
 

Ֆինանսական աջակցության քաղաքականություն՝ պարզ լեզվով 

HMH հիվանդանոցների կորպորացիայի («Հիվանդանոցներ») Ֆինանսական աջակցության 

քաղաքականությունը և ֆինանսական աջակցության քաղաքականությունը (Բարեգործական 

խնամք/Երեխաների խնամք/Medicaid) (այսուհետ՝ միասին՝ «FAP») գոյություն ունեն՝ իրավասու հիվանդներին 

մասամբ կամ ամբողջությամբ զեղչված շտապ օգնության կամ բժշկական առումով անհրաժեշտ այլ 

առողջապահական ծառայություններ մատուցելու համար, որոնք տրամադրվում են HMH հիվանդանոցների 

կորպորացիայի կողմից: Ֆինանսական աջակցություն փնտրող հիվանդները պետք է դիմեն ծրագրին, որն 

ամփոփված է ստորև: 

Իրավասու ծառայություններ․  Շտապ կամ բժշկական այլ անհրաժեշտ առողջապահական 

ծառայություններ, որոնք տրամադրվում և վճարվում հիվանդանոցների կողմից: FAP-ը վերաբերում է միայն 

հիվանդանոցների կողմից վճարվող ծառայությունների վրա: Այլ ծառայություններ, որոնք առանձին վճարվում 

են այլ մատակարարների կողմից, օրինակ բժիշկների կամ լաբորատորիաների, չեն համապատասխանում FAP-

ի շրջանակներին: 

Իրավասու հիվանդներ. Իրավասու ծառայություններ ստացող հիվանդներ, ովքեր ներկայացնում են 

Ֆինանսական օգնության լրացված դիմում (ներառյալ համապատասխան փաստաթղթերը/տեղեկությունները), 

և ովքեր իրավասու են հիվանդանոցների կողմից ֆինանսական աջակցության համար: 

Կայք. Անհատը կարող է առցանց դիտել ֆինանսական աջակցության մասին տեղեկատվությունը հետևյալ 

կայքում՝ https://www.hackensackmeridianhealth.org/en/Pay-Bill/Financial-Assistance 

Ինչպես դիմել․  FAP-ի և համապատասխան Դիմումի ձևերը կարելի է ստանալ հետևյալ կերպ. 

Դիմում. Անհատը կարող է դիմել ֆինանսական օգնության համար՝ լրացնելով նախնական սքրինինգի ձևը՝ 

որոշելու, թե արդյոք իրավասու է ֆինանսական օգնության և/կամ լրացնելով/ստորագրելով դիմումը: 

(Ծանոթագրություն. Բարեգործական խնամքը տարբերվում է ըստ հիվանդանոցի, ուստի, եթե 

ծառայությունները մատուցվել են մի քանի վայրերում, պետք է ներկայացվեն մի քանի դիմումներ:) Դիմումը 

հասանելի է անվճար հետևյալ եղանակներից որևէ մեկով. 

Փոստով, հեռախոսով կամ անձամբ. Գրելով հետևյալ հասցեով, անձամբ այցելելով Ֆինանսական 

աջակցության բաժիններից որևէ մեկը՝ երկուշաբթիից ուրբաթ:  Ժամերը տարբերվում են՝ կախված ստորև 

նշված հիվանդանոցներից կամ հեռախոսով. 

Bayshore Medical Center (Attn: Charity Care) 

727 N Beers St 

Holmdel, NJ 07733        732-902-7080 

 

Hackensack University Medical Center 

100 First Street, Suite 300 

Hackensack, NJ 07601      551-996-4343 

 

Jane H Booker Family Health Center 

1828 W Lake Ave # 202 

Neptune, NJ, 07753      732-902-7080 

 

Jersey Shore University Medical Center 

1945 Route 33 

Neptune, NJ, 07753      732-902-7080 
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JFK University Medical Center (Attn: Charity Care) 

80 James Street, 3rd Fl 

Edison, NJ 08818 

Հիվանդների ընդունելությունը կազմակերպվում է ըստ նախնական գրանցման։ 732-321-7534 

 

Ocean University Medical Center (Attn: Charity Care) 

425 Jack Martin Boulevard 

Brick, NJ 08724       732-902-7080 

 

Old Bridge Medical Center (Attn: Charity Care) 
One Hospital Plaza 
Old Bridge, NJ 08857      732-902-7080 
 

Palisades Medical Center (Attn: Charity Care) 

7600 River Road 

North Bergen, NJ, 07047     201-854-5092 

 

Raritan Bay Medical Center (Attn: Charity Care) 

530 New Brunswick Ave 

Perth Amboy, NJ       732-902-7080 

 

Riverview Medical Center (Attn: Charity Care) 

1 Riverview Plaza 

Red Bank, NJ 07701      732-902-7080 

 

Southern Ocean Medical Center (Attn: Charity Care) 

1140 Route 72 W 

Manahawkin, NJ 08050      732-902-7080 

 

 

Բարեգործական խնամքի դիմումը կարող է տպվել նաև Hackensack Meridian Health կայքից՝ սեղմելով 

https://www.hackensackmeridianhealth.org/en/Pay-Bill/Financial-Assistance 

Հասանելի լեզուներ․  Ֆինանսական աջակցության քաղաքականությունը, դիմումը և պարզ լեզվով 

ամփոփագիրը հասանելի են անգլերենի սահմանափակ իմացությամբ («LEP») ցանկացած բնակչության 

հիմնական լեզվով, որը կազմում է հիվանդանոցների կողմից սպասարկվող առաջնային սպասարկման 

տարածքում հինգ (5%) տոկոսից կամ 1000 անհատներից փոքրը: 

Դիմումի գործընթացի ամփոփում․  

● Հիվանդը լրացնում է գրավոր դիմում, որտեղ նշվում է տնային տնտեսության եկամուտը, տնային 

ակտիվները, ընտանիքի չափը 

● Պահանջվում է բնակության հաստատում Նյու Ջերսիի վարորդական իրավունքի, կոմունալ 

վճարումների կամ այլ աջակցության նամակի տեսքով: 

● Դիմումը վերանայվում է ամբողջականության և ճշգրտության համար: 

● Պացիենտին հարցում է ուղարկվում բացակայող ցանկացած տեղեկատվության համար 

● Դիմումի հաստատումը կամ մերժումն ուղարկվում է: 

● Լրացված դիմումները կարող են ուղարկվել Ֆինանսական աջակցության բաժին՝ վերը նշված 

հասցեներից մեկով: 

Ֆինանսական աջակցության իրավասության որոշում – Ընդհանրապես, անձինք իրավասու են 

ֆինանսական օգնության համար՝ օգտագործելով սահող սանդղակը, երբ նրանց ընտանիքի եկամուտը կազմում 

է Դաշնային կառավարության Աղքատության վերաբերյալ Դաշնային ուղեցույցի 600%-ը կամ ցածր (FPG): 
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Ֆինանսական աջակցության իրավունքը նշանակում է, որ Իրավասու անձինք ամբողջությամբ կամ 

մասնակիորեն կփոխհատուցվեն իրենց խնամքի համար, և նրանք ապահովագրված անձանց համար չեն 

գանձվի ավելի, քան «Ընդհանուր հաշվարկված գումարները» (AGB), ինչպես սահմանված է IRC Բաժին 501(r)-

ում՝ Ներքին եկամուտների ծառայության կողմից): Ֆինանսական աջակցության մակարդակները, որոնք 

հիմնված են բացառապես ընտանեկան եկամուտների և FPG-ի վրա, որոշվում են, եթե եկամուտը կազմում է 

FPG-ի մինչև 500%-ը: 

Ծանոթագրություն․  Հաշվի են առնվում նաև այլ չափանիշներ, որոնք դուրս են FPG շրջանակներից (օրինակ՝ 

կանխիկի կամ այլ ակտիվների առկայություն, որոնք կարող են փոխարկվել դրամական միջոցների, և 

ամսական ավելցուկային զուտ եկամուտը տնային տնտեսության ամսական ծախսերի համեմատ), ինչը կարող 

է հանգեցնել բացառությունների նախորդից: Եթե ընտանիքի եկամուտը չի հաղորդվում, ապա կպահանջվի 

տեղեկատվություն այն մասին, թե ինչպես են բավարարվում ամենօրյա կարիքները: Հիվանդանոցների 

ֆինանսական աջակցության բաժինն ուսումնասիրում է ներկայացված դիմումները, որոնք ամբողջական են, և 

որոշում է Ֆինանսական աջակցության իրավասությունը՝ համաձայն հիվանդանոցների ֆինանսական 

աջակցության քաղաքականության: Թերի լրացված հայտերը չեն դիտարկվում, սակայն դիմորդներին 

ծանուցվում և հնարավորություն է տրվում տրամադրել բացակայող փաստաթղթերը/տեղեկատվությունը։ 

(Նշում. Բարեգործական խնամքը տարբերվում է ըստ հիվանդանոցի, այնպես որ, եթե ծառայությունները 

մատուցվել են մի քանի վայրերում, պետք է ներկայացվեն բազմաթիվ դիմումներ:)  

Աջակցությունը կարելի է ստանալ հեռախոսով կամ այցելելով Ֆինանսական աջակցության բաժինը 

(երկուշաբթիից ուրբաթ, ժամը 8:00-ից 16:00), որը գտնվում է վերը նշված հասցեում: 


