
የገንዘብ ድጋፍ፣ የበጎ አድራጎት እንክብካቤ እና የክፍያ 
ዕቅድ መረጃ 

 
 
 
 

የገንዘብ ድጋፍ መርኃግብር 
 

አብዛኛዎቹ የህክምና የመድኅን ዋስትና የሌላቸው የታካሚዎቻችን ቤተሰቦች ልጆቻቸው እርዳታ ለማግኘት ብቁ መሆናቸውን ሲያውቁ ይገረማሉ። የChildren’s Hospital Colorado 

ተገቢነት ካላቸው ታማሚዎች እና ቤተሰቦቻቸው ጋር ለሆስፒታል አገልግሎቶች ለመንግሥት እርዳታ እንዲያመለክቱ ይሰራል። ታካሚዎች እና ቤተሰቦቻቸው ለመንግሥት እርዳታ ተገቢነት 

ከሌላቸው፣ የገንዘብ ነክ ምክር ሰጪ ቡድን ቅናሽ ባለው መልኩ የሚቀርብ እና ክፍያውን በዱቤ የሚከፍሉበት ሌላ የገንዘብ ድጋፍ ለመስጠት ያስችለዋል። 

 
የገንዘብ ድጋፍ መርኃግብር የጤና መድኅን ዋስትና የሌላቸውን እና በዩናይትድ ስቴት ውስጥ ለሚኖሩት ታካሚዎች በሙሉ ቀርቧል። ቤተሰቦች የገንዘብ ድጋፍን ታሳቢ ከማድረግ በፊት ሁሉንም 

የቀረቡትን ምንጮቹን መጠቀም እንደሚገባቸው ይጠበቃሉ። 

 
ለብዙ የድጋፍ መርኃግብር መመዘኛውን አሟልቶ ለመገኘት አመልካቾች በፌዴራል ድኅነት ላይ መሰረት ያደረገውን የፌዴራል የድኅነት የገቢ ምንጭ መምሪያን ማሟላት አለባቸው 

ደረጃው (የሚገኘው በሚከተለው ነው www.childrenscolorado.org)። ለገንዘብ ድጋፍ ብቁ ሆኖ ለመገኘት በቤተሰብ መጠን፣ በገቢ መጠን እና በአመልካቾች ዕድሜ ላይ መሰረት ያደርጋል። 

በገንዘብ ላይ ምክር የሚሰጠውን ለማናገር እባክዎን በ 720-777-7001 ላይ ይደውሉ።  በአከባቢዎ ለሚገኘው ለገንዘብ ድጋፍ ሰጪ መርኃግብሮች እንዲያመለክቱ ይረዱዎታል።  

Children’s Hospital Colorado የበጎ አድራጎት መርኃግብር 
 

የChildren’s Hospital Colorado የበጎ አድራጎት መርኃግብር ችግረኛ ለሆኑ ታካሚዎች እና ቤተሰቦች የገንዘብ ድጋፍ ያደርጋል። የበጎ አድራጎትን እንክብካቤ ለማቅረብ የተደረገው ውሳኔ በአብዛኛው፣ የቤተሰብን የገቢ 

ምንጭ፣ የቋሚ ንብረት እና በመጡበት ጊዜ የነበረባቸውን ወጪዎች ላይ መሰረት የሚያደርግ ሲሆን፣ በምንሸራተት-ሚዛን የሁለት-ክፍያን ከቤተሰብ በማስረከብ ይሆናል። 

 
የእኛ የገንዘብ ድጋፍ ማድሪጊያ መመሪያ እና ማመልከቻ ቅጾች በሚቀጥለው ኢንተርኔት ላይ (childrenscolorado.org) ወይም በሚከተሉት ቦታዎች ላይ የገንዘብ ምክር ሰጪ ቢሮውች ጋር በመሄድ ወይም 
በመደወል ይገኛሉ።  

 

Children’s Hospital Colorado, Anschutz Medical Campus 

13123 East 16th Avenue, Aurora, CO 80045 

ስልክ፦ 720-777-7001 

 

Children’s Hospital Colorado, Colorado Springs 

4090 Briargate Parkway, Colorado Springs, CO 80920  

ስልክ፦ 719-305-9993 

 
ቅጅዎቹ በተለያዩ ቋንቋዎች እንግሊዝኛ እና ስፓኒሽን ጨምሮ በነጻ ይገኛሉ። 

 

አጠቃላይ አስፈላጊ ሁኔታዎች ምን ምንድ ናቸው? 
 

ልዩ የሆኑ ነገሮች ተፈጻሚ ሊሆኑ ይችላሉ። 

•   ለህክምና ተገቢ ሆኖ አለመገኘት፣ የልጅ የጤና ዕቅድ+፣ ኮሎራዶ የምስኪን እንክብካቤ መርኃግብር፣ እና ሌሎች የጤና መድኅን ዋስትና 

•  የፌዴራል የድኅነት ወለል በታች 250%፣ ለቤተሰብ መጠን ኃላፊነት፣ ገቢ፣ እና ወደ ጥሬ ገንዘብ ሊለወጥ የሚችል ንብረት 

•   ከመለቀቅ በኋላ ለተሰጠው እንክብካቤ የተከፈለውን ከሚገልጽ  የክፍያ ደረሰኝ  ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ በ365 ቀናት ውስጥ የሚፈለገውን መረጃ መስጠት 
 

 በአጠቃላይ የተከፈለው መጠን  
 

Children’s Hospital Colorado ለእንክብካቤው የሚያስከፍለው መጠን ላይ ገደብ ያደርጋል ለገንዘብ ድጋፍ ተገቢነት ላላቸው 

ለማንኛውም ግለሰብ ይሰጣል። CHCO ወደኃላ-መመልከት ስልትን በፌዴራል ደንብ §501(r) ላይ AGBውን ለመለየት በተገለጸው ላይ 

ያለውን ይጠቀማል። 

 

 የክፍያ እቅድ አማራጮች 
 

የልጆች ክፍያ በወጥነት ለሁሉም ታካሚዎች የመክፈል ወይም አለመክፈል አቅማቸውን ወይም የክፍያ መንገዳቸውን ሳይለይ ተግባራዊ 

ይደረጋል። Children’s Hospital Colorado ምቹ የሆነ የክፍያ ዕቅድ አማራጮችን ለታካሚዎቻችን እና ለቤተሰቦች ይሰጣል። ብዙ 

የክፍያ ዕቅዶች ብዙውን ጊዜ 

6 ወራት አያልፉም፤ እንደ ጉዳዩ ታይቶ አንዳንድ ነገሮች በልዩነት ሊታዩ ይችላሉ። የክፍያ ዕቅድን ለማስቀመጥ፣ እባክዎን 

የደንበኞች አገልግሎት ተወካይን ለማነጋገር በ 720-777-6422 ላይ ይደውሉልን። 

 
Children’s Hospital Colorado ከፌዴራል የሲቪል መብት ሕጎች ጋር የሚሄድ ሲሆን በዘር፣ በቀለም፣ በትውልድ ቦታ፣ በዕድሜ፣ በአካል ጉዳተኝነት፣ ወይም በጾታ ላይ መሰረት በማድረግ ምንም ዓይነት አድልዎ አያደርግም. • ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos 
de asistencia lingüística. Llame al 1-720-777-1234. • CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-720-777-1234. CC_160161875A _2019-05 


