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BSHSI Board

ּפאָ ליסי
זײן באַ גאַ נגען מיט ֿפאַ רזיכערן אַ קסעס
עס איז די ּפאָ ליסי ֿפּון  )”Bon Secours Health System, Inc. (“BSHSIצּו ַ
קײן
געזּונטערהײט אָ ּפהיטּונג ֿפאַ ר אַ לע BSHSI .האַ נדלט אַ לע ּפאַ ציענטן ,אױב זײ האָ בן אָ דער ניט האָ בן ַ
ַ
צּו נױטיקע
ֿפאַ רזיכערּונג ,מיט כשיוועס ,רעסּפעקט אּון רחמנות דּורך די ּפראָ צעסן ֿפּון אַ רייַנטרעטן ,צּושטעלּונג ֿפּון סערװיסעס,
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס
אּונטערטרייַבן ,אּון בילינג אּון זאַ מלּונג ּפראָ צעסן .די ּפאָ ליסי ,צּוזאַ מען מיט דעם ּפאַ ציענט ַ
טײל ֿ )r(501פּון דעם אינטערנאַ ל רעװענּוע
ּפאָ ליסי  ,איז געמאַ כט מיט אַ ּכװנה ֿפּון באַ ֿפרידיקן די באַ דערֿפענישן אין ַ
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס אּון נויטֿפאַ ל מעדיקאַ ל אָ ּפהיטּונג ּפאָ ליסיס,
קאָ דע ֿפּונ  , 1986אַ ז עס איז אַ מענדירט ,װעגן ַ
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס ,אּון סייכלדיקע בילינג אּון זאַ מלּונג
באַ גרענעצּונגען אױף אָ ּפצאָ לּונגען צּו ּפאַ סיקע מענטשן ֿפאַ ר ַ
זײן גערעכט אויסגעטייַטשט.
אָ נשטרענגען אּון זײ דאַ רֿפן ַ
גרײך

ֿפרײ שטייענדיק נויטֿפאַ ל צימער מעכירעס
בײ אַ לע  BSHSIאַ קּוטע אָ ּפהיטּונג ,אּון ַ
די ּפאָ ליסי דאַ רף װערן באַ נּוצט ַ
זײנען אין אַ רשימה בסוף ֿפּון די ּפאָ ליסי.
װאָ ס ַ
דעֿפיניציעס
לגעמײן מײנט די סּומעס באַ ֿפױלן אין אַ לגעמעײן צּו
ַ
לגעמײן (– )AGBסּומעס בילעד אַ ין אַ
ַ
סּומעס בילעד אין אַ
ּפאַ ציענטן ֿפאַ ר נויטֿפאַ ל אּון מעדיקאַ לי נױטיקע סערװיסעס װעלכע האָ בן ֿפאַ רזיכערּונג אױף די סערװיסעס.
זײן לימיטעד צּו ניט מער װי
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס װעלן ַ
זײנען ּפאַ סיק ֿפאַ ר ַ
באַ ֿפױלּונגען ֿפאַ ר ּפאַ ציענטן װעלכע ַ
זײנען באַ זירט אין די דּורכשניטלעך
סּומעס בילעד אין אַ לגעמײן (”ֿ )“AGBפאַ ר די סערװיסעס .די באַ ֿפױלּונגען ַ
דערלױבטע סּומעס ֿפּון  Medicareאּון קאָ מערשאַ ל צאָ לערס ֿפאַ ר נויטֿפאַ ל אּון אַ נדער מעדיקאַ לי נױטיק אָ ּפהיטּונג .די
רײננעמען די סּומע װאָ ס דעם ֿפאַ רזיכער װעט באַ צאָ לן אּון די סּומע ,אױב עּפעס איז דאָ  ,װאָ ס דעם
דערלױבטע סּומעס אַ ַ
מענטש איז ֿפאַ ראַ נטוואָ רטלעך צּו באַ צאָ לן .די  AGBװערט גערעכנט דּורך דעם קּוק צּוריק אוֿפן ֿפאַ ר (CFR 26
זײן ּפעריאָ דיש אַ מענדירט  .זען אַ ּפּפענדיקס ֿ Aפאַ ר מער אינֿפאָ רמאַ ציע װעגן דעם AGB
 ,)§1.501rװאָ ס קען ַ
אַ ראָ ּפרעכענּונג.
שלעכטע כויוו  -אַ ן אַ קאַ ּונט באַ לאַ נס װאָ ס אַ ּפאַ ציענט אָ דער אָ רעװ דאַ רף באַ צאָ לן װאָ ס איז אַ װעק געשריבן אַ ז ניט-קאַ לעקטאַ בל
אויסמעקנקײט.
ַ
קאָ סמעטיק  -כירּורגיע אין װעלכע דעם הויּפט ציל איז צּו ֿפאַ רבעסערן
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אײנטיילּונג שּפיטאָ ל ( - )DSHאַ שּפיטאָ ל װאָ ס אַ רבעט ניט אַ גרױסער נּומער ּפאַ ציענטן מיט נידעריק ֿפאָ רגעלט אּון
דיסּפראָ ּפאָ רטיאָ נאַ טע ַ
באַ קּומײט צאָ לּונגען ֿפּון די צענטערס ֿפאַ ר  Medicaidאּון  Medicareסערװיסעס ּכדי צּו דעקן די קאָ סטן ֿפאַ ר צּושטעלן אָ ּפהיטּונג אױף ניט-
ֿפאַ רזיכערט ּפאַ ציענטן.

ֿפײנאַ נשאַ ל
זײנען ּפאַ סיק לױט דעם ַ
בײ  BSHSIמעכירעס װאָ ס ַ
ּפאַ סיקע סערװיסעס  -די סערװיסעס צּוגעשטעלט ַ
רײננעמען:
אַ סיסטאַ נס ּפאָ ליסי דאַ רֿפן אַ ַ
נויטֿפאַ ל מעדיקאַ ל סערװיסעס צּוגעשטעלט אין אַ ן נויטֿפאַ ל צימער סביבה.
()A
ניט-עֿפעקטיװע מעדיקאַ ל סערװיסעס צּוגעשטעלט אַ ז אַ ן ענטֿפער אױף סטראַ שען לעבן
()B
צּושטאַ נדן אין אַ ניט-נויטֿפאַ ל צימער שּפיטאָ ל סביבה.
מעדיקאַ לי נױטיק סערװיסעס
()C
נויטֿפאַ ל מעדיקאַ ל צּושטאַ נד  -אַ מעדיקאַ ל צּושטאַ נד װאָ ס איז דאָ מיט אַ קּוטע סימּפטאָ מס ֿפּון גענּוג שטרענגקייַט
(אַ רייַננעמען שװערער װײטאָ ג) צּוליב װעלכער אַ סייכלדיק מענטש ,מיט אַ ן אַ לגעמײנער קענטשאַ ֿפט ֿפּון
געזּונטערהײט אּון מעדיצין ,װאָ לט סייכלדיק דערװאַ רטן די ֿפעלן ֿפּון באַ לדיק מעדיקאַ ל אַ כטּונג װאָ ס זאָ ל ענדיקן אין:
ַ
געזּונטערהײט
ַ
געזּונטערהײט ֿפּון אַ מענטש ,אָ דער אױב עס איז אַ ֿפרױ װאָ ס שװאַ נגערט ,די
ַ
ערנסט סּכנה צּום
()A
ֿפּון ֿפרױ אָ דער איר ניט-געבּורט קינד;
()B

שװעריקײטן צּו קערּפער ֿפּונקציעס; אָ דער
ַ
ערנסטע

()C

ערנסט דיסֿפּונקציע ֿפּון אַ קערּפער אָ רגאַ ן אָ דער טײל.

משּפחה ֿפאָ רגעלט  -גראָ ס געלט אָ דער געלט עקוויוואַ לענט װאָ ס אַ מענטש נאַ קּומט אָ דער מען געב צּו אַ מענטש.
זײנען ניט-געלט בענעֿפיטס אּון ּפּובלישע אַ סיסטאַ נס ,אַ זױ װי עסן אּון הײם
איטעמס ניט באַ טראַ כט אַ ז ֿפאָ רגעלט ַ
סּובסידיעס ,אּון בילדּונג אַ סיסטאַ נס.
בײ דעם ֿפ.ש .רעגירּונג צּו דעֿפינירן
רעמקײט ניװאָ װערט באַ נּוצט ַ
ַ
דלײנס  -דעם ֿפעדעראַ ל אָ
גײ ַ
רעמקײט ַ
ַ
ֿפעדעראַ ל אָ
זײן/איר משּפחה ֿפאַ ר צילן ֿפּון די ּפאָ ליסי .עס איז באַ זירט אױף דעם יאָ ריקער
ערמקײט ניװאָ ֿפּון אַ ּפאַ ציענט אּון ַ
ַ
דעם אָ
װױלזײן
ַ
משּפחה ֿפאָ רגעלט ,מער װי די גאַ נצע סּומע ,יאָ ריקע קאַ נסאַ משאַ ן אָ דער זײן אײגענער עװאַ לּואַ ציע ֿפּון
בײ דעם U.S.
זײנען דערהייַנטיקט יעדער יאָ ר אַ ין דעם ֿפעדעראַ ל רעגיסטער ַ
דלײנס ַ
גײ ַ
רעמקײט ַ
ַ
(אַ ּפּפענדיקס  ) Bדי אָ
צײט ֿפּון די באַ שטימּונג.
 Department of Health and Human Servicesאין עֿפעקט אין ַ
בײ דעם
זײנען באַ צאָ לט ַ
אױסקלײבן צּו האָ בן װאָ ס ַ
ַ
ֿפלאַ ך ראַ טע  -אַ פאָ רויסבאַ שטימטער אָ ּפצאָ ל ֿפאַ ר עטלעכע סערװיסעס װאָ ס ּפאַ ציענטן
צײט װען די סערװיסעס װערן דּורכגעֿפירט.
ּפאַ ציענט אין דעם ַ
געזּונטערהײט קער ביל.
ַ
אָ רעוו  -דעם ּפאַ ציענט ,אָ ּפהיטּונג גיװער ,אָ דער ענטיטי ֿפאַ ראַ נטוואָ רטלעך ֿפאַ ר באַ צאָ לן אַ
שטּוב קאָ ּפ  -דעם מענטש װאָ ס איז געשריבן אױף טאַ קס רעטּורן אַ ז ”שטּוב קאָ ּפ“.
זײן אין אַ שעלטער ,מיסיעֿ ,פאַ רלאָ זן בנין אָ דער װעהיקל; אָ דער אין
היימלאָ ז  -אַ ן אינדיװידּועלער אָ ן בלייַביק שטּוב װאָ ס מ עג לעבן אין גאַ ס; ַ
ֿפרײנד
זײן באַ טראַ כט אַ ז היימלאָ ז אױב ער/זי איז ”טאָ ּפלט“ מיט עטלעכע ַ
אַ ן אַ נדערע אַ נסטייבאַ ל אָ דער ניט-בלייַביק סיטּואַ ציע .א מענטש קען ַ
אּון/אָ דער עקסטענדעד משּפחה מיטגלידער ֿפאַ ר מער ֿפּון  90טעג.
זײנען קלײמד אין טאַ קס רעטרּורן ֿפּון דעם קאָ ּפ ֿפּון שטּוב.
שטּוב משּפחה מיטגלידער (אָ ּפהענגיק)  -מענטשן ”װאָ ס לעבן“ אין שטּוב װאָ ס ַ

בײ BSHSI
מעדיקאַ ל עליגיביליטי װענדאָ ר/מעדיקאַ ל אַ סיסטאַ נס אַ דװאָ קאַ סי  -אַ דװאָ קאַ סי װענדאָ ר קאָ נטראַ קטעד ַ
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס.
ּפאַ ציענטן ֿפאַ ר רעגירּונג ּפראָ גראַ מען אּון ַ BSHSI

ּכדי צּו ֿפאַ ֿפאַ רשטעלן

זײן
געזּונטערהײט אָ ּפהיטּונג סערװיסעס נױטיק צּו ֿפאַ רשטערן ,דיאַ גנאָ זירן אָ דער מייַכל ַ
ַ
מעדיקאַ ל נױטיק סערװיסעס -
זײנע סימּפטאָ מס אּון װאָ ס באַ געגענען אַ קסעּפטעד סטאַ נדאַ רדס ֿפּון
נקײט ,הֿפסד ,צ ּושטאַ נד ,קרענק אָ דער ַ
אַ קראַ ַ
זײט עֿפעקטס ,עס איז
מעדיצין .אין אַ לע די צּושטאַ נדן ,אױב די צּושטאַ נד ּפראָ דּוצירט דאַ ביליטאַ טינג סימּפטאָ מס אָ דער ַ
זײן.
אױך באַ טראַ כט אַ ז מעדיקאַ לי נױטיק צּו מייַכל ַ
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ֿפײנאַ נשאַ ל
זײנען ניט ּפאַ סיקע ֿפאַ ר ַ
געזּונטערהײט אָ ּפהיטּונג סערװיסעס ַ
ַ
ניטּ-פאַ סיקע סערװיסעס  -די ֿפאָ לגנדיקע
אַ סיסטאַ נס לױט די ּפאָ ליסי:
זײנען סאָ ביקט
סערװיסעס צּוגעשטעלט אַ ז אַ רעסּולטאַ ט ֿפּון אַ ן אַ קסידענט .די אָ ּפצאָ לּונגען ַ
()A
צּו אַ לע לעגאַ לע אינסטרּומענטן באַ דאַ רֿפט ּכדי צּו ֿפאַ רזיכערן דריטער ּפאַ רטײ ליאַ ביליטי
זײנען באַ לאָ דן נאָ ך די ערשטע עליגיביליטי ֿפאַ ר דעם
צאָ לּונג ,אַ ֿפילּו אױב די אינסטרּומענטן ַ
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס ּפראָ גראַ ם איז באַ וויליקט .אױב עס איז דאָ דריטע ּפאַ רטײ
ּפאַ ציענט ַ
קאַ ווערידזש BSHSI ,װעט ֿפאַ רזאַ מלען דעם באַ לאַ נס װאָ ס דעם דריטער ּפאַ רטײ דאַ רף.
ֿפײנאַ נשאַ ל
אױב עס איז ניטאָ דריטע ּפאַ רטײ קאַ ווערידזש ,דעם ּפאַ ציענט קען צוּולייגן ֿפאַ ר ַ
אַ סיסטאַ נס.
עלעקטיװע ניט/מעדיקאַ לי נױטיק ּפראָ צעדּורן אַ זוי װי קאָ סמעטיק אּון ֿפלאַ ך ראַ טע
()B
אױסקלײבן ניט צּו באַ נּוצן זײער
ַ
ּפראָ צעדּורן אּון ּפאַ ציענטן מיט ֿפאַ רזיכערּונג װאָ ס
ֿפאַ רזיכערּונג ,דוראַ בלע מעדיקאַ ל עקיּפאַ ש ,הײם אָ ּפהיטּונג אּון רעצעּפט דראָ גס.
רעגולאַ טיווע באַ דערֿפענישן
בײ מעסטן די ּפאָ ליסי  BSHSIמּוזט אויסֿפאָ לגן מיט אַ לע עטלע כע ֿפעדעראַ ל ,שטאַ ט אּון לאָ קאַ לע געזעצןּ ,כללים אּון רעגּולאַ ציעס װאָ ס מעגן
ַ
צוּולייגן צּו אַ קטיװיטעטן װאָ ס מען מאַ כט ווייַטערדיק מיט די ּפאָ ליסי.
ּפראָ צעדּור

זײנע משּפחה
דעם סייכל ֿפאַ ר דעם ּפראָ צעדּור איז ֿ BSHSIפאַ רשטעלט ּכדי צּו אידענטיֿפיצירן אינדיװידּועלע אּון ַ
געזּונטערהײט ֿפאַ רזיכערּונג ּפראָ גראַ מען ֿפּון
ַ
ליֿפײ ֿפאַ ר ֿפעדעראַ ל ,שטאַ ט אּון לאָ קאַ לע
ַ
מיטגלידער װאָ ס מעגן קװאַ
 .)”Bon Secours Patient Financial Assistance Program (“FAPדי אַ ּפליקאַ ציע ֿפּון די ּפאָ ליסי ֿפאַ ר יעדער
ֿפײנאַ נשאַ ל
אינדיװידועלער ּפאַ צ יענט איז קאָ נטינגענט נאָ ך אַ באַ ֿפרידיקנדיק ֿפאַ רענדיקן ֿפּון די אַ ּפליקאַ ציע ֿפאַ ר ַ
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס אַ ּפליקאַ ציע
אַ סיסטאַ נס מיט אַ לע נױטיקע דאָ קּומענטן .אַ ּפאַ ציענט װאָ ס אָ ּפזאָ גט ֿפאַ רענדיקן די ַ
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס לױט די ּפאָ ליסי (צּוגעשטעלט אַ ז דעם
אַ רייַננעמען די אָ נהאַ לט דאָ קּומענטן איז ניט ּפאַ סיק ֿפאַ ר ַ
ּפאַ ציענט האָ ט באַ קּומען די באַ מערקּונגען װאָ ס בעטן די רעגּולאַ ציעס אין טײל  .))r(501זען אַ ּפּפענדיקס ֿ Cפאַ ר
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס אַ ּפליקאַ ציע.
אינֿפאָ רמאַ ציע װעגן װי אַ זױ ּפאַ ציענטן מעגן באַ קּומען אַ ַ
זײן ֿפאַ רשטעלן ֿפאַ ר ֿפעדעראַ ל ,שטאַ ט אָ דער לאָ קאַ לע ֿפאַ רזיכערּונג
 BSHSIדערוואַ רט אַ ז אַ לע ּפאַ ציענטן זאָ לן ַ
ּפראָ גראַ מען אײדער זײ װערן ֿפאַ רשטעלט ֿפאַ ר  .BSHSI FAPמען דערװאַ רט אַ ז ּפאַ ציענטן זאָ לן קאָ ּפערירן מיט אּון
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס .אינדיװידּועלע
צּושטעלן ּפאַ סיקע אּון בייַצייַטיק אינֿפאָ רמאַ ציע צּו ּ BSHSIכדי צּו באַ קּומען ַ
זײן מּוטיקט עס צּו מאַ כן ,אַ ז אַ מיטל ּכדי צּו
געזּונטערהײט ֿפאַ רזיכערּונג מּוזן ַ
ַ
ֿפייקײט צּו קױֿפן
ַ
ֿפײנאַ נשאַ ל
מיט די ַ
געזּונטערהײט אָ ּפהיטּונג סערװיסעס אּון ֿפאַ ר זײער אַ לגעמײנער ּפערזענלעכער
ַ
ֿפאַ רזיכערן אַ קסעס צּו גרעסערע
געזּונטערהײט.
ַ
אין עטלעכע סיטּואַ ציעס ,שײך שטאַ ט געזעצן מעג באַ לעסטיקן אַ דיציאָ נעלע אָ דער ֿפאַ רשיידענע ֿפאַ רֿפליכטּונגען אױף
שּפיטאָ ל מעכירעס אין די שטאַ טן .די ּכװנה ֿפּון די ּפאָ ליסי איז צּו באַ ֿפרידיקן די ֿפעדעראַ לע אּון שטאַ ט געזעץ
זײנען בלױז שײך אין עטלעכע שטאַ טן אַ ז באַ מערקט אּונטן.
באַ דערֿפענישן אין די שטאַ טן .עטלעכע הכנסות ַ
 .1עליגיביליטי קרייטיריאַ
נױטיקײט ,אּון מּוזט ניט נעמען אין חשבון
ַ
ֿפײנאַ נשאַ ל
זײן אַ ן אינדיװידּועלע באַ שטימּונג ֿפּון ַ
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס װעט ַ
נאָ כגעבן ַ
ראַ סע ,רעליגיע ,קאָ ליר ,דזשענדער ,עלטער ,חתונה סטאַ טּוס ,נאַ ציאָ נעלער שטאַ ם ,געשלעכט אָ ריענטירונג ,דזשענדער אידענטיטעט,
גענעטיק אינֿפאָ רמאַ ציע ,װעטעראַ ן סטאַ טּוס ,דיסאַ ביליטי אָ דער אַ לע אַ נדערע כאַ ראַ קטעריסטישן באַ שיצט לױט געזעץ.
.2

ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס ּפראָ גראַ ם
קאָ מּוניקאַ ציע ֿפּון דעם ַ
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס ּפראָ גראַ ם
 BSHSIװעט מאַ כן סייכלדיקע אָ נשטרענגען צּו ֿפאַ רזיכערן אַ ז די אינֿפאָ רמאַ ציע װעגן אּונדזער ַ
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס אַ ּפליקאַ ציע אּון
נענקײ ט איז גאַ נץ קלאָ ר איבערגעבן אּון איז דאָ ֿפאַ רן ּפובליק .אּונדזער ַ
ַ
זײן ֿפאַ ראַ
אּון ַ
זײנען דאָ ֿפאַ ר זען אָ דער דאַ ּונלאָ דינג אין
גלײך שּפראַ ך קיצור ,אּון בילינג אּון זאַ מלּונג ּפאָ ליסי ַ
ּפאָ ליסיַ ,
ֿפײנאַ נשאַ ל
ֿפרײ ֿפּון קאָ סט ,אַ קאָ ּפיע ֿפּון אּונדזער ַ
 .www.fa.bonsecours.comאױף בעטן ,מע נטשן װעלן באַ קּומעןןַ ,
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גלײך שּפראַ ך קיצור ,אּון אּונדזער בילינג אּון זאַ מלּונג ּפאָ ליסי  .אױף בעטן BSHSI ,װעט
אַ סיסטאַ נס אַ ּפליקאַ ציע אּון ּפאָ ליסיַ ,
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ ס יסטאַ נס װעבּפלאַ ך אַ דרעס .מענטשן קענען אױך באַ קּומען אַ סיסטאַ נס ּכדי צּו
אױך צּושטעלן מענטשן מיט אּונדזער ַ
ֿפײנאַ נשאַ ל קאַ ּונסלערס אָ דער קאַ סירער
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס אַ ּפליקאַ ציע ֿפּון אַ לע אּונדזערע ֿפאַ רשרייַבּונג ערטערַ ,
אויסֿפילן די ַ
זײנען דאָ אין די דעם ּפאַ ציענט ֿפאַ רשרייַבּונג ערטער .מענטשן מעגן
ֿפײנאַ נשאַ ל קאַ ּונסלערס אָ דער קאַ ס ירער אָ ֿפיסעס ַ
אָ ֿפיסעס .די ַ
אױך גײן אין עטלעכע ֿפּון אּונדזערע אינֿפאָ רמאַ ציע שרייַבטישן אין יעדער שּפיטאָ ל װאָ ס איז אין די רשימה בסוף ֿפּון די ּפאָ ליסי ּכדי
ֿפײ נאַ נשאַ ל קאַ ּונסלערס אָ דער קאַ סירער אָ ֿפיסעס .אַ רשימה ֿפּון די מעכירעס איז
צּו בעטן אַ סיסטאַ נס ּכדי צּו ֿפעגינען די ַ
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס
ֿפרײע קאָ ּפיע דּורך ּפאָ סטֿ ,פּון אּונדזער ַ
ַ
רײנגענּומען בסוף ֿפּון די ּפאָ ליסי .מענטשן קענען באַ קּומען אַ
אַ ַ
בײ אָ נקלינגען אּונדזער קליענט
גלײך שּפראַ ך קיצור  ,אּון בילינג אּון אּונדזער בילינג אּון זאַ מלּונג ּפאָ ליסיַ ,
אַ ּפליקאַ ציע אּון ּפאָ ליסיַ ,
סערװיס דעּפאַ רטמענט אַ ױף ( 804-342-1500 )Localאָ דער (.877-342-1500 )Toll Free
 .3עליגיביליטי ּפראָ צעס
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס.
זײן באַ נּוצט צּו באַ שלאָ סן עליגיביליטי ֿפאַ ר ַ
דעם ֿפאָ לגדיקן ּפראָ צעס װעט ַ
דעם ּפאַ ציענט דערענדיקט אַ ן אַ ּפליקאַ ציע אָ דער אַ ן אַ נדערן באַ שטימט רעּפרעזענטאַ נט .דעם ציל ֿפּון
()A
אַ ּפליקאַ ציע איז צּו רעקאָ רד די נױטוקע אינֿפאָ רמאַ ציע ּכדי צּו באַ קרעֿפטיקן די עליגיביליטי ֿפּון אַ ּפאַ ציענט
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס.
ֿפאַ ר ַ
מען מעג נּוצן אױסער אינֿפאָ רמאַ ציע מיטלען ֿפאַ ר צּושטעלן אינֿפאָ רמאַ ציע אױף אַ ּפאַ ציענט אָ דער ּפאַ ציענטן
()B
מעגלעכקײט צּו באַ צאָ לן (אַ זוי װי אַ קרעדיט סקאָ רינג).
ַ
אָ רעװ
די ּפאַ ציענטן דאַ רֿפן האָ בן אַ ן אַ קאַ ּונט באַ לאַ נס אָ דער ֿפאָ רּפלאַ נירט סערװיס מיט  BSHSIאײדער צוּולייגן
()C
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס.
ֿפאַ ר ַ
זײנען ניט ּפאַ סיק ֿפאַ ר
ּפאַ ציענטן װאָ ס אָ ּפזאָ גן צּו באַ טײלן מיט אּונדזער מעדיקאַ ל עליגיביליטי װענדאָ רס ַ
()D
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס לױט די ּפאָ ליסי .אַ לע אַ ראָ ּפרעכענּונגען צּוגעשטעלט צּו ּפאַ ציענטן אױסער די ּפאָ ליסי
ַ
זײן אָ ּפגעשאַ צט אּון באַ וויליקט אָ דער געלייקנט ,קאַ סע אױף קאַ סע.
װעלן ַ
זײן נאָ טיֿפיצירט דּורך ּפאָ סט אױב מען דאַ רף אַ דיציאָ נעל
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס װעט ַ
דעם אַ ּפליקאַ נט אױף ַ
()E
אינֿפאָ רמאַ ציע .דאָ ס בריװ װעט בעטן דעם אַ ּפליקאַ נט צּוריקקּומען די אינֿפאָ רמאַ ציע 30 ,טעג נאָ ך מען
קײן
זײן ַ
באַ קּומט דעם בריװ .אױב די אינֿפאָ רמאַ ציע איז ניט באַ קּומט אין  30ביזנעס טעג ,עס װעט ניט ַ
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס.
אַ דיציאָ נעל אַ קטיװיטעט מיט דעם אַ ּפליקאַ ציע ֿפאַ ר ַ
זײן גיך ּפראָ צעסירט אּון  BSHSIװעט מאַ כן סייכלדיקע
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס מּוזט ַ
די אַ ּפליקאַ ציע ֿפאַ ר ַ
()F
אָ נשטרענגען צּו נאָ טיֿפיצירן דעם ּפאַ ציענט ֿפּון באַ גיטיקּונג אָ דער אָ ּפלייקענּונג 60 ,טעג נאָ ך באַ קּומען אַ
דערענדיקטע אַ ּפליקאַ ציע.
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס קענען װערן
בלױז  Marylandמעכירעס :אָ ּפלייקענּונג ֿפּון אַ ּפליקאַ ציעס ֿפאַ ר ַ
()G
בײ אָ נקלינגען דעם קליענט סערװיס אױף877-342-1500 )Toll Free( :
אַ ּפּפילעד ַ
ֿ .4פאָ רגעלט באַ קרעֿפטיקּונג
זײן באַ נּוצט ּכדי צּו באַ קרעֿפטיקן די משּפחה ֿפאָ רגעלט:
די ֿפאָ לגנדיקע דאָ קּומענטן װעלן ַ
דערענדיק טע טאַ קס רעטּורנס ֿפּון הויזגעזינד ֿפּון דעם ּפאַ ציענט ֿפאַ ר דעם לעצן קאַ לענדאַ ר יאָ ר.
()A
 אױב דעם ּפאַ ציענט איז אַ זעלבסט-אַ רבעטער ,אַ קאָ ּפיע ֿפּון דעם ּפאַ ציענט לעצטע קװאַ רטע ביזנעס
ֿפײנאַ נשאַ לס אױסזאָ ג צּוזזאַ מען מיט דעם טאַ קס רעטּורן ֿפּון ֿפראָ ערדיקן יאָ ר אּון דעל
ַ
אינדיװידּועלער טאַ קס רעטּורן ֿפּון דעם ּפאַ ציענט.
דרײ לעצטנס צאָ לּונג סטאַ בז אָ דער אַ ן אױסזאָ ג ֿפּון אַ רבעטגעבערס.
ַ
()B
װײזט אָ ּפלייקענּונג אָ דער עליגיביליטי אּון באַ קּומטע סּומע.
גיייק אַ רבעטלאָ זיקייַט בענעֿפיטס בריװ װאָ ס באַ ַ
()C
גיייק סאָ שאַ ל ס עקּוריטי בריװ אָ דער גאַ נץ באַ נק אױסזאָ ג ֿפאַ ר סאָ שאַ ל סעקּוריטי דירעקט דעּפאָ סיטס.
()D
גיייק ּפענסיע אױסזאָ ג.
()E
 SNAPבריװ.
()F
נװײזן די סּומע ֿפּון קינד אָ נהאַ לט באַ קּומט.
דאָ קּומענט ֿפּון קאָ ּורט אָ דער בריװ ֿפּון ניט-קוסטאָ דיאַ ל עלטער אָ ַ
()G
רענטאַ ל הסּכמה אָ ר דאָ קּומענטן באַ קרעֿפטיקן גראָ ס רענטאַ ל ֿפאָ רגעלט.
()H
קײן אַ דיציאָ נעל אײגנטּום װאָ ס דעם
דאָ קּומענטן מיט רשימות מיטן װערט ֿפּון סטאָ קס ,באָ נדס CDs ,אָ דער ַ
()I
ּפאַ ציענט מעג האָ בן.
( ) Jגאַ נצע קאָ ּפיע ֿפּון יעדער צשעק ,שּפאָ רן אָ דער געלט מאַ רק אַ קאַ ּונטס.
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס ּפראָ גראַ ם ,עטלעכע לאָ קאַ לער סיסטעם
ווײז ֿפּון ֿפאָ רגעלט ֿפאַ ר באַ טראַ כטּונג ֿפּון דעם ּפאַ ציענט ַ
כאָ טש מען בעט באַ ַ
בײ קאַ סע ּכדי צּו ֿפאַ רזיכערן
ווײז ֿפּון ֿפאָ רגעלט .די רעגּולאַ ציעס װערן באַ האַ נדלען װערן קאַ סע ַ
 DSHרעגּולאַ ציעס מעגן דאַ רֿפן באַ ַ
דּורכֿפירּונג מיט לאָ קאַ לע סיסטעם ּ DSHפראָ גראַ מען .אױב אַ ּפאַ ציענט ֿפאָ רלייגט אַ ן אַ ּפליקאַ ציע אּון באַ געגנט דעם ֿפאָ רגעלט
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס מיט באַ זע אין די ּפרעסּומּפטיווע
באַ דאַ רֿפענּונגען לױט ּפרעסּומּפטיווע עליגיביליטי ,דעם ּפאַ ציענט װעט באַ קּומען ַ
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זײן נאָ טיֿפיצירט  60טעג װעגן זײער באַ גיטיקּונג.
קרייטיריאַ  ,אּון װעלן ַ
ּפרעסּומּפטיווע עליגיביליטי באַ קרעֿפטיקּונג
זײן
בײ דעם ּפאַ ציענט ,אָ דער װאָ ס  BSHSIהאָ ט באַ קּומען ,אַ ּפאַ ציענט קען ַ
אַ ז עס איז באַ ווייַזט דּורך די אינֿפאָ רמאַ ציע צּוגעשטעלט ַ
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס אַ ּפליקאַ ציע ,לױט די ֿפאָ לגנדיקע
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס ,אָ ן דאַ רֿפן צּו ֿפאַ רענדיקן אַ ַ
אָ נגענּומען אַ ז ּפאַ סיק ֿפאַ ר ַ 100%
צּושטאַ נדן:
()A
()B

היימלאָ ז.
ּפאַ ציענטן װערן אָ ּפגעשיקט דּורך אײנע ֿפּון די Association of Free
.Clinics
באַ טייליקּונג אין ֿפרױען אּון קינדער ּפראָ גראַ מען (.)WIC

National

()C
()D
()E
()F

(SNAP) Food Stamp Elegibility
ּפאַ ציענט איז געשטאָ רבן מיט אַ ֿ FPLפּון  200%אָ דער װײניקער אּון מיט אַ ן אּומבאַ קאַ נטן עסטײט.
ּפאַ ציענט װאָ ס איז אּונטערגעטריבן ֿפאַ ר טשאַ ּפטער  Bankruptcy 7מיט אן  FPLאּונטער  ,200%אּון

()G

אּונטערטרייַבן דאַ טע נאָ ך סעּפטעמבער .2016 ,1
מעגלעכקײט ֿפּון ּפאַ ציענט ֿפאַ ר באַ צאָ לן.
ַ
זײנען דאָ װאָ ס פאַ רקלענערן די
אַ נדערע װיכטיקע באַ ריערז ַ

 .5סּומעס אָ ּפצאָ לט אױף ּפאַ ציענטן
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס ֿפאַ ר ּפאַ סיקע סערװיסעס צּו ניט ֿפאַ רזיכערט אּון
די  FAPצּושטעלט ַ 100%
ֿפאַ רזיכערט ּפאַ ציענטן מיט אַ יאָ ריקער גראָ ס משּפחה ֿפאָ רגעלט אין אָ דער אּונטער ֿ 200%פּון די גיייקע
דלײנס ( )FPGצּונויֿפּפאַ סט יעדער יאָ ר BSHSI .אױך צּושטעלט אַ אַ ראָ ּפרעכענּונג
גײ ַ
רעמקײט ַ
ַ
ֿפעדעראַ לע אָ
ראַ טע צּו ּפאַ ציענטן װעלכער גראָ ס משּפחה ֿפאָ רגעלט איז צװישן  201%אּון ֿ 400%פּון דעם FPG
(אַ ּפּפענדיקס .)D
AGB .6
זײן אָ ּפצאָ לט מער ֿפּון דעמ AGB
אַ ּ FAPפאַ סיקער מענטש אָ דער אַ ניטֿ-פאַ רזיכערט אינדיװידּועל װעט ניט ַ
לײ נױטיק אָ ּפהיטּונג BSHSI .צּושטעלט אַ רעדּוקציע ֿפאַ ר ניט-
ֿפאַ ר נויטֿפאַ ל אָ דער אַ נדערער מעדיצאַ ַ
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס .די רעדּוקציע סּומע צּוגעשטעלט
ֿפאַ רזיכערט ּפאַ ציענטן װעלכע קװאַ ליֿפיצירן ניט ֿפאַ ר ַ
צּו די מענטשן איז די  .AGBדי  AGBװערט צּונויֿפּפאַ סט יעדער יאָ ר לױט דעם קּוק צּוריק אוֿפן באַ נּוצן
 Medicareאּון קאָ מערשאַ ל ראַ טעס ,אַ רייַננעמען קאָ -צאָ לּונגען אּון ווערטאַ ברייטן (אַ ּפּפענדיקס .)E
ּ .7פרעסּומּפטיווע עליגיביליטי באַ קרעֿפטיקּונג
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס  -װען אַ ניטֿ-פאַ רזיכערט מענטש מעג אויסמעקן אַ ז ּפאַ סיק ֿפאַ ר
ּפרעסּומּפטיווע ַ
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס אָ בער דעם מענטש האָ ט ניט צּוגעשטעלט אָ נהאַ לט דאָ קּומענטן נױטיק ּכדי צּו ֿפעסטיקן
ַ
סיקקײט .אין די קאַ סעס די סּומעס ֿפּון דעם מענטש װעגן עסטימאַ טעד פאָ רגעלט אּון/אָ דער ֿפעדעראַ ל
ַ
די ּפאַ
זײן צּוגעשטעלט דּורך אַ נדערע מיטלען ,אַ זױ װי קרעדיט אַ גענציעס ,װאָ ס װעלן
ּפאָ װערטי לעװעל קענען ַ
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס.
צּושטעלן גענּוג עװידענס צּו באַ רעכטיקן אַ ז מען זאָ לן צּושטעלן דעם מענטש מיט ַ
בײ קאַ סע אּון איז בלױז עֿפעקיטװע ֿפאַ ר דעם דאָ זיקן
סיקקײט װערט באַ שטימט קאַ סע ַ
ַ
ּפרעסּומּפטיווע ּפאַ
עּפיזאָ ד ֿפּון אָ ּפהיטּונג.
 .8עליגיביליטי ּפעריאָ ד
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס ביז  240טעג נאָ ך די דאַ טע ֿפּון ערשטן בילינג אױסזאָ ג.
ּפאַ ציענטן קענען צוּולייגן ֿפאַ ר ַ
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס ז ַײן קאַ ווערידזש איז קּוראַ נט ֿפאַ ר  240טעג
אױב דעם ּפאַ ציענט װערט באַ וויליקט ֿפאַ ר ַ
אײדער אױף ניט-שלעכט כויוו אּון אָ ֿפן באַ לאַ נס אַ קאַ ּונטס אּון  240טעג נאָ ך זײער אַ ּפליקאַ ציעאּונטערשריֿפט
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס װאָ ס קּומען צּוריק אױף סערװיסעס במשך זײן
דאַ טעּ .פאַ ציענטן באַ וויליקטט ֿפאַ ר ַ
געזּונטערהײט ֿפאַ רזיכערּונג
ַ
זײן סקרינד ֿפאַ ר ֿפעדעראַ ל ,שטאַ ט אָ דער לאָ קאַ לע
צײט װעלן ַ
 240באַ וויליקּונג ַ
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס ּפראָ גראַ ם איז ניט ֿפאַ רזיכערּונג.
ּפראָ גראַ מען אין יעדע װיזיט .דעם ַ BSHSI
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ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס .אָ בערּ ,פאַ ציענטן אין די
זײנען ּפאַ סיק ֿפאַ ר ַ
ניט-בירגער אּון בלייַביק רעזידענטן ַ
בײ קאַ סע .אױב אַ
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס קאַ סע ַ
זײן דערשאַ צן ֿפאַ ר ַ
ֿפאַ רײניקטע שטאַ טן מיט אַ װיסאַ װעלן ַ
זײן
צײט ראַ ם װעט בלױז ַ
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס ,דעם באַ גיטיקּונג ַ
ּפאַ ציענט מיט אַ װיסאַ איז באַ וויליקט ֿפאַ ר ַ
דעם ֿפאַ רן עּפיסאָ דע ֿפּון אָ ּפהיטּונג ,ניט  240טעג אײדער אָ דער נאָ ך די אַ ּפליקאַ ציע אּונטערשריֿפט דאַ טע.
ֿפײנאַ נשאַ ל אּון/אָ דער
קײן ֿפאַ רזיכערּונגַ ,
ּפאַ ציענטן דאַ רֿפן צּושטעלן אַ קאָ ּפיע ֿפּון זײער װיסאַ אּון ַ
סּפאָ נסאָ רשיּפ אינֿפאָ רמאַ ציע.
 .9באַ טײליקן צּושטעלער
בײ ניט BSHSI-צּושטעלער
זײנען צּוגעשטעלט ַ
עטלעכע מעדיקאַ לי נױטיק אּון נויטֿפאַ ל אָ ּפהיטּונג סערװיסעס ַ
זײנען ניט אַ רבעטער ֿפּון  BSHSIװאָ ס מעגן בילן באַ זּונדער ֿפאַ ר מעדיקאַ ל סערװיסעס אּון װאָ ס מעגן
װאָ ס ַ
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס ּפאָ ליסי .זען אַ ּפּפענדיקס ֿ Eפאַ ר ּפרטים װעגן די גאַ נץ רשימה ֿפּון
ניט אַ דאָ ּפטירט די ַ
צּושטעלער װאָ ס צּושטעלן נויטֿפאַ ל אָ דער אַ נדערע מעדיקאַ לי נױטיק אָ ּפהיטּונג אּון װאָ ס האָ בן ניט אַ דאָ ּפטירט
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס ּפראָ גראַ ם ֿפּון .BSHSI
דעם ַ
 .10בילינג אּון זאַ מלּונגען
װײזט די
ֿפאַ ר אַ ּונדזערע בילינג אּון זאַ מלּונגען ּפראָ צעדּורן ,ביטע זע אּונדזער בילינג אּון זאַ מלּונגען ּפאָ ליסי .די ּפאָ ליסי באַ ַ
קײן באַ צאָ לּונג .מענטשן
ּפראָ צעדּורן ֿפּון  BSHSIאּון די אויסערגעוויינלעך זאַ מלּונג האַ נדלּונגען עס קען מאַ כן אַ ױב עס איז ניטאָ ַ
קענען באַ קּומען אַ קאָ ּפיע ֿפּון אּונדזער בילינג אּון זאַ מלּונג ּפאָ ליסי אױף  .www.fa.bonsecours.comמענטשן קענען

ֿפײנאַ נשאַ ל
ֿפרײ קאָ ּפיע ֿפּון די ּפאָ ליסיֿפּון אײנע ֿפּון אּונדזערע ֿפאַ רשרייַבּונג ערטערַ ,
ַ
אױך באַ קּומען אַ
זײנען דאָ אין די
ֿפײנאַ נשאַ ל קאַ ּונסלערס אָ דער קאַ סירער אָ ֿפיסעס ַ
קאַ ּונסלערס אָ דער קאַ סירער אָ ֿפיסעס .די ַ
דעם ּפאַ ציענט ֿפאַ רשרייַבּונג ערטער .מענטשן מעגן אױך גײן אין עטלעכע ֿפּון אּונדזערע אינֿפאָ רמאַ ציע
שרייַבטישן אין יעדער שּפיטאָ ל װאָ ס איז אין די רשימה בסוף ֿפּון די ּפאָ ליסי ּכדי צּו בעטן אַ סיסטאַ נס ּכדי צּו
ֿפרײע קאָ ּפיע דּורך ּפאָ סטֿ ,פּון
ַ
ֿפײנאַ נשאַ ל קאַ ּונסלערס אָ דער קאַ סירער אָ ֿפיסעס .מענטשן קענען באַ קּומען אַ
ֿפעגינען די ַ
גלײך שּפראַ ך קיצור ,אּון בילינג אּון אּונדזער בילינג אּון זאַ מלּונג ּפאָ ליסי,
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס אַ ּפליקאַ ציע אּון ּפאָ ליסיַ ,
אּונדזער ַ
בײ אָ נקלינגען אּונדזער קליענט סערװיס דעּפאַ רטמענט אַ ױף ( 804-342-1500 )Localאָ דער (.877-342-1500 )Toll Free
ַ

בלױז  Marylandשּפיטאָ ל מעכירעס :אין דערצּו ֿפּון די ֿפאַ רגאַ נגענע ּפראָ צעדּורן אּון באַ דערֿפענישן ,עטלעכע
אַ דיציאָ נעלע ּפראָ צעדּורן צוּולייגן צּו ּפאַ ציענטן װאָ ס זּוכן באַ האַ נדלונג אין  BSHSI Marylandשּפיטאָ ל מעכירעס.


ּפאַ ציענטן דאַ רֿפן װערן נאָ טיֿפיצירט אין אַ ”שּפיטאָ ל אינֿפאָ רמאַ ציע בלאַ ט“ די ֿפאַ רגאַ נגענע אינֿפאָ רמאַ ציע,
אַ זױ װי )1( :אינסטרּוקציעס װעגן װי אַ זױ צּו צוּולייגן צּו דעם Maryland Medical Assistance
 Programאּון אַ לע אַ נדערע ּפראָ גראַ מען װאָ ס מעגן העלֿפן באַ צאָ לן דעם ביל; ( )2קאָ נטאַ קט אינֿפאָ רמאַ ציע
ֿפאַ ר די  ;Maryland Medical Assistance Programאּון ( )3אַ ן אױסדרּוקן אױסזאָ ג ,װער שײך ,אַ ז
רײנגענּומען אין דעם שּפיטאָ ל ביל אּון װערן בילעד באַ זּונדער .די שּפיטאָ ל
זײנען ניט אַ ַ
ֿפיזישאַ ן באַ ֿפױלּונגען ַ
זײן צּוגעשטעלט צּום ּפאַ ציענט ( )aאײדער אּונטערטרייַבן; ( )bמיט דעם שּפיטאָ ל
אינֿפאָ רמאַ ציע בלאַ ט דאַ רף ַ
בײ בעטן.
ביל; אּון (ַ )c

בײ די of Directors
די ּפאָ ליסי איז באַ וויליקט ַ

.BSHSI Board

ֿפאַ ר אַ ּונדזערע בילינג אּון זאַ מלּונגען ּפראָ צעדּורן ,ביטע זע אּונדזער בילינג אּון זאַ מלּונגען ּפאָ ליסי.
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A אַ ּפּפענדיקס
 אַ ראָ ּפרעכענּונגAGB
 אָ דער אָ נקליגען אױף קליענטwww.fa.bonsecours.com  אַ ראָ ּפרעכענּונג איז ֿפאַ ראַ נען איןAGB מער אינֿפאָ רמאַ ציע װעגן דעם
.1-877-342-1500 )Toll Free(  אָ דער804-342-1500 )Local( סערװיס אין
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אַ ּפּפענדיקס B
דלײנס
גײ ַ
רעמקײט ַ
ַ
ֿ FEDERAL POVERTY GUIDELINESפעדעראַ לע אָ
דלײנס:
גײ ַ
רעמקײט ַ
ַ
די טאַ בעלע אּונטן איז באַ זירט אױף די ֿ 2019פעדעראַ לע אָ
 #מענטשן אין משּפחה
הויזגעזינד:

 48שכייניש ֿפ.ש .שטאַ טן
אּון .D.C

FPL 200%

FPL 300%

FPL 400%

1

12,490$

24,980$

37,470$

49,960$

2

16,910$

33,820$

50,730$

67,640$

3

21,330$

42,660$

63,990$

85,320$

4

25,750$

51,500$

77,250$

103,000$

5

30,170$

60,340$

90,510$

120,680$

6

34,590$

69,180$

103,770$

138,360$

7

39,010$

78,020$

117,030$

156,040$

8

43,430$

86,860$

130,290$

173,720$

יעדער אַ דיציאָ נעלער
ּפערזאָ ן

4,420$

8,840$

13,260$

17,680$
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אַ ּפּפענדיקס C

ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס אינֿפאָ רמאַ ציע
באַ קּומען ַ

ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס אַ ּפליקאַ ציע אױף  ,www.fa.bonsecours.comאַ רעגיסטראַ ר
ּפאַ ציענטן קענען באַ קּומען אַ ַ
בײ אָ נקלינגען קליענט סערװיס אױף
ֿפײנאַ נשאַ ל קאַ ּונסעלאָ ר אין אײנע ֿפּון אּונדזערע שּפיטאָ ל מעכירעס אָ דער ַ
אַ דער ַ
( 804-342-1500 )Localאָ דער (ֿ .877-342-1500 )Toll Freeפאַ ר ּפאַ ציענטן אין  ,Marylandדי שטאַ ט געזעץ
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס ,די אַ ּפליקאַ ציע קען אױך װערן געֿפּונען אין די URL
דאַ רף אַ ֿפאַ רשיידענע אַ ּפליקאַ ציע ֿפאַ ר ַ
בײ אָ נקלינגען די זעלבע טעלעֿפאָ ן נּומערס.
אָ דער ַ
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D אַ ּפּפענדיקס
סּומעס אָ ּפצאָ לט אױף ּפאַ ציענטן
אַ ראָ ּפרעכענּונג
FPL 301-400%
68%

אַ ראָ ּפרעכענּונג
FPL 201-300%
72%

אַ ראָ ּפרעכענּונג
FPL 200%=<
100%

לאָ קאַ לער מאַ רק

79%

83%

100%

Hampton

79%

83%

100%

Kentucky

79%

83%

100%

Rappahannock

79%

83%

100%

Richmond

84%

88%

100%

South Carolina

Baltimore
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אַ ּפּפענדיקס E
בײ  BSHSIמאַ רק
אַ לגעמײנע סּומעס בילעד ַ

BSHSI Market

AGB

Baltimore

זען אּונטן*

Hampton

25%

Kentucky

**25%

Rappahannock

25%

Richmond

25%

South Carolina

**20%

זײנען רעגיסטרירט אַ ז ”זעלבסט-צאָ לּונג“ װעלן
ֿפרײ שטייענדיק נויטֿפאַ ל צימער ּפאַ ציענטן װאָ ס ַ
אַ לע אַ קּוטע אּון ַ
באַ קּומען די  )Amounts Generally Billed (AGBאַ ראָ ּפרעכענּונג ,װאָ ס איז ֿפריער באַ קאַ נט אַ ז Community
 .)Service Adjustment (CSAמיט באַ סע אין די ֿפאַ רגאַ נגענע טאַ בעלעּ ,פאַ ציענטן רעגיסטערעד אַ ז זעלבסט-
זײן בילעד דעם באַ שטימט ּפראָ צענט ֿפּון גראָ ס אָ ּפצאָ לּונגען אין די רשימה,
צאָ לּונג“ װערן ַ

.APPENDIX E

**ֿ Bon Secoursפיזישאַ ן ֿפירּונגען אין  ,South Carolina, Kentuckyאּון  Marylandצּושטעל ניט דעם AGB
אַ ראָ ּפרעכענּונג .די ֿפיזישאַ ן ֿפירּונגען צּושטעלן אַ  50%אַ ראָ ּפרעכענּונג ֿפאַ ר זעלבסט-צאָ לּונג ּפאַ ציענטן.
Baltimore
Bon Secours Hospital
21223 West Baltimore Street | Baltimore, MD 2000
זײן אָ ּפצאָ לט אױף
* אַ ז די  Marylandגעזעץ אּון ֿפעדעראַ לע טאַ קס געזעץ לימיט די סּומעס װאָ ס קענען ַ
ּפאַ ציענטן ,אַ ן ּ FAPפאַ סיקע אינדיװידּועל אָ דער אַ ניטֿ-פאַ רזיכערט מענטש װעל ניט װערן אָ ּפצאָ לט מער װי
בײ די Maryland Health
די װױניקסטער ֿפּון די  AGBאָ דער דעם רעגולאַ טעד אָ ּפצאָ ל געשטעלט ַ
ֿ Services Cost Review Commissionפאַ ר נויטֿפאַ ל אָ דער אַ נדערע מעדיקאַ לי נױטיק אָ ּפהיטּונג.

Hampton
Bon Secours Maryview Medical Center
23707 High Street | Portsmouth, VA 3636
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Mary Immaculate Hospital
23602 Bernardine Drive | Newport News, VA 2
Bon Secours DePaul Medical Center
23505 Kingsley Lane | Norfolk, VA 150
Kentucky
Our Lady of Bellefonte Hospital
41101 St. Christopher Drive | Ashland, KY
Rappahannock
Bon Secours Rappahannock General Hospital
22482 Harris Road | Kilmarnock, VA 101
Richmond
Mary’s Hospital .ST
23226 Bremo Road | Richmond, VA 5801
Memorial Regional Medical Center
23116 Atlee Road | Mechanicsville, VA 8260
Richmond Community Hospital
23223 N. 28th Street | Richmond, VA 1500
Francis Medical Center .ST
23114 St. Francis Boulevard | Midlothian, VA 13710
South Carolina
ST. Francis Downtown
29601 St. Francis Drive | Greenville, SC 1
ST. Francis Eastside
29615 Commonwealth Drive | Greenville, SC 125
ST. Francis Millennium
29607 Innovation Drive | Greenville, SC 2
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אַ ּפּפענדיקס F
באַ טײליקן צּושטעלער
ֿפאַ ר אַ גאַ נץ רשימה ֿפּון ֿפיזישאַ נס װאָ ס צּושטעלן נויטֿפאַ ל אָ דער אַ נדערע מעדיקאַ לי נױטיק אָ ּפהיטּונג אּון װאָ ס האָ בן
ֿפײנאַ נשאַ ל אַ סיסטאַ נס ּפראָ גראַ ם ֿפּון  ,BSHSIביטע װיזיט .www.fa.bonsecours.com
ניט אַ דאָ ּפטירט דעם ַ
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