የገንዘብ ድጋፍ፣ የልገሳ እንክብካቤ እና የክፍያ ዕቅድ መረጃ
የገንዘብ ድጋፍ መርኃግብር
አብዛኛው የጤና መድኅን ዋስትና የሌላቸው ታማም ቤተሰቦቻችን ልጃቸው እርዳታ ለማግኘት መመዘኛውን ማሟላቱን ሲያውቅ ይገረማሉ። የኮሎራዶ
(Colorado) የልጆች ሆስፒታል ተገቢነት ካላቸው ቤተሰቦች እና ለሆፒታል አገልግሎቶች ብለው ለመንግሥት ለእርዳታ ብለው ከሚያመለክቱት ጋር
ይሰራል። ታማምዎች ወይም ቤተሰቦቻቸው ለመንግሥት የጤና ድጋፍ ተገቢነት ከሌላቸው፣ የገንዘብ ጉዳይ አማካሪ ቡድን በአነስተኛ ክፍያ እና ክፍያዎችን
አመቻቺቶ ወደፊት የሚከፍልበትን ሌላ የገንዘብ ድጋፍ ምንጭ ሊያቀርብለት ይችላል።
የገንዘብ ድጋፍ መርኃግብር ለሁሉም የጤና መድኅን ዋስትና ለሌላቸው እና በዩናይትድ ስቴት ውስጥ ለሚኖሩ ታማምዎች ይሰጣል። ለገንዘብ እርዳታው
ከመወሰዳቸው በፊት ቤተሰቦቹ ሁሉንም ያላቸውን ሀብት እንደሚጠቀሙ እንጠብቃለን።
ለገንዘብ ድጋፍ መርኃግብር ብቁ ለመሆን አመልካቾች በፊዴራል የድህነት ደረጃ (በሚከተለው ድኅረገጽ ላይ የሚገኘውን
www.childrenscolorado.org) ላይ መሰረት ያደረገውን የፊዴራል የድህነት ገቢን ማሟላት ይጠይቃል። ለገንዘብ ድጋፍ ብቁ ሆኖ ለመገኘት በቤተሰብ
ቁጥር፣ በገቢ ምንጭ፣ እና የአመልካቹን ዕድሜ ላይ መሰረት ያደርጋል።
የገንዘብ አማካሪ ጋር ለመነጋገር እባክዎትን በ (720) 777-7001 ላይ ይደውሉ። እነርሱም ለቀረበው የገንዘብ ድጋፍ መርኃግብር እንዲያመለክቱ
ይረዳዎታል።

የኮሎራዶን( Colorado) የልጆች ሆስፒታል በጎ አድራጎት መርኃግብር
የኮሎራዶ (Colorado) የልጆች ሆስፒታል የበጎ አድራጎት መርኃግብር ለችግረኛ ታማምዎች እና ቤተሰቦች የገንዘብ ድጋፍ ይሰጣል። የበጎ አድራጎቱን
እንክብካቤ ለማግኘት ውሳኔው፣ በአብዛኛውን ጊዜ የቤተሰቡን ገቢ፣ ቋሚ ንብረት እና ለህክምና በሚመጣበት ጊዜ የሚኖረው ኃላፊነት ላይ መሰረት
የሚያደርግ ሲሆን፣ ይህ ደግሞ ከቤተሰቡ ጋር በጋራ በተያየ ደረጃ ያለውን መክፈልን ሊያስክተል ይችልላ።
የገንዘብ ድጋፍ መምሪያ ቅጂዎች እና ማመልከቻ በሚከተለው ድኅረገጽ ላይ የሚገኝ ሲሆን (www.childrenscolorado.org)፣ ወደ የገንዘብ ጉዳይ
አማካሪ መምሪያ ክፍል በ 720-777-7001 ላይ ይደውሉ፤ ወይም በገንዘብ ጉዳይ አማካሪ ቢሮዎቻችን በሚከተለው አድራሻ ያግኙ 13123 East 16th
Avenue, Aurora, CO 80045 ወይም በ our Briargate Urgent and Outpatient Specialty Care at 4125 Briargate Parkway,
Colorado Springs, CO 80920 ላይ ያግኙ። ቅጂዎቹ በበርካታ ቋንቋዎች፣ እንግሊዝኛ እና የስፓንሽ ቋንቋን አካቶ በነጻ ይገኛል።

አጠቃላይ የሚፈለጉት ነገሮች ምንድን ናቸው? *ልዩ የሆኑ ነገሮች ተግባራዊ ሊደረጉ ይችላሉ።
•

ለህክምና እርዳታ፣ ለልጅ ጤና እቅድ (Plan+)፣ የኮሎራዶ (Colorado) የቅይጥ እንክብካቤ መርኃግብር፣ እና ሌሎች የጤና መድኅን ዋስትና
ተገቢነት የሌላቸው

•

የፌዴራል የድህነት ደረጃ በታች 250% የሆነ፣ ለቤተሰብ ቁጥር መጠን፣ ገቢ እና ቋሚ ሀብትን ላይ መሰረት ያደረገ

•

ለእንክብካቤው የተሰጠውን የተከፈለ ደረሰኝ በነጻ ከታከሙበት ከመጀመሪያው በኋላ ያለው ቀን አንስቶ በ365 ቀናት ውስጥ የሚፈለገውን መረጃ
ማስረከብ

አጠቃላይ የተከፈለው መጠን (AGB)
የኮሎራዶ (Colorado) የልጆች ሆስፒታል ለማንኛውም የገንዘብ ድጋፍ ለማግኘት ብቁ የሆነ ግለሰብ የሚሰጠውን እንክብካቤ መጠን ይወስናል።
CHCO የፌዴራል ደንብ §501(r) ን ላይ እንደተገለጸው AGB ለመወሰን የኋልዮስን ምልክታ ዘዴን ይጠቀማል።

የክፍያ ዕቅድ አማራጮች
ለልጆች የሚደረገው ክፍያል የመክፈል ችሎታቸውን ወይም የክፍያ መንገዳቸው ላይ ትኩረት ሳያደርግ ለሁሉም ታማምዎች በወጥነት ተግባራዊ ይደረጋል።
የኮሎራዶ የልጆች ሆስፒታል ለታማምዎቻችን እና ለቤተሰቦቻቸው አመቺ የሆነ የክፍያ ዕቅድ አማራጮችን ይሰጣቸዋል። አብዛኛው የክፍያ እቅዶች 6
ወራትን የማያልፉ ሲሆን፣ በተለየ ሁኔታ ግን የሚናቸው ሊኖሩ ይችላል። የክፍያ ዕቅድን ለማስቀመጥ፣ ከደንበኛ አገልግሎት ተወካይ ጋር ለማውራት
እባክዎን በ(720) 777-6422 ላይ ይደውሉልን።
የኮሎራዶ የልጆች ሆስፒታል እንደ ተከለሰው የኮሎራዶ ሕግ መሰረት ነው።
Statute § 25-3-112 and 26 CFR 1.501(r)-0 through 26 CFR 1.501(r)-7

