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דאס ציל פון דער דאָ קומענט באָ ן סעקורס טשאַ ריטי געזונט סיסטעם (,)Bon Secours Charity Health System - BSCHS
אַ ניטֿ-פאַ ר-נוץ געזונט-קער אָ רגאַ ניזאַ ציע ,איז דעדאַ קייטאַ ד צו פארבליבן עקסאַ לאַ נס אין ּפאַ ציענט זאָ רגן און דינען די קהילה .ווי
אַ שותף אין די קהילה ,די ציל פון  BSCHSאיז צו צושטעלן קאַ מּפאַ סיאַ נייט ,קוואַ ליטעט געזונט זאָ רג באַ דינונגען צו די אין דאַ רֿפן,
ראַ גאַ רדלאַ ס פון זייער פיייקייַט צו באַ צאָ לן  BSCHS .BSCHSאנערקענט אַ ז עס איז אָ פט נייטיק צו צושטעלן זאָ רגן צו ּפאַ ציענט
אָ ן טשאַ רדזשינג אָ דער אין אַ מאַ ונץ ווייניקער ווי זייַן געגרינדעט ראַ טעס בשעת אַ שורינג אַ ז די לאַ נג טערמין וויאַ ביליטי פון די
שּפיטאָ ל איז נישט טרעטאַ נד.
העקעף דאס ּפאָ ליסי אַ ּפלייז צו אַ לע  BSCHSעמּפלוייז ,קאָ נטראַ קטאָ רס (אַ רייַנגערעכנט זאַ מלונג אידזשאַ נסיז) ,מעדיציניש
שטעקן ,און רעזידאַ נץ ווי אָ טערייזד דורך די ּפאָ ליסי און ּפראָ צעדור קאַ מיטי.
אחריות
פאליסי סטאַ טעמענט עס איז די פאליסי פון  ,Bon Secours Charity Health Systemאַ רייַנגערעכנט Good Samaritan
Hospital, 255 Lafayette Ave, Suffern, NY 10901, Bon Secours Community Hospital, 160 Main St Port
 ,Jervis, NY 12771אונד ( St. Anthony Community Hospital, 15 Maple Ave., Warwick NY, 10990צוזאמען,
" )"BSCHSצו צושטעלן פינאַ נציעל הילף אין העסקעם מיט ניו יארק סטעיט געזעצן און רעגיאַ ליישאַ נז .די סיסטעם
דירעקטאָ ר פון אַ לגעמיין ּפאַ ציענט אַ קאַ ונטינג וועט האָ בן אַ ן לעצטע אויטאָ ריטעט ֿפאַ ר דיטערמאַ נינג אויב גלייַך השתדלות
זענען געמאכט אין דיטערמאַ נינג אויב אַ ּפאַ ציענט איז ּפאַ סיק ֿפאַ ר פאַ ּפ און אַ זוי אויב קיין ויסערגעוויינלעך זאַ מלונג אַ קשאַ נז
קענען זיין גענומען קעגן דעם יחיד דורך די  BSCHSבילינג און קאַ לעקשאַ ן ּפאָ ליסי אין אַ ּפּפענדיקס .E
סערטיפיקאַ ט דעּפאַ רטמענט פאציענט פינאַ נציעל סערוויסעס/פאציענט אַ קאַ ונטינג
ּפראָ צעדור
 .Aניט-דיסקרימינאַ ציע
 BSCHSוועט רופן מעדיקאַ ללי נייטיק באַ דינונגען צו אַ לע מיטגלידער פון די קהילה ,ווי דיפיינד אונטער ,וואס זענען
אין דאַ רֿפן פון מעדיציניש זאָ רג ראַ גאַ רדלאַ ס פון די ּפאַ ציענט צו באַ צאָ לן ֿפאַ ר אַ זאַ באַ דינונגען .די באַ שטימונג פון
גאַ נץ אָ דער ּפאַ רטיייש פינאַ נציעל הילף וועט זיין באזירט אויף די ּפאַ ציענט'ס פיייקייַט צו באַ צאָ לן און וועט נישט זיין
אַ ברידגעד אויף די יקער פון עלטער ,געשלעכט ,ראַ סע ,קרעד ,דיסאַ ביליטי ,געשלעכט אָ ריענטירונג ,יממיגראַ טיאָ ן
סטאַ טוס אָ דער נאציאנאלע אָ נהייב.
•

 Bon Secours Communityשּפיטאָ ל ,וואָ ס ליגן אין ּפאָ רט דזשערוויס ,ניו יארק ,האט אַ ערשטע דינסט
שטח וואָ ס אַ רייַננעמען  ,Port Jervisאון די אַ רומיק געגנט אין  Orangeאון  Sullivan Countiesאין ניו
יארק Pike County ,אין ּפעננסילוואַ ניאַ  ,און  Sussex Countyאין ניו דזשערזי.

•

 Good Samaritan Hospitalשּפיטאָ ל ,וואָ ס ליגן אין  ,Suffernניו-יאָ רק ,האָ ט אַ ערשטע דינסט שטח
וואָ ס האָ ט אַ רייַנגערעכנט  Rocklandאון  Orange Countiesאין ניו יארק און Northern Bergen
 Countyאין ניו דזשערזי.

•

 St. Anthony Community Hospitalשּפיטאָ ל ,וואָ ס ליגן אין  ,Warwickניו יארק ,האט אַ ערשטע
דינסט שטח וואָ ס כולל  ,Warwickאון די אַ רומיק געביטן אין  ,Orange County, New Yorkאונד
 Sussexאונד  Passaic Countiesאין ניו דזשערזי.
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 .Bזיכערקייט

די דאַ רֿפן ֿפאַ ר פינאַ נציעל הילף קען זיין אַ שּפירעוודיק און טיף ּפערזענלעך אַ רויסגעבן ֿפאַ ר ריסיּפיאַ נץּ .פריוואַ טקייט
פון אינֿפאָ רמאַ ציע און ּפרעזערוויישאַ ן פון יחיד כשיוועס וועט זיין מיינטיינד ֿפאַ ר אַ לע וואס זוכן צדקה באַ דינונגען.
אָ ריענטירונג פון שטעקן און דער אָ ּפקלייַב פון ּפערסאַ נעל וואס וועט ינסטרומענט דעם ּפאָ ליסי און ּפראָ צעדור וועט
זיין גיידאַ ד דורך די וואַ לועס .קיין אינֿפאָ רמאַ ציע וואָ ס איז באקומען אין די ּפאַ ציענט'ס פינאַ נציעל אַ סיסטאַ נס
אַ ּפלאַ קיישאַ ן וועט זיין באפרייט אויב דער ּפאַ ציענט גיט אויסדריקן דערלויבעניש ,אין שרייבן ֿפאַ ר אַ זאַ מעלדונג.
 .Cבארעכטיגט ֿפאַ ר פינאַ נציעל הילף
•

אַ לע ּפאַ ציענט וואס זענען רעזידאַ נץ פון ניו יארק סטעיט און/אָ דער ריזידזשינג אין אַ  BSCHSקהילה ווי
אויבן ,און אין אפפענדיקס  Aזענען בארעכטיגט ֿפאַ ר פינאַ נציעל הילף ֿפאַ ר אַ נויטפאַ ל מעדיציניש
צושטאַ נד .פינאַ נציעל הילף איז אויך בנימצא ֿפאַ ר מעדיקאַ ללי נייטיק באַ דינונגען צו ּפאַ ציענט אין דער
ערשטיק סערוויס שטח ֿפאַ ר אַ ניט-עמבלעמענץ מעדיציניש צושטאַ נד .אָ בער BSCHS ,קען זיין פאָ רויסזאָ גן
זייַן פינאַ נציעל הילף ּפאָ ליסי צו אנדערע ווי קען זיין באוויליקט אויף אַ פאַ ל-ביי-פאַ ל יקער .דעם ּפאָ ליסי איז
נישט בנימצא ֿפאַ ר ּפאַ ציענט באקומען ניט-מעדאַ קלי נייטיק באַ דינונגען ,אַ זאַ ווי קאָ סמעטיק
ּפראָ וסידזשערז אָ דער ּפראָ וסידזשערז ֿפאַ ר ּפאַ ציענט ענראָ ולד מיט פאַ רזיכערונג קאָ מּפאַ ניעס וואָ ס טאָ ן
ניט קאָ נטראַ קט מיט .BSCHS

•

די באשטימונג פון בארעכטיגונג פאר פינאנציעלע הילף וועט ווערן געמאכט דורך באקומען פון א
געענדיקטע אפליקאציע פון דער פאציענט אדער אויטאריזירטע פארשטייער .בכלל ,אַ ּפאַ ציענט איז
ּפראַ מאַ סּפעקטיוולי בארעכטיגט ֿפאַ ר עטלעכע פאָ רעם פון פינאַ נציעל הילף אויב זיין אָ דער הכנסה מדרגה
איז אונטער  500%פון די פעדעראלע אָ רעמקייַט מדרגה און ער/זי גייט צו די ּפראָ וסידזשערז וואָ ס האָ בן
אויסגעקליבן אין דעם ּפאָ ליסי צו בעטן הילף.

•

די שּפיטאָ ל וועט באַ טראַ כטן הכנסה מדרגה'ס ווען די באַ שעפטיקונג פון פינאַ נציעל הילף .ערשטיק
וווינאָ רט ,אַ סעץ געהאלטן אין אַ שטייַער דיפערד אָ דער אנדערע פאַ רגלייַכלעך ריטייערמאַ נט חשבון
סייווינגז ,קאַ לידזש חשבון סייווינגז ,אָ דער קאַ רס געניצט קעסיידער דורך ּפאַ ציענט אָ דער באַ לדיק משּפחה
וועט נישט זיין גענומען אין באַ טראַ כטונג.
•

 BSCHSוועט מאַ כן אַ פעסטקייַט פון בארעכטיגט ֿפאַ ר פינאַ נציעל אַ סיסטאַ נס באזירט אויף הכנסה
מדרגה'ס צוגעשטעלט בעשאַ ס די אַ ּפלאַ קיישאַ ן ּפראָ צעס .קוואַ ליפיקאַ ציע ֿפאַ ר די פינאַ נסיאַ ל
אַ סיסטאַ נס ּפראָ גראַ ם איז באזירט בלויז אויף דער ּפאָ טענציעל אָ דער כוידעשלעך הכנסה אין באַ ציונג צו
די פעדעראלע אָ רעמקייַט גיידליינז (https://www.healthcare.gov/glossary/federal-poverty-
.)level-FPL

•

פינאַ נציעל הילף דיסקאַ ונץ וועט זיין געווענדט אויף די גיידליינז ליסטעד אין טיש די אונטער .די אָ רעמקייַט
גיידליינז אין דעם טיש (לייגן לינק) אַ ּפלייז צו אַ לע באַ דינונגען

•

די מאַ קסימום סומע אַ ּפאַ ציענט וועט זיין פאַ ראַ נטוואָ רטלעך ֿפאַ ר אונטער דעם ּפאָ ליסי וועט נישט יקסיד
דעם קורס ,געגרינדעט אונטער די מעדיקאַ רע ֿ FFSפאַ ר די מעכירעס ,לויט צו די  )r(501סעקציע פון די
אינערלעכער רעווענוע קאָ וד.

•

די פינאַ נסיאַ ל הילף ּפאָ ליסי אַ ּפלייז בלויז צו די דרי ַי  BSCHSהאָ סּפיטאַ לס ליסטעד אויבן .קיין אנדערע
דאקטוירים ,פארזארגערס אָ דער קאָ נטראַ קטעד געוווינהייטן גרוּפעס ,ווי ליסטעד אונטן אַ רייַנגערעכנט די
נויטפאַ ל צימער רופאים און די  Bon Secours Medical Groupזענען נישט באדעקט אונטער דעם ּפאָ ליסי.
איר קען רופן דיין שּפייַזער גלייַך אויב איר האָ ט קיין פראגעס וועגן זייער ּפאַ לאַ סיז.

•

קאָ נטראַ קטעד ּפראַ וויידערז גרוּפעס ֿפאַ ר :BSCHS
Access Physical therapy & Wellness
16 Maybrook Ave.
Campbell Hall, NY 10916
1500 except for outpatient physical therapy which can be directed to 845-987-5150.
Caponigro, David DDS
84 Route 59, Suffern, NY 10901
(845) 357-2070
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Children's and Women's Physicians of Westchester, LLP
40 Sunshine Cottage Road, Skyline Suite 1N-C26 Valhalla, NY 10595
Billing Inquiries: 866-685-0474 | Main Number 914-594-2100
Crystal Run Healthcare, LLP
155 Crystal Run Rd, Middletown, NY 10941
(845) 703-6999
Dentserv Dental Services, PC
15 Canal Rd, Pelham, NY 10803
(914) 738-1144
Hackensack University Medical Center
30 Prospect Ave, Hackensack, NJ 07601
(551) 996-2000
Hakim, James, M.D.
571 Central Ave # 112, New Providence, NJ 07974
(908) 464-7300
Hendi, Justin A., DMD
84 Route 59, Suffern, NY 10901
(845) 357-2070
Histopathology Services, L.L.C._/_Orange Pathology Associates, P.C.
535 East Crescent Avenue, Ramsey, NJ 07446
Phone: (845)369-4200, Option 5
Horizon Medical Corporation
Billing Address:
3 West Olive St. Suite 201
Scranton, PA 18508
Phone (570) 969-0663 Fax (570) 969-9697
Hospital Attending Physicians, PLLC
34 Greenwich Avenue, Central Valley, NY 10917
(845) 238-3466
Hudson Valley Neurosurgical Associates, LLC
222 Route 59, Suffern, NY 10901
(845) 368-0286
MedExcel/Tri-State Emergency Physicians
Office: 75 Crystal Run Rd, Middletown, NY 10941
(845) 703-2273
Billing Company: Medicom Management Services
484 Temple Hill Road Suite 104
New Windsor, NY 10901
(845) 565-3700 or 800-571-7440
Orange Pathology Associates
156 Route 59, Suite B4
Suffern, NY 10901-5005
(845)-369-4200 Option 5
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Pavone, Anthony G., DDS, MD
84 Route 59, Suffern, NY 10901
(845) 357-2070
Port Jervis Behavioral Medicine, PLLC
206 New Ball St, Port Jervis, NY 12771
(845) 858-5401
Ramapo Anesthesiologists / Clarkin Richard, M.D.
133 Lafayette Ave, Suffern, NY 10901
(845) 357-5770
Ramapo Radiology Associates, P.C./Orange Radiology
11 N Airmont Rd, Suffern, NY 10901
(845) 357-7245

Rockland Pulmonary and Medical Associates, P.C. (Sleep Lab Services)
2 Crosfield Ave # 318, West Nyack, NY 10994
(845) 353-5600
Steigman, Edmund J. DMD
84 New York 59, Suffern, NY 10901
(845) 357-2070
Tri-State Surgical Associates, PLLC/Tristate Bariatrics
384 Crystal Run Rd,
Middletown, NY 10941-4013
(845) 692-8780
Virtual Radiologic/ New York Radiology Alliance
PO Box 4246
Carol Stream, IL 60197
(866) 282-3827
Warwick Anesthesia and Pain Management, P.C.
15 Maple Ave Warwick, NY 10990-1028
(845) 986-2224
טשאַ ריטי זאָ רגן טיערס באַ זירט אויף הכנסה/ טיש פון פינאַ נציעל הילף.D
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מדרגה פון טשאריטי קער

הכנסה פון משפחה ווי %
פעדעראל אָ רעמקייַט מדרגה

מדרגה  Iפרי ַי
<=250%
II
מדרגה
350% - 251%
עד
ּפרעכענען
אַ ראָ
III
מדרגה
500% - 351%
אַ ראָ ּפרעכענעןעד
הכנסה פון די משּפחה געמערט
דורך  20%צו באַ שטימען
מדרגה  IVלימיטעד
מאַ קסימום אויס-פון-קעשענע
עקסּפאָ סורע
קאָ סט צו זיין ינקערד .אַ מאָ ל
ריטשט ,דעמאָ לט 60%
אַ ראָ ּפרעכענען*

אָ ן האַ סּפיטאַ לאַ זיישאַ ן
אַ ראָ ּפרעכענען פון בילעד
באַ שולדיקונג
100%
*50%
*30%

האַ סּפיטאַ לאַ זיישאַ ן
אַ ראָ ּפרעכענען פון בילעד
באַ שולדיקונג
100%
*50%
*30%

*60%

*60%

* אבער ניט צו יקסיד די מעדיקאַ רע  FFSרייט ֿפאַ ר די באַ דינונגען צוגעשטעלט ,אין לויט מיט אָ ּפטיילונג ( 501)rפון
די אינערלעכער רעווענוע קאָ ד( .דאָ ס איז די  ,AGBדי סכום איז בכלל געשילדערט צו מענטשן וואָ ס האָ בן
פאַ רזיכערונג קאַ ווערינג די זאָ רג).
 .Eאַ ּפּפראָ וואַ ל ּפראָ צעס
•

ּפאַ ציענט וועט פאַ רענדיקן אַ אַ ּפלאַ קיישאַ ן בנימצא אין אַ לע דרי ַי שּפיטאָ ל זייטלעך אָ דער אויף די
אינטערנעט בייַ;
http://bschs.bonsecours.com/gsh/billing-insurance-and-financial-assistance.aspx
http://bschs.bonsecours.com/bsch/billing-insurance-and-financial-assistance.aspx
http://bschs.bonsecours.com/sach/billing-insurance-and-financial-assistance.aspx
צו צולייגן ֿפאַ ר פינאַ נציעל הילף פון ּ .BSCHSפאַ ציענט וואס טאָ ן ניט האָ בן פאַ רזיכערונג קענען זיין
קוואַ לאַ פייד ֿפאַ ר פינאַ נציעל אַ סיסטאַ נס באזירט אויף זייער כוידעשלעך אָ דער יערלעך הכנסה און זייער
משּפחה גרייסּ .פאַ ציענט וואָ ס פאַ רזיכערונג קענען אויך זיין בארעכטיגט ֿפאַ ר פינאַ נציעל הילף ֿפאַ ר זייער
דעדוקטאַ בילאַ טיז און קאָ ינסוריאַ נסע ,אויב די סערוויסעס זענען מעדאַ קלי נייטיק .פינאַ נסיאַ ל אַ סיסטאַ נס
ּפאַ לאַ סיז וועט נישט צולייגן ֿפאַ ר טיילן פון דער רעכענונג באדעקט דורך פאַ רזיכערונג ,אַ חוץ ֿפאַ ר
אָ נווענדלעך קאָ ינסוריאַ נסע און דידאַ קטאַ באַ ל אַ מאַ ונץ.

•

פארלאנגט ֿפאַ ר פינאַ נציעל הילף קענען זיין פארגעלייגט דורך קוואלן אנדערע ווי דער ּפאַ ציענט ,אַ זאַ ווי
דער ּפאַ ציענט'ס דאָ קטער ,משּפחה מיטגלידער ,קהילה אָ דער רעליגיעז גרוּפעס ,געזעלשאַ פטלעך דינסט
אָ רגאַ ניזאַ ציעס אָ דער שּפיטאָ ל ּפערסאַ נעל .דער ּפאַ ציענט וועט מוידע זייַן וועגן אַ זעלעכע בקשה.
דעם טיּפ פון בקשה וועט זיין ּפראַ סעסט ווי אַ נדערש און זיין אונטער די פינאַ נציעל אַ סיסטאַ נס
קוואַ ליפיקאַ ציע גיידליינז.

•

דער שּפיטאָ ל וועט שיקן אַ לעמען וואס ריקווייערז אינֿפאָ רמאַ ציע אויף BSCHS's Financial Assistance

ּפראָ גראַ ם אַ ן אַ ּפּפליקאַ טיאָ ן אַ אַ ּפלאַ קיישאַ ן און אַ קלאָ ר שּפראַ ך קיצער (אויך בנימצא אין די אינטערנעץ
אַ דרעסעס אויבן וועגן דעם ּפראָ גראַ ם).
•

אויב דער שּפיטאָ ל האט אַ גלייַך באַ זע ֿפאַ ר גלויביק אַ ז אַ ּפאַ ציענט קען זיין בארעכטיגט צו מעדיקעיד
אָ דער אנדערע באזירט אויף די ּפערטשאַ סט פאַ רזיכערונג ּפראָ גראַ ם ,דער שּפיטאָ ל וועט האָ בן די רעכט צו
דאַ רפן ּפאַ ציענט צו קאָ אָ ּפעראַ טע אין אַ ּפלייינג ֿפאַ ר אַ זאַ דעקן ווי אַ צושטאַ נד ֿפאַ ר קאַ באָ לע פון פינאַ נציעל
הילף BSCHS .וועט דאָ קומענט אַ גלייַך ,גוט אמונה יקער ֿפאַ ר גלויביק אַ ז די ּפאַ ציענט קען זיין ּפאַ סיק ֿפאַ ר
מעדיקאַ יד קאַ ווערידזש און וועט דאָ קומענט די סיבה אין די רעקאַ מאַ נדיישאַ נז פון די ּפאַ ציענט.

•

 BSCHSפינאַ נסיאַ ל אַ סיסטאַ נס פארשטייערס אין די רעגיסטראַ ציע געביטן אין יעדער שּפיטאָ ל (אַ דרעסעס
אויף בלאַ ט איינער) וועט צושטעלן אַ ּפלאַ קיישאַ ן הילף צו אַ לע ּפאַ ציענט .לייענען ,שרייַבן און/אָ דער
איבערזעצונג באַ דינונגען ,ווען דארף ,וועט זיין געֿפינט צו אַ לע ּפאַ ציענט.

•

 BSCHSוועט מאַ כן אַ לע פרווון צו האָ בן די ּפאַ ציענט פאַ רענדיקן אַ פינאַ נסיאַ ל אַ סיסטאַ נס אַ ּפלאַ קיישאַ ן בי ַי
אָ דער איידער די צייַט באַ דינונגען זענען רענדערד .דער ּפאַ ציענט וועט זיין אַ לאַ טיד  90טעג פון די דאַ טע
פון אָ ּפזאָ גן אָ דער פון דאַ טע פון דינסט צו פאָ רלייגן די געענדיקט אַ ּפלאַ קיישאַ ן און אַ ן נאָ ך צוואַ נציק ()20
טעג צו פאָ רלייגן אַ לע פארלאנגט דאַ קיומענטיישאַ ן BSCHS .קענען פאַ רברענגען די צייטפראמס צו
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פאַ רענדיקן אַ פינאַ נציעל הילף אַ ּפלאַ קיישאַ ן באזירט אויף יקסּפאַ נשאַ נינג צושטאנדן ווי קען זיין באוויליקט
אויף אַ פאַ ל-ביי-פאַ ל יקער.
•

אויב וועריפיקאַ טיאָ ן פון פינאַ נציעל אינֿפאָ רמאַ ציע איז דארף ,די שּפיטאָ ל זאָ ל בעטן אַ זאַ אינֿפאָ רמאַ ציע פון
די ּפאַ ציענטּ .פאַ ציענט קענען נוצן אַ פאַ רשיידנקייַט פון אינֿפאָ רמאַ ציע צו שטייערן פינאַ נציעל צושטאנדן,
אַ זאַ ווי ּפערטשאַ סט סטאַ בז W-2 ,פאָ רמס ,און אַ רבעטלאָ זיקייַט אָ דער דיסאַ ביליטי סטייטמאַ נץ .אויב די
ייטאַ מז זענען נישט בנימצא ,אַ בריוו פון שטיצן פון מענטשן וואָ ס צושטעלן די באזונדערע לעבעדיקע
געברויכן פון די ּפאַ ציענטן וועלן אָ ננעמען BSCHS .קען נוצן דריט-טיילווייַז פינאַ נציעל ריּפאָ רטינג
באַ דינונגען (למשל  )Search Americaצו באַ שטעטיקן די אינֿפאָ רמאַ ציע צוגעשטעלט.

•

אויב אַ אַ וועקלייגן איז געבעטן פון די ּפאַ ציענט פריערדיק צו ניט-נויטפאַ ל אָ בער מעדאַ קלי נייטיק זאָ רגן,
אַ זאַ אַ וועקלייגן וועט זיין אַ רייַנגערעכנט ווי טייל פון קיין פינאַ נציעל הילף באַ טראַ כטונג.

 .Fאַ ּפּפראָ וואַ ל ּפראָ צעס
•

דער ּפאַ ציענט וועט זיין נאָ מינירט אין שרייבן אין צען ( )10געשעפט טעג נאָ ך קאַ באָ לע פון די פינאַ נציעל
אַ סיסטאַ נס אַ ּפלאַ קיישאַ ן און קיין סוּפּפאָ רטינג מאַ טעריאַ לס ווי צו באַ שטימען דעם ּפאַ ציענט ֿפאַ ר די
פינאַ נציעל אַ סיסטאַ נס ּפראָ גראַ ם .דער ּפאַ ציענט וועט אָ נזאָ גן אָ נזאָ ג (אפפענדיקס  )Bסטייטינג אַ ז די
פינאַ נציעל הילף בארעכטיגונג וועט זיין עפעקטיוו ֿפאַ ר אַ צייַט פון איין יאָ ר ,באַ רינג קיין ענדערונג אין די
פינאַ נציעל צושטאַ נד פון די ּפאַ ציענט און משּפחה.

•

אויב די ּפאַ ציענט האט געווענדט און איז געווען באוויליקט ֿפאַ ר פינאַ נציעל הילף אין די לעצטע צוועלף
( ) 12חדשים ,און די ּפאַ ציענט פינאַ נציעל צושטאנדן האָ בן נישט פארענדערט ,די ּפאַ ציענט וועט זיין
בארעכטיגט ֿפאַ ר פינאַ נציעל הילף אויב איר האָ בן צו פאָ רלייגן אַ ני ַי פינאַ נציעל הילף אַ ּפלאַ קיישאַ ן.

ּ .Gפרעסומּפטיווע פינאַ נציעל הילף
•

 BSCHSרילייז אַ ז עטלעכע מענטשן זאלן ניט עפענען בעטן פינאַ נציעל הילף ,אַ ֿפילו אויב ער אָ דער זי
וואָ לט קלאר באַ פרידיקן אונטער די צדקה ּפאָ ליסי .בשעת די אַ קאַ ונץ ֿפאַ ר די ּפאַ ציענט נאָ כגיין די נאָ רמאַ ל
זאַ מלונג ּפראָ צעס ,די מעדיציניש צענטער קען נעמען די פאלגענדע קאַ מף:
 .iאַ קקאָ ונץ אַ ז זענען אומגעקערט פון אַ זאַ מלונג אַ גענטור ווי אַ נקאַ לעקטאַ באַ ל שלעכט חוב קען זיין
ריוויוד ווייַטער דורך די מעדיציניש צענטער ניצן פונדרויסנדיק פינאַ נציעל און דעמאָ גראַ פיק דאַ טע
וואַ לאַ דיישאַ ן באַ דינונגען צוגעשטעלט דורך אַ נאציאנאלע-דערקענט דריט טיילווייַז דינסט (למשל
 .)Search Americaאַ זאַ דינסט וועט צושטעלן די מעדיציניש צענטער ,מיט אַ מינימום ,די יגזיסטינג
ּפראָ צענט פון די פעדעראלע אָ רעמקייַט מדרגה און משּפחה גרייס (באקומען דורך ציבור פינאַ נציעל
רעקאָ רדס און דעמאַ גראַ פיק דאַ טן מקורים).
 .iiדי מעדיצינישע צענטער וועט נוצן די ּפרעסומּפטיווע פינאַ נציעל הילף דאַ טן צו באַ שטימען וואָ ס
אַ קאַ ונץ קען זיין רעקקלאַ סיפיעד פון בייז חוב צו פינאַ נציעל הילף ,לויט די ּתנאָ ים פון דעם ּפאָ ליסי און
די פּפל לימאַ ץ אונטערשיידן אין זיבן ( )7אויבן.
 .iiiדי דאַ קיומענטיישאַ ן געשיקט צו די דריט ּפאַ רטיי דינסט צו אָ נהייבן דעם הינטערגרונט און פינאַ נציעל
אָ נפרעג ,און אַ לע רעזולטאטן וואס זענען צוריק פון די דריט טיילווייַז דינסט ,וועט ווערן געהאלטן אין
דער פאציענט אַ קאַ ונטינג פינאַ נסיאַ ל אַ סיסטאַ נס טעקעס.

 .Hדעניאַ ל און אַ ּפעלירן ּפראַ סעס
•

אויב עס איז באַ שטימט אַ ז דער ּפאַ ציענט טוט נישט קוואַ ליפיקירן ֿפאַ ר די פינאַ נציעל אַ סיסטאַ נס
ּפראָ גראַ ם ,די ּפאַ ציענט וועט זיין ינפאָ רמד אין שרייבן אין צען ( )10ארבעטן טעג פון דער אָ ּפלייקענונג.
אַ לע סיבות ֿפאַ ר אָ ּפלייקענונג וועט ווערן צוגעשטעלט אין די קאָ רעסּפאָ נדענץ.

•

אַ רייַנגערעכנט אין די אָ ּפלייקענונג קאָ רעסּפאָ נדענץ וועט זיין אינֿפאָ רמאַ ציע וועגן ווי צו אַ ּפעלירן די באַ שלוס
נישט צו שענקען פינאַ נציעל הילף.

•

יעדער ּפיאַ ניסט געלייקנט פינאַ נציעל הילף קען באַ צאָ לן די שּפיטאָ ל ,אין שרייַבן ,ין דרייַסיק ( )30טעג ֿפאַ ר
יבערקוקן באזירט אויף יקסּפאַ נשאַ נינג צושטאנדן.

•

פינאַ נציעל הילף אַ ּפעלירן וועט זיין דערלאנגט צו אַ אַ ד-האָ ק ּפאַ ציענט באַ ציונגען קאַ מיטי וואָ ס וועט
צונויפשטעלנ זיך ,אָ בער ניט זיין באגרענעצט צו ,די פאלגענדע מענטשן:
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וויצע ּפרעזידענט מיט אַ דמיניסטראַ טיווע ֿפאַ ראַ נטוואָ רטלעכקייט ֿפאַ ר אַ לגעמיינע פ
אציענט אַ קאַ ונטינג
דירעקטאָ ר ,אַ לגעמיינע פאציענט אַ קאַ ונטינג
דירעקטאָ ר ּפאַ ציענט רעלאַ טיאָ נס/אַ דוואָ קאַ סי
•

אַ לע אַ ּפעלירן וועט זיין עוואַ לואַ טעד אויף אַ פאַ ל-ביי-פאַ ל באַ זע גענומען אין באַ טראַ כטונג די פילע יינציק
סיבות ּפראַ לעקטינג אַ ּפאַ ציענט'ס פיייקייַט צו באַ צאָ לן BSCHS .קען ,לויט זיין דיסקרעשאַ ן ,צוגעשטעלט
פינאַ נציעל הילף ווייַטער פון וואָ ס פארלאנגט אין דעם ּפאָ ליסי.

•

ּפאַ ציענט וועט זיין באמערקט וועגן די פעסטקייַט אָ דער סטאַ טוס פון די אַ ּפעלירן אין דרייַסיק ( )30טעג פון
קאַ באָ לע פון די אַ ּפעלירן.

 .Iקאָ מוניקאַ ציע
•

אין אַ אָ נשטרענגונג צו אָ נזאָ גן ּפאַ ציענט פון די פינאַ נציעל אַ סיסטאַ נס ּפראָ גראַ ם ,דער קלאָ ר שּפראַ ך
קיצער (אַ ּפּפענדיקס  )Cויסלייזן די פינאַ נציעל אַ סיסטאַ נס ּפראָ גראַ ם ,דער אַ ּפלאַ קיישאַ ן ּפראָ צעס און
קאָ נטאַ קט טעלעפאָ ן נומערן ֿפאַ ר נאָ ך אינֿפאָ רמאַ ציע וועט זיין געגעבן צו אַ לע ּפאַ ציענט בשעת די
רעגיסטראַ ציע ּפראָ צעס און בנימצא אין אַ לע ּפאַ ציענט רעגיסטראַ ציע דעסקס און ווארטן געביטן דערצו,
סיגנאַ גע (אפפענדיקס  .)Dאָ נווייַז די אַ וויילאַ ביליטי פון די פינאַ נציעל אַ סיסטאַ נס ּפראָ גראַ ם וועט זיין שטעלן
אין אַ לע ּפאַ ציענט רעגיסטראַ ציע געביטן.

•

 BSCHSוועט צושטעלן אַ מעלדונג פון די פינאַ נציעל הילף ּפראָ גראַ ם אין שּפיטאָ ל ,ענגליש ,שּפאַ ניש,
יידיש ,אָ דער קרעאַ טיווע אין קיין פאַ ר-אַ רייַנטרעטן ,אַ רייַנטרעטן ,און אָ ּפזאָ גן ּפראָ צעס.

•

אַ לע שּפיטאָ ל עמּפלוייז אין ּפאַ ציענט אַ קאַ ונטינג ,בילינג ,רעגיסטראַ ציע ,און נויטפאַ ל געביטן וועט זיין גאָ ר
טריינד אין די פינאַ נציעל הילף ּפאָ ליסי פון די שּפיטאָ ל ,האָ בן צוטריט צו די אַ ּפלאַ קיישאַ נז ,און איר קענען
גלייַך אָ נפרעגן צו די צונעמען שּפיטאָ ל פארשטייערס.

•

אַ לע שטעקן מיט ּפובליק און ּפאַ ציענט קאָ נטאַ קט וועט זיין טריינד וועגן די אַ וויילאַ ביליטי פון אַ פינאַ נסיאַ ל
אַ סיסטאַ נס ּפראָ גראַ ם בי ַי BSCHSס און אויף ווי צו ווייַזן ּפאַ ציענט צו די צונעמען פארשטייערס ֿפאַ ר הילף
און ווייַטער אינֿפאָ רמאַ ציע.

•

 BSCHSוועט דעזיגנירן מענטשן אין די פינאַ נציעל הילף אָ פיס ווי סּפעשאַ ליסס אין די פינאַ נסיאַ ל
אַ סיסטאַ נס ּפראָ צעס .די מענטשן וועלן צושטעלן און/אָ דער קאארדינירן די הילף מאסן וועלכע זענען
אנטפלעקט אין דעם פאליטישן און וועט איבערזעצן אלע אַ סּפעקטן פון די פינאַ נציעל הילף אַ נטוויקלונג
ּפראָ צעס.

•

א דערקלערונג וועגן די אַ וויילאַ ביליטי פון פינאַ נציעל הילף מגילה ,אַ רייַנגערעכנט פינאַ נציעל הילף ,וועט זיין
אַ רייַנגערעכנט אויף אַ לע ביללס און דאַ טע מיילערז געשיקט צו ּפאַ ציענט דורך  .BSCHSאַ רייַנגערעכנט
וועט זיין אינֿפאָ רמאַ ציע אויף ווי צו קאָ נטאַ קט ֿ BSCHSפאַ ר מער אינֿפאָ רמאַ ציע אָ דער צו צולייגן צו דעם
ּפראָ גראַ ם.

 .Jרעקאָ רד בעכעסקעם
•

כל פינאַ נסיאַ ל אַ סיסטאַ נס אַ ּפלאַ קיישאַ נז וועט זיין געהאלטן אויף טעקע ֿפאַ ר פינף ( )5יאָ רן .א קאפיע פון
די ּפאַ ציענט'ס פינאַ נציעל הילף אַ ּפלאַ קיישאַ ן און אַ לע קאָ רעסּפאָ נדענץ מיט די ּפאַ ציענט וועגן די
האַ סקאָ מע ,אָ ּפלייקענונג און אַ ּפעלירן וועט זיין מיינטיינד אין די ּפאַ ציענט' ס טעקע.

•

פינאַ נציעל הילף וועט זיין רעקאָ רדעד ניצן די דירעקט שרייַבן-אַ וועק אוֿפן און וועט נאָ כקומען מיט אַ לע
אַ קאַ ונטינג רעגיאַ ליישאַ נז דורך די אמעריקאנער אינסטיטוט ֿפאַ ר סערטאַ פייד ּפובליק אַ קאַ ונטינג.
טראַ נסאַ קטיאָ ן קאָ ודז און ּפלאַ ן קאָ ודז וועט זיין געגרינדעט אין  BSCHSס קאַ מּפיוטערייזד ּפאַ ציענט בילינג
סיסטעם צו אַ דאַ קוואַ טלי שּפור און מעלדונג פינאַ נציעל אַ סיסטאַ נס טעטיקייט.
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 .Kריּפאָ רטינג
•

 BSCHSוועט צושט עלן אַ קאָ ּפיע פון די פינאַ נציעל הילף ּפראָ גראַ ם פון די שּפיטאָ ל און באַ ריכט די סומע פון
פינאַ נציעל הילף בעשאַ ס די יערלעך פינאַ נציעל סטאַ טעמענט .די שּפיטאָ ל וועט טעקע אַ קאָ ּפיע פון די
פינאַ נציעל הילף ּפראָ גראַ ם פון די שּפיטאָ ל מיט אַ לע צונעמען היגע און שטאַ ט אגענטן.

•

דער דירעקטאָ ר פון פאציענט אַ קסעס/פאציענט אַ לגעמיין ּפאַ ציענט אַ קאַ ונטינג וועט דורכפירן די פינאַ נציעל
הילף ּפראָ צעס דורך מוסטערונג אַ מינימום פון צען ( )10פינאַ נסיאַ ל אַ סיסטאַ נס אַ ּפלאַ קיישאַ נז
ביינאַ שנאַ לי .א פולשטענדיק איבערבליק פון די דאַ קיומענטיישאַ ן ,קאָ רעסּפאָ נדענץ מיט די ּפאַ ציענט און
סאַ בסאַ קוואַ נט פינאַ נציעל טעטיקייט אויף די אַ קאַ ונץ וועט זיין ריוויוד .אַ צונעמען ויספאָ רשונג און נאָ כגיין-
אַ רויף בילדונג וועט זיין געפירט אין דער געשעעניש קיין דעוויאַ טיאָ ן פון דעם ּפאָ ליסי איז אַ נקאַ ווערד.
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רעפערענסעס  -בילינג און קאַ לעקשאַ ן ּפאָ ליסי (אפפענדיקס )E
אַ ּפּפראָ וואַ לס -
____________________________
סיסטעם דירעקטאָ ר  -אַ לגעמיינע פאציענט אַ קאַ ונטינג

____________
טאָ ג

Bon Secours Charity Health System

מיטגליד פון דער וועסטטשעסטער מעדיקאַ ל צענטראַ ל געזונט נעטוואָ רק

____________________________
וויצע ּפרעזידענט ,ציקל פון רווח

____________
טאָ ג

Bon Secours Charity Health System

וועסטטשעסטער מעדיקאַ ל צענטער געזונט נעטוואָ רק

____________________________
עלטער וויצע פרעזידענט ,פינאַ נציעל ּפלאַ ננינג און מאַ נאַ געד מאַ נאַ געמענט
וועסטטשעסטער מעדיקאַ ל צענטראַ ל
וועסטטשעסטער מעדיקאַ ל צענטער געזונט נעטוואָ רק

פאליסי געשיכטע
 Bon Secours Communityשּפיטאָ ל אָ ריגינעל ּפאָ ליסי
 Good Samaritanשּפיטאָ ל אָ ריגינעל ּפאָ ליסי
 St. Anthony’s Communityשפיטאל אָ ריגינעל ּפאָ ליסי
אַ ּפּפראָ וואַ ל טאָ ג(ס):
D – 01/16
R – 05/16
R – 02/16
C – 03/17

C 10/17
R 11/17

ֿ D .MM/YYפאַ ר דעוועלאָ ּפעדֿ C ,פאַ ר פארענדערטֿ R ,פאַ ר ריוויוד

____________
טאָ ג
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אפפענדיקס A
דעפיניציעס

 .1די ערשטיק סערוויס שטח פון  ,BSCHSזענען ווי גייט:
 Bon Secours Community .1.1שּפיטאָ ל ,וואָ ס ליגן אין ּפאָ רט דזשערוויס ,ניו יארק ,האט אַ ערשטע דינסט שטח וואָ ס
אַ רייַננעמען  ,Port Jervisאון די אַ רומיק געגנט אין  Orangeאון  Sullivan Countiesאין ניו יארקPike County ,
אין ּפעננסילוואַ ניאַ  ,און  Sussex Countyאין ניו דזשערזי.
 Good Samaritan Hospital .1.2שּפיטאָ ל ,וואָ ס ליגן אין  ,Suffernניו-יאָ רק ,האָ ט אַ ערשטע דינסט שטח וואָ ס האָ ט
אַ רייַנגערעכנט  Rocklandאון  Orange Countiesאין ניו יארק און  Northern Bergen Countyאין ניו דזשערזי.
 St. Anthony Community Hospital .1.3שּפיטאָ ל ,וואָ ס ליגן אין  ,Warwickניו יארק ,האט אַ ערשטע דינסט שטח
וואָ ס כולל  ,Warwickאון די אַ רומיק געביטן אין  ,Orange County, New Yorkאונד  Sussexאונד Passaic
 Countiesאין ניו דזשערזי.
" .2פינאַ נציעל הילף" מיינט האַ סּפיטאַ לאַ זיישאַ ן און אָ ן האַ סּפיטאַ לאַ זיישאַ ן מעדאַ קלי נייטיק באַ האַ נדלונג און דיאַ גנאָ סטיק
באַ דינונגען ֿפאַ ר אַ נינשורד אָ דער אַ נדערסיורד ּפאַ ציענט וואס קענען נישט פאַ רגינענ זיך צו באַ צאָ לן ֿפאַ ר די זאָ רגן לויט
געגרינדעט שּפיטאָ ל גיידליינז .אַ זאַ באַ האַ נדלונג איז בישאָ סט ביי בסס מיט דערוואַ רטונג אַ ז גאַ נץ צאָ לונג קען נישט
באַ קומען .פינאַ נציעל הילף טוט ניט אַ רייַננעמען בייז חוב אָ דער קאַ נטראַ קטשואַ ל אַ לאַ ואַ נסיז/שאָ רטפאָ לז פון רעגירונג
אָ דער אנדערע מגילה.
" .3א ּפאַ ציענט וואס איז נישט פאַ רזיכערט" מיינט אַ ּפאַ ציענט וואס האט ניט קיין מעדיציניש פאַ רזיכערונג קאַ ווערידזש
אָ דער אַ ּפאַ ציענט וואס האט ויסגעמאַ טערט זיין/איר מעדיציניש קאַ ווערידזש.
" .4אַ נדערינסורעד ּפאַ ציענט" מיינט אַ ּפאַ ציענט וואס האט עטלעכע פאָ רעם פון געזונט פאַ רזיכערונג קאַ ווערידזש אָ בער
האט אַ באַ טייַטיק זיך-באַ צאָ לן ֿפאַ ראַ נטוואָ רטלעכקייט וואָ ס זיי קענען נישט פאַ רגינענ זיך צו באַ צאָ לן.
" .5קאָ ּ-פייַס און דעדוקטיבעס" מיינען די פארלאנגט אויס-פון-קעשענע זיך-באַ צאָ לן ֿפאַ ראַ נטוואָ רטלעכקייט אונטער די
טערמינען פון אַ ּפאַ ציענט'ס פאַ רזיכערונג אָ דער רעגירונג באצאלטע מעדיציניש קאַ ווערידזש ּפאָ ליסי.
" .6שלעכט דעט" איז דיפיינד ווי הוצאות רעזולטאַ ט פון באַ האַ נדלונג ֿפאַ ר באַ דינונגען צוגעשטעלט צו אַ ּפאַ ציענט און/אָ דער
זיין אָ דער איר אָ רעוונער וואס ,ווייל די פאָ דערונג ֿפאַ ר פינאַ נציעל רעסורסן צו באַ צאָ לן ֿפאַ ר געזונט זאָ רגן באַ דינונגען,
האט דעמאַ נסטרייטיד דורך זיין/איר אַ קשאַ נז אַ ן אַ נווילינגניס צו נאָ כקומען מיט די קאַ נטראַ קטשואַ ל עריינדזשמאַ נץ צו
סאָ לווע אַ רעכענונג.
" .7מעדיקאַ ללי נייטיק באַ דינונגען" מיינען געזונט זאָ רג באַ דינונגען ֿפאַ ר די ציל פון יוואַ ליוייטינג ,דיאַ גנאָ סינג ,אָ דער
טרעאַ טינג אַ קראַ נקייַט ,שאָ דן אָ דער קרענק לויט צו אַ לגעמיין אַ קסעּפטעד סטאַ נדאַ רדס פון מעדיציניש ּפראַ קטיס.
" .8עמערגענסי מעדיציניש קאָ נסטיטיאָ ן" איז דיפיינד דורך אָ ּפטיילונג  )a(1867פון די סאציאל סעקוריטי ,אויך באקאנט ווי
די עמערגענסי מעדיקאַ ל טרעאַ טמענט און אַ קטיוו לייבער אקט (" EMTALA" - Emergency Medical Treatment
 EMTALA .)and Active Labor Actדיפיינז אַ נויטפאַ ל מעדיציניש צושטאַ נד ווי אַ מעדיציניש צושטאַ נד מאַ נאַ פעסטינג
זיך דורך אַ קוטע סימּפטאָ מס פון גענוג שטרענגקייַט אַ זוי אַ ז דער אַ וועק פון באַ לדיק מעדיציניש ופמערקזאַ מקייַט קען
ריזאַ נאַ בלי זיין דערוואַ רט צו רעזולטאַ ט איןּ )i( :פלייסינג די געזונט פון די יחיד אין ערנסט סאַ קאָ נע; ( )iiערנסט
ימּפערמאַ נט צו די גוף פאַ נגקשאַ נז; אָ דער ( )iiiערנסט דיספאַ נגקשאַ ן פון קיין גוף אָ רגאַ זם EMTALA .אויך דיפיינז אַ
נויטפאַ ל מעדיציניש צושטאַ נד צו אַ רייַננעמען אַ שוואַ נגער פרוי וואס האט קאַ נטראַ קשאַ נז.
" .9בארעכטיגונג סערוויסעס" וועט מיינען אז אלע אנדערע סערוויסעס זענען נישט באשטימט ווי א עמערדזשענסי
מעדעצינישע צושטאנד.
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פאליסי

אפפענדיקס B
פינאַ נציעל הילף עליגיביליטי בריוו

P.O. Box 742431 Atlanta GA 30374-2431

פלוני אלמוני
Any Street 101
Anytown, PA 99999-999
10/5/2017
ליבע פלוני אלמוני,
דאנק איר ֿפאַ ר ענטראַ סטינג דיין געזונט-קער דאַ רף צו אונדז ,)BSHSI( .Bon Secours Health Systems, Inc ,ווי מיר צושטעלן
"גוט הילף צו יענע אין ניד®)”.Good Help to Those in Need“( ".
איר האָ ט שוין באוויליקט צו אָ נטייל נעמען אין די  .BSHSI Financial Assistance Programאויב איר האָ ט ניט קיין פאַ רזיכערונג
אָ דער ווערן אומשולדיק אין דיין האַ כלאָ טע צייט ,איר וועט זיין פארלאנגט צו קאָ ואַ ּפערייט מיט אונדזער עליגאַ ביליטי שוטעף אויף יעדער
באַ זוכן .די בארעכטיגונג שוטעף ארבעטן אויף ביכס פון בסהסי וועט העלפן מיט דיין אַ ּפלאַ קיישאַ ן ֿפאַ ר אַ רעגירונג-באצאלטע געזונט
ּפלאַ ן .אויב איר טאָ ן נישט באַ פרידיקן ֿפאַ ר אַ רעגירונג-באזירט געזונט ּפלאַ ן אָ דער אנדערע פאַ רזיכערונג ּפראָ דוקט ,די פינאַ נציעל הילף
ּפראָ גראַ ם וועט לאָ זן איר צוטריט געזונט זאָ רגן באַ דינונגען אין רוֿב באָ נ סעקאָ ורס לאָ וקיישאַ נז .ביטע קאָ נטאַ קט דיין דאָ קטער צו
באַ שטימען דיין אָ נטייל אין די פינאַ נציעל הילף ּפראָ גראַ ם .דיין פינאַ נציעל הילף איז גילטיק ֿפאַ ר  12חדשים ,צוגעשטעלט צו פאָ רזעצן צו
פאַ רבינדן מיט אונדזער עלעגאַ בילאַ טי שוטעף.
ביטע ֿפאַ רשטיין די פינאַ נציעל הילף ּפראָ גראַ ם טוט ניט צולייגן צו באַ האַ נדלונג באַ דינונגען צוגעשטעלט ווי אַ רעזולטאַ ט פון אַ צופאַ ל,
ילימאַ ניישאַ ן ניט -מעדאַ קלי נייטיק ּפראָ וסידזשערז אַ זאַ ווי קאָ סמעטיק און פלאַ ך קורס ּפראָ וסידזשערז ,דוראַ באַ ל מעדיציניש ויסריכט,
היים זאָ רג ,רעצעּפט דרוגס און ּפאַ ציענט מיט פאַ רזיכערונג וואס קלייַבן נישט צו נוצן זייער פאַ רזיכערונג .די  ,BSHSIפינאַ נציעל הילף
ּפראָ גראַ ם איז נישט פאַ רזיכערונג.
אויב איר דאַ רֿפן הילף ,ביטע באַ זוכן אַ פינאַ נציעל קאָ ונסעלאָ ר אין דיין היגע באָ נ סעקורעס שּפיטאָ ל אָ דער רופן אונדזער קאסטומר
סערוויס דעּפאַ רטמענט.
לאקאלע (844) 419-2701
מאנטאג  -פרייטאג  7:00צו 5:00
מיר זענען באגאנגען צו העלּפינג מענטשן און קהילות דערגרייכן געזונט און כוואליע ווי טייל פון די היילונג מיניסטעריום באָ נ סעקורסס
געזונט סיסטעם ינק.
בעעמעס,
Bon Secours
פינאַ נציעל הילף ּפראָ גראַ ם

קער קאַ רד
פלוני אלמוני
מיטגליד:
אישוינג אויף א קליניק קאָ דBon Secours Charity Health System :
פאליסי :#
עפעקטיוו דאַ טע:
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פאליסי

אפפענדיקס C
BON SECOURS CHARITY HEALTH SYSTEM
קיצער אין ּפשוט שּפראַ ך פון אינֿפאָ רמאַ ציע אויף דער ּפאָ ליסי פון טשאריטי זאָ רג/פינאַ נציעל הילף
די ציל פון ( Bon Secours Charity Health System (BSCHSאיז צו צושטעלן קאַ מּפאַ סיאַ נייט ,קוואַ ליטעט געזונט זאָ רג באַ דינונגען צו די
אין דאַ רֿפן ,ראַ גאַ רדלאַ ס פון זייער פיייקייַט צו באַ צאָ לן .אויב איר האָ ט קיין געזונט פאַ רזיכערונג ,מיר קענען העלפן איר .איר קענט זיך
באַ טייליקן ֿפאַ ר פינאַ נציעל הילף דורך אַ רעגירונג-באזירט ּפראָ גראַ ם אָ דער דורך די באָ נ סעקורעס פינאַ נציעל הילף ּפראָ גראַ ם .אונדזער
שטעקן און/אָ דער פארשטייערס זענען פאַ ראַ נען צו העלפן איר מיט די אַ ּפלאַ קיישאַ ן ּפראָ צעס ֿפאַ ר יעדער פון די פראגראמס.
די  BSCHSכולל דרי ַי געגנט האָ סּפיטאַ לס:
• Bon Secours Community Hospital, 160 East Main St., Port Jervis, NY 12771
• Good Samaritan Hospital, 255 Lafayette Ave. (Route 59) Suffern, NY 10901
• St. Anthony Community Hospital, 15 Maple Avenue, Warwick, NY 10990
פינאַ נציעל הילף איז בנימצא ֿפאַ ר ּפאַ ציענט מיט לימיטעד הכנסה און קיין געזונט פאַ רזיכערונג כאָ טש  BSCHSערשטיק דינסט געגנט ווי
אויבן דיפיינד און אַ לעמען אין ניו יארק סטעיט וואס דאַ רף מעדאַ קלי נייטיק באַ דינונגס קענען באַ קומען זאָ רגן און באַ קומען אַ אַ ראָ ּפרעכענען
אויב זיי טרעפן זיכער הכנסה לימאַ ץ .דער סכום פון די אַ ראָ ּפרעכענען פארשיידענע באזירט אויף דיין הכנסה און די גרייס פון דיין משּפחה .דו
זאלסט נישט זיין דערשראָ קן צו צולייגן  -איר קענען זיין קוואַ לאַ פייד אַ ֿפילו אויב איר אַ רבעט אָ דער אייגן אַ היים אָ דער אַ מאַ שין .איר קענט
אויך אָ נלאָ דן ֿפאַ ר אַ אַ ראָ ּפרעכענען אָ ן אַ אימיגראַ ציע סטאַ טוס .אַ ראָ ּפרעכענעןעד אָ דער ֿפרי ַי זאָ רגן סטאַ רץ בי ַי  500%פון די פעדעראלע
אָ רעמקייַט גיידליינז
מדרגה II
מדרגה III
מדרגה I
צווישן  350% - 251%פון
צווישן  500% - 351%פון
<=  250%פון די
48
מענטשן
מדרגה IV
 FPLדי נידעריקער פון
 FPLדי לאָ וער פון 30%
פעדעראלע
קאַ נטיגיואַ ס
אין
 OOP > 20%פון הכנסה 60%
 50%אַ ראָ ּפרעכענען
אַ ראָ ּפרעכענען פון
 USאון אָ רעמקייַט מדרגה
משּפחה
אַ ראָ ּפרעכענען
פון גאַ נץ טשאַ רדזשאַ ז
גאַ נץ טשאַ רדזשאַ ז אָ דער די
(FPL) 100%
.D.C
אַ ּפאַ ראַ ט
אָ דער די מעדיקאַ רע FFS
מעדיקאַ רע  FFSקורס*
אַ ראָ ּפרעכענען
קורס*
>500%
מדרגה פון
500%
351%
350%
251%
250%
הכנסה
$60,700
$42,491
$42,490
$30,351
$30,350
1
$82,300
$57,611
$57,610
$41,151
$41,150
$16,460
2
$103,900
$72,731
$72,730
$51,951
$51,950
$20,780
3
די הכנסה פון די משּפחה געמערט דורך
$87,851
$87,850
$62,751
$62,750
$25,100
4
 20%צו באַ שטימען מאַ קסימום אויס-פון-
$147,100 $102,971 $102,970
$73,551
$73,550
$29,420
5
קעשענע קאָ סט צו זיין אינקערד .אַ מאָ ל
 $168,700 $118,091 $118,090ריטשט ,דעמאָ לט דער נידעריקער פון 60%
$84,351
$84,350
$33,740
6
 $190,300 $133,211 $133,210אַ ראָ ּפרעכענען פון גאַ נץ אָ דער דימעדיקאַ רע
$95,151
$95,150
$38,060
7
 )FFS) Medicare FFSקורס*
$211,900 $148,331 $148,330 $105,951
$105,950
$42,380
8
יעדער
$21,600
$15,121
$15,120
$10,801
$10,800
$4,320
דערצו

* די מעדיקאַ רע  FFSקורס ֿפאַ ר די סערוויסעס צוגעשטעלט איז די ( AGBדי סכום בכלל קאַ לקיאַ לייטיד צו יחידים וואָ ס האָ בן
פאַ רזיכערונג קאַ ווערינג די זאָ רג) אין לויט מיט אָ ּפטיילונג  )r(501פון די אינטערנאל רעווענוע קאָ וד
אַ לע מעדיציניש נייטיק שּפיטאָ ל באַ דינונגען ,אַ רייַנגערעכנט ּפרעווענטאַ טיוו זאָ רגן ,זענען באדעקט אונטער די פינאַ נציעל הילף ּפראָ גראַ ם .דאס
איז כולל אָ ן האַ סּפיטאַ לאַ זיישאַ ן באַ דינונגען ,האַ סּפיטאַ לאַ זיישאַ ן זאָ רגן ,און נויטפאַ ל באַ דינונגס.
די פינאַ נסיאַ ל הילף ּפאָ ליסי אַ ּפלייז בלויז צו די דרי ַי  BSCHSהאָ סּפיטאַ לס ליסטעד אויבן .קיין אנדערע דאקטוירים ,פארזארגערס אדער
פארזארגער גרוּפעס ,אריינגערעכנט די נויטיגע צימער דאקטוירים אדער די באָ נ סעקורורס מעדעצינישע גרופע ,זענען נישט באדעקט אונטער
דעם פאליטישן .איר קען רופן דיין שּפייַזער גלייַך אויב איר האָ ט קיין פראגעס וועגן זייער ּפאַ לאַ סיז.
ווי אַ זוי קען איך באַ קומען ֿפרי ַי אינֿפאָ רמאַ ציע וועגן די פינאַ נציעל הילף/טשאַ ריטי קער ּפראָ גראַ ם? וואָ ס טאָ ן איך דאַ רֿפן צו טאָ ן ֿפאַ ר
די ּפראָ גראַ ם?
מיר העלֿפן איר צו פאַ רענדיקן אַ גרינג אַ ּפלאַ קיישאַ ן און לאָ זן איר וויסן עטלעכע דאקומענטן וואָ ס קען זיין דארף (פאָ טאָ לעגיטימאַ ציע,
באַ צאָ לן סטאַ בז ,וכו') .אויב איר ,דיין משּפחה מיטגלידער ,אָ דער פריינט טאָ ן נישט רעדן ענגליש ,עמעצער וועט העלפן איר אין דיין אייגן
שּפראַ ך .דאָ ס דאקומענט ,די פינאַ נציעל הילף ּפאָ ליסי און פינאַ נציעלע איד אַ ּפלאַ קיישאַ ן איז בנימצא אין יידיש ,שּפאַ ניש ,און קרעאַ טינג
די פינאַ נסיאַ ל פארשטייערס קענען אויך זאָ גן איר אויב איר באַ פרידיקן ֿפאַ ר ֿפרי ַי אָ דער נידעריקּ-פרייַז געזונט פאַ רזיכערונג אַ זאַ ווי מעדיקאַ יד,
קינד געזונט ּפלוס און משּפחה געזונט ּפלוס .אויב די פינאַ נציעל רעּפרעסענטאַ טיוועס געפונען אַ ז איר טאָ ן נישט באַ פרידיקן ֿפאַ ר ֿפרי ַי אָ דער
נידעריקּ-פרייַז פאַ רזיכערונג ,ער אָ דער זי וועט העלפן איר צולייגן ֿפאַ ר אַ צדקה אַ ראָ ּפרעכענען.

פאליסי
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ֿפרי ַי קאפיעס פון אונדזער פינאַ נציעל הילף ּפאָ ליסי און פינאַ נציעל הילף אַ ּפלאַ קיישאַ ן און אינֿפאָ רמאַ ציע וועגן אַ ּפאַ ציענט'ס בארעכטיגונג ֿפאַ ר
טשאַ ריטי קער/פינאַ נציעל אַ סיסטאַ נס ווי געזונט ווי הילף מיט די אַ ּפלאַ קיישאַ ן ּפראָ צעס איז בנימצא אין די האָ סּפיטאַ לס' עמערגענסי
דעּפאַ רטמענט און די האָ סּפיטאַ לס 'רעגיסטראַ ציע/אַ דמיטינג געביטן אין די שּפיטאָ ל ווענדט ליסטעד אויבן .אינֿפאָ רמאַ ציע איז אויך בנימצא די
וועבזייטל האָ סּפיטאַ לס
HTTP://BSCHS.BONSECOURS.COM/BSCH/BILLING-INSURANCE-AND-FINANCIAL-ASSISTANCE.ASPX
HTTP://BSCHS.BONSECOURS.COM/SACH/BILLING-INSURANCE-AND-FINANCIAL-ASSISTANCE.ASPX
.HTTP://WWW.GOODSAMHOSP.ORG/GSH/BILLING-INSURANCE-AND-FINANCIAL-ASSISTANCE.ASPX

איר קענט אויך פארבינדן מיט פארטרעטער קאסטומער איבער די חורבן קער/פינאנציעלע הילף פראגראם און באקומען א פרייע אקאונט פון
אונזערע פינאנציעלע העלטה פאליסי און פינאנציעלע הילף פאר אפליקאציע ביי רופן אדער שרייבן די Bon Secours Charity Financial
 Assistance Programאויף טעלעפאָ ן נומער אדער אדרעס:
אַ ּפּפליקאַ נץ מוזן אָ נלייז אַ לע פארלאנגט דאָ קומענטן אין די זעלבע מאַ ילינג צו:
Bon Secours Charity Financial Assistance Program
400 Rella Blvd.
Suite 308
Montebello, NY 10901
טשאריטי קער/פינאַ נציעל אַ ססיסטאַ נט :רופט ֿפרי ַי (866) 534-6702
קאסטומר סערוויס צענטער :אָ ּפצאָ ל ֿפרי ַי (844) 419-2701
וואָ ס אויב איך האָ בן אַ ּפראָ בלעם וואָ ס איך קען נישט האַ לטן מיט דעם שּפיטאָ ל?
איר קענט רופן די ניו יארק סטעיט דעפארטמענט פון געזונט אין  .1-800-804-5447בארעכטיגונג ֿפאַ ר טשאַ ריטי קער/פינאַ נציעל הילף וועט
זיין באשלאסן אויף קאַ מּפלישאַ ן פון אַ טשאַ ריטי קער/פינאַ נציעל הילף אַ נטוויקלונג.
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אפפענדיקס D
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אפפענדיקס E
בילינג און קאַ לעקשאַ ן ּפאָ ליסי

ּפאָ ליסיּ/פראָ צעדור
טיטל :בילינג און קאָ ללעקטיאָ נס
דעּפאַ רטמענט :ציקל פון רווח

עפעקטיוו טאָ ג :יאנואר2017 ,
פאליסי :#
בלאט  1אויף 6

ציל
דער ציל פון דעם ּפאָ ליסי איז צו צושטעלן אינֿפאָ רמאַ ציע וועגן די בילינג און קאַ לעקשאַ ן ּפראַ קטיסיז ֿפאַ ר Bon Secours Charity Health
) System, Inc., (BSCHSאַ קוטע שּפיטאָ ל פאַ סילאַ טיז.
העקעף
די ּפאָ ליסי אַ ּפלייז צו אַ לע  BSCHSאַ קוטע קער פאַ סיליטיז .קיין זאַ מלונג אַ גענטור וואָ ס אַ רבעט אויף  BSCHSוועט בלייבן און שטיצן
 'BSCHSס זאַ מלונג ּפראַ קטיסיז ווי אַ וטליינד אונטן .אויב ניט אַ נדערש ,דאָ ס ּפאָ ליסי טוט נישט אַ ּפעלירן צו דאָ קטער אָ דער אנדערע
מעדיציניש ּפראַ וויידערז ,אַ רייַנגערעכנט אָ בער נישט לימיטעד צו די נויטפאַ ל צימער רופאים ,אַ נעסטהעסיאַ לאַ דזשיסץ ,ראַ דיאָ לאָ גיסץ,
האָ סּפיטאַ ליסץ ,און ּפאַ טאַ לאַ דזשאַ סץ.
דעפיניציעס
אַ מאָ ונץ יוזשאַ וואַ לי באפוילן ( - )AGBטשאַ רדזשאַ ז זענען געשיקט צו די אָ רעווניק וואס זענען ּפאַ סיק ֿפאַ ר פינאַ נציעל הילף :די באזירט
אַ מאַ ונץ זענען באזירט אויף די ערלויבט אַ מאַ ונץ פון מעדיקאַ רע פי ֿפאַ ר דינסט (ֿ )FFSפאַ ר נויטפאַ ל און אנדערע מעדאַ קלי נייטיק זאָ רגן .די
ערלויבטע אַ מאַ ונץ אַ רייַננעמען ביידע די סומע די ינשורער וועט צאָ לן און די סומע ,אויב עס איז ,די יחיד ּפערסאַ נאַ לי פאַ ראַ נטוואָ רטלעך ֿפאַ ר
ּפייינג .די  AGBאיז קאַ לקיאַ לייטיד ניצן אַ ּפראָ סּפעקטיוו מעדיקאַ רע אוֿפן און איז גלייַך צו די קראַ נט מעדיקאַ רע  FFSסומע ּפער CFR 26
).§1.501(r
שלעכט חוב  -אַ חשבון וואָ ג שולדיק געווען דורך אַ אָ רעוו ,וואָ ס איז געשריבן אַ וועק ווי ניט-קאָ ללאַ באָ ראַ בלע.
זאַ מלונג אַ גענסי  -א "קאַ לעקשאַ ן אַ גענסי" איז קיין ענטיטי פאַ רקנאַ סט אין אַ האָ סּפיטאַ ל צו נאָ כגיין אָ דער קלייַבן צאָ לונג פון די אָ רעווניק.
בארעכטיגונג ּפעריאָ ד  -דער צייַט פון צייַט אַ אָ רעוו איז אַ וואָ רדיד פינאַ נציעל הילף.
עקסטראַ אָ רדינאַ רי קאַ לעקשאַ ן אַ קשאַ ן ( - )ECAאַ  ECAאיז איינער פון די פאלגענדע:
• סעלינג אַ יחיד'ס חוב צו אן אנדער ּפאַ רטיי ,אונטער צו עטלעכע אויסנעמען
• אַ דווערס ריּפאָ רץ צו קרעדיט ריּפאָ רטינג יידזשאַ נסיז אָ דער קרעדיט ביוראָ וז
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דעפערירן ,פארלייקענען אָ דער ריקוויירינג צאָ לונג איידער ּפראַ וויידינג מעדאַ קלי נייטיק זאָ רגן רעכט צו נאַ נּפיימאַ נט ֿפאַ ר ביז אַ הער
ביטני ַי זאָ רגן
• אַ קשאַ נז וואָ ס דאַ רפן אַ לעגאַ ל ּפראָ צעס ,אַ רייַנגערעכנט ,אָ בער נישט לימיטעד צו:
ּ oפלייסינג אַ אַ נטלייַען אויף פאַ רמאָ ג
 oפאָ רקלאָ וז אויף פאַ קטיש פאַ רמאָ ג
 oאַ טאַ טשינג אָ דער סיזינג אַ באַ נק חשבון אָ דער אנדערע ּפערזענלעך פאַ רמאָ ג
 oקאָ ממענינג יידל קאַ מף קעגן אַ יחיד
 oקאָ זינג אַ יחיד אַ רעסט
 oקאָ זינג אַ יחיד צו זיין אונטער צו אַ ווערק פון גוף אַ טאַ טשמאַ נט
 oגאַ רנידינג אַ יחיד לוין
פילינג אַ פאָ דערן אין אַ באַ נקראָ ט ּפראַ סידינג איז נישט אַ ויסערגעוויינלעך קאַ לעקשאַ ן קאַ מף.
ערב  -דער ּפאַ ציענט ,קערגיווער ,אָ דער ענטיטי פאַ ראַ נטוואָ רטלעך ֿפאַ ר צאָ לונג פון אַ געזונט זאָ רגן רעכענונג.
פאציענט פינאַ נציעל הילף ּפראָ גראַ ם  -א ּפראָ גראַ ם דיזיינד צו רעדוצירן די אָ רעווניק וואָ ג שולד .דעם ּפראָ גראַ ם איז צוגעשטעלט צו די
גואַ ראַ נטאָ רס וואס זענען אַ נינשורד און אַ נדערסיורד און ֿפאַ ר וועמען צאָ לונג אין גאַ נץ אָ דער טייל פון די פינאַ נציעל פליכט וואָ לט פאַ רשאַ פן
ומרויק פינאַ נציעל נויט.
פאציענט רעסּפאָ נסיביליטי ֿפאַ ר פאַ רזיכערט ּפאַ טיענץ " -פאציענט רעסּפאָ נסיביליטי" איז די סומע וואָ ס אַ פאַ רזיכערט פאציענט איז לייאַ באַ ל
צו באַ צאָ לן אויס-פון-קעשענע נאָ ך דער דריטּ-פאַ רטיי קאַ ווערידזש ּפאַ ציענט האט באשלאסן די סומע פון די ּפאַ ציענט בענעפיץ.
פאציענט רעסּפיליביליטי ֿפאַ ר אַ נינשורד ּפאַ טיענץ  -די סומע אַ ּפאַ ציענט איז לייאַ באַ ל צו באַ צאָ לן נאָ ך די היגע  AGBאיז געווענדט.
דריט טיילווייַז ּפייער  -אַ אָ רגאַ ניזאַ ציע אנדערע ווי דער ּפאַ ציענט (ערשטער ּפאַ רטיי) אָ דער געזונט זאָ רגן שּפייַזער (רגע ּפאַ רטיי) ינוואַ לווד
אין די פיינאַ נסינג ּפערזענלעך געזונט באַ דינונגען
אנדערסיוערד  -אַ יחיד וואס האט פאַ רזיכערונג ,אָ בער עס איז אַ ביליק צאָ לונג ֿפאַ ר ניט-באדעקט באַ דינונגען לויט זייער נוץ ּפלאַ ן .ביישפילן
אַ רייַננעמען אָ בער זענען ניט באגרענעצט צו :מעדיקאַ רע זיך-אַ דמינאַ סטערד דרוגס ,מאַ קסימום בענעפיץ ריטשט ,מאַ טערניטי רידערס ,וכו'
ונינסורעד ּ -פאַ ציענט וואס טאָ ן ניט האָ בן פאַ רזיכערונג.
פאליסי
עס איז די ּפאָ ליסי פון  'BSCHSס צו רעכענען געראַ נטיז און אָ נווענדלעך דריט טיילווייַז ּפייַערס אַ קיעראַ טלי ,בייַצייַטיק ,און קאָ נסיסטענט
מיט אָ נווענדלעך געזעצן און רעגיאַ ליישאַ נז.
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ּפראָ צעדור
ניט-גואַ ראַ נטאָ ר בילינג
 .1באקומען קאַ ווערידזש אינֿפאָ רמאַ ציע BSCHS :וועט מאַ כן גלייַך השתדלות צו באַ קומען אינֿפאָ רמאַ ציע פון ּפאַ ציענט וועגן צי
ּפריוואַ ט אָ דער ציבור געזונט פאַ רזיכערונג קען גאָ ר אָ דער טייל דעקן די באַ דינונגס רענעוועד דורך די האָ סּפיטאַ ל צו די פאציענט.
 .2בילינג דריט טיילווייַז ּפייַערס :האָ סּפיטאַ לס זאָ ל פלייסיק נאָ כפאָ לגן אַ לע אַ מאַ ונץ פון דריט ּפאַ רטיי ּפייַערס ,אַ רייַנגערעכנט אָ בער
ניט לימיטעד צו קאָ נטראַ קטעד און ניט-קאָ נטראַ קטעד ּפייַערס ,הכנסה ּפייַערס ,אַ כרייַעס און אַ וטאָ ינשורערז ,און רעגירונג
ּפראָ גראַ ם ּפייַערס אַ ז קען זיין פאַ נאַ נשאַ לי פאַ ראַ נטוואָ רטלעך ֿפאַ ר אַ ּפאַ ציענט זאָ רג BSCHS .וועט רעכענען אַ לע אָ נווענדלעך
דריט טיילווייַז ּפייַערס באזירט אויף אינֿפאָ רמאַ ציע געגעבן דורך אָ דער וועראַ פייד דורך די פאציענט אָ דער זייער פארשטייער אין אַ
בייַצייַטיק שטייגער.
באַ שולדיקן די ערב
א דערקלערונג און בריוו סעריע איז געניצט צו מיטטיילן דעם אָ רעוו פון אַ חשבון וואָ ג .יעדער סטאַ טעמענט און בריוו ּכולל
אינֿפאָ רמאַ ציע וועגן צאָ לונג מעטהאָ דס ,פינאַ נציעל הילף ,און אַ קאָ נטאַ קט נומער ֿפאַ ר פראגעס.
 .1בילינג ינסורעד ּפאַ טיענץ  :האָ סּפיטאַ לס זאָ ל ּפונקט רעכענען דעם אָ רעוו דער סומע קאַ מּפיוטיד דורך די עקסּפלאַ נאַ טיאָ ן פון
בענעפיץ (עאָ ב) אָ דער ווי דירעקטעד דורך די דריט ּפאַ רטיי ּפייער.
 .2בילינג ונינסורעד ּפאַ טיענץ :האָ סּפיטאַ לס זאָ ל ּפונקט רעכענען די אָ רעוואַ טאָ ר די סומע שולד.
באַ שולדיקן ציקל
דער  BSCHSבילינג ציקל הייבט פון די דאַ טע פון דער ערשטער סטאַ טעמענט און ענדס  120טעג נאָ ך דעם טאָ ג .בעשאַ ס די בילינג ציקל
גופאַ רס קען באַ קומען רופט ,סטייטמאַ נץ און בריווס .טעלפאנן קאַ ללס קען זיין געשטעלט צו דער אָ רעוו ֿפאַ ר די בילינג ציקל .אונטער איז די
ּפלאַ ן פון סטייטמאַ נץ און בריווס:
 .1א דערקלערונג איז געשיקט צו די אָ רעווניק ווען די וואָ ג איז באשלאסן צו ווערן שולד דורך די אָ רעוו
 .2א נאָ כפאָ לגן בריוו איז געשיקט  30טעג נאָ ך די דאַ טע אויף דער ויסזאָ גונג ינפאָ רמינג די אָ רעווניק אַ ז זייער חשבון איז
פאַ רגאַ נגענהייַט רעכט
 .3א צווייטע בריוו איז געשיקט  30טעג נאָ ך דעם ערשטן בריוו ,וואָ ס האָ ט אָ נגעפירט דעם אָ רדענונג פון זייער חשבון,
איז דעלינקווענט
 .4א דריט און לעצט בריוו איז געשיקט  30טעג נאָ ך די רגע בריוו מיט די אָ רדענונג אַ ז די חשבון איז ערנסט דילינגקוואַ נט און
דער חשבון קען זיין פארקערט איבער אַ זאַ מלונג אַ גענטור
 .5אין טאָ ג  120פון די בילינג ציקל אַ אָ רדענונג חשבון איז געשטעלט מיט אַ זאַ מלונג אַ גענטור
יעדער סטאַ טעמענט און בריוו געניצט אין אונדזער בילינג ציקל ּכולל אינֿפאָ רמאַ ציע וועגן צאָ לונג מעטהאָ דס ,צאָ לונג אָ ּפציעס ,פינאַ נציעל
הילף וועבזייטל ,און אַ קאָ נטאַ קט נומער ֿפאַ ר קאסטומר סערוויס.
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יטעמסעדעד סטאַ טעמענט
גואַ ראַ נטאָ רס קענען בעטן אַ ייטאַ מייזד סטאַ טעמענט ֿפאַ ר זייער חשבון בי ַי קיין צייַט.
דיסּפיוץ
קיין וואָ ראַ נטי קען אָ נמאַ כן אַ ּפאָ זיציע אָ דער אָ ּפצאָ ל אויף זייער רעכענונג .גואַ ראַ נטאָ רס קען אָ נפאַ נגען אַ ּפאָ לעמיק אין שרייבן אָ דער איבער
די טעלעפאָ ן מיט אַ קאסטומר סערוויס פארשטייער .אויב אַ גואַ ראַ נטאָ ר ריקווייערז דאַ קיומענטיישאַ ן וועגן זייער רעכענונג ,שטעקן
מיטגלידער וועלן נוצן גלייַך השתדלות צו צושטעלן די געבעטן דאַ קיומענטיישאַ ן צו די אָ רעווניק אין דרי ַי געשעפט טעג.
קאַ לעקשאַ ן ּפראַ קטיסיז
 .1אַ לגעמיינע קאַ לעקשאַ ן ּפראַ קטיסיז :אונטער דעם ּפאָ ליסי BSCHS ,קען ניצן גלייַך צושטייַער זאַ מלונג צו באַ קומען צאָ לונג פון
אָ רעווז .אַ לגעמיין זאַ מלונג אַ קטיוויטעטן קענען אַ רייַננעמען אַ רויסגעבן גאַ ראַ נטירן סטייטמאַ נץ/בריווס ,טעלעפאָ נירן רופט ,און
רעפעראַ ל פון אַ קאַ ונץ צו עקסטענדעד געשעפט ּפאַ רטנערס אַ זאַ ווי אָ בער ניט לימיטעד צו ,פאַ ר-קלייַבן ,פרי אויס און שלעכט חוב
ווענדאָ רס.
 .2ויסערגעוויינלעך זאַ מלונג אַ קטיאָ נס BSCHS :און זייַן קאַ לעקשאַ ן אַ גענסי ּפאַ רטנערס נעמען אַ עקאַ אין די פאָ רעם פון קרעדיט
ביוראָ ריּפאָ רטינג ,אָ בער בלויז נאָ ך אַ לע פאַ ראַ נטוואָ רטלעך השתדלות זענען געמאכט אין דיטערמאַ נינג אויב אַ פאציענט איז פאַ ּפ
ּפאַ סיק .די רעּפאָ רטינג פון אַ אָ רעוו צו די קרעדיט ביוראָ ֿפאַ ר ניט-צאָ לונג אויף אַ סומע שולד וועט נישט זיין געטאן ביז  60טעג נאָ ך
די בילינג ציקל געענדיקט .דער אָ ריגינעל וועט זיין נאָ מינירט  30טעג אין שטייַגן פון ריּפאָ רטינג צו די קרעדיט ביוראָ דורך די
קאַ לעקשאַ ן אַ גענסי שוטעף.
 .3קיין זאַ מלונג עפפאָ רץ  -בעשאַ ס די פינאַ נציעל הילף אַ ּפלאַ קיישאַ ן ּפראָ צעס BSCHS :און זייַן קאַ לעקשאַ ן אַ גענסי ּפאַ רטנער וועט
נישט נאָ כגיין זאַ מלונג פון אַ אָ רעוו וואס האט דערלאנגט אַ אַ ּפלאַ קיישאַ ן ֿפאַ ר פינאַ נציעל הילף .אויב עס איז באַ שטימט דער אָ רעוו
פעאַ טורעד ֿפאַ ר פול פינאַ נציעל הילף און די אָ רעווניק האט געמאכט אַ צאָ לונג BSCHS ,וועט צוריקקומען קיין סומע באקומען
גרעסער ווי  5.00 $פון די אָ רעווניק בעשאַ ס די גיוראַ טיז'עליגאַ ביליטי צייַט .אויב דער אָ רעוו איז באוויליקט ֿפאַ ר ּפאַ רטיייש
פינאַ נציעל הילף BSCHS ,וועט צוריקצאָ לן קיין סומע וואָ ס יקסידז די סומע די אָ רעווניק איז געריכט צו זיין ּפערסאַ נאַ לי
פאַ ראַ נטוואָ רטלעך ֿפאַ ר ּפייינג BSCHS .וועט נישט צוריקצאָ לן דעם אָ רעוו ניט קיין סומע ווייניקער ווי .$5.00
 .1צאָ לונג ּפלאַ נז:
 .aבארעכטיגט ּפאַ ציענט BSCHS :און סיי וועלכע קאַ לעקשאַ ן אַ גענטור אַ קטינג אויף  BSCHSס ביכאַ ף וועט פאָ רשלאָ גן די
אָ רעוונאַ נץ אַ ן אָ ּפציע צו אַ רייַן אַ צאָ לונג ּפלאַ ן העסקעם .די צאָ לונג ּפלאַ ן העסקעם אַ לאַ וז דער אָ רעוו צו באַ צאָ לן אַ שולדיק
סומע איבער אַ סּפעסאַ פייד געדויער פון צייַט.
ּ .bתנאָ ים פון ּפייַמענט ּפלאַ ן:
 אַ לע צאָ לונג ּפלאַ נז זענען אינטערעסֿ-פרי ַי
 אַ לע כוידעשלעך ּפיימאַ נץ וועט זיין באזירט אויף אַ מסכים אויף די סומע
 די באַ לאַ נס פון דער חשבון מוזן זיין באַ צאָ לט אין פול אין די שטייענדיק אויף צייַט
 די ּפיימאַ נץ זענען רעכט צו די  15פון יעדער חודש
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 .cדערקלערונג צאָ לונג ּפלאַ ן דעלינקווענט :א צאָ לונג ּפלאַ ן זאל זיין דערקלערט דילינגקוואַ נט נאָ ך די אָ רעווניק ס דורכפאַ ל
צו מאַ כן אַ לע קאָ נסעקוטיווע ּפיימאַ נץ .אויב דאָ ס אַ קערז ,דער אָ רעוו וועט באַ קומען אַ דילינגקוואַ נט אָ נזאָ ג .דער מעלדונג
וועט זיין ּפאָ סטעד צו די לעצטע באַ וווסט אַ דרעס פון די אָ רעוו .נאָ ך אַ צאָ לונג ּפלאַ ן איז דערקלערט דילינגקוואַ נט,
 BSCHSאָ דער די קאַ לעקשאַ ן אַ גענטור קען אָ נהייבן זאַ מלונג אַ קטיוויטעטן אין אַ שטייגער קאָ נסיסטענט מיט
דעם ּפאָ ליסי.
 .2זאַ מלונג אַ גענסיעס BSCHS :קען אָ ּפשיקן גואַ ראַ נטאָ ר אַ קאַ ונץ צו אַ קאַ לעקשאַ ן אַ גענטור ,אונטער די פאלגענדע תנאָ ים:
.a
.b

.c
.d
.e

.f
.g

די קאַ לעקשאַ ן אַ גענטור מוזן האָ בן אַ געשריבן העסקעם מיט די .BSCHS
 BSCHSשריפט העסקעם מיט די קאַ לעקשאַ ן אַ גענטור מוזן צושטעלן אַ ז די אויֿפֿפירונג אַ גענסי ס פאַ נגקשאַ נז פון זייַן
פאַ נגקשאַ נז וועט אַ דכיר צו די מיסיע ,זעאונג ,האַ רץ וואַ לועס ,די ּתנאָ ים פון די פינאַ נסיאַ ל אַ סיסטאַ נס ּפאָ ליסי און דעם
בילינג און קאַ ללעקטיאָ נס ּפאָ ליסי.
די קאַ לעקשאַ ן אַ גענטור מוזן שטימען צו געבנ צו וויסן דעם אָ רעוו  30טעג איידער ינישיייטינג קיין עקאַ ס און נאָ ך
פאַ ראַ נטוואָ רטלעך השתדלות זענען געמאכט אין דיטערמאַ נינג אויב אַ פאציענט איז פאַ ּפ ּפאַ סיק.
 BSCHSוועט טייַנען אָ ונערשיּפ פון די חוב (למשל די חוב איז ניט "פארקויפט" צו די קאַ לעקשאַ ן אַ גענסי)
די קאַ לעקשאַ ן אַ גענטור דאַ רף האָ בן ּפראַ סעסאַ ז אין אָ רט צו ידענטיפיצירן די אָ רעווניק וואס קענען זיין קוואַ לאַ פייד ֿפאַ ר
פינאַ נציעל הילף .די קאַ לעקשאַ ן אַ גענטור מוזן קאָ מוניקאַ טירן די אַ וויילאַ ביליטי פון די פינאַ נציעל אַ סיסטאַ נס ּפראָ גראַ ם און
אָ ּפשיקן גואַ ראַ נטאָ רס וואָ ס זוכן פינאַ נסיאַ ל הילף צוריק צו 'BSCHSס קאסטומר סערוויס דעּפאַ רטמענט .די קאַ לעקשאַ ן
אַ גענטור וועט נישט זוכן קיין צאָ לונג פון אַ אָ רעוו וואס האט פאָ רלייגן אַ אַ ּפלאַ קיישאַ ן ֿפאַ ר פינאַ נציעל הילף.
לּפחות  120טעג מוזן האָ בן דורכגעגאנגען דורך ווען בזשס געשיקט די ערשט ביליק צו דער אָ רעוו אויף דעם חשבון.
דער אָ רעוו איז ניט ניגאָ ושיייטינג אַ צאָ לונג ּפלאַ ן אָ דער אויף אַ צאָ לונג ּפלאַ ן.

 .3ערשטיק זאַ מלונג אַ גענטור קריטעריאַ  -אַ מאָ ל אַ חשבון איז ריפערד צו די ערשטיק זאַ מלונגען אַ גענטור זיי וועלן גיין דורך זייער
ינערלעך ּפראָ צעס זוכן ֿפאַ ר אַ קטיוו ינשוראַ נסיז ,אַ דרעס און טעלעפאָ ן וועראַ פאַ קיישאַ ן און אַ צוריקקומען ּפאָ סט ּפראָ צעס .דערצו,
קרעדיט ריּפאָ רץ און אַ סעט אָ נֿפרעגן קען זיין געטאן .אויף דעם ּפראָ צעס ,די פאלגענדע זאַ מלונג השתדלות וועט זיין געמאכט:
.a
.b
.c
.d
.e

לּפחות איין בריוו איז געשיקט.
לּפחות איין טעלעפאָ ן רופן איז געמאכט.
פאַ רפוילט און באַ נקראָ ט ּפאַ ציענט אַ קאַ ונץ וועט זיין אומגעקערט מיד.
אַ קאַ ונץ וואָ ס זענען ּפאָ סט קערט און אָ ן אַ טעלעפאָ ן נומער וועט זיין אומגעקערט.
אַ קקאָ ונץ אין אַ קטיוו קאַ לעקשאַ נז מיט די קאַ לעקשאַ ן אַ גענסי ֿפאַ ר  180טעג פון רעפעראַ ל דאַ טע זענען פארשלאסן און
אומגעקערט .BSCHS
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באַ שטעטיגט דורך
____________________________
סיסטעם דירעקטאָ ר  -אַ לגעמיינע פאציענט אַ קאַ ונטינג
Bon Secours Charity Health System
מיטגליד פון דער  Westchesterמעדיקאַ ל צענטראַ ל געזונט נעטוואָ רק

____________________________
וויצע ּפרעזידענט ציקעל פון רווח
Bon Secours Charity Health System
מיטגליד פון דער  Westchesterמעדיקאַ ל צענטראַ ל געזונט נעטוואָ רק

____________________________
עלטער וויצע פרעזידענט ,פינאַ נציעל ּפלאַ ננינג און מאַ נאַ געד מאַ נאַ געמענט
 Westchesterמעדיקאַ ל צענטראַ ל
 Westchesterמעדיקאַ ל צענטער געזונט נעטוואָ רק

פאליסי געשיכטע
 Bon Secours Community Hospitalאָ ריגינעל ּפאָ ליסי
 Good Samaritanשּפיטאָ ל אָ ריגינעל ּפאָ ליסי
 St. Anthony’s Communityשפיטאל אָ ריגינעל ּפאָ ליסי

אַ ּפּפראָ וואַ ל טאָ ג(ס):
D - 05/16
C - 1/17
C - 10/17
R - 11/17
ֿ D .MM/YYפאַ ר דעוועלאָ ּפעדֿ C ,פאַ ר פארענדערטֿ R ,פאַ ר ריוויוד

____________
טאָ ג

____________
טאָ ג

____________
טאָ ג

