ናይፋይናንስሓገዝፖሊሲመጠቃለሊ
(Summary of Financial Assistance Policy)
ዝተኸልከለ ናይ ዓራት ምወላምወላ
Yale New Haven Health ንሓደ ሓደ ሕሙማት ናይ ሕክምና ክፍሊቶም ምኽፋል
ከቢድ ክኾን ከምዝኽእል ይርደኦ እዩ።ንዕኡ እዩ ዝተፈላላዩ ናይ ፋይናንሳዊ ሓገዛት
ፕሮግራማት ዘለዉና።ሕሙማት ናይ ፋይናንሳዊ ሓገዝ መመልከቲ ክህልዎም ይግባእ ናይ
ፋይናንስ ድልየቶም ንምብርህራህ ድማ ዘድልይዎም ሰነዳት ሒዞም ክቀርቡ ኣለዎም።

ዝተኸልከለ ናይ ዓራት ምወላ ትቅበሉ እትኽእሉ፣ናይ ምወላ ረቋሒታት ኣማሊኦም
ንዝተረኸቡ ውልቀሰባት ክወሃብ ተባሂሉ ዝተዳለወ ምወላ፣ናይ ሆስፒታል ክፍሊትኩም
ንምቅናስ ወይ ንምውዳእ ብናይ ምወላ ቆፃሪ ከምዝተሓተቶ ፋይናንስ ዘድልየኩም
እንተኾይኑ፣ ምወላ ንምቅባል ኩሎም ዘድልዩ ረቋሒታት ተማልኡ እንተኽኢልኩምን
(ነፍሲ ወከፍ ምወላ ፍሉይ መግለፂ ኣለዎ)። ናይ ዝተኸልከሉ ናይ ዓራት ምወላታት
ቅብሊት ንምቅባል ናይ ኣታዊ በዝሒ እገዳታት የለዉን። እዚ ፍቃድ እዚ በብጉዳዩ እዩ
ብእቲ ናይ ምወላ ቆፃሪ ብፋይናንሳዊ ሃርድሺፕ እዩ ዝትመን። እቲ ፋይናንሳዊ ሓገዝ
መመልከቲ ዘማልኡ ኩሎም ሕሙማት ብቀጥታ

ብዙሕ ንምፍላጥ፣ ናይ ፋይናንስ ሓገዝ ፖሊሲ ንማምልከቻን ናይ ናፃ ቅዳሕ ውሰዱ፣ወይ
ድማ ናይ ሕሙም ፋይናንሳዊ መመልከቲ ንምምላእ ሓገዝ ንናይ መእተዊ ኣገልግሎትን
እንተደሊኹም ብ855-547-4584 ደውሉ፣ናብ
www.ynhhs.org/financialassistance ለኣኽ ወይ ኣብዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ዝርከቡ
ተቐበልቲ ቤትጽሕፈታትና ብኣካል ምጹ፡ ሆስፒታል ብሪጅፖርት 267 ጎደና ግራንት፣
ብሪጅፖርት፣ CT ፡ ሆስፒታል ግሪንዊች፣ 5፣ መንገዲ ፕሬሪጅ፣ ግሪንዊች፣ CT፤
ላውራንስ + ሜሞርያል ሆስፒታል 365 ሞንታኩ ኣቭኒው፣ ኒው ለንደን፣ CT፤
ሆስፒታል ዌስተርሊ 25 መንገዲ ዌልስ፣ ዌስተርሊ፣ RI፤ ወይ ዬል ኒውሃቭን ሆስፒታል 20
ዮርክ፣ ኒው ሃቭንCT.

ናይ ዝተኸልከሉ ናይ ዓራት ምወላታት ክሕሰበሉይ
Yale NewHaven Hospital “ኣነ ንውላደይን” ፕሮግራም
እዚ ፕሮግራም እዚን Yale NewHaven Hospital patients
ኣይምልከትን። ናይ ወለዲ ክንክን የቅርብ፣ ናይ ሕርሲንምውላድን ኣገልግሎት፣ናይ
ድሕሪ ምውላድ ኣገልግሎት ነቶም ዝሓለፉ ሰባት። ኣብ Haven County
ትነብሩ ኾይንኩም; ምንም ዓይነት ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ተዘይሃሊኩም፣
ቤተሰብኩም ኣታዊ 2.5 ግዜ ናይቲ ፈደራላዊ ናይ ድኽነት መስመር ወይ ትሕቲኡ
እንተኾይኑ (እቲ ዝለዓለ ናይ ኣታዊ መጠን ቻርት ኣብ ላዕሊ ረኣዩ); ናብ ናይ
ግዝኣት ሓገዝ ተመዝጊብኩምን (Medicaid) ብቑዕ ናይ ጽሑፍ ውሳነ
ተቀቢልኩምን ምናልባት ክፍቀደልኩም ይኽእል እዩ። ንዝበለፀ ሓበሬታን ንYale
NewHaven Hospital ኣነ ንውላደይ ንፕሮግራም መመልከቲ ወረቀት
ንምሕታትን፣ወኪላትና ኣብ ማእኸል ኣንስቲ ርኸብወን ወይ ብ
203-688-5470ደውሉ።

ናይ ናፃ ክንክን
ናይ ነፃ ክንክን ዝፍቀደኩም:
−
እንድሕር ናይ ቤተሰብኩም ኣታዊ 2½ ናይ እቲ ፌደራላዊ ናይ ድኽነት መጠን
ኮይኑ(እቶም ዝለዓሉ ናይ ኣታዊ መጠናት ኣብ እቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሳጹን
ተዘርዚሮም ኣለዉ)
−ናብ ናይ ግዝኣት ሓገዝ ተመዝጊብኩምን (Medicaid) ኣብ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ካብ እቲ ግዝኣት
ናይ ጽሑፍ ውሳነ ትቅበሉ;ከምኡ ውን
−ፋይናንሳዊ ሓገዝ መመልከቲ ተማልኡ

Greenwich Hospital ናይ ዘይድቁሳት ሕሙማት ክሊኒክ
እቲ Greenwich Hospital ናይ ዘይድቁሳት ሕሙማት ክሊኒክን ናብ እቲ ናይ ክሊኒክ
ኣባልነት ሕቶ ዘቅረቡ ንተቀባሊነት ዝረኸቡን ውልቀሰባት ናይ ናፅ ወይ ናይ ቅናሽ ክንክን
የቅርብ። ኢንሹራንስ እንተዘይሃልይኩም ፣ ናይ ግዝኣት
ሓገዝ (Medicaid) ፍቃድ ተዘይሃልይኩም፣ ናይ Greenwich ነባሪን ናይ ቤተ
ሰብኣታዊ ካብ 4 ግዜ ዝነኣሰ ወይ ማዕረ ፌደራላዊ ናይ ድኽነት መጠን ንታሕቲ
እንተኾይኑን ክፍቀደልኩም ይኽእል እዩ።ንዝበለፀ ሓበሬታ ወይ መመልከቲ ንምርካብ
203863-3334ደውሉ.

ናይ ጎደሎ ዋጋ ክንክን
ኩነታትካ ካብዞም ስዒቦም ዘለዉ እንተኾይኑ ንናይ ጎደሎ ዋጋ ክንክን ብቑዕ
ከትከውን ትኽእል ኢኻ፥
- ናይ ስድራኻ ኣታዊ 5½ ግዜ ናይቲ ፈደራላዊ መስመር ድኽነት ወይ ትሕቲኡ
እንተኾይኑ (እቶም ዝለዓሉ ናይ ኣታዊ መጠን ገንዘብ ኣብ ታሕቲ ኣብ ሰሌዳ
ተዘርዚሮም ኣለዉ)
- መድሕን ዘይኣቶኻ እንተኾይንካን
- ገንዘባዊ ደገፍ ዝሓትት መመልከቲ እንተድኣ መሊእካ
- ዝለዓለ ኣታዊ
ዓቐን ስድራ
1
2
3
4

ናይ እዚ ፕሮግራም ነጥቢ
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዜጋ ወይ ነባሪ እንተኾይኑ ናይ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ይረክብ። እዚ
ፕሮግራም እዚ ድንገተኛ ንካልኦት ጠቃሚ ናይ ሕክምና ክንክን ይሽፍን እዩ። ናይ Yale
New Haven ወጻኢታት ጥዕና ኣባል ናይ ሆስፒታል ክፍሊት ጥራሕ እዩ ዝሽፍን።ከምዚ
ዓይነት ክንክን ናይ ዘቕርቡ ኣካላት ዝርዝርን ነቲ FAP ድማ ይከታተልዎ’ዶ ኣይከታተልዎን
ዝብል ኣብ FAP ክርከብ ይኽእል። ፋይናንሳዊ
ሓገዝ ዝፍቀደሎም ሕሙማት ካብ ኢንሹራንስ ዘለዎም ሕሙማት ንድንገተኛ ወይ ንካልእ
ኣድላዪ ሕክምና ዘውፅእዎ ንላዕሊ ክኸፍሉ ኣይግበሩን። Yale New Haven Health
ንኩሎም ብፅሑፍ ዝቀረቡ መመልከቲታት ክምልስ እዩ። እንድሕር መመልከቲኹም
ተቀባሊነት ዘይረኺቡ፣ኣብ ዝኾነ እዋን ደጊምኩም ትምዝገቡ ትኽእሉ።ተወሳኺ ናይ ናፃ ናይ
ዓራት ምወላታት በብዓመቱ ይቀርቡ። ናይ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ፖሊሲና ትርጉም፣ ናይ
ፋይናንሳዊ ሓገዝ ፖሊሲን መመልከቲ ንመጠቃለሊ ንዝተወሰኑ ናይ ኢንግሊሽ ሕፅረት
ዘለዎም ጉጅለታት ቅሩባት እዮም።

ናይነጻ ክንክን ናይጎደሎዋጋክንክን
$31,225
$68,395
$44,275
$93,005
$53,325
$117,315
$64,375
$141,625

*ናጻ ክንክን ጥዕና: ንነፍሲ ወከፍ ተወሳኺ ኣባል ስድራ $10,050 ወስኽ
*ክንክን ዝጎደለ ዋጋ፡ ንነፍሲ ወከፍ ተወሳኺ ኣባል ስድራ $23,760 ወስኽ

ሓገዝ ንምርካብ በጃኹምብ1-855-547-4584ደውሉ
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እዞም ዝስዕቡ መዝገባት ከም ናይ ኣታዊ መረጋገፂ ኮይኖም
ከገልግሉ ይኽእሉ:

ኣብ ናይ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ከመይ ክምዝገብ ይኽእል?
እዚ መስርሕ ንሕሙማት ቀሊል ንምግባር፣ Yale New Haven Health ን
ንመብዛሕትኦም ናይ ፋይናንስ ሓገዛት ሓደ መመልከቲ ፎርም እዮም ዝጥቀሙ።ናይ Yale
NewHaven Hospital ሕሙም እንተኾይንኩም ንኣብ ናይ አነን ውላደይን ፕሮግራም
ትሳተፉ እንተደሊኹምን፣ በጃኹም ንናይ ኣንስቲ ማእኸል ተወከልቲ ናብ 203-6885470 ደውሉ። ናይ Greenwich Hospital ሕሙም እንተኾይንኩም ንኣብ
ናይ ዘይድቁስ ሕሙም ክሊኒክ ክትምዝገቡ እንተደሊኹምን፣ በጃኹም ብ203863-3334 ደውሉ።

ናይ ወለዲኹም ኣታዊ ካብ
…እንተኾይኑ

ኣስተውዕሉ: ግዚያዊ ናይ ሆስፒታል ክፍሊት ክህልወኩም ኣለዎ ወይ ድማ ናይ
ፋይናንሳዊ ሓገዝ ፕሮግራምና ዘሕልፈኩም ዝተተሓዘ ቆጸራ ክህልወኩም ኣለዎ።
:ናይ ናፃ ክንክን ፕሮግራም: ኣሰራት 1,2,3ን4ን ተኸተሉ

መሃያ
(ነቲ ስራሕኩም ብሰዓት
እንድሕር ትኽፈሉ ኮይንኩም)

ናይ ቅናሽ ክንክን ፕሮግራም: ኣሰራት 2,3ን 4ን ተኸተሉ

ናይ እዚ ምዝገብ ቅዳሕከም ናይ ኣታዊ መረጋገፂ
ምቅራብ ትኽእሉ:(እዞም መዝገባት ልዕሊ

ሽድሽተ ወርሒ ዝገበሩ ክኾኑ የብሎምን፣ብዘይካ
ናይ እቲ ቀረባ ግዜኹም ናይ ፌደራል እቶት
ግብሪ፣እዚ እርግ ዝበለ ክኾን ይኽእል እዩ)
−
−

ኣሰር1:ኣብ ናይ ግዝኣት ናይ ሕክምና ሓገዝ ተመዝገቡ፡፡
ናይ ናፃ ክንክን ንክፍቀደኩም፣ኣብ እትነብሩሉ ናይ ሕክምና ሓገዝ (Medicaid) እቲ
ግዝኣት ክትምዝገቡ ኣለኩም ከምኡ’ውን ቅቡል፣ውሳነ ብፅሑፍ ኣብ መመልከቲኹም
ክተቅርቡ ኣለኩም። ምኽልካል“ቅቡል”ዘይኮነሉ ሓበሬታ ብዘይ ምቅራብኩም ወይ ብዘይ
ምትሕብባርኩም ዝመፀ እንተኾይኑ እዩ።

ናይዓርስኹምኣታዊ
(ናይ ባዕልኹም ስራሕ ትሰርሑ
ተኾይንኩም)

ክልተ(2)ናይ እቶም ናይ ቀረባ
ክፍሊታት ወይ
ካብ ሓላፊኹም ክንደይ ሰዓት ከም
እትሰርሑን ኣብ ሰዓት ክንደይ ከም
እትኽፈሉን ዝገልፅ ደብዳበ(ቅድሚ ታክስ)

−
እቲ ናይ ቀረባ ግዜ ናይ ፌደራል እቶት ግብሪ
(ብኣኹም ክፍረም ኣለዎ)

ረብሓታት
ኣብ ከባቢኹም ኣብ ዝርከብ ከባቢያዊ ክፍሊማሕበራዊ ኣገልግሎት(DSS) ቢሮ ኣብ
Medicaid ክትምዝገቡ ትኽእሉ። ነበርቲ CT ብ1-800-842-1508 ደውሉ ናይ
DSS ቤት ጽሕፈት ኣብ ቀረባኹም ንምርካብ ወይ ብኦንላይን
www.accesshealthct.com ተመዝገቡ።እቲ ሆስፒታል’ውን እቲ መመልከቲ
መምልኢ ዝኸውን ናውቲ ኣለዎ እዩ። ሓገዝ እንተደሊኹም፣ ብ1855-547-4584 ደውሉ።

(ናይ ማሕበረሰብ ድሕንነት ፣
ናይ ሽማግለ፣ናይ ሰራሕተኛ
ካሕሳ፣ናይ ስራሕ ስእነት፣ናይ
መደቀሲታት፣ናይ ጥሮታ
ምወላታት፣
SSI፣ሰብኣይ ብናይ ቤት ፍርዲ
ትእዛዝ ንፍትሕቲ ሰበይቱ ዝህባ
ተቆራፂ)

ካብ DSS ሓንሳእ ናይ ፅሑፍ ውሳነ ምስ ተቀበልኩም፣ ኣብ ናይ ናፃ ክንክን ክትምዝገቡ
ትኽእሉ። 6 ወርሒ ዝሓለፎም ናይ ውሳነ ደብዳበታት ኣይንቅበልን።

−
−
−

−

ኣሰር2:ነትቲመመልከቲ ምልኡ፡፡

ናይ ክራይ ኣታዊ

በጃኹም ኩሎም ሕቶታት መልሱ ኣብ እቲ መመልከቲ ድማ ዕለትን ፊርማን ግበሩ። እቲ
ሕቶ ንቤተሰብኩም ዘይምልከት እንተኾይኑ፣በጃኹም “N/A”(ኣይምልከትን) ኢልኩም ኣብ
እቲ ክፍቲ ቦታ ፀሓፉ።

−
−

ኣሰር3:ናይ ኣታዊ መረጋገፂ ኣተሓሕዙ ምስ መመልከቲኹም ናይ ኣታዊ መረጋገፂ

ድልየት፣መቑሽሽ፣ወይናይ
ኣበልክፍሊት

ማለት፡ ኣብዚ መመልከቲ ትመልአሉ ዘለኻ እዋን ቤተሰብካ ክንደይ ኣታዊ ከምዘለዎም
ዘርኢ መዝገብ እዩ። ኣብ የማንኩም ኣብ ዘሎ ሰንጠረዝ ክትጥቀሙሎም ትኽእሉ
መዝገባት ረአዩ።

ኣሰር4:እቲመመልከቲ ብመይል ለኣኽዎ እተካትትዎም:1)ካብ DSS ብዛዕባ ናይ
ግዝኣት ሓገዝ ፍቃድኩም ዝገልፅ ናይ ውሳነ ደብዳበ; 2)እቲ ዝተማልአ፣ዝተፈረመን
ዕለት ዘለዎም መመልከቲ;ከምኡ ውን
3)ናይ ኣታዊ መረጋገፂ:

ኣታዊእንተዘይሃሊኩም

−

−
−

ናይ ቀረባ ግዜ ጥቅሚ ሽልማት ደብዳብ ወይ
ናይ ጠቅሚታት መግለፂ፣ወይ
ናይ ቼክ ቁራጽ

ናይ እቲ ክራይ ቅዳሕ ወይ ናይ እቲ ክራይ
ብዝሒ ዘርኢ ናይ ፅሑፍ ስምምዕነት፣ወይ
ብኣኹም ዝተጸሓፈ ደብዳበ፣ብዓመት ናይ
እትቕበልዎ ብዝሒ ክራይ ዘርኢ
ናይ እዚ ቀረባ ግዜኹም Federal
IncomeTax Return፣ወይ
ብዝሑን ናይ እቲ ክፍሊት ተደጋጋሚነትን
ከሳብ ሕጂ ኣብ እዚ ዓመት ዝተኸፈለ
ብዝሒ ዘርኢ መግለፂ
ካብ እቲ ዝሕግዘኩም ሰብ ደብዳበ፣ወይ
ዝሕግዘኩም ሰብ እንተዘይሃሊኩም፣ናይ እዚ
ግዜ እዚ ናይ ኣታዊ ኩነታትኩም ዝገልፅ
ፌርማን ዕለትን ዘለዎደብዳበ ለኣኹ

Yale New Haven Health
SBO, Attn: Financial Assistance
PO BOX 1403
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ናይ ፋይናንሳዊ ሓገዝ መመልከቲ
Yale NewHaven Hospital ንመብዛሕትኦም ፋይናንሳዊ ሓገዝ ፕሮግራማት ሓደ ናይ መመልከቲ ቅጥዓ ከም
ዝጥቀሙ እዚ መመልከቲ ብምምላእ
ናይ ናፃ ክንክን፣ ናይ ቅናሽ ክንክን፣ ከምኡ ውን ናይ ዓራት ምወላ ፕሮግራማት ንምርካብ ኣብ ግምት ትኣትዉ
ኢኹም። ከመይ ኣብ ናይ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ክትምዝገቡ ከም እትኽእሉ ሓበሬታ ንምርካብ፣ገፅ ክልተ ረኣዩ ።
ብዛዕባ እዚ መመልከቲ ሕቶ እንተሃሊኩም፣ በጃኹም 855-547-4584 ደውሉ።
1. ናይሕሙምሓበሬታ:
ስም ኣቦ

ሽም

ዝተወለደሉ ዕለት

ናይ ማሕበረሰብ ደሕንነት ቁፅሪ ናይ ጎዳና ኣድራሻ

ከተማ ግዝኣት

ናይ ቴልፎን ቁፅሪ

ቁጽሪ ተሌፎን

ዚፕ ኮድ

ጥንስቲ እንተኾይንክን ፣ ትወልድሉ ዕለት መዓስ እዩ?

ደረጃ ናይ ነባሪ:

ናይ ሕክምና መዝገብ ቁፅሪ (ተተኻኢሉ)

U. S. ነባሪ (መንነት መተሓሓዚ)

U.S.ዜጋ

Visa (ተምሃሪ፣

ስራሕ፡ሕበጻሓይ)

Non U.S.ዜጋ

2. ናይ ቤተሰብ ሓበሬታ:በዓል ሓዳርኩምን/ወይ ነብሶም ዝኸኣሉ ዝኾኑ ምሳኹም ዝነብሩ ቆልዑ ዘርዝሩ። ዘይተመርዓዉ መጻምድቲ ኣየጠቓልል። ብዙሕ ቦታ ዝሕዝ እንተኾይኑ፣
ዝተፈለየ መዝገብ በጃኹም ኣተሓሕዙ.
ምስ መመልከቲ ዘሎ ርክብ

ስም ኣባላት ቤተ ሰብ

ዝተወለደሉ ዕለት

3. ናይ ኣታዊ ሓበሬታ:
ናይ ኣታዊ ሓበሬታታት ንዓኹምን ንበዓል ሓዳርኩምን ክወሃበኩም ኣለዎ። ኩሎም ናይ ኣታዊ ምንጪታት ኣካትቱ። ናይ ኣታዊ ምንጪታት ከካትቶም ዝኽእል ግን ኣብዚ ዘይእገዱ: መሃያ/ደሞዝ፣
ኣበል፣ ናይማሕበረሰባዊ ደሕንነት፣ዘይተቆፃሪ፣ናይ ክራይ ኣታዊ፣ ናይ ሰራሕተኛ ካሕሳ፣ ከምኡውን ናይ ቆልዓ ሓገዝ። ኣታዊ እንተዘይሃሊኩም፣ ናይ ሓገዝ ደብዳበ ምስ መመልከቲኹም
ኣተሓሒዝኩም ኣምፅኡ።(መምርሒታት ኣብ ገፅ 2 ረኣዩ)
ስም ናይ ኣባል ስድራ

ናይ ኣታዊ ምንጪ

ስራሕ ዘይብሉ/ኣታዊ ዘይብሉ

ቅድሚ ታክስ(ግብሪ)ዝእከብ በዝሒ
$_______________________
ሰሙን
ኣብ ሰሙን ክልተ ግዘ

ወርሒ

$_______________________
ሰሙን

ኣብ ሰሙን ክልተ ግዘ

ወርሒ
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4. ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ:
ዝሽፍነኩም ዝኾነ ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ፖሊሲ ኣሎዶ ፣ Medicare ወይ Medicaid ወይ ናይ ወፃኢሃገር ሽፋን’ውን የካትት እዩ?
እወ
ኣይፋል
እወ እንተኾይኑ፣ናይ ኢንሹራስኩም ቅድሚቱ ድሕሪቱን ቅዳሕ በጃኹም ምስ እቲ መመልከቲኹም ኣተሓሒዝኩም ወይ ናብ እዚ ዝስዕቡ እተዉ:
ናይ ፖሊሲ መትሐዚ:

ኢንሹራንስ መቐረቢ:

ናይ ፖሊሲ ቁጽሪ:

ናይ ፖሊሲ መትሐዚ:

ኢንሹራንስ መቐረቢ:

ናይ ፖሊሲ ቁጽሪ:

5. ብኽብረትካ ቅድሚ ምፍራምካ ተጠንቂቕካ ኣንብቦ
ኣብ ታሕቲ ብምፍራም፣ ኩሉ ኣብ እዚ መመልከቲ እዚ ዝጠቐስኩምዎ ነገር ሓቂ ምኻኑ የረጋግፅ።
−

ዝኾነ ዘይትኽክል፣ ዘይተማልአ ፣ ወይ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ናይ መመልከቲየይ ዘይምቐባል ንምእጋድ ንከስዕበለይ ይኽእል።

−

ንYale NewHaven Health ዝኾነን ኩሉንሓበሬታይናይምርግጋፅፍቓድሂበዮምእየ።

−

ንYale NewHaven Health ናይ ክረዲተይ ፀብፃብ ክሓቱ ፍቓድ ሂበዮም እየ።

−

ናይ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ሽልማተይ ብሙሉኡ ከም ዝምልሶ ይስማዕማዕ፣ ዝኾነ ዓይነት ክፍሊት እንተረኺበ፣ ካብ ሕጊ፣ ንዝኾነ ኣብ እዚ መመልከቲ ዘሎ ኣገልግሎት።

−

ናይ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ፍቓደይ ክቕይር ዝኽእል ዝኾነ ለውጢ እንተሃልዩ ንYale NewHaven Health ከፍልጦም ተሰማሚዐ።

−

ምስ ናይ ፋይናንሳዊ ሓገዝ መመልከቲይ ብተተሓሓዚ፣Yale NewHaven Health ዝተሓለወ ናይ ጥዕና ሓበሬታ (ኣብ HIPAA PrivacyRule,42CFR
ክፍሊታት 160 ክሳብ 164 ከም ዝተገለፀ) ከቕርብ እንተደልዩ ፣ ብዛዕባይ ማለት እዩ ፍቃድ ናይ ምርካብ ዕድለይ ንምፍላጥ ከቕርብ ከም ዝኽእል ይርደኣኒ።

−

አዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ፣ ከም ናይ HIPAA ናይ ግላዊነት ሕጊ ከምዝተጠቐሰ ንክፍሊት ዓላማ ምኹኑ ይርደኣኒ።

ናይ እዚ ዝምዝገብ ዘሎ ሰብ ወይ ናይ ሕጋዊ ሓብሓቢኡ ክታም ዕለት

መዓልቲ

ናይ እዚ ዝምዝገብዘሎ ሰብ ወይ ናይ ሕጋዊ ሓብሓቢኡ ሽም

ብቑዕ እተጻሕፈ ውሳነ ናይ Medicaid መመልከቲኻን ከምኡ'ውን መረጋገጺ ናይ ኣታዊኻ
ወይ ናይ ገንዘባዊ ደገፍ መመልከቲኻ ዘለዎ ናይ ድጋፍ ደብዳቤ ከተጠቓልል ከም ዘለካ ዘክር
ብኽብረትው እቲ ዝተማልአ መመልከቲ ብቁጽሪ ሳጹን
ጶስጣ ስደድዎ:
Yale NewHaven Health
SBO,Attn:Financial Assistance
PO BOX1403,
NewHaven,CT06505
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