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MEMORIAL HERMANN SURGICAL HOSPITAL KINGWOOD
നയം
നയത്തിന്റെ പേര്:

സാമ്പത്തിക സഹായ നയം

പ്േസിദ്ധീകരണ തീയതി:
േതിപ്പ്:

02/11/2019
3

നയത്തിന്റെ ഉപേശ്യം:
സവന്തം കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കുള്ളിൽ Memorial Hermann Surgical Hospital Kingwood
(“MHSHK”) പസവനം നൽകുന്നവർക്ക് പവണ്ട സാമ്പത്തിക േിന്തുണ
തിരിച്ചറിയുന്നതിനും നൽകുന്നതിനും ഉള്ള ഒരു പ്കമാനുഗതമായ രീതി
നിഷ്ക് ക്കർഷ്കിക്കുകയാണ് ഈ സാമ്പത്തിക സഹായ നയത്തിന്റെ (“FAP”) ഉപേശ്യം.
Memorial Hermann Health System (MHHS)-ന്റെ ഒഴിവാക്കൽ ഉപേശ്യം
വിേുലമാക്കുന്നതിന് പസവനം നൽകുന്ന, MHHS-ൻന്ററ ഒരു അനുബന്ധസഥാേനമാണ്
MHSHK. ഇപെണൽ ന്ററവനയൂ പകാഡ് ന്റസക്ഷൻ §501(c)(3) സ് പറ്ററ്റ് ലലസൻസുള്ള
ആശ്ുേപ്തികളാണ് MHHS പ്േവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് . ഈ ആശ്ുേപ്തികൾ, ഹാരിസ് , പമാണ്ട്
പഗാന്റമറി, പ ാർട്ട് ന്റബൻഡ് (Harris, Montgomery, Fort Bend) എന്നിവിടങ്ങളിന്റലയും
ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള കൗണ്ടികളിന്റലയും ആപരാഗയ േരിചരണ ആവശ്യകതകൾ നിറപവറ്റുന്നു.
േണമടയ് ക്കുന്നതിനുള്ള പരാഗിയുന്റട പശ്ഷ്കി േരിഗണിക്കാന്റത, അടിയന്തിര അന്റല
െ ങ്കിൽ
ലവദ്യേരമായി ആവശ്യമായ പസവനങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള, ഇൻഷ്കൂറൻസ് ഇല
െ ാത്തവരും
പവണ്ടപ്ത ഇൻഷ്കൂറൻസ് േരിരക്ഷ ഇല
െ ാത്തവരുമായ വയക്തികൾക്ക് , വിപവചനമില
െ ാന്റത,
സാമ്പത്തിക സഹായത്തിന്റെ രൂേത്തിൽ, കമ്മ്യൂണിറ്റി ആനുകൂലയങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ
MHSHK പ്േതിജ്ഞാബദ്ധമാണ് .
വയാേ് തി:
MHHS- ന്റെ ഒഴിവാക്കൽ ഉപേശ്യം കൂടുതൽ പേർക്ക് പ്േപയാജനന്റപ്പടുന്നതിനായി
പസവനമനുഷ്ക് ഠിക്കുന്ന സ് പറ്ററ്റ് ലലസൻസുള്ള ഒരു ആശ്ുേപ്തി സംവിധാനമായ Memorial
Hermann Surgical Hospital Kingwood-ന് ഈ FAP ബാധകമാണ് .

നയ പ്േസ് താവന:
1. MHSHK മൂലയങ്ങളായ സഹാനുഭൂതി, കാരയാധീശ്തവം എന്നിവയ് ക്ക് അനുസൃതമായി,
സഹായം ആവശ്യമുള്ള പരാഗികൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുക എന്നതാണ്
MHSHK-യുന്റട നയം. കൂടുതലായി, MHSHK ലഭയമാക്കുന്ന അടിയന്തിര അന്റല
െ ങ്കിൽ
ലവദ്യേരമായി ആവശ്യമുള്ള േരിചരണത്തിനായി പരാഗികൾക്ക് സാമ്പത്തിക
സഹായംനൽകുന്നതിനുള്ള ഒരു ചട്ടക്കൂട് നൽകുകയാണ് ഈ FAP-യുന്റട ഉപേശ്യം.
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2. നിർേിഷ്ക് ട മാനദ്ണ്ഡവും അപേക്ഷാ പ്േപ്കിയയും ഈ FAP നിഷ്ക് ക്കർഷ്കിക്കുന്നു,
ലഭയമാക്കിയ പസവനങ്ങൾക്ക് മുഴുവനായി േണമടയ് ക്കാൻ കഴിവില
െ ാത്ത
വയക്തികൾക്ക് , ഈ നിർേിഷ്ക് ട മാനദ്ണ്ഡത്തിനും അപേക്ഷാ പ്േപ്കിയയ് ക്കും കീഴിൽ
MHSHK സാമ്പത്തിക േിന്തുണ നൽകും.
3. MHSHK നൽകുന്ന എല
െ ാ അടിയന്തിര അന്റല
െ ങ്കിൽ ലവദ്യേരമായി ആവശ്യമായ
േരിചരണത്തിനും ഈ FAP ബാധകമാണ് . ആശ്ുേപ്തിക്ക് േുറത്തുള്ള ലവദ്യ പസവന
ദ്ാതാക്കൾ ഈ FAP അനുസരിക്കാൻ ബാധയസഥരല
െ , ിസിഷ്കയൻ പസവനങ്ങൾക്കും
ഇത് ബാധകമല
െ . ആശ്ുേപ്തി ന്റ സിലിറ്റിയിൽ അടിയന്തിര അന്റല
െ ങ്കിൽ
ലവദ്യേരമായി ആവശ്യമുള്ള മറ്റ് േരിചരണം നൽകുന്ന, ഈ FAP-യുന്റട ഭാഗമായി
േരിരക്ഷയുള്ള ദ്ാതാക്കളുന്റട ലിസ് റ്റും ഈ FAP-യുന്റട ഭാഗമായി േരിരക്ഷയില
െ ാത്ത
ദ്ാതാക്കളുന്റട ലിസ് റ്റും ഇനിപ്പറയുന്ന വിലാസത്തിലുള്ള ഞങ്ങളുന്റട ന്റവബ് ലസറ്റിൽ
കാണാവുന്നതാണ് : http://www.memorialhermannkingwood.com/financial-assistanceprogram/. അടിയന്തിര വിഭാഗത്തിലും പഹാസ് േിറ്റൽ രജിസ് പപ്ടഷ്കൻ ഏരിയകളിലും,
അഭയർത്ഥിക്കുകയാന്റണങ്കിൽ, ഈ പഡാകയുന്റമെുകളുന്റട സൗജനയ കടലാസ്
േകർപ്പുകൾ ലഭയമാകും. തോൽ വഴിപയാ (281) 312-4012 എന്ന നമ്പറിൽ അന്റല
െ ങ്കിൽ
281-312-4000 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് , ഓേ് ഷ്കൻ 5 അമർത്തുക വഴിപയാ സൗജനയ
കടലാസ് േകർപ്പുകൾ ലഭയമാകും.
4. സാമ്പത്തിക സഹായവുമായി ബന്ധന്റപ്പട്ട് , ഡിസ് കൗണ്ട് തുക എന്റന്തങ്കിലും
ഉന്റണ്ടങ്കിൽ, അത് കണക്കാക്കുന്നതിന് MHSHK ഉേപയാഗിക്കുന്ന മാനദ്ണ്ഡം, MHSHK
പസവനം നൽകുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കുള്ളിൽ FAP-ക്ക് വിേുലമായ പ്േചാരണം
നൽകുന്നതിന് MHSHK ലകന്റക്കാള്ളുന്ന നടേടിപ്കമങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക
സഹായത്തിനുള്ള അർഹത നിർണ
ണ യിക്കുന്നതിന് MHSHK ഉേപയാഗിക്കുന്ന
നടേടിപ്കമം, സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുള്ള അപേക്ഷയുമായി ബന്ധന്റപ്പട്ട
നടേടിപ്കമം എന്നിവ ഈ FAP വിവരിക്കുന്നു. പേയ് ന്റമെ് നൽകാതിരിക്കുന്ന
സാഹചരയത്തിൽ MHSHK ലകന്റക്കാപണ്ടക്കാവുന്ന നടേടികൾ, MHSHK ബില
െ ിംഗും
േണമീടാക്കലും സംബന്ധിച്ച നയം എന്ന പേരിലുള്ള മന്ററ്റാരു നയത്തിൽ
വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. http://www.memorialhermannkingwood.com/financial-assistanceprogram/, എന്ന MHSHK ന്റവബ് ലസറ്റിൽ ഈ നയം ഡൗൺപലാഡ്
ന്റചയ്യാവുന്നതാണ് , അന്റല
െ ങ്കിൽ അതയാഹിത വിഭാഗത്തിലും ആശ്ുേപ്തി രജിസ് പപ്ടഷ്കൻ
സഥലങ്ങളിലും ഇതിന്റെ സൗജനയ കടലാസ് േകർപ്പ് ലഭയമാണ് . തോൽ വഴിപയാ (281)
312-4012 എന്ന നമ്പറിൽ അന്റല
െ ങ്കിൽ 281-312-4000 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് , ഓേ്
ഷ്കൻ 5 അമർത്തുക വഴിപയാ സൗജനയ കടലാസ് േകർപ്പുകൾ ലഭയമാകും.
5. സാമ്പത്തിക സഹായത്തിന് പയാഗയത ഉണ്ടാകുന്നതിന് , പരാഗികൾ ഒരു സാമ്പത്തിക
സഹായ അപേക്ഷ േൂരിപ്പിക്കുകയും, ഇക്കാരയം ന്റതളിയിക്കുന്ന പരഖകൾന്റക്കാപ്പം അത്
സമർപ്പിക്കുകയും പവണം. നിങ്ങൾ സാമ്പത്തിക സഹായം അഭയർത്ഥിക്കുന്ന
പസവനങ്ങൾക്കായി ആദ്യ ബില
െ ിംഗ് പ്േസ് താവന അയച്ച തീയതി കഴിഞ്ഞ് 240
ദ്ിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുള്ള അപേക്ഷകൾ
സമർപ്പിപക്കണ്ടതാണ് . നടേടിപ്കമ വിഭാഗം 9-ൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്േകാരം
ഒഴിവാക്കലുകൾ അനുവദ്ിക്കന്റപ്പടും. നിലവിൽ ബാധകമാകുന്നപതാ ഭാവിയിൽ
ബാധകമാപയക്കാവുന്നപതാ ആയ ഏന്റതാരു ന്റ ഡറൽ, സ് പറ്ററ്റ് അന്റല
െ ങ്കിൽ തപേശ്
നിയമങ്ങൾക്കും പമൽ ഈ FAP-ക്ക് പ്േഥമഗണന ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല
െ .
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6. അർഹതയുള്ള എല
െ ാ േരിചരണ എപ്പിപസാഡുകൾക്കും, അർഹമായ സാമ്പത്തിക
സഹായ കിഴിവിനുപശ്ഷ്കം തിരിച്ചടയ് പക്കണ്ടതായി കണക്കാക്കിയ തുകയിലധികമായി
പരാഗി അടച്ചിട്ടുള്ള തുക തിരിന്റക നൽകും.
7. FAP-ക്ക് അർഹതയുപണ്ടാ എന്ന് നിർണ
ണ യിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പ്ശ്മങ്ങൾ MHSHK
നടത്തിയിട്ടുപണ്ടാ എന്ന് നിർണ
ണ യിക്കുന്നതിനുള്ള അന്തിമ അധികാരം MHSHK
പേഷ്കയെ് ബിസിനസ
സ ് ഓ ീസിൽ നിക്ഷിേ് തമാണ് . സഹാനുഭൂതി, കാരയാധീശ്തവം
എന്നീ മൂലയങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി, MHSHK-യുന്റട കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ആനുകൂലയങ്ങൾ
നൽകാൻ ഉപേശ്ിച്ചുള്ളതാണ് ഈ FAP. ഈ FAP-യുന്റട അസ് തിതവം, ഏന്റതങ്കിലുന്റമാരു
പരാഗിക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകണം എന്ന് നിഷ്ക് കർഷ്കിക്കുന്നില
െ , അതുപോന്റല
തന്റന്ന എന്റന്തങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കരാർേരമായ അവകാശ്ങ്ങപളാ ബാധയതകപളാ
സൃഷ്ക് ടിക്കുന്നുമില
െ . ഭാവിയിൽ MHSHK ഈ FAP േരിഷ്ക് ക്കരിപച്ചക്കാം, അതിന്റന
ഡയറക് ടർ പബാർപഡാ, സവന്തം വിപവചനാധികാര പ്േകാരം നിപയാഗിക്കുന്ന
വയക്തിപയാ അംഗീകരിക്കുകയും ന്റചയ് പതക്കാം.
8. ഇവിന്റട പ്േസ് താവിച്ചിട്ടുള്ള നയങ്ങളും നടേടിപ്കമങ്ങളും ന്റടക് സാസ് സ് പറ്ററ്റിന്റെ
ചട്ടങ്ങളും I.R.C §501(r)-ഉം അതുമായി ബന്ധന്റപ്പട്ട മാർഗ
ഗ നിർപേശ്വും
ോലിക്കുന്നതിന് ഉപേശ്ിച്ചുള്ളതാണ് .

വയവസഥകളും നിർവചനങ്ങളും:
1. അപേക്ഷ: സാമ്പത്തിക േിന്തുണ ലഭിക്കുന്നതിന് പരാഗി േൂരിപ്പിപക്കണ്ട ഒരു
അപേക്ഷ എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം.
2. അപേക്ഷാ കാലയളവ് : അപേക്ഷാ കാലയളവിൽ, MHSHK, സാമ്പത്തിക
സഹായത്തിനായുള്ള അപേക്ഷ സവീകരിക്കുകയും, പപ്ോസസ
സ ് ന്റചയ്യുകയും
ന്റചയ്യുന്നു. വയക്തിക്ക് േരിചരണം നൽകിയ ദ്ിവസം മുതൽ അപേക്ഷാ കാലയളവ്
ആരംഭിക്കുകയും, േരിചരണത്തിനായുള്ള ആദ്യ ബില
െ ിംഗ് പ്േസ് താവനയുന്റട തീയതി
കഴിഞ്ഞ് 240-മന്റത്ത ദ്ിവസംഅവസാനിക്കുകയും ന്റചയ്യുന്നു.
3. ന്റോതുന്റവ ബിൽ ന്റചയ്യന്റപ്പടുന്ന തുകകൾ (AGB): ഇൻഷ്കൂറൻസുള്ള പരാഗികൾക്ക്
ന്റോതുന്റവ ബിൽ ന്റചയ്യന്റപ്പടുന്ന തുകയിൽ (AGB) കൂടുതലായി, അടിയന്തിര
അന്റല
െ ങ്കിൽ ലവദ്യേരമായി അതയാവശ്യമായ േരിചരണത്തിനായി, സാമ്പത്തിക
സഹായത്തിന് അർഹരായ പരാഗികളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്നതല
െ .
a. “ലുക്ക് -ബാക്ക് ” രീതി ഉേപയാഗിച്ചാണ് MHSHK-യുന്റട AGB ശ്തമാനം
കണക്കാക്കുന്നത് , പസവന പേയ് ന്റമെിനായി അനുവദ്ിച്ചിട്ടുള്ള ന്റമാത്തം
Medicare-ന്റന, മുമ്പന്റത്ത 12 മാസ കാലപത്തക്കായുള്ള ന്റക
െ യിമുകളുന്റട
ന്റമാത്ത തുകകൾ ന്റകാണ്ട് ഹരിക്കുകയാണ് ഈ രീതിയിൽ ന്റചയ്യുന്നത് .
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AGB-പയക്കാൾ അധികമായി പരാഗികളിൽ നിന്ന് നിരക്ക്
ഈടാക്കിയിട്ടിന്റല
െ ന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ, സാമ്പത്തിക േിന്തുണയ് ക്ക് അർഹരായ
പരാഗികൾക്ക് നൽകന്റപ്പടുന്ന ഡിസ് കൗണ്ടുകൾ, AGB ശ്തമാന
നിരക്കുമായി തട്ടിച്ചുന്റകാണ്ട് അവപലാകനം ന്റചയ്യും.
b. ന്റതളിവ് എ - FAP-യുന്റട ന്റോതുന്റവ ബിൽ ന്റചയ്യന്റപ്പടുന്ന തുകകൾ
(AGB) എന്നതിൽ AGB ശ്തമാനങ്ങൾ കാണാവുന്നതാണ് .
c. േരിഷ്ക് ക്കരിക്കന്റപ്പട്ട AGB ശ്തമാനങ്ങൾ, വാർഷ്കികാടിസഥാനത്തിൽ
കണക്കാക്കുകയും, കലണ്ടർ വർഷ്കം ആരംഭിച്ച് കഴിഞ്ഞ് 120-മന്റത്ത
ദ്ിവസപത്താന്റട ബാധകമാക്കന്റപ്പടുകയും ന്റചയ്യും.
4. വാർഷ്കിക ന്റമാത്ത ഗാർഹിക വരുമാനം: കുടുംബത്തിന്റെ വാർഷ്കിക വരുമാനവും,
എല
െ ാ ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള നികുതി നൽകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള േണ
ആനുകൂലയങ്ങളും കൂട്ടിയ തുകയിൽ നിന്ന് , കുട്ടികൾക്കായുള്ള സഹായങ്ങൾക്ക്
നൽകിയ പേയ് ന്റമെുകൾ കുറച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന, യുലണറ്റഡ് സ് പറ്ററ്റ് സ് ഇപെണൽ
ന്ററവനയൂ സർവീസിന് റിപപ്പാർട്ട് ന്റചപയ്യണ്ട തുക. സമ്പാദ്യം, ന്റതാഴിലില
െ ായ് മാ
പവതനം, പജാലിക്കാർക്കുള്ള നഷ്ക് ടേരിഹാരം, സാമൂഹയ സുരക്ഷ, സേ
െ ിന്റമെൽ
ന്റസകയൂരിറ്റി വരുമാനം, ന്റോതുജന സഹായം, വപയാജനങ്ങൾക്കുള്ള പവതനം,
സർലവവർ ആനുകൂലയങ്ങൾ, ന്റേൻഷ്കൻ അന്റല
െ ങ്കിൽ റിട്ടയർന്റമെ് വരുമാനം,
േലിശ്, ഓഹരി വിഹിതങ്ങൾ, ജീവനാംശ്ം, കുട്ടികൾക്കുള്ള സഹായങ്ങൾ മറ്റ്
ഉറവിടങ്ങൾ എന്നിവന്റയാന്റക്ക ഗാർഹിക വരുമാനത്തിൽ ഉൾന്റപ്പടും, എന്നാൽ
ഇവയിൽ മാപ്തമായി ചുരുക്കിയിട്ടുമില
െ .
5. തിരന്റഞ്ഞടുക്കാനധികാരമുള്ള പസവനങ്ങൾ: ന്റേന്റട്ടന്നുള്ള േരിചരണം
ആവശ്യമില
െ ാത്ത അവസഥ ചികിത്സിക്കുന്നതിനുള്ള പസവനങ്ങൾ.
തിരന്റഞ്ഞടുക്കാനധികാരമുള്ള പസവനങ്ങളിൽ, പരാഗിക്ക് പ്േപയാജനന്റപ്പടുന്നവയും,
എന്നാൽ അടിയന്തിരമായി ആവശ്യമില
െ ാത്തതുമായ നടേടിപ്കമങ്ങൾ ഉൾന്റപ്പടുന്നു,
ഇവയിൽ ലവദ്യേരമായി ആവശ്യമുള്ള പസവനങ്ങളും ലവദ്യേരമായി
ആവശ്യമില
െ ാത്ത പസവനങ്ങളും ഉൾന്റപ്പടും. ഇത്തരം പസവനങ്ങൾക്ക്
ഉദ്ാഹരണങ്ങളാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ആപരാഗയ ഇൻഷ്കൂറൻസ് േ
െ ാനുകളുന്റട
േരിരക്ഷയിൽ വരാത്ത, രൂേഭംഗി ന്റമച്ചന്റപ്പടുത്തുന്നതിന് പവണ്ടി മാപ്തമായി
ന്റചയ്യന്റപ്പടുന്ന പകാസ് ന്റമറ്റിക് ശ്സ് പ്തപ്കിയയും ദ്ന്ത ശ്സ് പ്തപ്കിയയും.
തിരന്റഞ്ഞടുക്കാനധികാരമുള്ള പസവനങ്ങളിൽ ലവദ്യേരമായുള്ള ആവശ്യം
അല
െ ാത്തവ, സാമ്പത്തിക സഹായത്തിന് േരിഗണിക്കന്റപ്പടില
െ .
6. അടിയന്തിര പസവനങ്ങൾ: മതിയായ മാപ്തയിൽ തീപ്വതയുള്ള കടുത്ത
പരാഗലക്ഷണങ്ങൾ (കടുത്ത പവദ്ന ഉൾന്റപ്പന്റട) ഉള്ള ഒരു ആപരാഗയ സഥിതിയിലുള്ള
ഒരു പരാഗിക്ക് നൽകന്റപ്പടുന്ന പസവനങ്ങൾ; ഇത്തരത്തിലുള്ള പരാഗിക്ക് അടിയന്തിര
ലവദ്യ സഹായം നൽകാതിരുന്നാൽ, പരാഗിയുന്റട (അന്റല
െ ങ്കിൽ ഗർഭിണിയായ
സ് പ്തീയുന്റട കാരയത്തിൽ, സ് പ്തീപക്കാ അവരുന്റട ഗർഭസഥ ശ്ിശ്ുവിപനാ) ആപരാഗയം
നയായമായും പ്േതിസന്ധിയിലാകും അന്റല
െ ങ്കിൽ ശ്ാരീരിക പ്േവർത്തനങ്ങൾക്ക്
ഗുരുതരമായ ലവകലയമുണ്ടാകും അന്റല
െ ങ്കിൽ ശ്രീരത്തിന്റെ ഏന്റതങ്കിലും
അവയവത്തിപനാ ഭാഗത്തിപനാ ഗുരുതരമായ ലവകലയമുണ്ടാകും.
7. അസാധാരണ േണമീടാക്കൽ നടേടികൾ (ECA-കൾ): നിയമേരമായ അന്റല
െ ങ്കിൽ
ജുഡീഷ്കയൽ പ്േപ്കിയ ആവശ്യന്റപ്പടുന്ന േണമീടാക്കൽ നടേടികളാണിത് , ഇവയിൽ
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മന്ററ്റാരു കക്ഷിക്ക് കടം വിൽക്കുന്നപതാ, ന്റപ്കഡിറ്റ് ഏജൻസികൾപക്കാ ബയൂപറാകൾപക്കാ
പ്േതികൂല വിവരങ്ങൾ റിപപ്പാർട്ട് ന്റചയ്യുന്നപതാ പോലുള്ള മറ്റ് നടേടികളും ഉൾന്റപ്പടാം.
ECA-കളിൽ MHSHK ഏർന്റപ്പടുകപയാ ECA-കളിൽ ഏർന്റപ്പടാൻ അതിൻന്ററ
കളക്ഷനുകൾ ന്റവണ്ടർമാന്റര അനുവദ്ിക്കുകപയാ ന്റചയ്യുന്നില
െ . MHSHK-യുന്റട
േണമീടാക്കൽ നയങ്ങളുമായി ബന്ധന്റപ്പട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ, MHSHK ബില
െ ിംഗും
േണമീടാക്കലും സംബന്ധിച്ച നയം എന്ന പേരിലുള്ള MHSHK-യുന്റട നയത്തിൽ
കാണാവുന്നതാണ് ; ഈ നയത്തിന്റെ സൗജനയ േകർപ്പുകൾ ഓൺലലനിൽ
ഇനിപ്പറയുന്ന വിലാസത്തിൽ ലഭയമാണ് :
http://www.memorialhermannkingwood.com/financial-assistance-program/
എമർജൻസി വിഭാഗത്തിലും ആശ്ുേപ്തി രജിസ് പപ്ടഷ്കൻ സഥലങ്ങളിലും
അഭയർത്ഥിക്കുകപയാ (281) 312-4012 എന്ന നമ്പറിപലാ 281-312-4000 എന്ന നമ്പറിപലാ
വിളിച്ചുന്റകാണ്ട് ഓേ് ഷ്കൻ 5 തിരന്റഞ്ഞടുക്കുകപയാ ന്റചയ് താൽ സൗജനയ കടലാസ്
േകർപ്പുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് .
8. കുടുംബം: പരാഗി, പരാഗിയുന്റട ജീവിതേങ്കാളി/സിവിൽ യൂണിയൻ േങ്കാളി, പരാഗിയുന്റട
രക്ഷിതാക്കൾ അന്റല
െ ങ്കിൽ രക്ഷാകർത്താക്കൾ (പരാഗി പ്ോയേൂർത്തിയാകാത്ത
വയക്തിയാന്റണങ്കിൽ), പരാഗിയുന്റട അന്റല
െ ങ്കിൽ രക്ഷിതാക്കളുന്റട ആദ്ായ നികുതി
റിപട്ടണിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന, പരാഗിയുന്റടപയാ പരാഗിയുന്റട രക്ഷിതാക്കളുന്റടപയാ
രക്ഷാകർത്താക്കളുന്റടപയാ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ആപ്ശ്ിതർ.
9. ന്റ ഡറൽ ദ്ാരിപ്ദ്യ പരഖ (“FPL”): ദ്ാരിപ്ദ്യ പരഖയിലാന്റണന്ന് വയക്തിന്റയന്ന്
േരിഗണിക്കന്റപ്പടുന്ന വരുമാന നില. കുടുംബ യൂണിറ്റിന്റെ വലുപ്പം അനുസരിച്ച് ഈ
വരുമാന നില വയതയാസന്റപ്പടുന്നു. യുലണറ്റഡ് സ് പറ്ററ്റ് സ് ഡിപ്പാർട്ട് ന്റമെ് ഓ ്
ന്റഹൽത്ത് ആൻഡ് ഹയൂമൻ സർവീസസ് വാർഷ്കികാടിസഥാനത്തിൽ ദ്ാരിപ്ദ് പരഖ
േുതുക്കി നിശ്ചയിക്കുകയും ന്റ ഡറൽ രജിസ് റ്ററിൽ പ്േസിദ്ധീകരിക്കുകയും ന്റചയ്യുന്നു.
ഈ FAP-യുന്റട ഉപേശ്യങ്ങൾക്കായി, പ്േസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗ
ഗ നിർപേശ്ങ്ങളിൽ
സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ദ്ാരിപ്ദ്യ പരഖ പ്േതിനിധീകരിക്കുന്നത് ന്റമാത്ത വരുമാനന്റത്തയാണ് .
ഈ FAP-യുന്റട ഉപേശ്യങ്ങൾക്കായി ഉേപയാഗിച്ചിട്ടുള്ള FPL വാർഷ്കികാടിസഥാനത്തിൽ
േുതുക്കി നിശ്ചയിക്കും. ന്റതളിവ് ബി - FAP-യുന്റട ന്റ ഡറൽ ദ്ാരിപ്ദ്യ
മാർഗ
ഗ നിർപേശ്ങ്ങളിൽ നിലവിന്റല FPL-കൾ കാണാവുന്നതാണ് .
10. സാമ്പത്തിക സഹായം: FAP-യിൽ നിർവചിക്കുന്ന പ്േകാരമുള്ള ചില സാമ്പത്തികവും
മറ്റ് തരത്തിലുള്ളതുമായ പയാഗയതാ മാനദ്ണ്ഡം നിറപവറ്റുന്ന പരാഗികൾക്ക് , MHSHK
മുപഖന നൽകന്റപ്പടുന്ന, ലവദ്യേരമായി ആവശ്യമായപതാ അടിയന്തിരപമാ ആയ
ആപരാഗയ േരിചരണ പസവനങ്ങൾക്കായി േണമടയ് ക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ
സാമ്പത്തിക വിഭവസാമപ്ഗികൾ കരസഥമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് MHSHK
നൽകുന്ന േിന്തുണന്റയയാണ് സഹായം ന്റകാണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് . ഇൻഷ്കൂറൻസ്
ഇല
െ ാത്ത പരാഗികൾ, താഴ് ന്ന വരുമാനമുള്ള പരാഗികൾ, ഭാഗിക േരിരക്ഷ ഉള്ളവരും
എന്നാൽ ചില ന്റമഡിക്കൽ ബില
െ ുകളിന്റല പശ്ഷ്കിക്കുന്ന തുക േൂർണ
ണ മാപയാ
ഭാഗികമാപയാ അടയ് ക്കാൻ കഴിയാത്തവരുമായ പരാഗികൾ എന്നിവർ അർഹരായ
പരാഗികളിൽ ഉൾന്റപ്പടാം.
11. ലവദ്യേരമായി ആവശ്യമായ പസവനങ്ങൾ: തപേശ് പ്േപദ്ശ്ന്റത്ത നല
െ ലവദ്യ
സപ്മ്പദ്ായത്തിന്റെ മാനദ്ണ്ഡങ്ങൾ ോലിക്കുന്നതും, Medicare-ഉം Medicaid
പപ്ോപ്ഗാമുകൾ മുപഖന േരിരക്ഷയും, ലവദ്യേരമായി ആവശ്യമാന്റണന്നുള്ള
അംഗീകാരവും ലഭിക്കുന്നതും, പരാഗിയുന്റടപയാ ിസിഷ്കയന്റെപയാ സൗകരയം മുൻ
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നിർത്തി ന്റേയ്യുന്നതല
െ ാത്തതും ആയ പരാഗാവസഥയുന്റട പരാഗനിർണ
ണ യം, പനരിട്ടുള്ള
േരിചരണം, ചികിത്സ, എന്നിവയ് ക്കായി നൽകന്റപ്പടുന്ന പസവനങ്ങളും, സലേ
െ കളും.
ലവദ്യേരമായി ആവശ്യമായ പസവനങ്ങളിൽ പകാസ് ന്റമറ്റിക് ശ്സ് പ്തപ്കിയപയാ
സാമൂഹികപമാ വിദ്യാഭയാസേരപമാ ന്റതാഴിൽേരപമാ ആയ പസവനങ്ങൾ പോന്റലയുള്ള
ലവപദ്യതര പസവനങ്ങപളാ ഉൾന്റപ്പടുന്നില
െ .
12. ലളിത ഭാഷ്കയിലുള്ള സംപ്ഗഹം (“PLS”): MHSHK-യുന്റട FAP ലളിതമായ ഭാഷ്കയിലുള്ള
ഒരു സംപ്ഗഹത്തിൽ ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉൾന്റപ്പടുന്നു: (a) അർഹതയുമായി ബന്ധന്റപ്പട്ട
ആവശ്യതകളുന്റടയും നൽകന്റപ്പടുന്ന േിന്തുണയുന്റടയും ഒരു സംക്ഷിേ് ത വിവരണം;
(b) സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുള്ള അപേക്ഷകൾ കരസഥമാക്കാനാവുന്ന
ന്റവബ് ലസറ്റിന്റെയും ഭൗതിക ന്റലാപക്കഷ്കനുകളുന്റടയും ഒരു േട്ടിക; (c) FAP-യുന്റട ഒരു
സൗജനയ കടലാസ് േകർപ്പ് എങ്ങന്റന കരസഥമാക്കാം എന്നതിന്റന കുറിച്ചുള്ള
നിർപേശ്ങ്ങൾ; (d) അപേക്ഷാ നടേടിപ്കമവുമായി ബന്ധന്റപ്പട്ട സഹായം
ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സമ്പർക്ക വിവരങ്ങൾ; (e) FAP-യുന്റടയും ബന്ധന്റപ്പട്ട
പഡാകയുന്റമെുകളുന്റടയും ഭാഷ്കാ വിവർത്തനങ്ങളുന്റട ലഭയത; ഒപ്പം (f) സാമ്പത്തിക
സഹായത്തിന് അർഹതയുള്ളവരായി നിർണ
ണ യിക്കന്റപ്പടുന്ന പരാഗികളിൽ നിന്ന്
അടിയന്തിര അന്റല
െ ങ്കിൽ ലവദ്യേരമായി ആവശ്യമായ പസവനങ്ങൾക്കായി, ന്റോതുന്റവ
ബിൽ ന്റചയ്യന്റപ്പടുന്ന തുകപയക്കാള് കൂടുതൽ ഈടാക്കിന്റല
െ ന്ന് സഥിരീകരിക്കുന്ന ഒരു
പ്േസ് താവന.
13. നയായമായ േരിപ്ശ്മങ്ങൾ: പരാഗിന്റയ ആശ്ുേപ്തിയിൽ നിന്ന് ഡിസ് ചാർജ് ന്റചയ്യുന്നതിന്
മുമ്പ് , FAP-യുന്റട സാധാരണ ഭാഷ്കയിലുള്ള സംപ്ഗഹം നൽകിന്റക്കാണ്ട് , MHSHK-യുന്റട
FAP-ന്റയ കുറിച്ച് , പരാഗിക്ക് അറിയിപ്പ് നൽകുന്നതിന് MHSHK നയായമായ പ്ശ്മങ്ങൾ
നടത്തും. കൂടാന്റത, MHSHK FAP-ന്റയ കുറിച്ച് , പരാഗികന്റള അറിയിക്കുന്നതിന്
ഇനിപ്പറയുന്ന നടേടികൾ MHSHK ലകന്റക്കാള്ളും:
a. േൂർണ
െ ാത്ത അപേക്ഷകൾ: േൂർണ
െ ാത്ത അപേക്ഷയാണ് പരാഗി
ണ മല
ണ മല
ഒപ്പം/അന്റല
െ ങ്കിൽ കുടുംബം സമർപ്പിക്കുന്നന്റതങ്കിൽ, എന്റന്താന്റക്ക അധിക
വിവരങ്ങളാണ് , അന്റല
െ ങ്കിൽ പ്േമാണങ്ങളാണ് ആവശ്യന്റമന്ന് വിവരിക്കുന്ന
പരഖാമൂലമായ ഒരു അറിയിപ്പ് MHSHK നൽകും.
b. േൂർണ
ണ മായി േൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷകൾ: േൂർണ
ണ മായി േൂരിപ്പിച്ച ഒരു
സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുള്ള അപേക്ഷയാണ് പരാഗി ഒപ്പം/അന്റല
െ ങ്കിൽ
അയാളുന്റട കുടുംബാംഗങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നന്റതങ്കിൽ,
സമയബന്ധിതമായ സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുള്ള പരാഗിയുന്റട
പയാഗയതാനിർണ
ണ യം പ്േമാണീകരിക്കുന്ന പരഖാമൂലമായ അറിയിപ്പ് ,
MHSHK നൽകും. കൂടാന്റത, നിർണ
ണ യന്റത്ത (ബാധകന്റമങ്കിൽ, പരാഗിക്ക്
എന്തു സഹായത്തിനാപണാ അർഹതയുള്ളത് , അതുൾന്റപ്പന്റട) കുറിച്ചും
നിർണ
ണ യം എന്തിന്റനന്റയാന്റക്കയാണ് അടിസഥാനമാക്കുന്നത് എന്നതിന്റന
കുറിച്ചും പരാഗിന്റയ പരഖാമൂലമായി അറിയിക്കും. ഈ അറിയിപ്പിൽ,
സാമ്പത്തിക സഹായ ശ്തമാന തുകപയാ (അനുമതി ലഭിച്ച
അപേക്ഷകൾക്കായി) അന്റല
െ ങ്കിൽ, നിരസനത്തിനുള്ള
കാരണപമാ(കാരണങ്ങപളാ), ബാധകമായിടത്ത് പരാഗി ഒപ്പം/അന്റല
െ ങ്കിൽ
കുടുംബം അടയ് ക്കുന്റമന്ന് പ്േതീക്ഷിക്കുന്ന തുകപയാ കൂടി ഈ
അറിയിപ്പിൽ ഉൾന്റപ്പടുന്നു. േൂർണ
ണ മായി േൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷയുന്റട
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വിലയിരുത്തൽ പവളയിൽ, പരാഗിക്ക് ഒപ്പം/അന്റല
െ ങ്കിൽ കുടുംബത്തിന്
പ്േസ് താവനകൾ ലഭയമാകുന്നത് തുടരും.
c. പരാഗിന്റയ സംബന്ധിച്ച പ്േസ് താവനകൾ: പരാഗിയുന്റട അക്കൗണ്ട് വിവരവും
നൽകാനുള്ള തുകയും വിശ്ദ്ീകരിക്കുന്ന പ്േസ് താവനകളൂന്റട ഒരു േരമ്പര
MHSHK അയയ് ക്കുന്നതാണ്. ലഭയമായ ഏന്റതങ്കിലും ഇൻഷ്കൂറൻസ്
േരിരക്ഷന്റയ കുറിച്ച് MHSHK-യിന്റന അറിയിക്കാൻ പരാഗിക്ക്
ഉത്തരവാദ്ിത്തമുന്റണ്ടന്ന് ഓർമ്മ്ിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അഭയർത്ഥന, MHSHK FAPയുന്റട അറിയിപ്പ് , സാമ്പത്തിക സഹായം അഭയർത്ഥിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു
ന്റടലിപ ാൺ നമ്പർ, FAP പഡാകയുന്റമെുകൾ കരസഥമാക്കാൻ
സന്ദർശ്ിപക്കണ്ട ന്റവബ് ലസറ്റ് വിലാസം എന്നിവന്റയാന്റക്ക പരാഗിന്റയ
സംബന്ധിച്ച പ്േസ്താവനകളിൽ ഉൾന്റപ്പടും.
d. MHSHK ന്റവബ് ലസറ്റ്: MHSHK ന്റവബ് ലസറ്റ് സാമ്പത്തിക സഹായം
ലഭയമാന്റണന്നുള്ള അറിയിപ്പ് , സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുള്ള അപേക്ഷാ
നടേടിപ്കമത്തിന്റെ വിശ്ദ്ീകരണപത്താടുകൂടി, ആർക്കും കാണാവുന്ന
ഒരിടത്ത് പോസ് റ്റ് ന്റചയ്യുന്നതാണ് . FAP-ക്ക് കീഴിൽ േരിരക്ഷയില
െ ാത്തവരും
േരിരക്ഷയുള്ളവരുമായ ദ്ാതാക്കളുന്റട ഒരു ലിസ് റ്റ്, ലളിതമായ
ഭാഷ്കയിലുള്ള സംപ്ഗഹം, സാമ്പത്തിക േിന്തുണ അപേക്ഷ, ബില
െ ിംഗും
േണമീടാക്കലും സംബന്ധിച്ച നയം എന്നിവ, ഇനിപ്പറയുന്ന MHSHK ന്റവബ്
ലസറ്റിൽ MHSHK പോസ് റ്റ് ന്റചയ്യും:
http://www.memorialhermannkingwood.com/financial-assistance-program/
എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട് ന്റമെിലും രജിസ് പപ്ടഷ്കൻ സഥലങ്ങളിലും,
അഭയർത്ഥിക്കുകയാന്റണങ്കിൽ, ഈ പഡാകയുന്റമെുകളുന്റട സൗജനയ പേപ്പർ
േകർപ്പുകൾ MHSHK ലഭയമാക്കും.
14. പവണ്ടപ്ത ഇൻഷ്കൂറൻസ് ഇല
െ ാത്ത പരാഗി: ഒരു ഇൻഷ്കൂറൻസ് പോളിസിക്ക് കീഴിൽ
മുഴുവനാപയാ ഭാഗികമാപയാ േരിരക്ഷയുള്ള, അടിയന്തിര അന്റല
െ ങ്കിൽ ലവദ്യേരമായി
ആവശ്യമായ േരിചരണം സവീകരിക്കുന്നതിന്റെ ലമായി, സവീകരിച്ച
േരിചരണത്തിൻന്ററ പശ്ഷ്കിക്കുന്ന തുക അടയ് ക്കുന്നതിന്അധികമായി തുക
ചിലവാപക്കണ്ടിവരുന്ന ഒരു പരാഗി.
15. ഇൻഷ്കൂറൻസ് ഇല
െ ാത്ത പരാഗി: പരാഗി നൽകുന്നപതാ മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന്
കരസഥമാക്കുന്നപതാ ആയ പരഖകന്റളയും വിവരങ്ങന്റളയും അടിസഥാനമാക്കി MHSHK
നിർണ
ണ യിക്കുന്ന പ്േകാരം, MHSHK നൽകുന്ന ആപരാഗയ േരിചരണ പസവനങ്ങളുന്റട
പേയ് ന്റമൻറിനായി, ആപരാഗയ ഇൻഷ്കൂറൻസ് പോളിസിക്ക് കീഴിൽ, മുഴുവനാപയാ
ഭാഗികമാപയാ േരിരക്ഷയില
െ ാത്ത, ഒരു േബ
െ ിക്ക് അന്റല
െ ങ്കിൽ സവകാരയ ആപരാഗയ
ഇൻഷ്കൂറൻസിപനാ ആപരാഗയ ആനുകൂലയത്തിപനാ മറ്റ് ആപരാഗയ േരിരക്ഷാ േദ്ധതിപക്കാ
(സവകാരയ ഇൻഷ്കൂറൻസ് , Medicare അന്റല
െ ങ്കിൽ Medicaid അന്റല
െ ങ്കിൽ ലപ്കം വിക് റ്റിംസ്
സപപ്പാർട്ട് എന്നിവ ഉൾന്റപ്പന്റട, എന്നാൽ ഇവയിൽ മാപ്തമായി േരിമിതന്റപ്പടുത്തുന്നുമില
െ )
്
കീഴിൽ ഒരു ന്റബനി ിഷ്കയറി അല
െ ാത്ത, വർപക്കഴ് സ പകാമ്പൻപസഷ്കൻ, വാഹന
ഇൻഷ്കൂറൻസ് അന്റല
െ ങ്കിൽ ബാധയത അന്റല
െ ങ്കിൽ മറ്റ് മൂന്നാം കക്ഷി ഇൻഷ്കൂറൻസ്
എന്നിവയുന്റട ഉപേശ്യങ്ങളുമായി ബന്ധന്റപ്പട്ട് നഷ്ക് ടേരിഹാരം ലഭിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള
േരിക്കുള്ള ഒരു പരാഗി.
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അവപലാകന മാനദ്ണ്ഡങ്ങൾ:
1. ആശ്യവിനിമയം: സാമ്പത്തിക േിന്തുണ ലഭയമാന്റണന്ന കാരയന്റത്ത കുറിച്ച്
ഞങ്ങളുന്റട പരാഗികൾ, അവരുന്റട കുടുംബങ്ങൾ, വിേുലമായ കമ്മ്യൂണിറ്റി
എന്നിവർക്കിടയിൽ അവപബാധം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് , MHSHK നിരവധി നടേടികൾ
ലകന്റക്കാള്ളുന്നുണ്ട് . സാമ്പത്തിക േിന്തുണ ലഭയമാന്റണന്ന കാരയം,
ആശ്ുേപ്തികളിൽ വരുന്ന പരാഗികന്റളയും സന്ദർശ്കന്റരയും അറിയിക്കുന്നതാണ്
അതിന്റലാന്ന് . ഓപരാ ആശ്ുേപ്തിയും പസവനം നൽകുന്ന വിേുലമായ
കമ്മ്യൂണിറ്റിയിന്റല അംഗങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ ഈ FAP വയാേകമായി
പ്േചരിപ്പിക്കുന്നതാണ് മന്ററ്റാന്ന് . ഈ നടേടികളിൽ ഇനിപ്പറയുന്നവയും
ഉൾന്റപ്പടുന്നു:
a.

പരാഗിയുന്റടസമ്മ്തേപ്തം: ആപരാഗയ േരിചരണ പസവനങ്ങൾക്കായി

രജിസ് റ്റർ ന്റചയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒപ്പിടുന്ന ആപരാഗയ േരിചരണ സമ്മ്തത്തിൽ,
കാരുണയ പസവനങ്ങൾ ആവശ്യമാന്റണങ്കിൽ അഡ് മിഷ്കൻ സമയത്ത്
അന്റല
െ ങ്കിൽ ഇനം തിരിച്ച ബിപല
െ ാ പ്േസ് താവനപയാ ലഭിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ,
അർഹതയുന്റട നിർണ
ണ യത്തിനായി അഭയർത്ഥിപക്കണ്ടതാണ് എന്ന
പ്േസ് താവന അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
b. സാമ്പത്തിക ഉേപദ്ശ്ം: ആശ്ുേപ്തി ആശ്ുേപ്തി ബില
െ ിന്റല തങ്ങളുന്റട ഭാഗം
അടയ് ക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന നില വരും എന്ന് ഭയക്കുന്ന MHSHK
പരാഗികൾ, ആശ്ുേപ്തിയുന്റട സാമ്പത്തിക ഉേപദ്ഷ്ക് ടാവിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ
പചാദ്ിച്ചറിയണന്റമന്ന് പരാഗികപളാട് ശ്ുോർശ് ന്റചയ്യുന്നു. ഇൻഷ്കൂറൻസ്
േരിരക്ഷ ഇല
െ ാത്തവരും പവണ്ടപ്ത ഇൻഷ്കൂറൻസ് േരിരക്ഷ ഇല
െ ാത്തവരും
ഞങ്ങൾ നൽകുന്ന ആപരാഗയ േരിചരണ പസവനങ്ങൾക്ക്
േണമടയ് ക്കുന്നതുമായി ബന്ധന്റപ്പട്ട് മറ്റ് സാമ്പത്തിക ന്റവല
െ ുവിളികൾ
അഭിമുഖീകരിക്കുന്നവരുമായ പരാഗികൾക്ക് സഹായം നൽകുന്നതിന്
ഞങ്ങളുന്റട സാമ്പത്തിക ഉേപദ്ഷ്ക് ടാക്കൾ എല
െ ാ പ്േയത്നങ്ങളും നടത്തും.
സർക്കാർ ധനസഹായമുള്ള വിവിധ േദ്ധതികൾക്ക് കീഴിൽ ധനസഹായം
ലഭിക്കാൻ പരാഗികൾക്ക് അർഹതയുപണ്ടാ എന്ന് നിർണ
ണ യിക്കുന്നതിന്
സാമ്പത്തിക ഉേപദ്ഷ്ക് ടാക്കൾ അവന്റര സ് പ്കീൻ ന്റചയ്യുകപയാ, വർപക്കഴ് സ്
പകാമ്പൻപസഷ്കപനാ ബാധയതാ ന്റക
െ യിപമാ ആയി ബന്ധന്റപ്പട്ട് അവന്റര
സഹായിക്കുകപയാ, പേയ് ന്റമെ് അടച്ചുതീർക്കാൻ ഒരു വിേുലീകൃത സമയ
േരിധി അനുവദ്ിക്കുകപയാ അന്റല
െ ങ്കിൽ സാമ്പത്തിക സഹായത്തിന്
അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് സഹയിക്കുകപയാ ന്റചയ്യും.
c. ലളിതമായ ഭാഷ്കയിലുള്ള സംപ്ഗഹവും അപേക്ഷയും: MHSHK-യുന്റട FAP
സാധാരണ ഭാഷ്കയിലുള്ള സംപ്ഗഹത്തിന്റെ ഒരു കടലാസ് േകർപ്പും
സാമ്പത്തിക േിന്തുണയ് ക്കുള്ള അപേക്ഷയുന്റട ഒരു േകർപ്പും,
പസവനത്തിന്റെ ഏറ്റവുമടുത്ത പ്ോപയാഗിക സമയത്തിനുള്ളിൽ എല
െ ാ
പരാഗികൾക്കും ലഭയമാക്കും. അടിയന്തിര വിഭാഗങ്ങളിലും രജിസ് പപ്ടഷ്കൻ
സഥലങ്ങളിലും, അഭയർത്ഥിക്കുകയാന്റണങ്കിൽ, ഈ പഡാകയുന്റമെുകളുന്റട
സൗജനയ കടലാസ് േകർപ്പുകൾ MHSHFK ലഭയമാക്കും. തോൽ വഴിപയാ
281-312-4012 എന്ന നമ്പറിൽ അന്റല
െ ങ്കിൽ 281-312-4000 എന്ന നമ്പറിൽ
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വിളിച്ച് , ഓേ് ഷ്കൻ 5 അമർത്തുക വഴിപയാ സൗജനയ കടലാസ് േകർപ്പുകൾ
ലഭയമാകും.
d. വിവർത്തനം ന്റചയ് ത േകർപ്പുകൾ ലഭയമാണ് : ആശ്ുേപ്തി ന്റ സിലിറ്റികൾ
പസവനം നൽകുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റിയിന്റല േരിമിത ഇംഗ
െ ീഷ്ക് പ്ോവീണയമുള്ള
വയക്തികന്റള പ്േതിനിധീകരിക്കുന്ന അഞ്ച് ശ്തമാനം (5%) പേർക്കായി
അന്റല
െ ങ്കിൽ 1,000 വയക്തികൾക്കായി, FAP, ലളിത ഭാഷ്കയിലുള്ള സംപ്ഗഹം,
സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുള്ള അപേക്ഷ, ബില
െ ിംഗും േണമീടാക്കലും
സംബന്ധിച്ച നയം എന്നിവ MHSHK വിവർത്തനം ന്റചയ്യും. ഈ
പരഖകളുന്റട സൗജനയ േകർപ്പുകൾ MHSHK ന്റവബ് ലസറ്റിൽ MHSHK
ലഭയമാക്കും, അടിയന്തിര വിഭാഗങ്ങളിലും രജിസ് പപ്ടഷ്കൻ സഥലങ്ങളിലും,
അഭയർത്ഥിക്കുകയാന്റണങ്കിൽ, ഈ പഡാകയുന്റമെുകളുന്റട സൗജനയ കടലാസ്
േകർപ്പുകൾ MHSHK ലഭയമാക്കും. തോൽ വഴിപയാ 281-312-4012 എന്ന
നമ്പറിൽ അന്റല
െ ങ്കിൽ 281-312-4000 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് , ഓേ് ഷ്കൻ 5
അമർത്തുക വഴിപയാ സൗജനയ കടലാസ് േകർപ്പുകൾ ലഭയമാകും.
e. അടയാളം: സാമ്പത്തിക േിന്തുണയുമായി ബന്ധന്റപ്പട്ട എല
െ ാ
അടയാളങ്ങളും, അടിയന്തിര വിഭാഗവും പരാഗി രജിസ് പപ്ടഷ്കൻ ഏരിയകളും
ഉൾന്റപ്പന്റട, എന്നാൽ ഇവയിൽ മാപ്തമായി േരിമിതിന്റപ്പടുത്താന്റത,
ന്റോതുജനങ്ങൾക്ക് വയക്തമായി കാണാൻ കഴിയുന്ന ഇടങ്ങളിൽ
വയക്തമായും പ്േതയക്ഷമായും സഥാേിക്കുന്നതാണ്. സാമ്പത്തിക േിന്തുണ
ലഭയമാന്റണന്ന് അടയാളം സൂചിപ്പിക്കും, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഒരു
സാമ്പത്തിക ഉേപദ്ഷ്ക് ടാവിന്റന ബന്ധന്റപ്പടുന്നതിനുള്ള പ ാൺ നമ്പറും
അടയാളപത്താന്റടാപ്പം നൽകിയിരിക്കും.
f. ന്റവബ് ലസറ്റ്: MHSHK-യുന്റട ന്റവബ് ലസറ്റുകളിൽ, സാമ്പത്തിക സഹായം
ലഭയമാന്റണന്നുള്ള അറിയിപ്പ് , സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുള്ള അപേക്ഷാ
നടേടിപ്കമത്തിന്റെ വിശ്ദ്ീകരണപത്താടുകൂടി, ആർക്കും കാണാവുന്ന
ഒരിടത്ത് പോസ് റ്റ് ന്റചയ്യുന്നതാണ് . FAP-ക്ക് കീഴിൽ േരിരക്ഷയില
െ ാത്തവരും
േരിരക്ഷയുള്ളവരുമായ ദ്ാതാക്കളുന്റട ഒരു ലിസ് റ്റ്, സാധാരണ ഭാഷ്കയിലുള്ള
സംപ്ഗഹം, സാമ്പത്തിക േിന്തുണ അപേക്ഷ, ബില
െ ിംഗും േണമീടാക്കലും
സംബന്ധിച്ച എന്നിവ MHSHK ന്റവബ് ലസറ്റിൽ MHSHK പോസ് റ്റ് ന്റചയ്യും:
http://www.memorialhermannkingwood.com/financial-assistanceprogram/
g. പരാഗിയുന്റട ബില
െ ുകളും പ്േസ് താവനകളൂം: ലഭയമായ എന്റന്തങ്കിലും
ഇൻഷ്കൂറൻസ് േരിരക്ഷന്റയ കുറിച്ച് MHSHK-ന്റയ അറിയിക്കാൻ പരാഗിക്ക്
ഉത്തരവാദ്ിത്തമുന്റണ്ടന്ന് ഒരു അഭയർത്ഥന, MHSHK FAP-യുന്റട
അറിയിപ്പ് , സാമ്പത്തിക േിന്തുണ അഭയർത്ഥിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു
ന്റടലിപ ാൺ നമ്പർ, സാമ്പത്തിക േിന്തുണയുമായി ബന്ധന്റപ്പട്ട
പഡാകയുന്റമെുകൾ കരസഥമാക്കാൻ സന്ദർശ്ിപക്കണ്ട ന്റവബ് ലസറ്റ്
വിലാസം എന്നിവന്റയാന്റക്ക പരാഗിയ് ക്കുള്ള പ്േസ് താവനയിൽ ഉൾന്റപ്പടും.
h. തോൽ അന്റല
െ ങ്കിൽ ാക്സ്: പരാഗികൾക്ക് തോൽ വഴിപയാ ാക് സ്
വഴിപയാ ഈ പഡാകയുന്റമെുകളുന്റട സൗജനയ േകർപ്പുകൾക്കായുള്ള ഒരു
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പരഖാമൂലമായ അഭയർത്ഥന ചുവന്റട പചർത്തിരിക്കുന്ന വിലാസത്തിൽ
അയയ് ക്കാവുന്നതാണ് , വയക്തിയുന്റട മുഴുവൻ പേരും, MHSHK
പഡാകയുന്റമെുകൾ അയച്ച് തപരണ്ട തോൽ വിലാസവും അഭയർത്ഥനയിൽ
ഉൾന്റപ്പടുത്തണം.
Memorial Hermann Surgical Hospital Kingwood
Attn: Financial Assistance
300 Kingwood Medical Drive
Suite 100
Kingwood, Texas 77339
ാക് സ്: 281-358-2461
2. പയാഗയതാ നിർണ
ണ യം: സാമ്പത്തിക ആവശ്യകതയുന്റട ഒരു വയക്തിഗത വിലയിരുത്തൽ
ഉൾന്റപ്പടുന്ന നടേടിപ്കമങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് സാമ്പത്തിക േിന്തുണ
നിർണ
ണ യിക്കന്റപ്പടുന്നത് . ഈ നടേടിപ്കമങ്ങൾ താന്റഴ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു:
a) സ് പ്കീനിംഗ് പ്േപ്കിയയുമായി പരാഗിപയാ ഗയാരണ്ടപറാ സഹകരിക്കുകയും
സാമ്പത്തിക ആവശ്യകതാ നിർണ
ണ യം നടത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ വയക്തിഗത
അന്റല
െ ങ്കിൽ സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങളും പരഖകളൂം നൽകുകയും ന്റചപയ്യണ്ടുന്ന ഒരു
സാമ്പത്തിക േിന്തുണ അപേക്ഷാ പ്േപ്കിയ;
b) ആശ്ുേപ്തിയിൽ നിന്ന് ഡിസ് ചാർജ് ന്റചയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് , സാധാരണ ഭാഷ്കയിലുള്ള
ഒരു സംപ്ഗഹത്തിൽ MHSHK-യുന്റട FAP-ന്റയ കുറിച്ച് പരാഗിക്ക് അറിയിപ്പ്
നൽകുന്നത് ഉൾന്റപ്പന്റട, പരാഗിക്ക് FAP ലഭിക്കാൻ അർഹതയുപണ്ടാ എന്ന്
നിർണ
െ ാ പ്േയത്നങ്ങളും MHSHK ലകന്റക്കാള്ളും.
ണ യിക്കുന്നതിന് നയായമായ എല
കൂടാന്റത, MHSHK-യുന്റട FAP-ന്റയ കുറിച്ച് , പരാഗികന്റള അറിയിക്കുന്നതിന്
ഇനിപ്പറയുന്ന നടേടികൾ MHSHK ലകന്റക്കാള്ളും:
i) േൂർണ
െ ാത്ത അപേക്ഷകൾ: േൂർണ
െ ാത്ത അപേക്ഷയാണ് പരാഗി
ണ മല
ണ മല
ഒപ്പം/അന്റല
െ ങ്കിൽ കുടുംബം സമർപ്പിക്കുന്നന്റതങ്കിൽ, പ്ോരംഭ അപേക്ഷ ലഭിച്ച്
കഴിഞ്ഞ് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് (45) ദ്ിവസത്തിനുള്ളിൽ എന്റന്താന്റക്ക അധിക
വിവരങ്ങളാണ് അന്റല
െ ങ്കിൽ പഡാകയുന്റമപെഷ്കനാണ് ആവശ്യന്റമന്ന് വിവരിക്കുന്ന
ഒരു പരഖാമൂലമായ അറിയിപ്പ് MHSHK നൽകും.
ii) പരാഗിന്റയ സംബന്ധിച്ച പ്േസ് താവനകൾ: ലഭയമായ ഏന്റതങ്കിലും ഇൻഷ്കൂറൻസ്
േരിരക്ഷന്റയ കുറിച്ച് MHSHK-യിന്റന അറിയിക്കാൻ പരാഗിക്ക്
ഉത്തരവാദ്ിത്തമുന്റണ്ടന്ന് ഓർമ്മ്ിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്േസ് താവന, MHSHK-യുന്റട FAP
അറിയിപ്പ് , സാമ്പത്തിക സഹായം അഭയർത്ഥിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ന്റടലിപ ാൺ
നമ്പർ, FAP പഡാകയുന്റമെുകൾ കരസഥമാക്കാൻ സന്ദർശ്ിപക്കണ്ട ന്റവബ് ലസറ്റ്
വിലാസം എന്നിവന്റയാന്റക്ക പരാഗിന്റയ സംബന്ധിച്ച പ്േസ് താവനയിൽ
ഉൾന്റപ്പടും.
iii) MHSHK ന്റവബ് ലസറ്റ്: MHSHK-യുന്റട ന്റവബ് ലസറ്റുകളിൽ, സാമ്പത്തിക
സഹായം ലഭയമാന്റണന്നുള്ള അറിയിപ്പ് , സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുള്ള
അപേക്ഷാ നടേടിപ്കമത്തിന്റെ വിശ്ദ്ീകരണപത്താടുകൂടി, ആർക്കും
കാണാവുന്ന ഒരിടത്ത് പോസ് റ്റ് ന്റചയ്യുന്നതാണ് . FAP-ക്ക് കീഴിൽ
േരിരക്ഷയില
െ ാത്തവരും േരിരക്ഷയുള്ളവരുമായ ദ്ാതാക്കളുന്റട ഒരു ലിസ് റ്റ്,
ലളിത ഭാഷ്കയിലുള്ള സംപ്ഗഹം, സാമ്പത്തിക സഹായ അപേക്ഷ, ബില
െ ിംഗും
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േണമീടാക്കലും സംബന്ധിച്ച നയം എന്നിവ:
http://www.memorialhermannkingwood.com/financial-assistance-program/,
എന്ന MHSHK ന്റവബ് ലസറ്റിൽ MHSHK പോസ് റ്റ് ന്റചയ്യും.
iv) അഭയർത്ഥിച്ചാൽ ലഭയമാക്കുന്ന പഡാകയുന്റമെുകൾ: FAP-ക്ക് കീഴിൽ
േരിരക്ഷയില
െ ാത്തവരും േരിരക്ഷയുള്ളവരുമായ ദ്ാതാക്കളുന്റട ഒരു ലിസ് റ്റ്,
ലളിത ഭാഷ്കയിലുള്ള സംപ്ഗഹം, സാമ്പത്തിക സഹായ അപേക്ഷ, ബില
െ ിംഗും
േണമീടാക്കലും സംബന്ധിച്ച നയം എന്നിവയ് ന്റക്കാപ്പം FAP-യുന്റട സൗജനയ
കടലാസ് േകർപ്പുകൾ MHSHK-യുന്റട േക്കൽ ഉണ്ടായിരിക്കും, അടിയന്തിര
വിഭാഗത്തിലും രജിസ് പപ്ടഷ്കൻ സഥലങ്ങളിലും,അഭയർത്ഥിച്ചാൽ ഇവ ലഭിക്കും.
c) TransUnion വഴിപയാ Experian വഴിപയാ ന്റപ്കഡിറ്റ് സ് പകാറുകൾ ഉൾന്റപ്പന്റട
േണമടയ് ക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പരാഗിയുന്റടപയാ ഗയാരണ്ടറുന്റടപയാ കഴിവിന്റന
കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന, ന്റോതുവായി ലഭയമായ ഡാറ്റാ ഉറവിടങ്ങളുന്റട
ഉേപയാഗം;
d) MHSHK-ൽ നൽകന്റപ്പട്ട മുൻ പസവനങ്ങൾക്കായി കിട്ടാൻ ബാക്കിനിൽക്കുന്ന
തുകകൾ, പരാഗിയുന്റട പേയ് ന്റമെ് അന്റല
െ ങ്കിൽ കിട്ടാക്കടത്തിന്റെ ചരിപ്തം
എന്നിവയുന്റട ഒരു അവപലാകനം;
e) MHSHK നൽകുന്ന സാമ്പത്തിക േിന്തുണയുന്റട നിലകൾ തലം, വരുമാനന്റത്തയും
കുടുംബ വലുപ്പന്റത്തയും FPL-ന്റനയും അടിസഥാനമാക്കുന്നു. ഇൻഷ്കൂറൻസ്
ഇല
െ ാത്ത പരാഗികൾക്കും ഇൻഷ്കൂറൻസ് ഉള്ള പരാഗികൾക്കും സാമ്പത്തിക
േിന്തുണയ് ക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ; കൂടാന്റത
f) സാമ്പത്തിക േിന്തുണയ് ക്കുള്ള പരാഗിയുന്റട അർഹത, താന്റഴയുള്ള മാനദ്ണ്ഡന്റത്ത
അടിസഥാനമാക്കിയായിരിക്കും, അത് പരാഗിയുന്റട സാമ്പത്തിക നിലന്റയയും
ദ്ുർബലമായ സാമ്പത്തിക സാഹചരയങ്ങന്റളയും മൂന്നാം കക്ഷി ആപരാഗയ േരിചരണ
ആനുകൂലയങ്ങളുന്റട ലഭയതന്റയയും അടിസഥാനമാക്കി വയതയാസന്റപ്പപട്ടക്കാം.
ന്റ ഡറൽ സർക്കാർ FPL മാർഗ
ഗ നിർപേശ്ങ്ങൾ പ്േസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മുറയ് ക്ക്
വാർഷ്കികാടിസഥാനത്തിൽ പയാഗയതാ മാർഗ
ഗ നിർപേശ്ങ്ങൾ േരിഷ്ക് ക്കരിക്കന്റപ്പടും.
മാർഗ
നിർപേശ്ങ്ങളിൽ
പ്
േ
സ്
ത
ാവിച്ചിട്ടുള്ള
വരുമാനത്തിപനക്കാൾ കൂടുതൽ
ഗ
വരുമാനമുള്ള കുടുംബങ്ങന്റള പേയ് ന്റമെ് േ
െ ാൻ േരിഗണന ലഭിക്കാൻ
അർഹതയുപണ്ടാ എന്നറിയുന്നതിന് സ് പ്കീൻ ന്റചയ്യുന്നതാണ് .
3. സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുള്ള പരാഗിയുന്റട അർഹത: സാമ്പത്തിക സഹായം
ലഭിക്കാൻ അർഹത പനടുന്ന ഇൻഷ്കൂറൻസ് ഇല
െ ാത്തവരും പവണ്ടപ്ത ഇൻഷ്കൂറൻസ്
േരിരക്ഷ ഇല
െ ാത്തവരുമായ പരാഗികൾക്ക് നൽകുന്ന ഡിസ് കൗണ്ടുകൾ
നിർണ
ണ യിക്കുന്നതിന് , FPL-കന്റള അടിസഥാനമാക്കി, ഇനിപ്പറയുന്ന മാനദ്ണ്ഡം
ഉേപയാഗിക്കന്റപ്പടും. പവണ്ടപ്ത ഇൻഷ്കൂറൻസ് േരിരക്ഷ ഇല
െ ാത്ത പരാഗികൾ,
കാരുണയത്തിന് അർഹതയുണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പ് ഇൻഷ്കൂറൻസ് പ്േീമിയം
അടച്ചിരിക്കണം. AGB-പയക്കാൾ അധികമായി പരാഗികളിൽ നിന്ന് നിരക്ക്
ഈടാക്കിയിട്ടിന്റല
െ ന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ, സാമ്പത്തിക േിന്തുണയ് ക്ക് അർഹരായ
പരാഗികൾക്ക് നൽകന്റപ്പടുന്ന ഡിസ് കൗണ്ടുകൾ, AGB ശ്തമാന നിരക്കുമായി
തട്ടിച്ചുന്റകാണ്ട് അവപലാകനം ന്റചയ്യും.
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a. സൗജനയ േരിചരണം:

i. ഇൻഷ്കൂറൻസ് േരിരക്ഷ ഇല
െ ാത്ത ഒരു പരാഗിയുന്റട വാർഷ്കിക ന്റമാത്ത
ഗാർഹിക വരുമാനം, നിലവിന്റല ന്റ ഡറൽ ദ്ാരിപ്ദ്യ
മാർഗ
ഗ നിർപേശ്ത്തിന്റെ ഇരുന്നൂറ് ശ്തമാനത്തിന് (200%)
തുലയമാന്റണങ്കിപലാ അതിലും കുറവാന്റണങ്കിപലാ, ന്റമാത്ത വരുമാന
സാമ്പത്തിക സഹായ പയാഗയതയുന്റട േട്ടികയിൽ (ന്റതളിവ് എ ന്റോതുന്റവ ബിൽ ന്റചയ്യന്റപ്പടുന്ന തുകകൾ കണക്കാക്കൽ)
നിഷ്ക് ക്കർഷ്കിച്ചിട്ടുള്ളത് പോന്റല, സൗജനയ േരിചരണം (100%
ഡിസ് കൗണ്ട് ) ലഭിക്കുന്നതിന് പരാഗിക്ക് (അന്റല
െ ങ്കിൽ മറ്റ്
ഉത്തരവാദ്ിത്തന്റപ്പട്ട കക്ഷിക്ക് ) അർഹതയുണ്ടായിരിക്കും, അക്കൗണ്ട്
ബാലൻസിൻന്ററ ഒരു ഭാഗത്തിനായും കടക്കാരനാക്കന്റപ്പടുകയുമില
െ .
ii. Medicare-ലൂന്റട പ്ോഥമിക ആപരാഗയ േരിരക്ഷ ഉള്ളവരും Medicaidലൂന്റട ദ്വിതീയ േരിരക്ഷയ് ക്ക് അർഹതയുള്ളവരുമായ പരാഗികൾക്ക് ,
Medicaid-ന് ബിൽ ന്റചയ് തതിനും THMP-യിൽ നിപന്നാ ലകകാരയം
ന്റചയ്യുന്ന Medicaid ദ്ാതാവിൽ നിപന്നാ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കന്റപ്പട്ട
ന്റക
െ യിം സവീകരിച്ചതിനും പശ്ഷ്കം, ബാക്കി നിൽക്കുന്ന എന്റന്തങ്കിലും
തുകയിൽ ഒരു നൂറ് ശ്തമാനം (100%) ഡിസ് കൗണ്ട് ലഭിക്കും.
b. ഡിസ്കൗണ്ടുള്ള േരിചരണം:

i. പരാഗിയുന്റട/വയക്തികളുന്റട വാർഷ്കിക ന്റമാത്ത ഗാർഹിക വരുമാനം,
നിലവിന്റല ന്റ ഡറൽ ദ്ാരിപ്ദ്യ മാർഗ
ഗ നിർപേശ്ത്തിന്റെ ഇരുന്നൂറ്
ശ്തമാനന്റത്ത (200%) മറികടക്കുന്നുന്റവങ്കിലും, നാനൂറ്
ശ്തമാനത്തിലും (400%) കൂടുതലന്റല
െ ങ്കിൽ, ഇൻഷ്കൂറൻസ്
േരിരക്ഷയുള്ള പരാഗികൾക്ക് ന്റോതുന്റവ ബിൽ ന്റചയ്യുന്ന
തുകയിപലക്ക് (AGB) നിരക്ക് ഡിസ് കൗണ്ടിന്
അർഹതയുണ്ടായിരിക്കും.
ii. ആശ്ുേപ്തി ബില
െ ുകളുമായി ബന്ധന്റപ്പട്ട് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസിൽ
ബാക്കി നിൽക്കുന്ന തുകയുള്ള പരാഗികൾക്ക് , ഇനിപ്പറയുന്ന എല
െ ാ
മാനദ്ണ്ഡങ്ങളും ോലിക്കുകയാന്റണങ്കിൽ ഡിസ് കൗണ്ടിന് അർഹത
ഉണ്ടാപയക്കാം: 1) വയക്തിയുന്റട വാർഷ്കിക ന്റമാത്ത ഗാർഹിക
വരുമാനത്തിന്റെ േത്ത് ശ്തമാനത്തിലും (10%) മുകളിലാണ്
ബാക്കി നിൽക്കുന്ന തുക; 2) പശ്ഷ്കിക്കുന്ന തുക േൂർണ
ണ മാപയാ
ഭാഗികമാപയാ അടയ് ക്കാൻ പരാഗിക്ക് കഴിവില
െ ; ഒപ്പം 3)
പശ്ഷ്കിക്കുന്ന തുക ചുരുങ്ങിയത് $5,000 ആണ് . ഈ
സാഹചരയങ്ങളിൽ, FAP പ്േപ്കിയയുമായി പരാഗിപയാ ഗയാരണ്ടപറാ
സഹകരിക്കുന്റമന്നും അർഹത നിർണ
ണ യിക്കാൻ ആവശ്യമായ
വയക്തിഗത വിവരങ്ങളും സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങളും
പഡാകയുന്റമപെഷ്കനും നൽകുന്റമന്നും പ്േതീക്ഷിക്കന്റപ്പടുന്നു.
അംഗീകരിക്കന്റപ്പടുന്നുന്റവങ്കിൽ, അക്കൗണ്ട് ബാലൻസിൽ ബാക്കി
നിൽക്കുന്ന തുകയിപലക്ക് , വാർഷ്കിക ന്റമാത്ത ഗാർഹിക
വരുമാനത്തിൻന്ററ േത്ത് ശ്തമാനത്തിലും (10%) കൂടുതലല
െ ാത്ത
തുകപയാ അന്റല
െ ങ്കിൽ AGB ഡിസ് കൗണ്ട് പ്േപയാഗിച്ചുകഴിഞ്ഞ് ,
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ഇവയിൽ കുറവായതും പരാഗിയുന്റട സാമ്പത്തിക സാഹചരയത്തിന്
ഏറ്റവും പ്േപയാജനന്റപ്പടുന്നതും ആയ തുക തിരിച്ചടയ്
പക്കണ്ടതാണ് .

4. അർഹതയുന്റട സമയേരിധി:
a.

ഇൻഷ്കൂറൻസ് േരിരക്ഷയില
െ ാത്ത പരാഗികൾക്ക് , സവയം േണമടയ് ക്കുന്ന
എല
െ ാ ഓപ്പൺ ബാലൻസുകൾക്കും നിലവിന്റല േരിചരണത്തിനും,
മുൻകാല പ്ോബലയപത്താന്റടയായിരിക്കും സാമ്പത്തിക േിന്തുണയ് ക്കുള്ള
അർഹതയും മുൻകൂർ അർഹതയും നിർണ
ണ യിക്കുന്നത് . നടേടിപ്കമ
വിഭാഗം 3-ൽ പ്േതിോദ്ിച്ചിരിക്കുന്ന വസ് തുതകന്റള അടിസഥാനമാക്കി,
പരാഗികളുന്റട അർഹത നിർണ
ണ യിക്കന്റപ്പടും, പവഗത്തിപലാ
സമയാസമയങ്ങളിപലാ ഉള്ള പേയ് ന്റമെുകൾ നടത്തുന്നതിലൂന്റട
പകാട്ടന്റമാന്നും സംഭവിക്കില
െ . കൂടാന്റത, സാമ്പത്തിക സഹായത്തിന്
അപേക്ഷ േൂരിപ്പിക്കുന്ന പരാഗിക്ക് , കൂടുതൽ നടേടിന്റയാന്നും
ആവശ്യമില
െ ാന്റത തന്റന്ന, ആറുമാസക്കാലപത്തക്ക് മുൻകൂറായി അധിക
സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകന്റപ്പടും. പരാഗിയുന്റട സാമ്പത്തിക
സാഹചരയത്തിൽ, ആറ് (6) മാസ കാലയളവിൽ സംഭവിക്കുന്നതും,
സാമ്പത്തിക േിന്തുണാ അർഹതയുന്റട നിർണ
ണ യന്റത്ത
ബാധിപച്ചക്കാവുന്നതുമായ എന്റന്തങ്കിലും സാരമായ മാറ്റന്റത്ത കുറിച്ച്
സംഭവിച്ച് മുപ്പത് (30) ദ്ിവസത്തിനുള്ളിൽ പരാഗി MHSHK-ന്റയ
അറിയിക്കണം. ഗാർഹിക വരുമാനത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സാരമാന്റയാരു
ന്റമച്ചന്റപ്പടൽ ന്റവളിന്റപ്പടുത്താൻ പരാഗി വീഴ് ച വരുത്തുന്ന േക്ഷം, സാരമായ
ന്റമച്ചന്റപ്പടൽ സംഭവിച്ചതിന് പശ്ഷ്കം MHSHK മുപഖനയുള്ള സാമ്പത്തിക
േിന്തുണയുന്റട ഏന്റതാരു വകുപ്പും റോക്കന്റപ്പടും.

5. അടിയന്തിര അന്റല
െ ങ്കിൽ ലവദ്യേരമായി ആവശ്യമായ പസവനങ്ങൾ: ഒരു
ആശ്ുേപ്തി സംവിധാനത്തിൽ നൽകന്റപ്പടുന്ന അടിയന്തിര അന്റല
െ ങ്കിൽ
ലവദ്യേരമായി ആവശ്യമായ പസവനങ്ങളിപലക്ക് മാപ്തമായി സാമ്പത്തിക
സഹായം േരിമിതന്റപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ വിഭാഗത്തിലുള്ളന്റതാന്നും തന്റന്ന
േണമടയ് ക്കുന്നതിനുള്ള പരാഗിയുന്റട കഴിവ് േരിഗണിക്കാന്റത തന്റന്ന അടിയന്തിര
ആപരാഗയ അവസഥകൾക്ക് ചികിത്സ നൽകണന്റമന്ന് നിഷ്ക് ക്കർഷ്കിക്കുന്ന ന്റ ഡറൽ
അന്റല
െ ങ്കിൽ സ് പറ്ററ്റ് നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായുള്ള MHSHK-യുന്റട
ബാധയതകന്റളയും സപ്മ്പദ്ായങ്ങന്റളയും മാറ്റുന്നതിന് ഉപേശ്ിച്ചുന്റകാണ്ടുള്ളതല
െ ഈ
വിഭാഗത്തിന്റല ഒന്നും.
6. അപേക്ഷാ പ്േപ്കിയ
a. എങ്ങിന്റന അപേക്ഷിക്കണം: ഒരു സാമ്പത്തിക േിന്തുണയ് ക്കുള്ള അപേക്ഷ
േൂരിപ്പിച്ച് , േിന്തുണയ് ക്കുന്ന പഡാകയുന്റമപെഷ്കന്റനാപ്പം സമർപ്പിക്കണം.
അപേക്ഷയുന്റട സൗജനയ േകർപ്പുകൾ ഇനിപ്പറയുന്ന വിലാസത്തിലുള്ള MHSHKയുന്റട ന്റവബ് ലസറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺപലാഡ് ന്റചയ്യുന്നതിന് ലഭയമാണ് :

http://www.memorialhermannkingwood.com/financial-assistanceprogram.അടിയന്തിര വിഭാഗത്തിലും രജിസ് പപ്ടഷ്കൻ ഏരിയകളിലും
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സൗജനയ കടലാസ് േകർപ്പുകൾ കിട്ടുന്നതാണ് . തോൽ വഴിപയാ 281-3124012 എന്ന നമ്പറിൽ അന്റല
െ ങ്കിൽ 281-312-4000 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ,
ഓേ് ഷ്കൻ 5 അമർത്തുക വഴിപയാ സൗജനയ കടലാസ് േകർപ്പുകൾ
ലഭയമാകും.
b. അപേക്ഷകർക്ക് , േൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷാ പ ാമും േിന്തുണയ് ക്കുന്ന
പഡാകയുന്റമെുകളും, ആശ്ുേപ്തിയുന്റട സാമ്പത്തിക ഉേപദ്ഷ്ക് ടാവിന്
അയയ് ക്കാവുന്നതാണ് അന്റല
െ ങ്കിൽ താന്റഴ ലിസ് റ്റ് ന്റചയ് തിട്ടുള്ള
വിലാസത്തിപലക്ക് തോൽ മുപഖന അയയ് ക്കാവുന്നതാണ് . ഇൻ ർപമഷ്കൻ
ന്റഡസ് ക്ക് സന്ദർശ്ിച്ചുന്റകാണ്ടും ഒരു സാമ്പത്തിക ഉേപദ്ഷ്ക് ടാവിപനാട്
സംസാരിക്കണന്റമന്ന് ആവശ്യന്റപ്പട്ടുന്റകാണ്ടും പരാഗികൾക്ക്
ആശ്ുേപ്തിയുന്റട സാമ്പത്തിക ഉേപദ്ഷ്ക് ടാവിന്റന കന്റണ്ടത്താനാകും.
അപേക്ഷാ പ്േപ്കിയന്റയ കുറിച്ച് പചാദ്യങ്ങൾ ഉന്റണ്ടങ്കിപലാ അപേക്ഷ
േൂരിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായം പവണന്റമങ്കിപലാ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയുന്റട
അവസഥ േരിപശ്ാധിക്കുന്നതിപനാ, ആശ്ുേപ്തിയിൽ നിങ്ങന്റള പനരിട്ട്
സഹായിക്കുന്നതിന് ആശ്ുേപ്തിയുന്റട സാമ്പത്തിക ഉേപദ്ഷ്ക് ടാക്കളുന്റട
പസവനം ലഭയമാണ് അന്റല
െ ങ്കിൽ 281-312-4012 എന്ന നമ്പറിപലാ 281-3124000 എന്ന നമ്പറിപലാ വിളിച്ചുന്റകാണ്ട് ഓേ് ഷ്കൻ 5 അമർത്താവുന്നതാണ് .
c. േൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷാ പ

ാമുകൾ അയയ് പക്കണ്ടത് എവിപടക്കാണ് :

Memorial Hermann Surgical Hospital Kingwood
Attn: Financial Assistance
300 Kingwood Medical Drive
Suite 100
Kingwood, Texas 77339
-അന്റല
െ ങ്കിൽാക് സ്: 281-358-2461
d. സാമ്പത്തിക സഹായത്തിപനാ മുൻകൂർ അർഹതയ് പക്കാ
േരിഗണിക്കന്റപ്പടുന്നതിനുള്ള അഭയർത്ഥനകൾക്ക് , അപേക്ഷാ
കാലയളവിനുള്ളിൽ, ഇനിപ്പറയുന്ന വയക്തികളിൽ ഒരാൾക്ക്
തുടക്കമിടാനാകും: (i) പരാഗി അന്റല
െ ങ്കിൽ ഗയാരണ്ടർ; (ii) പരാഗിയുന്റടപയാ
ഗയാരണ്ടറുന്റടപയാ ഒരു പ്േതിനിധി; (iii) പരാഗിയുന്റട/അപേക്ഷയുന്റട പേരിൽ
ഒരു MHSHK പ്േതിനിധി; അന്റല
െ ങ്കിൽ (iv) പരാഗിന്റയ പനാക്കുന്ന
ിസിഷ്കയൻ.
e. ഈ FAP-യിൽ മറ്റിടങ്ങളിൽ പ്േതിോദ്ിച്ചിട്ടുള്ള േരിഗണനകൾ
ഉന്റണ്ടന്നിരിക്കിലും, സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുള്ള അപേക്ഷാ
പ്േപ്കിയയിൽ സഹകരിപക്കണ്ടതും േൂർണ
ണ മായി േന്റങ്കടുപക്കണ്ടതും
പരാഗിയുന്റട ഉത്തരവാദ്ിത്തമാണ് . ലഭയമായ എന്റന്തങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷി
ആപരാഗയ േരിരക്ഷന്റയ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതും സർക്കാർ
അന്റല
െ ങ്കിൽ മറ്റ് േദ്ധതികൾ (ഉദ്ാഹരണത്തിന് , Medicare, Medicaid, മൂന്നാം
കക്ഷി ബാധയത, ലപ്കം വിക് റ്റിംസ് ണ്ടിംഗ് മുതലായവ) വഴിയായുള്ള
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ധനസഹായത്തിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിപനാ മറ്റ് സാമ്പത്തിക
േിന്തുണയ് ക്കുള്ള പരാഗിയുന്റട പയാഗയത നിർണ
ണ യിക്കുന്നതിപനാ
ആവശ്യമായ എല
െ ാ പഡാകയുന്റമപെഷ്കനും സർട്ടി ിപക്കഷ്കനുകളും
കൃതയസമയത്ത് സതയസന്ധമായി നൽകുന്നതും പരാഗിയുന്റട
ഉത്തരവാദ്ിത്തങ്ങളിൽ ഉൾന്റപ്പടുന്നു. അങ്ങന്റന ന്റചയ്യുന്നതിൽ വീഴ് ച
വരുന്നത് , പരാഗിയുന്റട സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുള്ള അപേക്ഷന്റയ
േരിഗണിക്കുന്നതിന്റന പ്േതികൂലമായി ബാധിപച്ചക്കാം. MHSHK
അഭയർത്ഥിച്ച് , മുപ്പത് (30) ദ്ിവസത്തിനുള്ളിൽ വിവരങ്ങളും
സർട്ടി ിപക്കഷ്കനും പഡാകയുന്റമെുകളും നൽകാൻ പരാഗികൾ
ബാധയസഥരാണ് അന്റല
െ ങ്കിൽ കാലതാമസത്തിനുള്ള കൃതയമായ കാരണങ്ങൾ
MHSHK-യുന്റട പ്ശ്ദ്ധയിൽ ന്റകാണ്ടുവപരണ്ടതാണ് . സാമ്പത്തിക
േിന്തുണയ് ക്കുള്ള അപേക്ഷ, പരാഗി (അന്റല
െ ങ്കിൽ ഗയാരണ്ടർ/പ്േതിനിധി)
േൂരിപ്പിക്കുകയും അതിൽ ഒപ്പിടുകയും പവണം.
f. സാമ്പത്തിക േിന്തുണയ് ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്േപ്കിയയിൽ
അപേക്ഷകന്റന സഹായിക്കാൻ ഒരു സാമ്പത്തിക ഉേപദ്ഷ്ക് ടാവിന് കഴിയും.
പരാഗി മരിക്കുകയും ഉത്തരവാദ്ന്റപ്പട്ട ഒരു കക്ഷിന്റയ കന്റണ്ടത്താനാകാന്റത
വരികയും ന്റചയ് താൽ, ഒരു MHSHK പ്േതിനിധി, അഭയർത്ഥന
സൃഷ്ക് ടിക്കുകയും ലഭയമായ വിവരങ്ങളും പഡാകയുന്റമെുകളും ഉേപയാഗിച്ച്
അപേക്ഷ േൂർത്തിയാക്കുകയും ന്റചയ്യും.
8. ഗാർഹിക വരുമാനം:
a. പരാഗിക്ക് ഗാർഹിക വരുമാനം ന്റതളിയിക്കുന്നതിന് ഇനിപ്പറയുന്ന പരഖകളിൽ,

ലഭയമായ, ഒപന്നാ രപണ്ടാ പരഖകൾ നൽകാവുന്നതാണ് . പരാഗിയുന്റട
കുടുംബത്തിൽ പജാലിയുള്ള ഒന്നിലധികം ആളുകൾ ഉന്റണ്ടങ്കിൽ, ഓപരാ
വയക്തിയും താന്റഴ േറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പരഖകളിൽ ഒപന്നാ അതിലധികപമാ
സമർപ്പിക്കണം:

i. സമീേകാലത്ത് സമർപ്പിച്ച ന്റ ഡറൽ ആദ്ായ നികുതി റിപട്ടൺ;
ii. ഏറ്റവും േുതിയ W-2, 1099 പ ാമുകൾ;
iii. ഏറ്റവും േുതിയ ശ്മ്പള ബിൽ (അന്റല
െ ങ്കിൽ,
ബാധകന്റമങ്കിൽ, ന്റതാഴിലില
െ ായ് മ പ്േസ് താവനയുന്റടയും
സാമൂഹയ സുരക്ഷാ കത്തിൻന്ററയും ഒരു േകർപ്പ് );
iv. േണമായാണ് നൽകിയന്റതങ്കിൽ, ന്റതാഴിലുടമയിൽ നിന്ന് ഒരു
പ്േസ് താവന; അന്റല
െ ങ്കിൽ
v. ഗാർഹിക വരുമാനന്റത്ത കുറിച്ച് ഒരു മൂന്നാം കക്ഷിയിൽ നിന്നുള്ള
മന്ററ്റന്റന്തങ്കിലും സഥിരീകരണം.
b. മുകളിൽ ലിസ് റ്റ് ന്റചയ് തിട്ടുള്ളതും സാക്ഷയേപ്തത്തിൽ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ളതുമായ
ഓപരാ കുടുംബാംഗത്തിന്റെയും (പരാഗിയുപടത് ഉൾന്റപ്പന്റട) വരുമാനം
പ്േതി ലിപ്പിക്കുന്ന പരഖകളിൽ ചുരുങ്ങിയത് ഒന്റരണ
ണ ന്റമങ്കിലും പരാഗി
നൽകിയിട്ടുന്റണ്ടങ്കിൽ, പരഖകൾ നൽകുന്നതിനുള്ള വീഴ് ചന്റയ
അടിസഥാനമാക്കി സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുള്ള അപേക്ഷ
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അേൂർണ
െ ; അത്തരം പരഖകൾ നൽകുന്നതിന്
ണ മായി േരിഗണിക്കന്റപ്പടില
പരാഗിക്കാവുന്നിന്റല
െ ങ്കിൽ, സാക്ഷയേപ്തത്തിൽ ഒപ്പിട്ട ആളാണ് പരഖകൾ
നൽപകണ്ടത് .
c. അപേക്ഷാ സാക്ഷയേപ്തത്തിൽ അപേക്ഷകൻ ഒപ്പിടണം. സാരമായ
തരത്തിലുള്ള വയാജ വിവരങ്ങളാണ് അപേക്ഷകൻ നൽകിയന്റതന്ന് േിന്നീട്
ന്റതളിവ് ലഭിക്കുകയാന്റണങ്കിൽ, MHSHK നിർണ
ണ യം റോക്കുകപയാ
േരിഷ്ക് ക്കരിക്കുകപയാ ന്റചയ് പതക്കാം.

അധിക പരഖകൾ: സവത്തുക്കളുന്റടപയാ ന്റചലവുകളുന്റടപയാ പരഖകൾ MHSHKയുന്റട FAP ആവശ്യന്റപ്പടുന്നില
െ . എന്നിരുന്നാലും, ഈ FAP അനുസരിച്ച്
അപേക്ഷകർക്ക് മറ്റുതരത്തിൽ അർഹതയുള്ള തുകയ് ക്ക് തുലയപമാ അതിൽ
കൂടുതപലാ ആയ സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുള്ള ഒരു അഭയർത്ഥനന്റയ
േിന്തുണയ് ക്കുന്നതിന്, സാമ്പത്തിക പ്േതിസന്ധിന്റയ പ്േതി ലിപ്പിക്കുന്ന
സവത്തുക്കൾ, ന്റചലവുകൾ, വരുമാനം, ബാക്കിനിൽക്കുന്ന കടങ്ങൾ അന്റല
െ ങ്കിൽ
മറ്റ് സാഹചരയങ്ങൾ എന്നിവന്റയ കുറിച്ചുള്ള അധിക പരഖകൾ അപേക്ഷകർക്ക്
നൽകാവുന്നതാണ് .

9. വയാജപമാ ന്റതറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നപതാ ആയ വിവരങ്ങൾ: ന്റമഡിക്കൽ ന്റചലവുകൾക്ക്
േണം നൽകുന്നതിനുള്ള തന്റെ കഴിവിന്റന കുറിച്ച് , അപേക്ഷകൻ മനപ്പൂർവ്വമായി
സാരമായ തരത്തിൽ വയാജപമാ ന്റതറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നപതാ ആയ വിവരങ്ങൾ
നൽകിയിട്ടുന്റണ്ടന്ന് നിർണ
ണ യിക്കന്റപ്പട്ടാൽ, അപേക്ഷകന്റെ നിലവിലുള്ളപതാ
ഭാവിയിൽ നൽകുന്നപതാ ആയ അപേക്ഷകൾ MHSHK നിരസിപച്ചക്കാം.
കബളിപ്പിക്കാനല
െ വയാജമായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നന്റതന്ന
സാഹചരയത്തിൽ, തിരുത്തിയ വിവരങ്ങന്റളയാണ് തീരുമാനന്റമടുക്കുന്നതിന് MHSHK
ആപ്ശ്യിക്കുക. പരാഗി നൽകിയ സാരമായ പതാതിലുള്ള വയാജ വിവരങ്ങന്റള
അടിസഥാനമാക്കി ഇതിനകം തന്റന്ന സാമ്പത്തിക േിന്തുണ
അനുവദ്ിക്കന്റപ്പട്ടിട്ടുന്റണ്ടങ്കിൽ, സാമ്പത്തിക േിന്തുണന്റയ േൂർവ്വകാല
പ്ോബലയത്തിൽ MHSHK റോക്കും, ഈ സാഹചരയത്തിൽ പരാഗിയിൽ നിന്ന്
ലഭിപക്കണ്ട തുക തിരിന്റക േിടിക്കാനുള്ള എല
െ ാ നിയമാവകാശ്ങ്ങളും MHSHK-യിൽ
നിക്ഷിേ് തമാണ് . സാരമായ പതാതിൽ വയാജ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്
മനപ്പൂർവ്വമായിരുന്നിന്റല
െ ങ്കിൽ, തിരുത്തിയ വിവരങ്ങന്റള അടിസഥാനമാക്കി, MHSHK
നിർണ
ണ യം േരിഷ്ക് ക്കരിക്കും.

പപ്കാസ് റ

റൻസുകൾ:

പരാഗി ലകമാറ്റ നയം (EMTALA, ന്റടക് സാസ് ലകമാറ്റ ചട്ട അനുവർത്തനം)
സാമ്പത്തിക സഹായന്റത്ത കുറിച്ച് ലളിത ഭാഷ്കയിലുള്ള സംപ്ഗഹം
സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുള്ള അപേക്ഷാ
ബില
െ ിംഗും േണമീടാക്കലും സംബന്ധിച്ച നയം
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ന്റതളിവുകൾ:
ന്റതളിവ് എ - ന്റോതുന്റവ ബിൽ ന്റചയ്യന്റപ്പടുന്ന തുകകൾ കണക്കാക്കൽ
ന്റതളിവ് ബി - ന്റ

ഡറൽ ദ്ാരിപ്ദ്യ മാർഗ
ഗ നിർപേശ്ങ്ങൾ

അടുത്ത പേജിൽ തുടരുന്നു.
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ന്റതളിവ് എ - ന്റോതുന്റവ ബിൽ ന്റചയ്യന്റപ്പടുന്ന തുകകൾ കണക്കാക്കൽ
അടിയന്തിര അന്റല
െ ങ്കിൽ ലവദ്യേരമായി ആവശ്യമായ പസവനങ്ങൾക്കായുള്ള
പസവനത്തിനായുള്ള Medicare ീസിന് MHSHK ഉേപയാഗിക്കുന്ന ബില
െ ിംഗുമായും
പകാഡിംഗുമായും ബന്ധന്റപ്പട്ട നടേടിപ്കമന്റത്തയാണ് ന്റോതുന്റവ ബിൽ ന്റചയ്യന്റപ്പടുന്ന തുകകൾ
അടിസഥാനമാക്കുന്നത് . Medicare-ൽ നിന്ന് അനുവദ്ിക്കന്റപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ന്റമാത്തം പേയ് ന്റമെിന്റന
അത്തരം ന്റക
െ യിമുകൾക്ക് ബിൽ ന്റചയ്യന്റപ്പടുന്ന ന്റമാത്തം തുക ന്റകാണ്ട് ഹരിക്കും, AGB ശ്തമാനം
കണക്കാക്കാൻ, ആ സംഖയന്റയ 1-ൽ നിന്ന് കുറയ് ക്കും.
IP-ക്കായുള്ള (ഇൻപേഷ്കയെിനായുള്ള) AGB % = Medicare IP അനുവദ്നീയ പേയ് ന്റമെ് / Medicare
IP ന്റമാത്തം നിരക്കുകൾ
OP-ക്കായുള്ള (ഔട്ട്പേഷ്കയെിനായുള്ള) AGB % = Medicare OP അനുവദ്നീയ പേയ് ന്റമെുകൾ /
Medicare OP ന്റമാത്തം നിരക്കുകൾ

ന്റ

സിലിറ്റി

Memorial Hermann Surgical Hospital - Kingwood

ഇൻപേഷ്കയെ്

ഔട്ട്പേഷ്കയെ്

30%

14%

സാമ്പത്തിക വർഷ്കം 2019-ന്റല (ജൂലല 2018 – ജൂൺ 2019) AGB തുകകൾ ഇനിപ്പറയുന്നത്
പോന്റലയാണ് :
ന്റോതുന്റവ ബിൽ ന്റചയ്യന്റപ്പടുന്ന തുകകൾ OP: 14%
ന്റോതുന്റവ ബിൽ ന്റചയ്യന്റപ്പടുന്ന തുകകൾ IP: 30%

അടുത്ത പേജിൽ തുടരുന്നു.
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ന്റതളിവ് ബി - ന്റ

ഡറൽ ദ്ാരിപ്ദ്യ മാർഗ
ഗ നിർപേശ്ങ്ങൾ

ന്റ ഡറൽ ദ്ാരിപ്ദ്യ മാർഗ
ഗ നിർപേശ്ങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുപമ്പാൾ ന്റമാത്ത പ്േതിമാസ വരുമാന
സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുള്ള അർഹതയുന്റട േട്ടിക േുതുക്കന്റപ്പടുന്നു. ഈ േട്ടിക
വാർഷ്കികാടിസഥാനത്തിൽ േുതുക്കന്റപ്പടുന്നു.
ന്റമാത്ത പ്േതിമാസ വരുമാന സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുള്ള അർഹതയുന്റട േട്ടിക എന്നതിന്റെ
അർത്ഥം, ഈ FAP-ക്ക് കീഴിൽ സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുള്ള അർഹത നിർണ
ണ യിക്കുന്നതിന്
MHSHK ഉേപയാഗിക്കുന്ന നിലവിന്റല വരുമാന േട്ടിക എന്നാണ് .
ബന്ധന്റപ്പട്ട സർക്കാർ ഏജൻസികൾ സമയാസമയങ്ങളിൽ പഭദ്ഗതി ന്റചയ്യുന്ന മുറയ് ക്കുള്ള,
ന്റ ഡറൽ ദ്ാരിപ്ദ്യ മാർഗ
ഗ നിർപേശ്ങ്ങന്റളയും ഹാരിസ് കൗണ്ടി പഹാസ് േിറ്റൽ ഡിസ് പ്ടിക് റ്റ് അർഹതാ
േട്ടികന്റയയും അടിസഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ന്റമാത്ത പ്േതിമാസ ഗാർഹിക വരുമാന സാമ്പത്തിക
സഹായത്തിനുള്ള അർഹതയുന്റട േട്ടിക, അവപലാകനം ന്റചയ്യുന്നതിനായി ഈ േട്ടിക ഇവിന്റട
ലഭയമാക്കിയിട്ടുണ്ട് .
താന്റഴയുള്ള േട്ടിക കാണുക:

Memorial Hermann Surgical Hospital Kingwood
ന്റമാത്ത വരുമാന സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുള്ള അർഹതയുന്റട േട്ടിക
2019 ന്റ ഡറൽ ദ്ാരിപ്ദ്യ മാർഗ
ഗ നിർപേശ്ങ്ങൾ (FPG)
കുടുംബ വലുപ്പന്റത്ത അടിസഥാനമാക്കി സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുള്ള അർഹതയ് ക്ക്
ഉണ്ടായിരിപക്കണ്ട ന്റമാത്ത വാർഷ്കിക അന്റല
െ ങ്കിൽ പ്േതിമാസ വരുമാനം.
FPG-യുന്റട 100%

FPG-യുന്റട 200%

400% FPG

കുടുംബ
വലുപ്പം

വാർഷ്കിക
വരുമാനം

പ്േതിമാസ
വരുമാനം

വാർഷ്കിക
വരുമാനം

പ്േതിമാസ
വരുമാനം

വാർഷ്കിക
വരുമാനം

പ്േതിമാസ
വരുമാനം

1

$12,490

$1,041

$24,980

$2,082

$49,960

$4,163

2

$16,910

$1,409

$33,820

$2,818

$67,640

$5,637

3

$21,330

$1,778

$42,660

$3,555

$85,320

$7,110

4

$25,750

$2,146

$51,500

$4,292

$103,000

$8,583

5

$30,170

$2,514

$60,340

$5,028

$120,680

$10,057

6

$34,590

$2,883

$69,180

$5,765

$138,360

$11,530

7

$39,010

$3,251

$78,020

$6,502

$156,040

$13,003

8

$43,430

$3,619

$86,860

$7,238

$173,720

$14,477

8 ആളുകപളക്കാൾ അധികം വയക്തികളുള്ള കുടുംബങ്ങളുന്റട കാരയത്തിൽ, ന്റ ഡറൽ ദ്ാരിപ്ദ്യ
മാർഗ
ഗ നിർപേശ്ം നിർണ
ണ യിക്കുന്നതിന് ഓപരാ അധിക വയക്തിക്കും $4,420 പചർക്കുക.

