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Attachment A 

 Aپیوست

Summary of Financial Assistance Policy – Plain Language Summary 
 خالصه به زبان ساده - یمال کمک یاستس خالصه

 

 

 
حفاظتی در پوشش دادن خالصه کمک مالی و اقدامات 

 های غیرمنتظرهصورتحساب

 

و  Cedars-Sinai Medical Center ،Cedars-Sinai Marina del Rey Hospitalبه عنوان بخشی از مأموریت ما، 

Cedars-Sinai Medical Care Foundation (  سازمان»        مجموعا )» متعهد هستند ضمن ارائه خدمات بهداشتی درمانی

این مورد شامل فراهم کردن خدمات بدون هزینه یا . جامعه، با کلیه بیماران رفتاری توأم با عزت، احترام و دلسوزی داشته باشدباکیفیت به 

شود که توان مالی پرداخت هزینه خدمات مراقبتی را طبق سیاست کمک مالی ما با تخفیف قابل توجه به بیماران واجد شرایطی می

دهیم، حتی اگر های پرداخت گوناگونی را در اختیار بیماران قرار میهای پرداخت اقساطی و روشن طرحما همچنی. ندارند«( سیاست)»

 .است«( خالصه)»این سند خالصه سیاست ما به زبان ساده . هزینه نشوندمشمول دریافت کمک

 یافتههای کامل و مبالغ کاهشتخفیف –صالحیت 

آنها «( درآمد»در کل )کنند و کسانی که درآمد و دارایی نقدی کمک مالی برای بیمارانی که اقدامات پزشکی ضروری دریافت می

 %401بیمارانی که درآمد آنها بین . یا کمتر از آن در سال جاری است قابل دسترسی است( FPL)خط فقر فدرال  %400برابر با 

های موجود برای بیماران با توجه به تعداد نفرات تخفیف. یط خدمات مراقبتی با تخفیف هستنداست نیز واجد شرا FPLاز  %600تا 

سازی خدمات انتخابی بیمارانی که برای هماهنگ. خانواده، سطح درآمد و وضعیت بیمه، بر اساس یک مقیاس متغیر خواهد بود

فقط خدماتی که دارای ضرورت . او تأییدیه قبلی داشته باشندخواهند باید از معاون خدمات مالی بیماران یا منتصب کمک مالی می

                     پس از ترخیص صرفا  به  (پیگیری)کمک مالی برای خدمات پزشکی منتخب و خدمات درمانی فالوآپ . شوندپزشکی باشند تأیید می

                            ال  رایگان واجد شرایط نباشد، اگر بیمار برای خدمات کام. باشندیابد که در محدوده خدماتی سازمان ساکن میبیمارانی اختصاص می

ولی طبق سیاست مذکور مشمول تخفیف شود، در قبال خدمات اورژانسی یا سایر خدمات درمانی دارای ضرورت پزشکی سازمان، 

 .از آن بیمار گرفته نخواهد شد« حسابمبالغ کلی صورت»مبلغی بیش از 

 پزشکان و خدمات

شود که توسط شوند و درصورتی شامل خدمات پزشک میشود که توسط سازمان ارائه میمشی فقط برای خدماتی اعمال میاین خط

، یا پزشکان .Community Urgent Care Medical Group, Incوابسته به  Cedars-Sinaiپزشکان بخش اورژانس 

 Cedars-Sinai Medical Careزشکان استخدامی توسط در جایگاه هیئت علمی یا پ Cedars-Sinaiعضو هیئت علمی 

Foundation (CSMCF )نامه انحصاری خدمات تخصصی با های پزشکی که توافقیا گروهCSMCF  شونددارند، ارائه. 

 درخواست برای کمک مالی

«( فرم درخواست)»مالی بیماران متقاضی خدمات درمانی رایگان یا مشمول تخفیف طبق این سیاست باید یک فرم درخواست کمک 

 .طرف سازمان طی خواهند کرد فرم درخواست و مدارک یک روند بازبینی را از. تکمیل کنند و مدارک الزم را تحویل دهند

 اطالعات تماس برای دریافت فرم درخواست، سیاست یا سایر اطالعات

. فارسی، روسی یا اسپانیایی قابل دسترس استهای انگلیسی، مشی یا تقاضانامه به زبانهای رایگان این خالصه، خطنسخه

توانید کارهای زیر را ها یا دریافت سایر اطالعات، از جمله سؤاالت مربوط به روند کمک مالی، میبرای درخواست نسخه

 :انجام دهید

 ادامه
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Attachment A (Continued) 
 (ادامه) Aپیوست 

 

 

 

 
خالصه کمک مالی و اقدامات حفاظتی در پوشش دادن 

 های غیرمنتظرهصورتحساب
 

 نام یا پذیرش سؤال کنیدهای حاضر در محل ثبتاز نماینده. 

  تماس بگیرید 8600-866-323با خدمات مالی بیماران به شماره. 

 سایت سازمان به نشانی به وبcedars-sinai.org/billing-insurance/financial-assistance.html مراجعه کنید. 

 هماهنگی برای پرداخت توسط خودتان

های سازمان بیمارانی که طبق سیاست جاری واجد شرایط خدمات درمانی رایگان یا مشمول تخفیف نیستند ممکن است سایر برنامه

های بیمه هایی که ما در طرحهای بزرگی برخوردار شوند، مشابه با تخفیفتوانند از تخفیفمیبیماران فاقد بیمه . برایشان مفید باشد

 .ها عبارتند از خدمات سرپایی، خدمات اورژانس و خدمات بستریخدمات مشمول این تخفیف. کنیمهای هماهنگ ارائه میمراقبت

 (وصول مطالبات)آوری بدهی اطالعیه سازمان نظارتی برای جمع

ها باید از تمام قوانین این شرکت. کنیمآوری بدهی واگذار میهای شخص ثالث جمعهای معوق را به شرکت                  قطعا  بعضی از حساب ما

برای اطالعات بیشتر در رابطه با اقدامات وصول مطالبات، . های سازمان تبعیت کنندها و رویهکالیفرنیا و فدرال و نیز از سیاست

که حساب شما به یک در مواقعی. تماس بگیریدFTC-HELP (877-382-4357 )-877شماره جارت فدرال بهتوانید با کمیسیون تمی

شود، اگر با مشکالتی روبرو شدید برای کمک گرفتن با خدمات مالی بیماران ما به شماره آوری بدهی ارجاع داده میشرکت جمع

 .تماس بگیرید 323-866-8600

 .های پزشکی غیرمنتظرهاقدامات حفاظتی برای صورتحساب

 –اطالعیه به بیماران »             لطفا  به بخش . شودهای پزشکی غیرمنتظره برای کلیه بیماران ارائه میحساباقدامات حفاظتی در قبال صورت

سایت ما به نشانی در وب« های پزشکی غیرمنتظرهحسابهای شما در قبال صورتحقوق و محافظت

cedars-sinai.org/patients-visitors/resources/patient-rights.html  مراجعه کنید یا یک نسخه از آن را درخواست

 .کنید

Additional resources and information on billing, rates, and price transparency ( سایر منابع و

 (:ها و شفافیت قیمتخصوص صدور صورتحساب، نرخ اطالعات در

 های کمک دولتی نظیر بیماران ممکن است برای برنامهMedi-Cal  واجد شرایط باشند یا همچنین ممکن است واجد شرایط

اگر . قرار گیرندCalifornia Health Benefit Exchange (Covered California )ای از طریق دهی یارانهپوشش

                                           لطفا  با دفتر حامیان مالی بیماران به شماره توانند کمک کنند دارید، یی که میهادهی و سایر سازمانها، پوششسؤالی درباره این برنامه

 ..تماس بگیرید 310-423-5071

 تماس بگیرید 2771-233-800                                                   های بیمه درمانی که باید شخصا  پرداخت کنید با شماره برای سؤال درباره هزینه. 

 گذاری سازمان و ابزار خدمات قابل خرید به برای اطالع از قیمتcedars-sinai.org/billing-insurance.html  مراجعه

 کنید

 کنندگان خدمات سالمت اتحادیه مصرف(Health Consumer Alliance ،HCA ) کمک مالی رایگان به بیماران نیازمند

برای کسب اطالعات . کندهای درمانی را برطرف مید و مشکالت مربوط به طرحدهدهی درمانی ارائه میدریافت یا برقراری پوشش

 .مراجعه کنید healthconsumer.org بیشتر به
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