
Patakaran sa Tulong Pinansyal - Simpleng Wika

Ang Patakaran sa Tulong Pinansyal ng HMH Hospitals Corporation (“Mga Ospital”) at Patakaran sa Tulong Pinansyal
(Charity Care/Kid Care/Medicaid) (pagkatapos nito, magkakasama, “FAP”) ay umiiral upang magkaloob sa mga
kwalipikadong pasyente na bahagya o buo na may diskwentong emergency o iba pang mga medikal na
kinakailangang serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan na ibinibigay ng HMH Hospitals Corporation. Ang mga
pasyenteng naghahanap ng Tulong Pinansyal ay dapat mag-aplay para sa programa, na ibinubuod sa ibaba.

Mga Kwalipikadong Serbisyo- Emergency o iba pang medikal na kinakailangang serbisyo sa pangangalagang
pangkalusugan na ibinibigay ng mga Ospital at sinisingil ng mga ospital. Ang FAP ay nalalapat lamang sa mga
serbisyong sinisingil ng mga Ospital. Ang iba pang mga serbisyo na hiwalay na sinisingil ng ibang mga provider, tulad
ng mga manggagamot o laboratoryo, ay hindi kwalipikado sa ilalim ng FAP.

Mga Kwalipikadong Pasyente- Mga pasyenteng tumatanggap ng mga kwalipikadong serbisyo, na nagsumite ng
kumpletong Aplikasyon sa Tulong Pinansyal (kabilang ang kaugnay na dokumentasyon/impormasyon), at natukoy na
kwalipikado para sa Tulong Pinansyal ng mga Ospital.

Website: Maaaring tingnan ng isang indibidwal ang impormasyon tungkol sa tulong pinansyal sa online sa
sumusunod na website: https://www.hackensackmeridianhealth.org/en/Pay-Bill/Financial-Assistance

Paano Mag-aplay- Ang FAP at mga kaugnay na Application Form ay maaaring makuha sa mga sumusunod:

Aplikasyon: Maaaring mag-aplay ang isang indibidwal para sa tulong pinansyal sa pamamagitan ng pagkumpleto ng
paunang pagsusuri upang matukoy kung kwalipikado para sa tulong pinansyal at/o pagkumpleto/paglagda sa isang
aplikasyon. (Paalala: Ang Charity Care ay partikular sa ospital kaya kung ang mga serbisyo ay ibinigay sa maraming
lokasyon, maraming aplikasyon ang dapat isumite.) Ang isang aplikasyon ay available nang walang bayad sa
pamamagitan ng alinman sa mga sumusunod na paraan:

Sulat, Telepono o Sa personal: Sa pamamagitan ng pagsulat sa sumusunod na address, na personal na dumaan sa
isa sa Departamento ng Tulong Pinansyal, Lunes - Biyernes.  Ang mga oras ay nag-iiba ayon sa lokasyon ng mga
ospital sa ibaba o sa pamamagitan ng telepono:

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
Kinikita ang mga pasyente sa pamamagitan ng appointment 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

Ang aplikasyon sa Charity Care ay maaari ding i-print mula sa website ng Hackensack Meridian Health sa
pamamagitan ng pag-click sa https://www.hackensackmeridianhealth.org/en/Pay-Bill/Financial-Assistance

Mga Pwedeng Gamitin na Wika– Ang Patakaran sa Tulong Pinansyal, aplikasyon, at
buod ng simpleng wika ay available sa pangunahing wika ng anumang populasyon na may limitadong kasanayan sa
Ingles (“LEP”) na bumubuo ng mas mababa sa limang (5%) porsyento o 1,000 indibidwal sa loob ng pangunahing
lugar ng serbisyo na pinaglilingkuran ng mga Ospital.

Buod ng Proseso ng Aplikasyon –

● Kukumpletuhin ng pasyente ang isang isinusulat na aplikasyon na humihiling ng kita ng sambahayan,
mga ari-arian ng sambahayan, laki ng pamilya.

● Ang patunay ng paninirahan ay kinakailangan sa anyo ng lisensya sa pagmamaneho sa NJ, utility bill o
iba pang sulat ng suporta.

● Ang aplikasyon ay sinusuri para sa pagkakumpleto at katumpakan.
● Ang kahilingan ay isinagawa sa pasyente para sa anumang nawawalang impormasyon
● Ipinapadala ang pag-apruba o pagtanggi sa aplikasyon.
● Ang mga nakumpletong aplikasyon ay maaaring ipadala sa Departmento ng Tulong Pinansyal sa isa sa

mga address sa itaas.

Pagpapasiya ng Kwalipikasyon sa Tulong Pinansyal - Sa pangkalahatan, ang mga Tao ay kwalipikado para sa
Tulong Pinansyal, gamit ang isang sliding scale, kapag ang Kita ng kanilang Pamilya ay nasa o mas mababa sa 600%
ng Federal Poverty Guidelines (FPG) ng Pederal na Pamahalaan.

Ang pagiging kwalipikado Para sa Tulong Pinansyal ay nangangahulugan na ang mga Kwalipikadong Tao ay sasakupin
ang kanilang pangangalaga nang buo o bahagya, at hindi sila sisingilin ng higit sa “Mga Halagang Pangkalahatang
Sinisingil” (AGB) sa mga taong naka-insurance (AGB, gaya ng tinukoy sa IRC Section 501(r) ng Internal Revenue).
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Ang mga antas ng Tulong Pinansyal, batay lamang sa Kita ng Pamilya at FPG, ay tinutukoy kung ang kita ay hanggang
500% ng FPG.

Paalala- Ikinokonsidera din ang iba pang pamantayan na lampas sa FPG (hal., pagkakaroon ng salapi o iba pang asset
na maaaring i-convert sa salapi, at labis na buwanang netong kita kaugnay ng buwanang paggastos ng sambahayan),
na maaaring magresulta sa mga pagbubukod sa nauna. Kung walang iniulat na Kita ng Pamilya, kakailanganin ang
impormasyon kung paano natutugunan ang mga pang- araw-araw na pangangailangan. Sinusuri ng Departamento ng
Tulong Pinansyal ng mga Ospital ang mga isinumiteng kumpletong aplikasyon, at tinutukoy ang Kwalipikasyon ng
Tulong Pinansyal alinsunod sa Patakaran sa Tulong Pinansyal ng mga Ospital. Ang mga may kulang na aplikasyon ay
hindi ikinokonsidera, ngunit ang mga aplikante ay inaabisuhan at binibigyan ng pagkakataong ibigay ang kulang na
dokumentasyon/impormasyon.  (Paalala: Ang Charity Care ay partikular sa ospital kaya kung ang mga serbisyo ay
ibinigay sa maraming lokasyon, maraming aplikasyon ang dapat isumite.)

Ang tulong ay maaaring makuha sa pamamagitan ng telepono o sa paghinto sa Departmento ng Tulong Pinansyal
(Lunes hanggang Biyernes, 8:00AM-4:00PM) na matatagpuan sa address na nakalista sa itaas.
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