥ ያለ ገንዘብ (ማለትም የግለሰብ የጡረታ ሂሳቦች፣ 401(k)፣ 403(b) እና የ KEOGH እቅዶች)፣ እና በትምህርት 
ሂሳቦች ውስጥ ያለ ገንዘብ (ማለትም የ Coverdell ቁጠባ እና ብቁ የትምህርት ሂሳቦች (Internal Revenue Codes 529 እና 530)። 

“የህክምና ችግረኛ” ማለት ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን መስፈርቶች የሚያሟላ የ CRMC የሆስፒታል አገልግሎት በቂ ኢንሹራንስ የሌለው 
ታካሚ ነው፦  

በሁሉም የሶስተኛ ወገን ከፋዮች ከተከፈለ በኋላ፣ ለእንደዚህ አይነት የታካሚ አመታዊ አጠቃላይ ገቢ ከሃያ አምስት በመቶ በላይ (25%) ገንዘብ 
ለ CRMC የሆስፒታል አገልግሎት ይገደዳል እናም 500% የሆነ ወይም ከ FPL 500% በታች ሲሆን ከዚህ ፖሊሲ ጋር ተያይዞ እና አንድ 
አካል በተደረገው መርሀግብር A ላይ እንደተገለጸው በቀላሉ ወደ ጥሬ ገንዘብ ሊቀየር የሚችል የንብረት ምርመራን ያልፋል።  

“የህክምና አስፈላጊ አገልግሎቶች” በ 42 U.S.C. ውስጥ ለ Medicare ከተገለፀው ጋር ተመሳሳይ ትርጉም ይኖራቸዋል። 
1395y(a)(1)(A) (አገልግሎቶች ወይም እቃዎች”… ለህመም ወይም ለጉዳት ምርመራ ወይም ሕክምና ወይም የተበላሸ የአካል ክፍልን 
አሠራር ለማሻሻል ምክንያታዊ እና አስፈላጊ…”። 

“የህክምና እዳ” ማለት ማመልከቻው ለቀረበለት በ CRMC ተቋም ለሚከፈለው የህክምና አስፈላጊ ህክምና ከኪስ የሚከፈል ወጪ ሲሆን ከዚህ 
በላይ የተገለጹት ከኪስ የሚከፈሉ ወጪዎች የጋራ ክፍያ፣ የጋራ ኢንሹራንስ እና ተቀናሽ ክፍያዎችን አይጨምርም። 

“የማሳወቂያ ጊዜ” የ 120-ቀን ጊዜ፣ ይህም የሚጀምረው ከተለቀቀ በኋላ የመጀመሪያው የክፍያ መጠየቂያ መግለጫ በወጣበት ቀን ነው፣ በዚህ 
ጊዜ ምንም ECAዎች በታካሚው ላይ ሊነሱ አይችሉም። 

“በግልጽ ቋንቋ ማጠቃለያ (“PLS”)” ድርጅቱ የገንዘብ ድጋፍ እንደሚያደርግ እና ተጨማሪ መረጃዎችን ግልጽ፣ አጭር እና ለመረዳት ቀላል 
በሆነ መንገድ እንደሚሰጥ የ CRMC የሆስፒታል አገልግሎት ታካሚዎችን የሚያሳውቅ የጽሁፍ መግለጫ ነው።  

“ፖሊሲ” ማለት ይህ የገንዘብ ድጋፍ ፖሊሲ #400.11 ወይም ከጊዜ ወደ ጊዜ እንደተሻሻለው፣ በአሁኑ ጊዜ በስራ ላይ ያለ እትም ነው። 

“ኢንሹራንስ የሌለው ታካሚ” ማለት ምንም የጤና መድን ደረጃ፣ የሶስተኛ ወገን እርዳታ፣ የህክምና ቁጠባዎች ሂሳብ የሌለው ወይም ብቁ የሆኑ 
አገልግሎቶችን ለማቅረብ ለእንደዚህ ዓይነቱ ግለሰብ የክፍያ ግዴታዎች ለመክፈል ወይም ለመርዳት በኢንሹራንስ የተሸፈኑ ሶስተኛ ወገኖችን 
የይገባኛል ጥያቄ ያቀረበ የ CRMC የሆስፒታል አገልግሎት ታካሚ ነው። 

“በቂ ኢንሹራንስ የሌለው ታካሚ” ማለት በተወሰነ ደረጃ የኢንሹራንስ ደረጃ ያለው ወይም የሶስተኛ ወገን እርዳታ ያለው የ CRMC የሆስፒታል 
አገልግሎት ታካሚ ሆኖ ከግለሰቡ የፋይናንስ አቅም በላይ ለሆኑ ብቁ አገልግሎቶች አቅርቦት ከኪሱ ውጪ የመክፈል ግዴታ ያለበት ይሁን እንጂ 
የዚህ ሰነድ አካል በተደረገው መሰረት ለህክምና ችግረኛ እንደሆነ የሚታመን ወይም በጊዜ መርሀግብር A ላይ እንደተዘረዘረው የገቢ እና የንብረት 
መስፈርቶችን የሚያሟላ ነው። 
 

 



5 ፖሊሲ 400.11 
                                                                               

ሂደቶች 

ብቁነት  

በዚህ ፖሊሲ መሰረት የገንዘብ ፍላጎት ሲወሰን። CRMC ኢንሹራንስ ለሌላቸው ታካሚዎች ወይም በቂ ኢንሹራንስ ለሌላቸው ታካሚዎች፣ 
ለሕዝብ ወይም ለመንግሥት ድጋፍ ብቁ ላልሆኑ ታካሚዎች ወይም ብቁ ለሆኑ አገልግሎቶች መክፈል ለማይችሉ ታካሚዎች ብቁ ለሆኑ 
አገልግሎቶች የገንዘብ ድጋፍ ይሰጣል። በዚህ ፖሊሲ መሠረት የገንዘብ ድጋፍ አቅርቦት ዘር፣ ጾታ፣ ዕድሜ፣ አካል ጉዳተኝነት፣ ብሄራዊ ማንነት፣ 
ጾታዊ ዝንባሌ፣ ማህበራዊ ወይም የስደት ሁኔታ፣ የፆታ ማንነት፣ የሃይማኖት አባልነት ወይም ሌሎች በሕግ ወይም በደንብ ሊመደቡ የሚችሉ 
የተጠበቁ ክፍሎች ሳይለይ ለእያንዳንዱ ግለሰብ የገንዘብ ፍላጎትን በመወሰን ላይ የተመሰረተ መሆን አለበት። የገንዘብ ድጋፍ የመጨረሻው 
አማራጭ ከፋይ ሲሆን ሁሉም ሌሎች የከፋይ ምንጮች (ማለትም በ Medicaid መልክ ወይም ከጤና መድን ልውውጥ የተገዛውን ሌላ 
ኢንሹራንስ መፈለግ) መሟጠጥ አለባቸው። የመልቀቂያ ደብዳቤዎች ወይም የ Medicaid መከልከል ማረጋገጫ እንደ የማመልከቻው ሂደት 
አካል መቅረብ አለበት። 

አንድ ታካሚ ለገንዘብ ድጋፍ ከመፈቀዱ በፊት የግል ሽፋንን፣ የፌዴራል፣ የግዛት እና የአካባቢ የሕክምና ዕርዳታ ፕሮግራሞችን እና ሌሎች 
በሶስተኛ ወገኖች የሚሰጡትን ሌሎች የክፍያ አማራጮችን እንዲያሟጥጥ ሊጠየቅ ይችላል። ለገንዘብ ድጋፍ ያመለከተ አመልካች የታካሚውን 
ወጪ ለመሸፈን ለሚረዱ ለህዝብ ፕሮግራሞች እንዲያመለክት ሊጠየቅ ይችላል። ታካሚው በ CRMC የሆስፒታል አገልግሎት ለሚሰጠው 
እንክብካቤ የህዝብ ወይም የግል የጤና መድን ክፍያ አማራጮችን እንዲከታተል ይጠበቃል። COBRA ሽፋንን ጨምሮ (የሰራተኛ የጤና 
አጠባበቅ ጥቅማጥቅሞችን በጊዜ የተገደበ ማራዘሚያ የሚፈቅደውን የፌዴራል ህግ) ለሚመለከተው ፕሮግራሞች እና ሊለዩ ለሚችሉ የገንዘብ 
ምንጮች ለማመልከት የታካሚ ሙሉ ትብብር ሊያስፈልግ ይችላል። የ CRMC የሆስፒታል አገልግሎት የ COBRA ሽፋን ሊኖር እንደሚችል 
ከወሰነ እና ታማሚው የ Medicare ወይም የ Medicaid ተጠቃሚ ካልሆነ፣ ታካሚው ለታካሚው ወርሃዊ የ COBRA ፕሪሚየም 
ለመወሰን አስፈላጊ የሆነውን መረጃ ለ CRMC የሆስፒታል አገልግሎት እንዲሰጥ ሊጠየቅ ይችላል። ታካሚው ለ COBRA ፕሪሚየም እርዳታ 
ብቁ መሆን አለመሆኑን ለመወሰን ከ CRMC የሆስፒታል አገልግሎት ሰራተኞች ጋር እንዲተባበር ሊጠየቅ ይችላል፣ ይህም የኢንሹራንስ ሽፋንን 
ለመጠበቅ ለተወሰነ ጊዜ ሊሰጥ ይችላል። የ CRMC የሆስፒታል አገልግሎት አንድ ታካሚ ለህዝብ እና ለግል ፕሮግራሞች እንዲያመለክት 
ለመርዳት ብዙ ጊዜ አዎንታዊ ጥረቶችን ያደርጋል። አንድ ታካሚ በፖሊሲው መሰረት ብቁ ለመሆን ሁሉንም የሚፈለጉ እና አስፈላጊ መረጃዎችን 
በ CRMC የሆስፒታል አገልግሎት በጊዜው እንዲያቀርብ ይጠየቃል። 

የህክምና ችግረኛ 

አሁን ባለው የ FPL መመሪያዎች ስር ለገንዘብ ድጋፍ ብቁ ያልሆኑ ነገር ግን ከፍተኛ የሆነ የሆስፒታል እዳ ያለባቸው ታካሚዎች ለሕክምና 
ችግረኛ ቅናሽ ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ።  በሁሉም የሶስተኛ ወገን ከፋዮች ከተከፈለ በኋላ፣ ታካሚው/ዋሱ ለእንደዚህ አይነት ከታካሚ አመታዊ 
አጠቃላይ ገቢ ከሃያ አምስት በመቶ (25%) በላይ ለሚሆነው መጠን ለ CRMC የሆስፒታል አገልግሎት በገንዘብ ነክ ግዴታ አለበት፣ ገቢው 
500% ወይም ከ FPL 500% በታች ሲሆን ከዚህ ፖሊሲ ጋር ተያይዞ እና አንድ አካል በተደረገው መርሀግብር A ላይ እንደተገለጸው በቀላሉ 
ወደ ጥሬ ገንዘብ ሊቀየር የሚችል የንብረት ምርመራን ያልፋል፣ ታካሚው/ዋሱ ለህክምና ችግር ያለባቸው መቶኛ ቅናሽ ያገኛሉ። የሕክምና ችግረኛ 
የሆስፒታል ዕዳ መመዘኛዎች ማግለያዎች የሚከተሉትን ሊያካትቱ ይችላሉ ነገር ግን በሚከተሉት ብቻ አይወሰንም፦ በፈቃደኝነት በራሳቸው 
መክፈልን የመረጡ፣ የኢንሹራንስ የጋራ-ክፍያ፣ ተቀናሾች እና የጋራ ኢንሹራንስ መጠኖች። 

የገንዘብ ድጋፍ ማመልከቻ 

CRMC ሁሉንም የተጠየቀውን መረጃ ይገመግምና ለገንዘብ ድጋፍ በማመልከቻ ውስጥ፣ ከጊዜ ወደ ጊዜ እንደተሻሻለው፣ እና በማንኛውም 
እንዲሁም በተጠየቁት እና በቀረቡት ሰነዶች (ማመልከቻው እና እንደዚህ ያሉ ሰነዶች፣ በጋራ፣ “ማመልከቻ”) ውስጥ፣ እንዲሁም አንድ ግለሰብ 
የገንዘብ ድጋፍ ለማግኘት ብቁ እንደሚሆን እና እንደሚቀበል ለመወሰን ከሚከተሉት መረጃዎች ውስጥ ማንኛውንም አንድ ወይም ተጨማሪ 
ነገሮች ያቀርባል፦ 

 ስለ ግለሰብ የመክፈል አቅም መረጃ የሚያቀርብ ውጫዊ በይፋ የሚገኝ ውሂብ (ለምሳሌ፦ የብድር ሪፖርቶች፣ ውጤቶች፣ ወይም 
ደረጃዎች፣ የፌዴራል የድህነት መመሪያዎች፣ ተዛማጅነት ያላቸው የታተሙ የፌዴራል ወይም የክልል መመሪያዎች፣ የኪሳራ ሰነዶች 
ወይም ትዕዛዞች)፣ 

 የእንደዚህ አይነት ግለሰብ ተሳትፎ ወይም ምዝገባ ወይም ጥቅማጥቅሞችን እንደ ማንኛውም የግዛት ወይም የፌደራል እርዳታ 
ፕሮግራም መመዝገቢያ መቀበልን የሚመለከት መረጃ (ለምሳሌ፦ ተጨማሪ የደህንነት ገቢ፣ Medicaid፣ የምግብ 
ማህተሞች/SNAP፣ የሴቶች፣ የጨቅላ ህፃናት እና የልጆች (WIC) ፕሮግራሞች፣ እርዳታ ለጥገኛ ልጆች (AFDC)፣ የሕፃናት የጤና 
መድን ፕሮግራም (CHIP)፣ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው መኖሪያ ቤቶች፣ የአካል ጉዳት ጥቅማጥቅሞች፣ የሥራ አጥነት ማካካሻ፣ ድጎማ 
ያለው የትምህርት ቤት ምሳ፣ ጤናማ የማህበረሰብ ተደራሽነት ፕሮግራም (HCAP))፤ 

 በግለሰብ ባለቤት የሆኑ ወይም የተያዙ ንብረቶችን እና ሌሎች የግለሰቡን እዳዎችን ወይም ግዴታዎችን የሚያረጋግጥ መረጃ፤ 
 እንደዚህ ያለ ግለሰብ ቤት አልባ የሆነ ወይም የነበረ፣ አካል ጉዳተኛ፣ የአእምሮ ብቃት እንደሌለው ወይም በሌላ መንገድ አቅም 

እንደሌለው የሚያረጋግጥ መረጃ፣ እንደዚህ ያለውን ግለሰብ የመክፈል አቅም ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳድራል፤ እናም እንደዚህ አይነት 
ግለሰብ ግለሰቡ ብቁ ከሆኑ የገንዘብ ምንጮች ሁሉ፣ ኢንሹራንስ፣ Medicaid ወይም ሌላ የግዛት ወይም የፌደራል ፕሮግራሞችን 
ጨምሮ ጥቅማጥቅሞችን እንደፈለገ ወይም እንደሚፈልግ የሚያረጋግጥ መረጃ። 

የገንዘብ ድጋፍ የማመልከቻ ሂደት ከ CRMC ተልእኮ ጋር የሚጣጣም መሆን አለበት እናም CRMC ታካሚዎች በገንዘብ አቅማቸው ምክንያት 
እንክብካቤን እንዳያስቀሩ ለማድረግ ይጥራል። 
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የገንዘብ ድጋፍ ማመልከቻ ጊዜ CRMC የተጠናቀቀ የገንዘብ ድጋፍ ማመልከቻ የሚጀምርበት ወቅት፣ በታካሚው ቀጣይነት ያለው እንክብካቤ 
መጀመሪያ ላይ ነው እናም የመጀመሪያው የመክፈያ መግለጫ ከወጣበት ቀን በኋላ ባሉት ሁለት መቶ አርባኛው (240ኛ) ቀን ያበቃል። ከጸደቀ፣ 
የጸደቀው የገንዘብ ድጋፍ በማመልከቻው ላይ ከተፈረመበት ቀን ጀምሮ ለ 240 ቀናት ያገለግላል እና በማመልከቻው ላይ ከተፈረመበት ቀን በፊት 
እስከ 240 ቀናት ድረስ ክፍት በሆኑ ቀሪ ሂሳቦች በቀድሞ የባንክ ሂሳቦች ላይ ሊተገበር ይችላል። በዋና የፋይናንስ ባለሙያ እና በታካሚ የፋይናንስ 
አገልግሎት ዳይሬክተር በፋይል ውስጥ ከጸደቀው የገንዘብ ድጋፍ ማመልከቻ ጊዜ ውጭ ለሚወድቁ ለመጥፎ ዕዳ ወይም ለመሰብሰቢያ ሂሳቦች 
በአንድ ጉዳይ ላይ በሁኔታዎች መሠረት ለየት ያለ ሁኔታ ሊደረግ ይችላል። ምንም እንኳን ለገንዘብ ድጋፍ ፈቃድ ለ 240 ቀናት የሚሰራ ቢሆንም፣ 
በዚህ ጊዜ ውስጥ የታካሚ ሁኔታዎች ሊለወጡ እንደሚችሉ ተረድተናል። የ CRMC የሆስፒታል አገልግሎት ታካሚዎች የገንዘብ ሁኔታቸው 
ከተቀየረ እና ለበለጠ የገንዘብ ድጋፍ ብቁ ከሆኑ ለገንዘብ ድጋፍ በድጋሚ እንዲያመለክቱ ይበረታታሉ። ከጸደቀ፣ ቅናሹ ተግባራዊ ይሆናል ተብሎ 
ይጠበቃል። በቀጣይ ጉብኝቶች በ 240-ቀን ማጽደቂያ ጊዜ ውስጥ፣ በመንግስት ለሚታገዝ የጤና መድን እቅድ ብቁነት ለማጣራት አመልካቹ 
የገንዘብ እና/ወይም የመረጃ ሰነዶችን በድጋሚ እንዲያቀርብ ሊጠየቅ ይችላል። መረጃው በተፈቀደው የማመልከቻ ጊዜ ውስጥ ለቀጣይ ብቁነት 
እንደገና ለመገምገም እና እንደገና ለማረጋገጥ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል። እነዚህ ሰነዶች የሚከተሉትን ያካትታሉ፣ ነገር ግን በእነዚህ ብቻ 
ያልተገደቡ ናቸው፦ የገቢ፣ የቤተሰብ ብዛት፣ የንብረቶች፣ የእዳዎች እና ወጪዎች ማረጋገጫ።  

ማመልከቻዎች በማንኛውም የ CRMC ምዝገባ ቦታ፣ የታካሚ ሂሳብ/የደንበኞች አገልግሎት፣ በስልክ ወይም በመስመር ላይ ይገኛሉ። 
የተጠናቀቁ ማመልከቻዎች ወደ ማንኛውም የመመዝገቢያ ቢሮ፣ የታካሚ ሂሳብ ወይም የደንበኞች አገልግሎት መመለስ ወይም በማመልከቻው 
ላይ ወዳለው አድራሻ በፖስታ መልሶ መላክ ይችላል። የገንዘብ ድጋፍ ጥያቄዎች በፍጥነት ይስተናገዳሉ፣ እናም CRMC ለታካሚው ወይም 
አመልካቹ መወሰኑን በተመለከተ በሰላሳ (30) ቀናት ውስጥ ከ CRMC የተጠናቀቀ ማመልከቻ ከተቀበለ እና በውስጡ የሚያስፈልጉትን 
ሁሉንም መረጃዎች ካስረከበ በኋላ የጽሁፍ ማሳወቂያ ለማቅረብ ምክንያታዊ ጥረት ያደርጋል። 

አንድ ግለሰብ በማመልከቻው ጊዜ የተጠናቀቀ ማመልከቻ ካስገባ፣ CRMC የሚከተሉትን ያደርጋል፦  
 የገንዘብ ድጋፍ ብቁነት እስኪወሰን ድረስ ማናቸውንም የማሰባሰብ እንቅስቃሴ እንዳይከሰት ለመከላከል ሂሳቡን በመጠባበቂያ 

ያስቀምጣል።  
 ማመልከቻውን ያስኪዱ እና የተጠናቀቀውን ማመልከቻ በደረሰው በ 30 ቀናት ውስጥ ተቀባይነት ያለው ወይም ውድቅ የተደረገውን 

ግለሰብ ለማሳወቅ ምክንያታዊ ጥረት ያደርጋል።  

ግለሰቡ ለከፊል የገንዘብ ድጋፍ ብቁ ከሆነ፣ CRMC የሚከተሉትን ያቀርባል፦  
 የጸደቀ የገንዘብ ድጋፍ ደረጃ እና ታካሚው/ዋሱ የሚቀበለውን የቅናሽ መጠን የሚያመለክት የማረጋገጫ ደብዳቤ።  
 ታካሚው/ዋሱ ለአገልግሎቶች ያለውን ዕዳ መጠን የሚያመለክት የሂሳብ አከፋፈል መግለጫ። 

ግለሰቡ ያልተሟላ የገንዘብ ድጋፍ ማመልከቻ ካስገባ እና የገንዘብ ድጋፍ ብቁነት ወዲያውኑ መወሰን ካልተቻለ፣ የፋይናንስ አማካሪዎች 
ከአመልካቹ ተጨማሪ መረጃ ይጠይቃሉ። CRMC ለአመልካቹ የሚከተሉትን ያቀርባል፦  

 የብቁነት ውሳኔ ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ተጨማሪ መረጃዎች እና/ወይም ሰነዶች የጽሁፍ ማስታወቂያ 
 የተጠየቀውን ሰነድ ለማቅረብ ምክንያታዊ በቂ ጊዜ (30 ቀናት)። 
 የብቃት ማረጋገጫ እስኪወሰን ድረስ CRMC ወይም ማንኛቸውም እነርሱን በሶስተኛ ወገኖች ወክለው ማንኛውንም ECAዎችን 

ያግዳሉ። 

በማመልከቻው ወቅት አንድ ግለሰብ ማመልከቻ ካላቀረበ፣ ታካሚዎች/ዋሶች ስለ FAP መረጃ የያዙ የሂሳብ አከፋፈል መግለጫዎች እና 
ደብዳቤዎች ይቀበላሉ። ለተቀበሉት አገልግሎቶች ክፍያ ለማግኘት በሚደረገው ጥረት፣ CRMC እና የአሰባሳቢ ኤጀንሲ አጋሮቹ ECA ሊያደርጉ 
ይችላሉ። 

አንድ ታካሚ እንደ የማመልከቻው ሂደት አካል የተጠየቀውን መረጃ ማቅረብ በማይችልበት ጊዜ፣ CRMC የሚከተሉትን መረጃዎች እንደ 
ማረጋገጫ ሊቀበል ይችላል። 

የታካሚው / የአመልካች የጽሁፍ ማብራሪያ የተጠየቀው መረጃ ለምን ሊቀርብ እንደማይችል፤ እና የተጠየቀው መረጃ የታካሚ ወይም የአመልካች 
መግለጫ፣ በታካሚ ወይም በአመልካች የተፈረመ ሲሆን ይህም በውስጡ የቀረበውን መረጃ ትክክለኛነት እና ሙሉነት ያረጋግጣል። 

ግምታዊ የገንዘብ ድጋፍ።  

አንድ ታካሚ/ዋስ ለገንዘብ ድጋፍ ብቁ ሆኖ የሚታይባቸው አጋጣሚዎች አሉ፣ ነገር ግን በፋይል ላይ የገንዘብ ድጋፍ ማመልከቻ የማይኖርበት 
አጋጣሚ አለ ምክንያቱም ታካሚው/ዋሱ መሙላት ስላልቻሉ ወይም መረጃው ያልተሟላ ስለሆነ ነው። በውጤቱም፣ መደበኛ የእርዳታ 
ማመልከቻውን ሳያጠናቅቅ የታካሚ/የዋስ) ብቃት ለገንዘብ ድጋፍ መመዘኛ የተቋቋመበት ሁኔታዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ብዙ ጊዜ በታካሚው ወይም 
በሌሎች ምንጮች በኩል የሚቀርብ በቂ መረጃ አለ፣ ይህም ለታካሚ የገንዘብ ድጋፍ ለመስጠት በቂ ማስረጃዎችን ሊያቀርብ ይችላል። 
የታካሚውን የገንዘብ ድጋፍ ብቁነት የሚደግፍ ምንም አይነት ማስረጃ ከሌለ፣ የ CRMC የሆስፒታል አገልግሎት የገንዘብ ድጋፍ ብቁነትን እና 
ሊኖሩ የሚችሉ የቅናሽ ዋጋዎችን ለመወሰን የሚገመተውን የገቢ መጠን እና በቀላሉ ወደጥሬ ገንዘብ ሊለወጥ የሚችሉ ንብረቶችን ለመወሰን 
የውጭ ኤጀንሲዎችን የመጠቀም መብቱ የተጠበቀ ነው ወይም የግለሰብን ፍላጎት ለመገምገም ሌሎች የመረጃ ምንጮችን ሊጠቀም ይችላል። 
ማንኛውም የሶስተኛ ወገን መጠቀሚያ ሞዴል እያንዳንዱን ታካሚ/ዋስ በዚህ ፖሊሲ ውስጥ በተገለጸው ተመሳሳይ መመዘኛዎች ለመገምገም 
የተነደፉ በርካታ የውሳኔ መስፈርቶችን ይመለከታል።  

አንዴ ከተወሰነ በኋላ፣ ከግምታዊ ሁኔታዎች ተፈጥሮ የተነሳ፣ ሊሰጥ የሚችለው ብቸኛው የገንዘብ ድጋፍ በቤተሰብ ገቢ፣ በ FPL ደረጃዎች እና 
በቀላሉ ወደጥሬ ገንዘብ ሊለወጡ የሚችሉ ንብረቶች ላይ የተመሰረተ የሂሳብ ቀሪ ሂሳብ በከፊል ወይም 100% መሰረዝ ነው። ለግምታዊ የገንዘብ 
ድጋፍ ብቁነት ማረጋገጫ የሚተገበረው በሚገመገሙ ሂሳቦች ላይ ባለው የአገልግሎት ቀን(ናት) ላይ ብቻ ነው። ብቁነት በማንኛውም ያለፉትም 
ሆነ የወደፊቱ ቀናት ሂሳቦች ላይ አይተገበርም። ብቁ ለሆኑ አገልግሎቶች የገንዘብ ድጋፍ ለማግኘት ብቁ እንደሆነ ለመገመት ታካሚው/ዋሱ 
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ከሚከተሉት መመዘኛዎች አንዱን (1) ማሟላት አለባቸው ወይም የ CRMC የሆስፒታል አገልግሎት የገንዘብ ፍላጎትን በግለሰብ ደረጃ 
ለመገምገም ሌላ የመረጃ ምንጮችን መጠቀም ይችላል።  

ከክልል ወይም ከፌደራል የድጋፍ ፕሮግራም ጥቅማጥቅሞች ውስጥ መሳተፍ ወይም መመዝገብ ወይም ጥቅማጥቅሞችን መቀበል ለምሳሌ፤ 
Medicaid፣ ተጨማሪ የደህንነት ገቢ (Supplemental Security Income, SSI)። ተጨማሪ የተመጣጠነ ምግብ ድጋፍ ፕሮግራም 
(SNAP) ወይም የምግብ ኩፖኖች ብቁነት፣ ሴቶች ጨቅላዎች እና ህፃናት (WIC)፣ አካል ጉዳተኝነት፣ የስራ አጥነት ማካካሻ፣ ድጎማ ያለው 
ወይም ነጻ የትምህርት ቤት ምሳ፣ መኖሪያ ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ወይም ድጎማ ያለው መኖሪያ ቤት፣ ቤት አልባ ወይም ከቤት አልባ ወይም ከነጻ 
ክሊኒክ የሚገኘ እንክብካቤ ወይም መጠለያ፤ በፍርድ ቤት ወይም ፈቃድ ባለው ባለሙያ እንደተገለጸው የአእምሮ ብቃት የሌለው፤ እና ምንም 
የሚታወቅ ንብረት ሳይኖር የሞተ። ለህክምና አገልግሎቶች እንደ Chesapeake የእንክብካቤ ክሊኒክ በግዛት እና በአካባቢ የእንክብካቤ 
ክሊኒኮች ውስጥ ኢንሹራንስ የሌለው የታካሚ ተሳትፎ። ኢንሹራንስ ለሌላቸው እና/ወይም ኢንሹራንስ ለሌላቸው የማህበረሰብ ነዋሪዎች በግዛት 
እና በአካባቢው ስፖንሰር በተደረጉ የጡት ምርመራ ፕሮግራሞች ውስጥ መሳተፍ፣ የሚያካትት፣ በሚከተሉት ግን አይወሰንም፦ Every 
Woman’s’ Life፣ CRMC’s Mobile Mammogram እና CRMC’s Bra-ha-ha። 

ያልተሸፈኑ የ Medicaid አገልግሎቶች፦ 

CRMC በ Medicaid እንደ ሶስተኛ ወገን ከፋይ ያልተሸፈኑ ናቸው ተብሎ ለሚታሰቡ ማናቸውም አገልግሎቶች ለሚሰጣቸው ለ Medicaid 
ብቁ ለሆኑ ታካሚዎች፣ በ 100% ቅናሽ ግምታዊ የብቃት ማረጋገጫን ሊተገብር ይችላል። ለ Medicaid (ወይም ለሌላ የችግረኛ እንክብካቤ 
ፕሮግራሞች) ብቁ ለሆኑ ታካሚዎች ለታካሚ የገንዘብ ድጋፍ ብቁ ለሆኑ ታካሚዎች የሚሰጡ ያልተሸፈኑ የ Medicaid አገልግሎቶች ዓይነቶች። 
ያልተሸፈኑ አገልግሎቶች ምሳሌዎች፣ የሚከተሉትን ጨምሮ፣ ግን ያልተገደቡ፦ 

 የተገደበ Medicaid ላላቸው ለ Medicaid ተጠቃሚዎች (ማለትም እርግዝና ወይም ድንገተኛ ጥቅማጥቅሞች ብቻ ሊኖራቸው 
የሚችሉ ነገር ግን ከሆስፒታል ሌላ እንክብካቤ ለሚያገኙ ታካሚዎች) የሚሰጡ አገልግሎቶች 

 Medicaid ወይም ሌላ የችግረኛ እንክብካቤ ፕሮግራም መከልከል 
 የመቆያ ጊዜ ገደብ ካለፉ ቀናት ጋር የተያያዙ ክፍያዎች 
 ከግዛት ውጪ የ Medicaid የይገባኛል ጥያቄዎች ያለምንም ክፍያ 
 ለተፈቀደው የ Medicaid ማመልከቻ እና ለክፍያ ብቁ እንዳልሆኑ ተደርገው የተወሰዱ ክፍያዎች እንደ ጊዜው ያለፈበት ክልል 

ክፍያዎች ወደኋላ ተመልሰዋል 

ሌላ ግምታዊ የገንዘብ ድጋፍ ብቁነት፦  
ለ CRMC የማመልከቻ ሂደት ምላሽ ለሌላቸው ታካሚዎች ወይም ዋሶቻቸው፣ ሌሎች የመረጃ ምንጮች የገንዘብ ፍላጎትን በግለሰብ ደረጃ 
ለመገምገም ሊያገለግሉ ይችላሉ። ይህ መረጃ CRMC የሆስፒታል አገልግሎት ምላሽ በማይሰጡ ታካሚ/ዋሶች የገንዘብ ፍላጎት ላይ በመረጃ ላይ 
የተመሰረተ ውሳኔ እንዲሰጥ ያስችለዋል፣ ይህም በታካሚው/በዋሱ በቀጥታ የቀረበ መረጃ በሌለበት ጊዜ ያሉትን ምርጥ ግምቶች በመጠቀም ነው። 

ችግረኛ ታካሚዎችን/ዋሶችን ለመርዳት፣ CRMC የገንዘብ ፍላጎትን ለመገምገም የታካሚውን፣ ወይም የታካሚውን/የዋሱን መረጃ ለመገምገም 
የሶስተኛ ወገንን ሊጠቀም ይችላል። ይህ ግምገማ በጤና አጠባበቅ ኢንዱስትሪ የሚታወቅ፣ በሕዝብ መዝገብ የውሂብ ጎታዎች ላይ የተመሠረተ 
የትንበያ ሞዴልን ይጠቀማል። ሞዴሉ ማህበራዊ-ኢኮኖሚያዊ እና የፋይናንስ አቅም ነጥብን ለማስላት የህዝብ መዝገብ መረጃን ያካትታል። 
የሞዴሉ ደንብ ስብስብ እያንዳንዱን ታካሚ/ዋስ ለመገምገም የተነደፈ ነው) በተመሳሳዩ መመዘኛዎች ላይ በመመስረት እና በ CRMC ከታሪካዊ 
የገንዘብ ድጋፍ ማጽደቆች ጋር ተነጻጽሯል። ይህ CRMC አንድ ታካሚ/ዋስ በባህላዊው የማመልከቻ ሂደት ለገንዘብ ድጋፍ በታሪክ ብቁ የሆኑ 
የሌሎች ታካሚዎች/ዋሶች ባህሪ መሆኑን ለመገምገም ያስችለዋል። 

ሞዴሉ ጥቅም ላይ ሲውል፣ ሁሉም ሌሎች የብቁነት እና የክፍያ ምንጮች ካለቁ በኋላ ከመጥፎ ዕዳ ምደባ በፊት ይሰራጫል። ይህ የ CRMC 
የፋይናንስ አማካሪዎች ማንኛውንም ያልተለመዱ የአሰባሰብ እርምጃዎችን ከመከታተላቸው በፊት ሁሉንም ታካሚ/ዋሶችን ለገንዘብ ድጋፍ 
እንዲያጣሩ ያስችላቸዋል። ከዚህ ግምገማ የተመለሰው መረጃ በዚህ ፖሊሲ መሠረት የገንዘብ ፍላጎት በቂ ሰነዶችን ይመሰርታል። ውጤቱ በ 
FAP ስር በሚገኘው እጅግ ለጋስ ደረጃ በ CRMC የሆስፒታል አገልግሎት ፖሊሲ ውስጥ በተጠቀሰው ደረጃ ወይም ከዚያ በታች የሆነ FPL 
እና የንብረት ደረጃ ያሳየውን የታካሚ (የዋስ) ተቀባይነትን ያስመስላል።  

አንድ ታካሚ/ዋስ በዚህ ሞዴል ላይ ተመስርቶ ለሙሉ ግምታዊ ብቁነት ብቁ ካልሆነ፣ ታካሚ/ዋሱ ለከፊል ግምታዊ ብቁ ሊሆኑ ወይም አሁንም 
አስፈላጊ መረጃ ሊሰጡ እና በባህላዊ (የማመልከቻ አጠቃቀም) የገንዘብ ድጋፍ ሂደት ውስጥ ሊታሰቡ ይችላሉ። 

በዚህ ትንበያዊ ሞዴል ላይ ተመስርተው ሙሉ ግምታዊ ብቁነት የተሰጣቸው ሂሳቦች እንደ የገንዘብ ድጋፍ እንደገና ይመደባሉ እና ማንኛውም 
የቀሪ ቀሪ ሂሳብ ይቅር ይባላል። ለእነዚህ ሂሳቦች፣ ተመላሽ ገንዘብ የሚሰጠው የ CRMC የሆስፒታል አገልግሎት ታካሚ የማመልከቻውን ሂደት 
ካጠናቀቀ እና በጎ አድራጎትን በ 100% ደረጃ ካሟላ ብቻ ነው። ግምታዊ ብቁነትን ማፅደቅ የሚተገበረው በሚገመገሙ ሂሳቦች ላይ 
ባለው(ባሉት) የአገልግሎት ቀን(ናት) ላይ ብቻ ነው። ብቁነት በማንኛውም ላለፉት እና ለወደፊቱ የአገልግሎት ቀናት ሂሳቦች ላይ አይተገበርም። 
ይህ ውሳኔ በባህላዊው የማመልከቻ ሂደት ውስጥ እንደሚገኝው የነጻ እንክብካቤ ሁኔታን አይመሰርቱም። እነዚህ ሂሳቦች በዚህ ፖሊሲ መሰረት 
ለገንዘብ ድጋፍ ብቁ እንደሆኑ ይቆጠራሉ። ወደ ማሰባሰብ አይላኩም፣ ለተጨማሪ የአሰባሰብ እርምጃ አይወሰድባቸውም እና በ CRMC መጥፎ 
የዕዳ ወጪዎች ውስጥ አይካተቱም።  

ትንበያዊው ሞዴል ታካሚው ወይም ዋሱ በእያንዳንዱ መርሀግብር A ቅናሽ የሚሰጣቸው FPL ከ 201-400% መካከል እንደሆነ ካሳየ፣ 
ታካሚ/ዋሶች ስለ ግምታዊ የበጎ አድራጎት ድርጅት ብቻ ማሳወቂያ ይደርሳቸዋል። 
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ይህንን ውሳኔ ለእነርሱ ለማሳወቅ ደብዳቤ ይላካል እናም ለሙሉ በጎ አድራጎት ለማመልከት 30 ቀናት ይሰጣቸዋል። 

ግምታዊ ምርመራ የ CRMC የሆስፒታል አገልግሎት የገንዘብ ችግረኛ ታካሚዎችን ስልታዊ በሆነ መንገድ እንዲለይ፣ አስተዳደራዊ ሸክሞችን 
እንዲቀንስ እና ለታካሚዎች እና ለዋሶቻቸው የገንዘብ ድጋፍ እንዲያደርግ በማስቻል የማህበረሰብ ጥቅም ይሰጣል፣ አንዳንዶቹም ለገንዘብ ድጋፍ 
ማመልከቻ ሂደት ምላሽ ላይሰጡ ይችላሉ። ለእነዚህ ሂሳቦች፣ ተመላሽ ገንዘቦች የሚከፈሉት ታካሚው/ዋሱ ቀጥሎ የማመልከቻውን ሂደት 
ካጠናቀቀ እና የገንዘብ ድጋፍን በ 100% ደረጃ ካሟላ ብቻ ነው። ለግምታዊ ብቁነት ማፅደቅ የሚተገበረው በሚገመገሙ ሂሳቦች ላይ ባለው 
የአገልግሎት ቀን(ናት) ላይ ብቻ ነው።  

የብቃት መመዘኛዎች እና ለታካሚዎች የተከፈሉ መጠኖች።  

ብቁ ለመሆን የወሰኑ ታካሚ/ዋሶች፣ የፌደራል የድህነት መመሪያዎችን በማጣቀስ በተወሰነው መሰረት፣ በእንደዚህ ዓይነት የግለሰብ የገንዘብ 
ፍላጎት መሰረት የገንዘብ ድጋፍ ያገኛሉ። 

በዚህ ፖሊሲ ውስጥ ምንም አይነት ተቃራኒ ነገር ቢኖርም፣ ምንም ታካሚ/ዋስ ለብቁ አገልግሎት የገንዘብ ድጋፍ ለማግኘት ብቁ ከሆነ በፌዴራል 
የድህነት መመሪያዎች እና በቀላሉ ወደጥሬ ገንዘብ ሊለወጥ የሚችሉ ንብረቶች (መርሀግብር A ን ይመልከቱ) ከተገቢው የቅናሽ መጠን በላይ 
እንዲከፍል አይደረግም። ይህ የቅናሽ መቶኛ የሚሰላው በጠቅላላ ክፍያዎች እና በተጨባጭ ክፍያዎች መካከል ያለውን ልዩነት ወደ አጠቃላይ 
ክፍያዎች ለአገልግሎት እና ለሁሉም የግል የጤና መድን ሰጪዎች የ Medicare ክፍያን በመጠቀም በማካፈል ነው። ስሌቱ ለአደጋ ጊዜ እና 
ለሌሎች የህክምና አስፈላጊ አገልግሎቶች የ 12 ወራት የኋላ መመልከት ጊዜን ይጠቀማል። ይህንን የቅናሽ መቶኛ በየጊዜው እናዘምነዋለን። 

የ CRMC የሆስፒታል አገልግሎት ኢንሹራንስ ለሌላቸው ታካሚዎች ወይም በቂ ኢንሹራንስ ለሌላቸው ታካሚዎች የሚከፍሉትን መጠኖች 
ለመወሰን እና ለማስላት መሠረቱ፣ ኢንሹራንስ የሌላቸው ታካሚዎች ወይም በቂ ኢንሹራንስ የሌላቸው ታካሚዎች በቤተሰብ ብዛት እና በዓመት 
ገቢ ላይ የተመሰረተ የ FPL የገቢ ገደብ መመሪያዎችን ማሟላት አለባቸው እንዲሁም በዚህ ፖሊሲ መርሀግብር A ላይ እንደተገለጸው በቀላሉ 
ወደጥሬ ገንዘብ ሊለወጥ የሚችል ንብረት ወሰንን ማሟላት አለባቸው። 

ለታካሚዎች እና ለሕዝብ ስለ ፖሊሲው የመረጃ ልውውጥ።  

ለእያንዳንዱ የሆስፒታል አገልግሎቶች፣ CRMC የሆስፒታል አገልግሎት ታካሚዎቹን እና ጎብኝዎችን እና በሆስፒታሉ አገልግሎት የሚገለገሉትን 
የማህበረሰቡ ነዋሪዎችን (በተለይ የገንዘብ እርዳታ የሚያስፈልጋቸውን) ለመንገር እና ለማሳወቅ እርምጃዎችን ይወስዳል። እንደነዚህ ያሉ 
እርምጃዎች ያለገደብ የሚከተሉትን ያካትታል፣ የሆስፒታሉ አገልግሎት  
(1) የፖሊሲውን በግልጽ ቋንቋ ማጠቃለያ የወረቀት ግልባጭ ያለ ክፍያ እንደመቀበል ሂደት አካል ለታካሚዎች ይሰጣል፤  
(2) በፖሊሲው መሠረት የገንዘብ ድጋፍ ስለመኖሩ ለተቀባዮች የሚያሳውቅ እና የሚነግር በሂሳብ አከፋፈል መግለጫዎች ላይ ግልጽ የሆነ የጽሁፍ 
ማስታወቂያ ያካትታል እናም የፖሊሲው እና የፖሊሲው ማመልከቻ ሂደት እና የፖሊሲው ሰነዶች ቅጂዎች ሊገኙ የሚችሉበት ቀጥተኛ ድረ-ገጽ 
አድራሻ ወይም (URL) መረጃ ሊያቀርብ የሚችለውን የሆስፒታል አገልግሎት ቢሮ ወይም ክፍል ስልክ ቁጥር ያካትታል፤ (3) በሆስፒታሉ 
አገልግሎት ውስጥ ባሉ የህዝብ ቦታዎች ቢያንስ ቢያንስ የድንገተኛ ክፍል፣ መግቢያ ወይም የምዝገባ ቦታዎች እና ተያያዥ የመቆያ ክፍሎችን፣ 
ወይም በፖስታ ጨምሮ፣ ስለ ፖሊሲው ለታካሚዎች የሚነግሩ እና የሚያሳውቁ በግልጽ የሚታዩ የህዝብ ማሳያዎችን (ወይም ሌሎች እርምጃዎችን 
በምክንያታዊነት የታካሚዎችን ትኩረት ለመሳብ) ያዘጋጃሉ። 

የገንዘብ ድጋፍ ለማግኘት ታካሚዎችን ማስተላለፍ ሀኪሞችን፣ ነርሶችን፣ የገንዘብ አማካሪዎችን፣ ማህበራዊ ሰራተኞችን፣ የጉዳይ አስተዳዳሪዎችን፣ 
ቄስን እና ሀይማኖታዊ ስፖንሰሮችን ጨምሮ በማንኛውም የ CRMC የሆስፒታል አገልግሎት ሰራተኛ ወይም በህክምና ሰራተኛ ሊደረግ 
ይችላል። የገንዘብ ድጋፍ ጥያቄ በታካሚው ወይም በቤተሰብ አባል፣ በቅርብ ጓደኛ ወይም በታካሚው ተባባሪ ለሚመለከታቸው የግላዊነት ህጎች 
ተገዢ ሆኖ ሊቀርብ ይችላል። 

የ CRMC የገንዘብ ድጋፍ ፖሊሲ፣ ትግበራ እና በግልጽ ቋንቋ ማጠቃለያ በእንግሊዝኛ እና በዋና የአገልግሎት ክልል ውስጥ የሚገለገል ከ 
1,000 ሰዎች ያነሰ ወይም 5% የህብረተሰብ ክፍል የሚሆነው ውስን የእንግሊዝኛ ችሎታ (“LEP”) ባላቸው በሕዝቡ የመጀመሪያ ቋንቋ 
ይገኛሉ። ይህንን ፖሊሲ በተመለከተ ማንኛውም እና ሁሉም የተፃፉ ወይም የታተሙ መረጃዎች፣ ማመልከቻውን ጨምሮ፣ በእያንዳንዱ 
የሆስፒታል አገልግሎት አገልግሎት ከሚሰጠው ህዝብ ቢያንስ 5% በሚናገሩት በእያንዳንዱ ቋንቋዎች መቅረብ አለባቸው። በአሁኑ ጊዜ 
የሚነገሩት ቋንቋዎች ስፓኒኛ፣ ታጋሎግ፣ ቬትናምኛ፣ አረብኛ እና ፈረንሳይኛ፣ ቻይንኛ (ማንዳሪን)፣ ኮሪያኛ እና ኡርዱ ናቸው። CRMC ስለዚህ 
ፖሊሲ እና ስለመገኘቱ መረጃ የማንበብ እና የመጻፍ ችሎታ ለሌላቸው እና/ወይም የዚህ ፖሊሲ መረጃ ከታተመላቸው ሌሎች ታካሚዎች 
በስተቀር ቋንቋዎችን ለሚናገሩ ታካሚዎች በግልጽ መተላለፉን ለማረጋገጥ ምክንያታዊ ጥረት ያደርጋል። 

የሰነድ ማቆየት ሂደቶች። CRMC ሆስፒታል አገልግሎት ለገንዘብ ድጋፍ ብቁ ለመሆን የወሰኑትን እያንዳንዱን ታካሚ ለመለየት የሚያስችል 
በማቆያ ፖሊሲዎች መሰረት የታካሚውን ማመልከቻ፣ እንደዚህ አይነት የታካሚውን የገንዘብ ድጋፍ ብቁነት ለመወሰን የተገኘ ወይም የሚታሰብ 
ማንኛውም መረጃ (እንደዚህ አይነት የታካሚ ገቢ እና ንብረት መረጃን ጨምሮ)፣ የታካሚውን ገቢ ለማረጋገጥ ጥቅም ላይ የዋለው ዘዴ፣ 
የታካሚው ዕዳ መጠን፣ እንደዚህ አይነት ታካሚ ብቁ የሆነበት እና በእውነቱ የተቀበለው የማንኛውም የገንዘብ ድጋፍ ዘዴ እና ስሌት፣ 
የታካሚውን የገንዘብ ድጋፍ ብቁነት ለመወሰን ያጸደቀው ሰው ጨምሮ፣ ያለገደብ፣ ሰነዶችን ይይዛል። 

ያልተለመዱ የአሰባሰብ እርምጃዎች (ECA) 

CRMC እና የአሰባሳቢ ኤጀንሲው አጋሮች ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ECA ማከናወን ይችላሉ፦ 

 ለሸማች የብድር ሪፖርት አድራጊ ኤጀንሲዎች ወይም የብድር ቢሮዎች አሉታዊ መረጃን ሪፖርት ያደርጋሉ  
 የሚያካትቱት ህጋዊ እርምጃዎች፦ የፍትሐ ብሔር ክስ፣ ከ 1,000 ዶላር በላይ የሆኑ አጠቃላይ ቀሪ ሂሳቦች ላሏቸው ሂሳቦች 

በንብረት እና በደመወዝ ላይ በፍርድ ቤት መጥሪያ በወለድ አገድ መያዣ ያደርጋሉ  
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ለ ECA ታካሚ/ዋስ ማስታወቂያ፦ 
 በአሰባሳቢ ኤጀንሲው አጋር ስለሚደረግ ECA ከ 30 ቀናት በፊት ECA ከሚጀመርበት የጊዜ ገደብ ጋር በጽሁፍ ያሳውቃሉ  
 ECA ከመጀመሩ በፊት የገንዘብ ድጋፍ ብቁ ለሆኑ ግለሰቦች እንደሚገኝ የጽሁፍ ማስታወቂያ ያቀርባሉ 
 የ CRMC የሆስፒታል አገልግሎት ለእንክብካቤ የመጀመሪያውን “ከመልቀቅ በኋላ” የሂሳብ መግለጫ ከሰጠበት ቀን ጀምሮ ቢያንስ ከ 

150 ቀናት በኋላ የ ECA ብቻ ይጀምራል 
 ECA ከመጀመሩ 30 ቀናት በፊት የመመሪያውን በግልጽ ቋንቋ ማጠቃለያ ቅጂ ያቅርባሉ 

የ CRMC የአሰባሳቢ ኤጀንሲ አጋሮች ስለፖሊሲው እና እንዴት ድጋፍ ማግኘት እንደሚችሉ ለታካሚው/ለዋሱ ለማሳወቅ ምክንያታዊ ጥረት 
ያደርጋሉ። ለገንዘብ ድጋፍ ለማመልከት ሁሉም ሂሳቦች ከክፍያ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ የሂሳብ አከፋፈል መግለጫ ከወጣበት ቀን ጀምሮ እስከ 
240 ቀናት ድረስ ጊዜ ሊኖራቸው ይችላል። የማመልከቻው ጊዜ ረዘም ያለ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም የ CRMC የሆስፒታል አገልግሎት 
ወይም የአሰባሳቢ ኤጀንሲው አጋሮች ለእንክብካቤ ክፍያ ለማግኘት አንድ ወይም ከዚያ በላይ ECAዎች ከመጀመራቸው በፊት ለታካሚ/ለዋስ 
ቢያንስ ከ 30 ቀናት በፊት ማሳወቅ አለባቸው።  

CRMC እና የአሰባሳቢ ኤጀንሲው አጋሮች ለገንዘብ ድጋፍ ማመልከቻ ላቀረበ ታካሚ/ዋስ ECA መከታተል የለባቸውም። ታካሚ/ዋሱ ለገንዘብ 
ድጋፍ ብቁ እንደሆኑ ከተረጋገጠ እና ታካሚው/ዋሱ ክፍያ ከፈጸሙ፣ CRMC ከታካሚ/ከዋሱ ጋር የተቆራኙ ሌሎች ሂሳቦች፣ ለገንዘብ ድጋፍ ብቁ 
ያልሆነ ማንኛውም ልዩ ቀሪ ሂሳብ እንዳላቸው ለማወቅ ምርምር ያደርጋል። ቀሪ ሂሳብ ያለው ልዩ ሂሳብ ከተገኘ፣ CRMC ታካሚውን/ዋሱን፣ 
በደብዳቤ፣ በማነጋገር ለታካሚው/ለዋሱ በሂሳቡ ላይ ለገንዘብ ድጋፍ የተፈቀደው ክፍያ ከልዩ ቀሪ ሂሳብ ጋር ወደ ሂሳቡ የሚተላለፍ መሆኑን 
በደብዳቤ ያሳውቃል። ታካሚው/ዋሱ ፈንዶቹን ለማስተላለፍ ካልተስማሙ፣ የተከፈለው ማንኛውም መጠን ለታካሚው/ለዋሱ ተመላሽ 
ይደረጋል። አንድ ታካሚ/ዋስ ለከፊል የገንዘብ ድጋፍ ብቁ ከሆነ ቀሪው ቀሪ ሂሳብ ለሁሉም የሂሳብ አከፋፈል ዑደት ጥረቶች ተገዢ ይሆናል። 
ታካሚው/ዋሱ የገንዘብ ድጋፍ ማመልከቻ ካላቀረቡ እና ለግምታዊ የገንዘብ ድጋፍ ከተፈቀደላቸው፣ ግምታዊው የገንዘብ ድጋፍ ለታካሚው/ለዋሱ 
አሁን ባለው ቀሪ ሂሳብ ላይ ለሚገመገመው(ገሙት) ሂሳብ(ቦች) የአገልግሎት ቀን(ናት) የሚተገበር ብቻ ሲሆን ምንም የቀድሞ ወይም የወደፊት 
ክፍያዎች ተመላሽ አይደረጉም። 

ከሂሳብ አከፋፈል እና አሰባሰቦች ፖሊሲ ጋር ያለ ግንኙነት። ለማንኛውም ታካሚ/ዋስ የሚከፈለውን መጠን በሙሉ ወይም በከፊል ለመክፈል 
ያልቻለ፣ ለገንዘብ ድጋፍ እርዳታ ለማመልከት ያልቻለ ወይም የታካሚውን ሂሳብ የገንዘብ ድጋፍ በግምታዊ መልኩ ማግኘት ያልቻለ፣ CRMC 
የሆስፒታል አገልግሎት በሂሳብ አከፋፈል እና የአሰባሰብ ፖሊሲ ላይ የተመለከቱትን መመሪያዎች መከተል ይኖርበታል፤ ይሀም በመጀመሪያ 
እንደዚህ ዓይነት ታካሚ/ዋስ ለገንዘብ ድጋፍ ብቁ መሆን አለመሆናቸውን ለመወሰን ምክንያታዊ ጥረት ሳያደርጉ፣ CRMC በማንኛውም 
ታካሚ/ዋስ ላይ የታካሚውን ሂሳብ በሙሉ ወይም በከፊል በወቅቱ ለመክፈል ባለመቻሉ ምንም ዓይነት ያልተለመዱ የአሰባሰብ እርምጃዎች 
እስካልጀመሩ ወይም እስካላቋቋሙ ድረስ ነው። እንደዚህ ያሉ ምክንያታዊ ጥረቶች በ CRMC ድረ-ገጽ ላይ በነጻ በሚገኝ የሂሳብ አከፋፈል እና 
አሰባሰብ ፖሊሲ ውስጥ ተቀምጠዋል፣ እነዚህም የተሟላ ወይም ያልተሟላ ማመልከቻ ከማቅረቡ ጋር የተያያዙ የታካሚ ግንኙነቶችን እና አስፈላጊ 
እርምጃዎችን፣ የጊዜ ወቅቶችን እና ማስታወቂያዎችን ያካትታሉ። 

ሲጠየቁ፣ ግለሰቦች የኛን የሂሳብ አከፋፈል እና አሰባሰቦች ፖሊሲ ለደንበኞች አገልግሎት ክፍል በ 757-312-6281 ወይም 757-312-6401 
አማራጭ #2 በመደወል ነፃ ቅጂ፣ በፖስታ ሊያገኙ ይችላሉ። ለገንዘብ ድጋፍ የፖስታ መላኪያ አድራሻ Chesapeake Regional 
Medical Center ነው፣ ትኩረት፦ Financial Assistance, 736 Battlefield Blvd N, Chesapeake, VA 23320 

ለሚመለከተው ህግ የሚገዛ ፖሊሲ የሆነ፤ በሌሎች የሆስፒታል ፖሊሲዎች ላይ ምንም ተጽእኖ የለም። ይህ ፖሊሲ ከሶስተኛ ወገን ከፋዮች፣ 
ዝውውሮች ወይም የድንገተኛ ጊዜ እንክብካቤ ክፍያ ለማግኘት የሚደረገውን ጥረት በተመለከተ ሌሎች የ CRMC ፖሊሲዎችን አይቀይርም 
ወይም አያሻሽልም። ይህ ፖሊሲ እና ማንኛውም የገንዘብ ድጋፍ አቅርቦት በሁሉም የፌደራል፣ የግዛት እና የአካባቢ ህጎች ተገዢ ይሆናል። 

በዚህ ፖሊሲ የሚከለከሉ። የታካሚ የፋይናንስ አገልግሎት ዳይሬክተር እና የ CRMC የሆስፒታል አገልግሎት ዋና የፋይናንስ ባለሙያ 
እያንዳንዳቸው ለግለሰብ ታካሚ እውነታዎች እና ሁኔታዎች ተስማሚ በሆነ መልኩ ለእያንዳንዱ ጉዳይ ለዚህ ፖሊሲ ብቁነት እና ውሳኔ ልዩ 
ሁኔታዎችን እንዲያቀርቡ ስልጣን ተሰጥቷቸዋል። ለብቁነት አገልግሎቶች በዚህ ፖሊሲ ውስጥ የተዘረዘሩትን የብቁነት እና የመወሰን መስፈርቶች 
እሱ/እሷ ካሟሉ፣ በምንም ሁኔታ አንድ ታካሚ የገንዘብ ድጋፍ አይከለከልም። 

ኃላፊነት የተሰጠው መምሪያ፦ የገቢ ዑደት ኮሚቴ፣ የታካሚ ተደራሽነት፣ የታካሚ ሂሳብ አያያዝ 

ተዛማጅ ፖሊሲዎች፦ የመምሪያው ኢንሹራንስ የሌለው የቅናሽ ፖሊሲ፣ የሂሳብ አከፋፈል እና የአሰባሰብ ፖሊሲ 

 

 



10 ፖሊሲ 400.11 
                                                                               

መርሀግብር A የፌደራል የድህነት ደረጃዎች እና የቅናሽ መቶኛዎች ሰንጠረዥ 
 

 


