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አላማ  

1. ተካሚዎች ከኮሎራዶ የህጻናት ሆስፒታል (CHCO’s) Non-Discrimination of Patients ፖሊሲ እና የ IRS ደንቦች ጋር በሚጣጣም 
መልኩ ሰዎች እንዴት ለፋይናንስ እገዛ ብቁ ተብለው እንደሚለዩ ለመግለጽ።  

2. የታካሚ/ቤተሰብ ለአገልግሎቶች የመክፈል አቅም እና የ CHCO ከታካሚዎች/ቤተሰቦች ብቁነታቸው እና የፌደራል/ግዛት ድህነት ደንቦች ላይ 
ተመስርቶ ተገቦ ክፍያዎችን የሚሰበስብበት አካሄድ መልክ ለማስያዝ ወይም ግልጽ መስፈርት ላይ እንዲመሰረት ለማድረግ።    

3. ለምያገኙት የሕክምና እንክብካቤ ክፍያ ከሚፈጽሙ ከታካሚዎች/ቤተሰቦች ክፍያ የሚጠየቅበት ፖሊሲ ለማበጀት እና CHCO ያልተከፈሉት 
ክፍያዎች የመሰብሰብ ምክንያታዊ ዘዴ እንደሚከተል ለማረጋገጥ።    

  

SCOPE/PERSONNEL  

  በሁሉም የ CHCO መገኛ ቦታዎች ላይ የሚገኙ ሁሉም የ CHCO ቡድን አባላት እና በሁሉም የ CHCO መገኛ ቦታዎች የሚታከሙ ታካሚዎች 
በሙሉ።  

  
ፍችዎች  

አካውንት ሪሲቫብል 

(A/R)  
ደንበኞች ላገኙዋቸው እንክብካቤዎችዎ እና አገልግሎቶች ለ CHCO መክፈል የሚገባቸው ገና ያልከፈሉት ገንዘብ። 

የተበላሸ ዕዳ  

ታካሚው ታክሞ ከህክምናው በሚወጣበት ጊዜ CHCO የድህረ-ህክምና ክፍያ መጠየቂያ መግለጫን በ IRS ክፍል 501(r) 

መስፈርቶች መሰረት ከሰጠበት ቀን አንስቶ ክፍያውን ከታካሚው ለመሰብሰብ ብያንስ ለ 120 ቀናቶች በቂ ጥረት በማድረግ መሰብሰብ 

የማይችል የሚል ድምዳሜ የተደረሰበት አገልግሎት ካገኘው ታካሚ መገኘት የነበረበት ሒሳብ። 

የህጻናት በጎ አድራጎት 
እንክብካቤ ፕሮግራም  

የሕክምና መድህን የሌላቸው በቂ መድህን የሌላቸው ሆነው ስያበቁ የገንዘብ እርዳታ እንደምያስፈልጋቸው ላሳዩ ታካሚዎች የገንዘብ 

እርዳታ የምያደርግ የ CHCO ፕሮግራም። 

የኮሎራዶ ነዋሪነት 
ማረጋገጫ 

ነዋሪዎች የነዋሪነት ማረጋገጫ መስፈርት ማሟላት ቻሉ የሚባሉት የፍጆታ ወይም የስልክ ክፍያ ቢል፣ የኪራይ ወይም የብድር ማስያዣ 

ውል፣ ከልጃቸው ትምህርት-ቤት ጋር የምያደርጉት ኮሚዩኒኬሽን የምያሳይ ማስረጃ፣ የመታወቂያ ካርዶች (በሌላ አባባል፣ መንጃ ፈቃድ፣ 

ከመንግስት የተሰጦት መታወቂያ)፣ ባንክ ስቴትመንት፣ ወይም ከቤተሰብ አባል ወይም ጓደኛ የሚሰጦት እርዳታ የምያሳይ የእርዳታ 

ደብዳቤ ማቅረብ ሲችሉ ነው። 

ከተለመደው ውጪ የሆኑ 
የክፍያ መሰብሰብያ 
እርምጃዎች 

  
(ECA)  

ECAs በ CHCO FAP ስር የሕክምና አገልግሎት ያገኘ ግለሰብ መክፈል ከሚገባው ክፍያ ጋር በተያያዘ CHCO የሚወስዳቸው 
እርምጃዎች ሲሆኑ የግለሰቡን ዕዳ ለሶስተኛ ወገን መሸጥ (ይህንን የሚጻረር ውል ከሌለ በስተቀር)፣ ወይም ግለሰቡን በተመለከተ 

ለሸማች ክረዲት ሪፖርቲንግ ኤጀንሲዎች ወይም ለክረዲት ቢሮዎች (በጠቅላላው፣ የክረዲት ኤጀንሲዎች) ዕዳውን መክፈል እንዳልቻለ 

የሚገልጽ አሉታዊ ሪፖርት ማድረስ የምያካትቱ የሕግ ወይም የፍርድቤት ሂደቶችን (ከአንዳንድ የዕዳ እግዶች ወይም የኪሳራ ይገባኛል 

ጥያቄዎች በስተቀር) የሚከተል አሰራር ነው። 

የገንዘብ እገዛ  የፋይናንስ እርዳታ ፖሊሲው ላይ የተቀመጠው መስፈርት ለምያሟሉ ግለሰቦች የጤና እንክብካቤ አገልግሎቶችን በነጻ ወይም መቅናሽ 

ማቅረብ። 

የገንዘብ እገዛ ፖሊሲ  
(FAP)  

ይህ የሚከተሉትን የሚገልጸው ፖሊሲ:  
• የፋይናንስ እርዳታ ከማግኘት ጋር የተያያዙ የብቁነት ደንቦች እንዲሁም ይህ እርዳታ በነጻ ነው ወይስ በቅናሽ ዋጋ የሚቀርበው;  
• መስፈርቱን ላሟሉ ሰዎች የሚሰጥ የፋይናንስ እገዛ እና የዋጋ ቅናሽ;  
• ታካሚዎች የሚከፍሉዋቸው ክፍያዎች የሚሰሉበት አሰራር;  
• የፋይናንስ እርዳታ የሚጠየቅበት ዘዴ; እና  
• ሆስፒታሉ ውስጥ ሕክምና እየሰጡ የሚገኙ አቅራቢዎች ዝርዝር እና ከእነሱ ውስጥ በተቋሚ FAP የታቀፉት እና ያልታቀፉት 

የትኞቹ እንደሆኑ። 

https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=10794
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=10794
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=10794
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=10794
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=10794
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የፌደራል ድህነት ወለል 

(FPL)  
በየአመቱ በጤና እና ሰብአዊ አገልግሎቶች ዲፓርትመንት የሚዘጋጅ የገቢ ደረጃ ልኬት። የፌደራል የድህነት ደረጃዎች የአንዳንድ 

የመንግስት ፕሮግራሞች እና ጥቅማጥቅሞች ብቁነት ለመወሰን ጥቅም። 

  

 ላይ ይውላሉ። የፌደራል የድህነት መመሪያዎች በየአመቱ በፌደራል መንግስት ይታተማሉ።  

የመንግስት ፕሮግራም  

የትኛውም በቀጥታ፣ በመድህን በኩል፣ አለያም በቀጥታ ከአሜሪካ መንግስት ወይም ከግዛት የጤና እንክብካቤ ፕሮግራም (ለምሳሌ፣ 

Medicaid, Child Health Plan [CHP+]) በሚገኝ የገንዘብ ድጋፍ በሙሉ ወይም በከፊል የጤና ጥቅማጥቅሞችን የምያቀርብ 

እቅድ ወይም ፕሮግራም ነው፤   ይህ የፌደራል ሰራተኞች የጤና ጥቅማጥቅሞች ፕሮግራምን አይመለከትም።  

ዋስትና ሰጪ  
የፋይናንስ ሀላፊነት ለመውሰድ ውል የገባ እና/ወይም የታካሚ ወደ ህክምና መግብያ ስምምነት ቅጽ በመፈረም ሀላፊነት ለመውሰድ 

ሕጋዊ ውል የገባ ሰው ወይም ተቋም። 

የዋስትና ሰጪ ስቴትመንት   ለተሰጠ የሕክምና አገልግሎት የሚከፈል ክፍያ መረጃ። የታካሚውን ሒሳቦች ከዋስትና ሰጪው ጋር በማስተሳሰር የምያቀርብ የክፍያ 

መጠየቂያ እና ክፍያ ዝርዝር መረጃ ነው። 

ገቢ  

የሥራ ገቢ፣ የሥራአጥነት ካሳ፣ የሰራተኛ ካሳ፣ ማህበራዊ ዋስትና፣ አጋዥ የዋስትና ገቢ፣ መንግስታዊ እርዳታ፣ የነባር ዘማቾች ክፍያዎች፣ 
የጉዳት ካሳ ጥቅማጥቅሞች፣ የጡረታ ገቢ፣ ወለድ፣ የትርፍ ክፍያ፣ ኪራይ፣ የባለመብት ክፍያ፣ ከቤት አልሚዎች የሚገኝ ገቢ፣ የውርስ 
ገቢ፣ የትምህርት እርዳታ ገቢ፣ ለተፈታ ባለትዳር ልጅ ማሳደግያ የሚሰጥ ገቢ፣ የልጅ ማሳደግያ እገዛ ገቢ፣ ከቤተሰቡ ውጪ የሚገኝ 

እርዳታ፣ እንዲሁም ከተለያዩ ሌሎች ምንጮች የሚገኝ ገቢ። ይህ ከጥሬገንዘብ ውጪ በሆነ መንገድ የሚሰጡ ጥቅማጥቅሞችን (እንደ 

ፉድስታምፕስ እና የመኖሪያ ቤት ድጎማዎች የመሳሰሉት) አያካትትም። የቤተሰብ ገቢ ግብር ከመከፈሉ በፊት የሚሰላ ሲሆን ተጨባጭ 

ያልሆኑ የካፒታል ጥርፎች እና ኪሳራዎችን (unrealized capital gains or losses) አያካትትም። ገቢ ከስራ ውጪ ከሆኑ 

ምንጮች የተገኘ ሊቆጠር የሚችል ያልተጣራ ጥሬ ገንዘብንም ልያካትት ይችላል። 

  
አለማቀፋዊ ግለሰብ 

አገልግሎቶችን እያገኘ የሚገኝ ከሚከተሉት መስፈርቶች ውስጥ አንዱን ልያሟላ የሚችል ማንኛውም ሰው:  
• የአሜሪካ ያልሆነ መድህን ያለው ሆኖ አሜሪካ ውስጥ ወይም የአሜሪካ ግዛት ውስጥ የማይኖር የአሜሪካ ዜጋ ያልሆነ  
• አሜሪካ ውስጥ ወይም የአሜሪካ ግዛት ውስጥ የማይኖር ሆኖ የአሜሪካ መድህን ያለው የአሜሪካ ዜግነት የሌለው ሰው 
• አሜሪካ ውስጥ ወይም የአሜሪካ ግዛት ውስጥ የማይኖር መድህንም የሌለው የአሜሪካ ዜግነትም የሌለው ሰው  
• በውጪ ሃገር ኤምባሲ ስፖንሰር የሚደረግ የአሜሪካ ዜጋ ያልሆነ ሰው። 

ተመንዛሪ ሀብቶች  

በተነጻጻሪ በአጭር ጊዜ ውስጥ ማለትም በ 30 ቀናቶች ውስጥ ወደ ጥሬ ገንዘብ ሊቀየሩ የሚችሉ ሀብቶች። ይህ ኤኪንግ አካውንቶች፣ 

የቁጠባ አካውንቶች፣ የአደራ አካውንቶች (ገንዘቡ ወድያውኑ ሊገኝ የሚችል ከሆነ)፣ የህይወት መድህን የጥሬገንዘብ ዋጋ፣ የአጭር-ጊዜ 

የዲፖዚት ሰርትፊኬቶች (CDs) እና በመጠባበቂያነት የተያዙ የሽርክና ገቢዎች። የጡረታ አካውንቶች እና የጡረታ ቁጠባ (Tax 

Sheltered Annuities) አመልካቹ ያለቅጣት ከአካውንቱ ገንዘብ ማውጣት የሚችል ከሆነ ተመንዛሪ ምንጮች (liquid 

resources) ናቸው። 

ሜዲካል ኢመርጀንሲ  ጊዜ የማይሰጥ እና በሰውየው ህይወት ወይም የረጅም ጊዜ ጤንነት ላይ ቅጽበታዊ አደጋ ልያስከትል የሚችል ጉዳት ወይም በሽታ። 

የሕክምናዊ ወሳኝነት  
/ ሕክምናዊ ወሳኝነት 
ያለው 

ሽፋን ያለው አገልግሎት ሕክምናዊ ወሳኝነት ያለው ተደርጎ ሊወሰድ የሚችለው ተቀባይነት ካላቸው የሕክምና አሰራር ስተንዳርዶች 
በሚጣጣም መልኩ ከሌሎች ብዙም ጥብቅ ያልሆኑ ወይም የበለጠ ወጪ የሚጠይቁ አማራጮች አንጻር ሲታይ በእኩል ደረጃ 
ውጤታማ ሕክምና ሆኖ የተገኘ እና ከሚከተሉት መስፈርቶች ውስጥ ብያንስ አንዱን የምያሟላ ሲሆን ነው:  
  
አገልግሎቱ አሳማኝ በሆነ ሁኔታ እንደሚከተለው ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል:  
• የበሽታ፣ የጤና ችግር፣ አንደኛ ደረጃ ወይም ሁለተኛ ደረጃ የአካል ጉዳት መከላከል ወይም በምርመራ ማወቅ;  
• በሽታ፣ ጉዳት ወይም የአካል/አእምሮ ጉዳት የምያስከትላቸው የአካል፣ አእምሮ፣ ግንዛቤ ወይም እድገት ተጽእኖዎችን መፈወስ፣ 

ማስተካከል፣ መቀነስ ወይም ማሻሻል;  
• በበሽታ፣ ጉዳት ወይም በአካል/አእምሮ ጉዳት ምክንያት የሚመጣ ህመም ወይም ስቃይን መቀነስ ወይም ማሻሻል;  
• የቀንተቀን ኑሮ እንቅስቃሴዎችን በማከናወን ረገድ ግለሰቡ የላቀ ፋንክሽናል አቅም መገንባት እንዲችል ይርዱት።  

ሽፋን የሌለው ክፍያ  
በታካሚው/ሃላፊነት በሚወስደው አካል መድህን ሰጪ ተቋም የማሸፍናቸው ወጪዎች።  

ራስ-መክፈል  

የንግድ መድህን፣ የመንግስት ፕሮግራም ሽፋን፣ ወይም ሌላ የፋይናንስ እርዳታ የሌለው ወይም ላለመጠቀም የመረጠ ታካሚ። በክፍያ 

መጠየቂያ ጊዜው፣ ክፍያቸውን ራሳቸው ለሚከፍሉ ታካሚዎች 35% የዋጋ ቅናሽ ይደረግላቸዋል።  

በቂ ያልሆነ መድህን  
ሀላፊነት የወሰደው አካል የተወሰነ የመድህን ደረጃ ወይም የሶስተኛ ወገን እርዳታ ያገኛል ሆኖም ከመክፈል ችሎታው በላይ የሆኑ 

ወይም ከኪሱ መክፈል የሚጠበቅበት ወጪዎች አሉት። 

መድህን-አልባ 
ሀላፊነት የወሰደው አካል የክፍያ ግዴታዎቹን ለመወጣት የሚረዳው መድህን ወይም የሶስተኛ ወገን እርዳታ የለውም። 

  

  



ፖሊሲ: የፋይናንስ እገዛ ፖሊሲ (FAP) - ህዝባዊ ፖሊሲ                                                                             ገጽ 3 ከ 8  

  

  
አጠቃላይ መረጃ  

1. CHCO መድህን ለሌላቸው፣ በቂ መድህን ለሌላቸው፣ የመንግስት ፕሮግራም ተጠቃሚ ለመሆን የማይበቁ፣ ወይም የግል የፋይናንስ 
ሁኔታቸው ሕክምናዊ ወሳኝነት ላላቸው ሕክምናዎች መክፈል ለማያስችላቸው የጤና እንክብካቤ ፈላጊ ሰዎች የገንዘብ እርዳታ ለመስተት 
በቁርጠኝነት ይሰራል።   

2. የ CHCO ከፍተኛ ጥራት ባለው፣ በተቀናጀ የታካሚ እንክብካቤ ፕሮግራም፣ ትምህርት፣ ምርምር እና አድቮኬሲ አማካኝነት የህጻናት ጤንነት 

የማሻሻል ተልእኮ መሰረት በማድረግ፣ CHCO የጤና እንክብካቤ የሚሹ ሰዎች በፋይናንስ አቅማቸው ምክንያት ሕክምና ሳያገኙ እንዳይቀሩ 

ለማድረግ ጥረት ያደርጋል። በ EMTALA አሰራር መሰረት፣ CHCO አስቸኳይ እርዳታ የሚሻ ሜዲካል ችግር ላለባቸው ግለሰቦች 
የፋይናንስ እርዳታ ወይም የመንግስት እርዳታ የማግኘት ብቁነታቸው ምንም ይሁን ምን ያለምንም አድልዎ የሕክምና ችግራቸውን ለማረጋጋት 
የምያስችል ሕክምና ይሰጣል።  

3. የ CHCO ለማህበረሰቡ የሕጻናት የጤና እንክብካቤ ፍላጎቶች አገልግሎት የመስጠት ችሎታው ይዞ እንዲቀጥል ለማድረግ፣ ሜዲካል 
ኢሜርጀንሲ ያልሆኑ ግን ደግሞ ሕክምናዊ ወሳኝነት ያላቸው አገልግሎቶችን በቀጠሮ ማግኘት የሚፈልጉ መድህን-አልባ ወይም ከበቂ በታች 
የሆነ መድህን ያላቸው ሰዎች አገልግሎት ከማግኘታቸው በፊት የፋይናንስ ምዘና የሚደረግባቸው ይሆናል። ታካሚው አስቸኳይ ሕክምና የሚሻ 

ችግር ካለበት፣ የፋይናንስ እገዛ ፍላጎቶች ውሳኔ ከማረጋጋት ወይም ከሕክምና በኋላ እንዲሰጠው ይደረጋል። EMTALA (የአስቸኳይ 

ሜዲካል ሕክምና እና ሰራተኞች ድንጋጌ) ይዩ። 
4. የኮሎራዶ የሚስኪኖች ሕክምና ፕሮግራም (CICP) እና የ CHCO ግብረሰናይ ፕሮግራም የመድህን ፕሮግራሞች ሳይሆኑ፣ የገንዘብ እገዛ 

እንደሚሹ ላሳዩ መድህን-አልባ ወይም ለሆኑ ወይም ከበቂ በታች መድህን ላላቸው ሰዎች በቅናሽ አገልግሎት የሚሰጡ ፕሮግራሞች ናቸው። 
5. ለሆነ ታካሚ ሕክምና መክፈያ ከሚሆኑ የገቢ ማሰባሰብያ ጥረቶች ጋር በተያያዘ በሚደሩ እንቅስቃሴዎች ላይ CHCO አይሳተፍም  (የሚድያ 

ሽፋንን ጨምሮ) እንደሁም እንቅስቃሴዎቹን አይደግፍም።  

6. የ CHCO የግበረሰናይ ሕክምና ፕሮግራም ከመኖሪያ ቤት፣ ምግብ፣ ማጓጓዣ፣ የኢሚግሬሽን ሁኔታ፣ ወይም ከሕክምና ማስቀጠል (ለምሳሌ፣ 
አላቂ ያልሆነ ሜዲካል መሳሪያ፣ የቤት ውስጥ እንክብካቤ ) ጋር የሚያያዙ አገልግሎቶች/አቅርቦቶች ጋር ለሚዛመዱ ወጪዎች ጥቅም ላይ 
ሊውሉ አይችሉም። 

7. CHCO ማህበረሰብ መሰረት ያደረጉ ሪሶርሶች በመለየት፣ አገልግሎቶችን በማመቻቸት፣ ተገቢ የሪፈራል እገዛ በማቅረብ ረገድ እገዛ ለማድረግ 

ዝግጁ ነው። የፋይናንስ አማካሪን በ 720-777-7001 ደውለው ማናገር ይችላሉ። 

8. CHCO ሜዲካል አስቸኳይነት ለሌላቸው አገልግሎቶች የፋይናንስ እርዳታ የማድረግ ግዴታ የለበትም።  

9. CHCO በተሻሻለው የኮሎራዶ ድንጋጌ § 25-3-112 እና 26 CFR 1.501(r)-0 እስከ 26 CFR 1.501(r)-7 ላይ ተመስርቶ ነው 
የሚሰራው። 

10. የዚህ FAP ቅጂዎች ኢንግሊዝኛ እና ስፓኒሽን ጨምሮ በብዙ ቋንቋዎች ተዘጋጅተው ይገኛሉ። 

  
ፖሊሲ  

1. የፋይናንስ እገዛ ብቁነት መስፈርቶች  

A. የፋይናንስ እገዛ ብቁነት መስፈርቶች  

1) የአመልካቹ(ቾቹ) ገቢ፣ የተመንዛሪ ሃብቶች ከግምት ባስገባ መልኩ፣ ግድ ከ 250% በታች መሆን አለበት፣ ወይም ከታች አንቀጽ 2 

በተገለጹት ውሱን አጋጣሚዎች ከ 500%, የ FPL በታች መሆን አለበት።   

2) ሕክምናዊ አስቸኳይነት ላላቸው አገልግሎቶች የሚሰጥ የፋይናንስ እገዛ ሁሉንም ታካሚዎች የሚመለከት ነው።  

3) ሕክምናዊ አስቸኳይነት ለሌላቸው ሜዲካሊ ወሳኝ የሆኑ ሕክምናዎች የሚሰጥ የፋይናንስ እገዛ ዓለማቀፋዊ ያልሆኑ ግለሰቦችን ብቻ 

ይመለከታል:  

a. ዕድሜያቸው 14 እና ከዚህ በታች የሆኑ የኮሎራዶ ነዋሪዎች (ዕድሜያቸው ከ 14 በላይ የሆኑ የኮሎራዶ ነዋሪዎች ብቁ ሊሆኑ 

ይችላሉ ሆኖም በአስተዳደሩ ሲጸድቅላቸው ብቻ ነው); እንዲሁም  

b. የኮሎራዶ ነዋሪዎች መሆናቸው ማረጋገጫ ማቅረብ የሚችሉ የአሜሪካ ዜግነት እንዳላቸው የምያሳይ ሰነድ ማቅረብ የማይችሉ 
ግለሰቦች ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ ሆኖም አስተዳደሩ ስያጸድቅላቸው ብቻ ነው።   

4) ታካሚው መድህን-አልባ እና ለየትኛውም የመንግስ ፕሮግራም ብቁ ያልሆነ ከሆነ የ CHCO የግብረሰናይ እንክብካቤ ፕሮግራም 
የመጀመሪያ ደረጃ ከፋይ ብቻ ሆኖ ነው የሚሰራው። የተኝቶ ታካሚ ወይም የእጅ/እግር አደጋ ላይ የሚጥል ችግር የኢመርጀንሲ 

Medicaid ብቻ ያለው ግለሰብ፣ በልዩ ሁኔታ ሊስተናገድ የሚችልበት እድል አለ፣ እናም አመልካቹ ለፋይናንስ እገዛ ብቁ ሊሆን 
ይችላል። 

5) ታካሚው ንግዳዊ ሽፋን ኖሮት ግን ደግሞ መድህኑ ከበቂ በታች ከሆነ የ CHCO በጎ አድራጎት ፕሮግራም እንደ ሁለተኛ ደረጃ 

ከፋይ ሆኖ ሊቀርብ ይችላል። ሁለተኛ ደረጃ ሽፋን ታካሚው የሚከፍለው ድርሻ፣ ተቀናሾች፣ እና ኮ-ኢንሹራንስ (co-
insurance) መጠን ላይ የዋጋ ቅናሽ ልያቀርብ ይችላል። በተጨማሪ፣ ከመድህን የሚከፈለው የገንዘብ መጠን ተከፍሎ ስያልቅ እና 

አገልግሎቶቹ ሕክምናዊ ወሳኝነት ያላቸው ሆነው ሲገኙ (ለምሳሌ፣ የ PT/OT, EDU, ስነ-ድምጽ፣ ንግግር እና መማር 

አገልግሎቶች) የ CHCO በጎ አድራጎት እንክብካቤ ፕሮግራም ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል።  

6) ብቁነትን ለመወሰን ሙሉ የ CHCO ፋይናንሳዊ እገዛ ማመልከቻ ያስፈልጋል።  

a. የፋይናንስ እገዛ ብቁነት ለመወሰን የምያስፈልገው መረጃ ማመልከቻው ላይ በዝርዝር ሰፍሮ ይገኛል።   

b. የፋይናንስ እገዛ ያለፉ የአገልግሎት ቀናቶችን ለመሸፈን ጥቅም ላይ ሊውል የሚችለው፣ ታካሚው/ቤተሰቡ የዚህ አይነት እገዛ 
ጥያቄን ማመልከቻው ላይ ማሳየት ሲችሉ ብቻ ነው። 

7) የማመልከቻ ጊዜ  
a. ማመልከቻው የመጀመሪያው የሕክምናው የድህረ-ሕክምና የክፍያ መጠየቂያ ስቴትመንት ከተሰጠበት ቀን አንስቶ በ 365 

ቀናቶች ውስጥ መሞላት ይኖርበታል። ማመልከቻው ከገባበት ቀን በፊት ከ 365 ቀን በላይ የሆናቸው ማናቸውም 
አገልግሎቶች ለፋይናንስ እገዛ ብቁ መሆን አይችሉም።   

https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=14360
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=14360
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=14360
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=14360
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b. በማመልከቻው ጊዜ የቀረበው ማመልከቻ ያልተሟላ ከሆነ፣ ግለሰቡ ያልተሟላ መረጃ መኖሩን፣ እንዴት እገዛ ማግኘት 

እንደሚችል ይነገረዋል፣ ECAs ከመደረጉ በፊት ማመልከቻውን ለማሟላት 60 ቀን ይኖረዋል። ECAs የተጀመረ 
እንደሆነ፣ CHCO በ 60-ቀን ጊዜው ECAs እንድያቆም ያደርጋል።  

B. የቀረበው ማመልከቻ የተሟላ ከሆነ፣ የፋይናንስ እገዛ ብቁነቱ ውሳኔ እስኪሰጥበት ድረስ ECAs ለጊዜው እንዲቆም የሚደረግ ሲሆን፣ 

ግለሰቡ ብቁ ሆኖ ከተገኘ፣ ECAs ወደ ነበረበት እንዲመለስ ይደረጋል፣ ወጪዎች እንዲካካሱ ይደረጋሉ፣ እንዲሁም አሁንም ገና 
ያልተከፈለ መጠን ካለ ያንን መጠን እንዴት ሊወሰን እንደቻለ የምያሳይ መግለጫ ይቀርባል። 

1) አዲስ የተቋም ሰርትፊኬሽን ኤክሰፕሽን። በሂደት ላይ የሆነ የ CMS ሰርትፊኬሽን ቁጥር (CCN) ባለበት ሁኔታ፣ ለምሳሌ አዲስ 

የሆስፒታል ተቋም ወይም ሌላ የተለየ ሰርትፊኬሽን የሚፈልግ መገኛ ቦታ በሚኖርበት ጊዜ፣ CCN ተግባራዊ ተግባራዊ 

የሚደረግበት ቀን ተከትሎ ያ መገኛ ቦታ በመድህን ሰጪዎች ከጥምረት ውጪ (ገና በመገኛ ቦታው ላይ ከ CHCO የኮንትራት 

ውል ያልገቡ)። ስለዚህ፣ CCN ተግባራዊ ከሆነበት ቀን አንስቶ ከ 120 ቀን በኋላ፣ አዲሱ ሰርቲፋይ የተደረገው መገኛ ቦታ ላይ 
የሚገኘው ከአገልግሎቶች መቀበያ ከጥምረት ውጪ የሆነባቸው ክፍያቸውን ራሳቸው የሚከፍሉ ታካሚዎች እና የመድህን ሽፋን 

ያላቸው ታካሚዎች የአመልካቹ(ቾቹ) ገቢ በቤተሰብ ብዛት መሰረት ከ 500% የ FPL በታች ከሆነ የፋይናንስ እገዛ ለማግኘት 
ብቁ ይሆናሉ። የታካሚው መድህን አሁን ክፍያ ይጠየቃል፣ እናም መድህን ሰጪው የክፍያ ጥያቄውን መቀበል ወይም ውድቅ 

ማድረግ ይኖርበታል። ሁሉም የብቁነት መስፈርቶች እና የገቢ ማረጋገጫዎች አሁንም ተግባራዊ ይደረጋሉ። CHCO ለዚህ ልዩ 
ሁኔታ ብቁ ሊሆኑ የሚችሉ ታካሚዎችን በውሱኑ የ 120-ቀን ጊዜ ለይቶ ለማወቅ በቂ ጥረት ያደርጋል። CCN ተግባራዊ ከሆነበት 

ቀን አንስቶ ከ 120 ቀን በኋላ፣ በተመሰረተው የብቁነት መስፈርቶች መሰረት (ክፍል 1.E) የታካሚው የመድህን እቅድ ጥምረት 

ውስጥ ወይም ከጥምረት ውጪ ቢሆንም የብቁነት ስተንዳርዱ በቤተሰብ አባላት ብዛት መሰረት ወደ ተለመደው  250% የ FPL 
እንዲመለስ ይደረጋል። 

C. በ CHCO በጎ አድራጎት እንክብካቤ ፕሮግራም ስር ለፋይናንስ እገዛ ብቁ የሆኑ ታካሚዎች የሚጠበቁባቸው ነገሮች። አመልካቹ(ቾቹ) 

የግድ:  

1) ፋይናንስ ላይ እና/ወይም የሽፋን ሁኔታ ላይ የተደረገ ለውጥ ሲኖር ለ CHCO ማሳወቅ አለባቸው; እንደሱ አለማድረግ 

ከፕሮግራሙ መወገድን ልያስከትል ይችላል;   

2) ታካሚው መክፈል ያለባቸው የክፍያ ድርሻ(ዎች) አገልግሎት በምያገኙበት ጊዜ በአባሪነት በተሰጣቸው የጊዜ ሰሌዳ መሰረት 

መክፈል አለባቸው; እና  3) በእያንዳንዱ ጉብኝት የ CHCO በጎአድራጎት እንክብካቤ ፕሮግራም መታወቂያ ካርድ ይዞ መምጣት።  

D. ለፋይናንስ እገዛ ብቁ አለመሆን መስፈርት  – ታካሚዎች በሚከተሉት ሁኔታዎች ለፋይናንስ እገዛ ብቁ መሆን አይችሉም: 1) CHCO 
ታካሚው/ቤተሰባቸው ሀሰተኛ መረጃ ማቅረባቸው ካወቀ። 

2) ታካሚው የኮሎራዶ ነዋሪ / አለማቀፋዊ ግለሰብ ካልሆነ እንዲሁም የተፈለገው የሕክምና እንክብካቤ በሜዲካል ኢመርጀንሲ 

ምክንያት ካልሆነ። እያንዳንዱ የኮሎራዶ ነዋሪ ያልሆነ /አለማቀፋዊ ግለሰብ ያልሆነ ሰው ብቁነቱን ለመወሰን እያንዳንዱ ኬዙ 
ይገመገማል። የግምገማ ቡድኑ የታካሚ ፈቃድ ኢፕሬሽኖች ሀላፊ፣ የኬዝ አመራር፣ የገቢ ኡደት ኤክስኪዩቲቭ ዳሬክተር፣ እና 

አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ሌሎች የ CHCO ቡድን አባላት ጭምር ያካትታል።  

3) ታካሚው/ቤተሰቡ የሌሎች ፕሮግራሞች (ለምሳሌ፣ Medicaid, CICP, የልውውጥ እቅዶች ቀዘተ) የማመልከቻ መስፈርቶች 
ሳያሟላ የቀረ እንደሆነ።  

4) የመጀመሪያው የክፍያ መጠየቂያ ስቴትመንት ከተሰናዳበት ቀን አንስቶ በ 365 ቀናቶች ውስጥ ማመልከቻ መሙላት/የሚጠበቅበትን 
መረጃ ማቅረብ ካልቻለ። 

5) የሚከተሉትን ጨምሮ አንዳንድ አገልግሎቶች እና ወጪዎች በ CHCO የበጎ አድራጎት እንክብካቤ ፕሮግራም ስር ሽፋን አያገኙም:   
a. ንቅለተከላዎች፣ ምንም እንኳ ኢሜርጀንሲ ላልሆነ ሕክምና እንክብካቤ መደረግ ያለበት ክሊኒካዊ ግምገማ ታካሚው ለድህረ-

ንቅለተከላ ሕክምናዊ መስፈርቶች ተገዢ መሆን እንደሚችል የምያሳይ ሆኖ ከተገኘ ሽፋን ልያገኝ የሚችልበት ዕድል ቢኖርም።  

b. የሚከተሉትን ጨምሮ በመድህን አቅራቢው “ሽፋብ ያልተሰጣቸው” ጥቅማጥቅሞች (እላይ ከተገለጸው አዲስ ተቋም 

ሰርትፊኬሽን ልዩ ሁኔታ ጋር የሚዛመዱ ካልሆኑ በስተቀር) ተብለው ውድቅ የተደረጉ ሕክምናዎች (Procedures):  

• ከታካሚው መድህን ሰጪ ፈቃድ ሳይገኝ በፊት የተሰጡ አገልግሎቶች;  

• ምርምራዊ የሕክምና አገልግሎቶች;  

• አባሉ ደንቦችን ሳያከብር በመቅረቱ ምክንያት የተከለከሉ አገልግሎቶች (ለምሳሌ፣ ጥቅማጥቅሞችን አቀናጅቶ 

አለማስረከብ).  

c. ከምርምር ጥናቶች ጋር የሚዛመዱ ወይም በእርዳታ ገንዘብ ስር የሚተገበሩ አገልግሎቶች።  

d. በንጥል ኬዝ ስምምነቶች ሽፋን የምያገኙ አገልግሎቶች።  

E. በ IRS እና የኮሎራዶ ግዛት መስፈርቶች ላይ ተመስርቶ ግለሰቡ ለፋይናንስ እገዛ ብቁ መሆኑን ወይም አለመሆኑን ለመወሰን በቂ ጥረቶች 
ኣድርጓል ወይም አላደረገም ብሎ የመወሰን የመጨረሻው ስልጣን የፋይናንስ ምክር አገልግሎት ዲፓርትመንት ነው። 

1) ማስታወሻ:  CHCO በ CHCO የበጎ አድራጎት እንክብካቤ ፕሮግራም እና/ወይም FAP ላይ በየትኛውም ጊዜ ያለ ምንም 
ማሳወቂያ ለውጦችን ማድረግ ይችላል።    

  

2. የገቢ ብቁነት መረጃ  

A. የፌደራል ድህነት ወለል (FPL) ገቢ መመሪያዎች ስእላዊ መግለጫ የ CHCO የበጎ አድራጎት እንክብካቤ ፕሮግራም አመታዊ ከፍተኛ 
ገቢ መመሪያዎች ለመወሰን ጥቅም ላይ ይውላል። እዚህ ላይ የቀረበው መረጃ በየአመቱ የካቲት ላይ ይሻሻላል።  

 የቤተሰብ አባላት ብዛት  የ FPL አመታዊ ገቢ  250% FPL አመታዊ ገቢ  *500% FPL አመታዊ ገቢ  

1 $13,590      $ 33,975                     $ 65,465  

2 $ 18,310      $ 45,775                 $ 88,435  

3 $ 23,030      $  57,575                 $ 111,405  

4 $27,750              $ 69,375                     $ 134,375  
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5 $ 32,470       $ 81,175                   $ 157,345  

6 $37,190      $ 92,975                $ 180,315  

7 $41,910                   $ 104,775                   $ 203,285  
8 $ 46,630                   $116,575                $ 226,255  

    
 የበጎአድራጎት ደረጃ አሰጣጥ  የፌደራል ድህነት ወለል መቶኛ 

 N  40%  
A 62%  

B 81%  

C 100%  
D 117%  

E 133%  

F 159%  

G 185%  
H 200%  

 I*    250%  
 Z**  40%  

  

*  የፌደራል ድህነት ወለል መቶኛ ደረጃ አሰጣጥ I ከ 500% ከላይ እንደተገለጸው አዲስ ሰርትፊኬሽን የተሰጠው መገኛ ቦታ ላይ አገልግሎት 

የምያገኑ ታካሚዎችን ብቻ ይመለከታል፣ እንዲሁም CCN ተግባራዊ ከሆነበት ቀን አንስቶ ለ 120 ቀናቶች ብቻ።  

** Z የደረጃ አሰጣጦቹ ቤት-አልባ ደንኞችን ብቻ የሚመለከቱ ናቸው።  

  

3. የክፍያ አጠያየቅ እና አሰባሰብ ፖሊሲ 

A. CHCO ሒሳባቸውን ራሳቸው ከሚከፍሉ ታካሚዎች ሒሳባቸው ውስጥ ካለው የገንዘብ መጠን (በሌላ አባባል የታካሚ የሕክምና 

አገልግሎት ዕዳ) እንዲከፍሉ ይጠይቃል። CHCO የገንዘብ እገዛ ይገኝ እንደሆ ለማረጋገጥ እና/ወይም ክፍያ ለመሰብሰብ ጥረቶች 

መደረጋቸውን ለማረጋገጥ በቂ ጥረቶች ከማድረጉ በፊት ECAs ተግባራዊ አያደርግም። ዋስትና ሰጪው የሚጠይቀው የትኛውም 

የሒሳብ ዝርዝር የያዘ ስቴትመንት በተሻሻለው የኮሎራዶ ሕግ § 25-3-112 መሰረት ጥያቄው በቀረበ በ 10 ቀን ውስጥ ይሰጠዋል። 

B. CHCO የሚከተሉት ዘዴዎች በመጠቀም ታካሚዎችን እና ቤተሰቦችን ስለ FAP ለማሳወቅ በቂ ጥረት ያደርጋል:  

1) ለግለሰቦች ስለ FAP እና የማመልከቻ አሰራርን በተመለከተ እንዴት እገዛ እንደምያገኛ በቃል ማሳወቅ። 

2) CHCO የመጀመሪያውን ድህረ-ሕክምና ክፍያ መጠየቂያ ስቴትመንት ከሰጠበት ቀን አንስቶ ብያንስ  ለ120 ቀናቶች CHCOው 
ECAsን ከመተግበር ይቆጠባል።  

3) CHCO ያልተከፈለ ዕዳ መኖሩን በማስመልከት ለሒሳብ ከፋዩ ዋስትና ሰጪ በ 30 ቀኑ ብያንስ ሶስት የክፍያ መጠየቂያ 
ማሳወቂያዎች ይልክለታል።    

a. የመጀመሪያው ማሳወቂያ ሒሳቡ ላይ ያልተከፈለ ዕዳ መኖሩን ለመድህን ሰጪው ያሳውቃል;  

b. ሁለተኛው ማሳወቂያ አሁንም የሆነ ያልተከፈለ ሒሳብ መኖሩን ለዋስትና ሰጪው ያስታውሰዋል;   

c. የመጨረሻው ማሳወቂያ ደግሞ ዋስትና ሰጪው ዕዳውን ለመክፈል ሰላሳ (30) ቀን እንዳለው፣ ካልዎነ ግን ዕዳውን 

በተመለከተ ECAs ተግባራዊ ሊደረጉ እንደሚችሉ እና CHCO ሊወስደው የምያስበው ECAs ያብራራል እንዲሁም 
በቀላል ቋንቋ ቀረበው ማጠቃለያ መረጃ የያዘ ቅጂ አካትቶ የያዘ ይሆናል።    

•  ማስታወሻ: ሒሳቡ ሙሉውን በአንድ ጊዜ ሊከፈል፣ የአከፋፈል እቅድ ወጥቶለት ሊከፈል፣ ወደ ፋይናንስ አማካሪ፣ 
ወይም በዚህ የጊዜ ገደብ ውስጥ ወደ ተወሰደ ተጨማሪ የመድህን መረጃ ሪፈር ሊባል ይችላል። በቀላል ቋንቋ የቀረበው 

የ CHCO FAP ማሳወቂያ በእያንዳንዱ የክፍያ መጠየቂያ ስቴትመንት በእንግሊዝኛ እና በስፓኒሽ ቋንቋ ይሰጣል።    

4) ሶስት የክፍያ መጠየቂያ ማሳወቂያዎች ተልከው ስያበቁ የመጨረሻው ማሳወቂያ በተላከ በ 60 ቀን ውስጥ ክፍያው ሳይፈጸም ከቀረ፣ 

ሒሳቡ ወደ የተበላሸ ዕዳ ይቀየር እና ECAs ሊወሰዱ ይችላሉ።  

a. ሒሳቦች ወደ የተበላሸ ዕዳ የሚቀየሩት የታካሚዎች ሒሳብ (i.e., Self-Pay) ሳይከፈል ሲቀር እና CHCO ግለሰብ 
ለፋይናንስ እገዛ ብቁ ይሆን እንደሆነ ለማየት ስልክ በመደወል፣ ስቴትመንቶች ወይም ደብዳቤዎች በመላክ እና ሌሎችም 
ተጨማሪ ጥረቶች ካደረገ በኋላ ነው። 

b. ዋስትና ሰጪው ክፍያ በመፈጸም ወይም ተጨማሪ የክርክር መረጃ በማቅረብ ለዕዳው መፍትሄ የሚሆን እርምጃ ካልወሰደ፣ 
የተበላሸ ዕዳ ኤጀንሲው ሒሳቡ ወደ የተበላሸ ዕዳ ኤጀንሲ ከቀረበበት ቀን አንስቶ ከ 60 ቀን በኋላ ለክረዲት ቢሮዎች ሪፖርት 
ያደርጋል። 

c. ክፍያውን ለመሰብሰብ የምያስችሉ ሌሎች አማራጮች በሙሉ ከተወሰዱ እና ወደ የተበላሸ ዕዳ የተቀየረው ሒሳብ ዋስትና 

ሰጪው ምንም አይነት ግንኙነት ሳያደርግ 60 ቀን ከሞላው ወይም ዋስትና ሰጪው ዕዳውን ለመክፈል ፈቃደኛ ሳይሆን 
ሲቀር፣ ሕጋዊ እርምጃ ሊወሰድ ይችላል።    

5) የፋይናንስ እገዛ ማመልከቻ መጀመር   

a. የፋይናንስ እገዛ ማመልከቻ ማስገብያ ጊዜው የመጀመሪያው የድህረ-ሕክምና ክፍያ መጠየቂያ ቢል ከተሰጠበት ቀን አንስቶ ከ 

240 ቀን በኋላ ይጠናቀቃል።    

6) ሁሉም የ CHCO ክፍያ በመሰብሰብ ስራዎች የተሰማሩ አካላት ፖሊሲውን ይከተላሉ።  

  

4. በአጠቃላይ የሚጠየቁ የክፍያ መጠኖች (AGB)  
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A. CHCO በ FAP ስር ለእገዛ ብቁ ለሆኑ ማናቸውም ግለሰቦች የምያስከፍለው የሕክምና ክፍያ ውሱን እንዲሆን ያደርጋል። የፋይናንስ 
እገዛ ለማግኘት ብቁ ለሆኑ ታካሚዎች የሚጠየቀው የሜዲካል ኢመርጀንሲ እና ሜዲካል ወሳኝነት ያላቸው የሕክምና አገልግሎቶች ክፍያ 

መጠን ተመልሶ የማየት ዘዴ (lookback method) ላይ በመመስረት የሚሰሉ ሲሆን ይህንን ሕክምና የሚሸፍን መድህን ላላቸው 

ግለሰቦች ከ AGB የሚበልጥ አይደለም።   

CHCO ከዚህ ቀደም በ Medicare ክፍያ-ለ-አገልግሎት ከሁሉም ለሆስፒታሉ ተቋም የክፍያ ይገባኛል ጥያቄዎች ክፍያ የሚፈጽሙ 

የግል መድህን ሰጪዎች ጋር (በእያንዳንዱ ኬዝ በ Medicare ተጠቃሚዎች ወይም መድህን ባላቸው ግለሰቦች የተከፈሉ የትኞቹም 

ተዛማጅ የእነዚህ የክፍያ ይገባኛል ጥያቄ ክፋዮችን ጨምሮ) በመሆን ለሆስፒታሉ ተቋም ክፍያ በተፈጸመባቸው ተጨባጭ የክፍያ 

ይገባኛል ጥያቄዎች ላይ በመመስረት ነው የ “look-back” ዘዴን እየተጠቀመ ያለው። CHCO ለእያንዳንዱ ተቋም የ AGB መቶኛ 

የምያሰላ ሲሆን፣ ለሁሉም ተቋሞች ትንሹ መቶኛ ማለትም 58.38% ይጠቀማል። የ AGB መቶኛው ሆስፒታሉ የ AGB መቶኛውን 
በማስላት ከተጠቀመበት የ 12-ወራት ጊዜ (which is April every year for ለ CHCO በየአመቱ የካቲት ማለት ነው) በኋላ በ 
120ኛው ቀን ይገመገማል እንዲሁም ይሻሻላል። 

  

5. የአቅራቢ መረጃ  

A. የፋይናንስ እገዛ ብቁነት ውሳኔዎች ከኮሎራዶ ዩኒቨርሲቲ ስኩል ኦፍ ሜዲስን ጋር ግንኙነት ባላቸው የሙያዊ አገልግሎቶች አቅራቢዎች 

ላይ ተፈጻሚ የሚሆን ሲሆን በ University Physicians, Inc. d/b/a CU Medicine ቅፍያ ይጠየቃሉ። 

1) ከሚከተሉት ድርጅቶች ጋር ለሚሰሩ የሙያዊ አገልግሎቶች አቅራቢዎች የሚከፈሉ ክፍያዎች በ CHCO የበጎ አድራጎት እንክብካቤ 
ፕሮግራም አይሸፈኑም። እነዚህ ድርጅቶች የራሳቸው የፋይናንስ እገዛ ፖሊሲዎች ሊኖራቸው ይችላል እናም ታካሚው ጥያቄውን 
በቀጥታ ለእነዚህ ድርጅቶች ነው ማቅረብ ያለበት።  

a. የ TCH ራድዮሎጂ ባሙያዎችs  

b. Radiology & Imaging Consultants, P.C. (RIC)  
c. በኮሎራዶ ዩኒቨርሲቲ የመዲስን ፓቶሎጂ በተሙከራ  

d. Poudre Valley Medical Group, LLC d/b/a UC Health Medical Group (UCHMG)  
  

  

6. እገዛ እና የማመልከቻ አቀራረብ ዘዴዎች 

A. ማመልከቻዎች እና ከማመልከቻ አሞላል ጋር የተያያዙ እገዛዎች ከክፍያ ነጻ ናቸው: 1) ኦንላይን 
(http://www.childrenscolorado.org/about/your-bill); 2) በአካል ደግሞ:  

a. the Anschutz Medical Campus located at 13123 East 16th Avenue, Aurora, CO 80045, 
ወይም  

b. the Colorado Springs Hospital at 4090 Briargate Parkway, Colorado Springs, CO 80920; 
ወይም  

  

3) ወደ የፋይናንስ ምክር አገልግሎት ዲፓርትመንት በ 720-777-7001 በመደወል። 

  

7. ፖሊሲ እና በቀላል ቋንቋ የቀረበ የማጠቃለያ መረጃ ተደራሽነት  

A. የዚህ ፖሊሲ እና የቀላል ቋንቋ ማጠቃለያው ቅጂ ከክፍያ ነጻ ይገኛሉ:  

1) ኦንላይን (http://childrenscolorado.org/your-visit/insurance-financial-

resources/financialassistance-programs/); 2) በአካል ደግሞ:  

a. 13123 East 16th Avenue, Aurora, CO 80045 ላይ የሚገኘው Anschutz Medical Campus ወይም  

b. 4090 Briargate Parkway, Colorado Springs, CO 80920 ላይ የሚገነው ኮሎራዶ ስፕሪንግስ ሆስፒታል; 
ወይም  

3) ወደ የፋይናንስ ምክር አገልግሎት ዲፓርትመንት በ 720-777-7001 ወይም ወደ የታካሚ ፋይናንስ አገልግሎቶች በ 
720-777-6422 በመደወል; ወይም  

4) ወደዚህ ኢሜይል በመላክ pfs@childrenscolorado.org  

  
ማጣቀሻዎች  

26 CFR 1.501(r)-0 እስከ 26 CFR 1.501(r)-7 https://www.irs.gov/pub/irs-irbs/irb15-05.pdf   

  
አባሪዎች  

Addendum A - Self Pay Deposit Guideline   

Dental Package   

Financial Assistance Checklist   

Financial Assistance and Payment Plan Information   

  
ተዛማጅ ሰነዶች  

Non-Discrimination of Patients  

EMTALA (Emergency Medical Treatment and Labor Act).  

International Individual Scheduling and Financial Clearance   
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https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=10318
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=10318
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=12693
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=12693
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=10497
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=10497
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=10794
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=10794
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=10794
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=10794
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=14360
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=14360
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=10624
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=10624
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Self-Pay Agreement - English   

Self-Pay Agreement - Spanish   

Financial Assistance Policy (FAP) - Public Policy_Spanish   

Financial  Assistance Policy (FAP) -  Public Policy_Arabic   

Financial Assistance Application - Arabic   

Financial Assistance Policy (FAP)-Public Policy_Amharic   

Financial Assistance and Payment Plan Information_Amharic   

Financial Assistance Application_Amharic   

Financial Assistance Policy (FAP) - Public Policy_Nepali   

Financial Assistance and Payment Plan Information_Nepali   

Financial Assistance Application_Nepali   

Financial Assistance Policy (FAP) - Public Policy_Somali   

Financial Assistance and Payment Plan Information_Somali   

Financial Assistance Application_Somali  

  
የገመገመው አካል: የአስተዳደራዊ ፖሊሲ እና የአሰራር ኮሚቴ፣ Kimberly Bruntz (የኦፕሬሽኖች ተቆጣጣሪ)፣ Sarah  
Heifets (የፖሊሲ እና አድቮኬሲ አስተባባሪ)  

  

  
“ይፋዊ ተደርጎ የሚወሰደው የ CHCO P&P እትም ኢንተርኔት ላይ የተለጠፈው ቅጂ ነው። ለቅቡል አላማዎች የሚፈለጉ የፖሊሲዎች ቅጂዎች 

በተፈለጉበት ጊዜ አካባቢ ከኢንትራኔቱ ተወስደው መታተም ይኖርባቸዋል።”    

  

https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=13462
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=13462
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=13462
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=13462
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=13462
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=13462
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=13463
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=13463
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=13463
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=13463
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=13463
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=13463
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=13730
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=13730
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=13730
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=13730
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=13727
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=13727
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=13727
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=13727
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=10502
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=10502
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=10502
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=10502
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=13731
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=13731
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=13731
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=13731
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=10496
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=10496
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=10501
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=10501
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=13728
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=13728
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=13728
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=13728
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=10498
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=10498
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=10503
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=10503
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=13729
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=13729
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=13729
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=13729
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=10499
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=10499
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=10504
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=10504
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CHCO/CU የሜዲስን  CICP እና በጎ አድራጎት ኮፐይመንት የጊዜ ሰሌዳ 

 

 

 

 የተመላላሽ ታካሚ የክሊኒክ ጉብኝት  

(የመጀመሪያ ደረጃ እና ተከላካይ ሕክምና፣ CHC, ADO, 

MED, YM, CAMP) 

ደረጃ አሰጣጥ በጎ አድራጎት CICP 

CHCO CU 

Med 

ጠቅላላ CHCO CU 

MED 

ጠቅላላ 

0-40%=N $7 $7 $14 $7 $0 $7 

41-62%=A $15 $15 $30 $15 $0 $15 

63-61%-B $15 $15 $30 $15 $0 $15 

82-100%=C $20 $20 $40 $20 $0 $20 
101-117%=D $20 $20 $40 $20 $0 $20 

118-133%=E $25 $25 $50 $25 $0 $25 

134-159%=F $25 $25 $50 $25 $0 $25 
160-185%=G $35 $35 $70 $35 $0 $35 

186-200%=H $35 $35 $70 $35 $0 $35 
201-250%=l $40 $40 $80 $40 $0 $40 

0%-Z $0 $0 $0 $0 $0 $0 

 ስፔሻልቲ የተመላላሽ ታካሚ የክሊኒክ ጉብኝት  

(ልዩ የሕክምና እንክብካቤ ኦንኮሎጂ፣ Ortho, CCBD, Cardio, 

ወዘተ) 

ደረጃ አሰጣጥ 

በጎ አድራጎት CICP 

CHCO 

CU 
Med ጠቅላላ CHCO 

CU 
Med ጠቅላላ 

0-40%=N $15 $15 $30 $15 $0 $15 

41-62%=A $25 $25 $50 $25 $0 $25 

63-81%=B $25 $25 $50 $25 $0 $25 
82-100%=C $30 $30 $60 $30 $0 $30 

101-117%=D $30 $30 $60 $30 $0 $30 

118-133%=E $35 $35 $70 $35 $0 $35 

134-159%=F $35 $35 $70 $35 $0 $35 
160-185%=G $45 $45 $90 $45 $0 $45 
186-200%=H $45 $45 $90 $45 $0 $45 

201-250%=I $50 $50 $100 $50 $0 $50 

0%-Z $0 $0 $0 $0 $0 $0 

 አጋዥ አገልግሎቶች  

(XR, PFT, Ultraund, Intervent Radiology, Stress Test, 

Genetic Testing) 

ደረጃ አሰጣጥ 

በጎ አድራጎት CICP 

CHCO 

CU 
Med ጠቅላላ CHCO 

CU 
Med ጠቅላላ 

0-40%=N $15 $0 $15 $15 $0 $15 

41-62%=A $25 $0 $25 $25 $0 $25 
63-81%=B $25 $0 $25 $25 $0 $25 
82-100%=C $30 $0 $30 $30 $0 $30 

101-117%=D $30 $0 $30 $30 $0 $30 

118-133%=E $35 $0 $35 $35 $0 $35 
134-159%=F $35 $0 $35 $35 $0 $35 
160-185%=G $45 $0 $45 $45 $0 $45 
186-200%=H $45 $0 $45 $45 $0 $45 

201-250%=I $50 $0 $50 $50 $0 $50 

0%-Z $0 $0 $0 $0 $0 $0 

 የተኝቶ ታካሚ መግብያ፣ ትዝብት፣ አልጋ የያዘ ተመላላሽ 
ታካሚ እና የእንቅልፍ ጥናቶች 

ደረጃ አሰጣጥ በጎ አድራጎት CICP 

CHCO CU 

Med 

ጠቅላላ CHCO CU 

MED 

ጠቅላላ 

0-40%=N $15 $7 $22 $15 $7 $22 

41-62%=A $65 $35 $100 $65 $35 $100 

63-81%=B $105 $55 $160 $105 $55 $160 

82-100%=C $155 $80 $235 $155 $80 $235 

101-117%=D $220 $110 $330 $220 $110 $330 

118-133%=E $300 $150 $450 $300 $150 $450 

134-159%=F $390 $195 $585 $390 $195 $585 

160-185%=G $535 $270 $805 $535 $270 $805 

186-200%=H $600 $300 $900 $600 $300 $900 

201-250%=l $630 $315 $945 $630 $315 $945 

0%-Z $0 $0 $0 $0 $0 $0 

 የተመላላሽ ታካሚ ቀዶ ጥገና 

ደረጃ አሰጣጥ 

በጎ አድራጎት CICP 

CHCO 
CU 

Med ጠቅላላ CHCO 
CU 

Med ጠቅላላ 

0-40%=N $15 $7 $22 $15 $7 $22 

41-62%=A $65 $35 $100 $65 $35 $100 
63-81%=B $105 $55 $160 $105 $55 $160 

82-100%=C $155 $30 $235 $155 $80 $235 
101-117%=D $220 $110 $330 $220 $110 $330 

118-133%=E $300 $150 $450 $300 $150 $450 

134-159%=F $390 $195 $585 $390 $195 $585 
160-185%=G $535 $270 $805 $535 $270 $805 
186-200%=H $600 $300 $900 $600 $300 $900 
201-250%=l $630 $315 $945 $630 $315 $945 

0%-Z $0 $0 $0 $0 $0 $0 

 የተመላላሽ ታካሚ አገልግሎቶች 
(CT. MRI, PET, EMG. Cath Lab, Nuc Med) 

ደረጃ አሰጣጥ 

በጎ አድራጎት CICP 

CHCO 

CU 
Med ጠቅላላ CHCO 

CU 
Med ጠቅላላ 

0-40%=N $30 $22 $52 $30 $22 $52 

41-62%=A $90 $50 $140 $90 $50 $140 

63-81%=B $130 $80 $210 $130 $80 $210 

82-100%=C $185 $110 $295 $185 $110 $295 

101-117%=D $250 $140 $390 $250 $140 $390 

118-133%=E $335 $185 $520 $335 S185 $520 

134-159%=F $425 $230 $655 $425 $230 $655 
160-185%=G $580 $315 $895 $580 $315 $895 
186-200%=H $645 S345 $990 $645 $345 $990 

201-250%=I $680 $365 $1,045 $880 $365 $1,045 

0%-Z $0 $0 $0 $0 $0 $0 

 ED እና አስቸኳይ ሕክምና 

ደረጃ አሰጣጥ በጎ አድራጎት CICP 

CHCO CU 

Med 

ጠቅላላ CHCO CU 

MED 

ጠቅላላ 

0-40%=N $15 $7 $22 $15 $7 $22 

41-62%=A $25 $35 $60 $25 $35 $60 

63-81%=B $25 $55 $80 $25 $55 $80 

82-100%=C $30 $80 $110 $30 $80 $110 

101 -117%=D $30 $110 $140 $30 $110 $140 

118-133%=E $35 $150 $185 $35 $150 $185 

134-159%=F $35 $195 $230 $35 $195 $230 

160-185%=G $45 $270 $315 $45 $270 $315 

186-200%=H $45 $300 $345 $45 $300 $345 

201-250%=l $50 $315 $365 $50 $315 $365 

0%-Z $0 $0 $0 $0 $0 $0 

 የሐኪም ትእዛዝ እና የመነጽር መደብር 

ደረጃ አሰጣጥ 

በጎ አድራጎት CICP 

CHCO CU Med ጠቅላላ CHCO 
CU 
Med ጠቅላላ 

0-40%=N $5 $0 $5 $5 $0 $5 

41-62%=A $10 $0 $10 $10 $0 $10 
63-81%=B $10 $0 $10 $10 $0 $10 
82-100%=C $15 $0 $15 $15 $0 $15 

101-117%=D $15 $0 $15 $15 $0 $15 

118-133%=E $20 $0 $20 $20 $0 $20 

134-159%=F $20 $0 $20 $20 $0 $20 

160-185%=G $30 $0 $30 $30 $0 $30 
186-200%=H $30 $0 $30 $30 $0 $30 

201-250%=I $35 $0 $35 $35 $0 $35 

0%-Z $0 $0 $0 $0 $0 $0 

 የተመላላሽ ታካሚ ላብራቶሪ 

ደረጃ አሰጣጥ 

በጎ አድራጎት CICP 

CHCO 

CU 
Med ጠቅላላ CHCO 

CU 
Med ጠቅላላ 

0-40%=N $5 $0 $5 $5 $0 $5 

41-62%=A $10 $0 $10 $10 $0 $10 
63-81%=B $10 $0 $10 $10 $0 $10 
82-100%=C $15 $0 $15 $15 $0 $15 

101-117%=D $15 $0 $15 $15 $0 $15 

118-133%=E $20 $0 $20 $20 $0 $20 

134-159%=F $20 $0 $20 $20 $0 $20 
160-185%=G $30 $0 $30 $30 $0 $30 
186-200%=H $30 $0 $30 $30 $0 $30 

201-250%=I $35 $0 $35 $35 $0 $35 

0%-Z $0 $0 $0 $0 $0 $0 

የሆስፒታሉ የተኝቶ ታካሚ እና የተመላላሽ ታካሚ ቀዶ ጥገና ኮፐይመንት ለ 24 ሰአት ወይም ከዚያ በላይ ሆስታሉ ውስጥ ሕክምና በምያገኙበት ጊዜ ከሀኪም (ተቋም)ውጪ ከሆኑ አገልግሎቶች ጋር በተያያዘ ወይም ወደ ሆስታሉ 
በገባበት ቀን ታክሞ ለሚወጣ ተመላላሽ የቀዶ ጥገና ሕክምና ታካሚ ለቀዶጥገናዊ ስራዎች መከፈል ያለባቸውን ክፍያዎች የመክፈል ግዴታ አለበት።    
የተኝቶ ታካሚ እና የኢመርጀንሲ ክፍል ሀኪም ኮፐይመንት የኢመርጀንሲ ሕክምና ክፍልን ጨምሮ ሐኪሙ በቀጥታ ሆስፒታሉ ውስጥ ከሚሰጣቸው አገልግሎቶች ጋር በተያየ የሚጠየቁ ክፍያዎችን ይሸፍናል። 
የተመላላሽ ታካሚ ክሊኒክ ኮፐይመንት በተመላላሽ ታካሚ ቦታው ውስጥ ከተሰጡ ከሀኪም (ተቋም) ውጪ የሆኑ እና የሀኪም የሆኑ አገልግሎቶች ጋር በተያያዘ የሚጠየቁ ክፍያዎችን ይሸፍናል። Thisይህ ለመጀመሪያ ደረጃ እና 

መከላከያ ሜዲካል እንክብካቤ የሚከፈሉ ክፍያዎችን ያካትታል። ሆስፒታሉ ውስጥ ለተመላላሽ ታካሚው የሚሰጡ አገልግሎቶች የሚከፈሉ ክፍያዎችን አያካትትም (በሌላ አባባል፣ የኢመርጀንሲ ክፍል ሕክምና፣ የተመላላሽ ታካሚ 

ቀዶጥገና፣ ራድዮሎጂ)። 
የሆስፒታል ኢመርጀንሲ ክፍል ኮፐይመንት ኢመርጀንሲ ክፍሉን ጨምሮ ከ 24 ሰአት ለምያንስ በሚኖረው ያልተቆራረጠ የሆስፒታሉ ውስጥ የሕክምና ቆይታ ጊዜ ከሀኪም (ተቋም) ውጪ ከሆኑ አገልግሎቶች ጋር በተያያዘ የሚጠየቁ 
ክፍያዎችን ይከፍላል። 

የስፔሻልቲ ተመላላሽ ታካሚ ክሊኒክ ኮፐይመንት በስፔሻልቲ ተመላላሽ ታካሚ ክሊኒኩ ውስጥ ከተሰጡ ከሀኪም (ተቋም) ውጪ እና የሐኪም አገልግሎቶች ጋር የተያያዙ ክፍያዎችን ይሸፍናል። ሆኖም ሆስፒታሉ ውስጥ የተሰጡ 

የተመላላሽ ታካሚ አገልግሎቶች ክፍያዎችን አያካትትም (በሌላ አባባል፣ የኢመርጀንሲ ክፍል ሀኪም፣ የተመላላሽ ታካሚ ቀዶጥገና)። የስፔሻልቲ ተመላላሽ ታካሚ ክፍያዎች በተለመደው የመጀመሪያ ደረጃ እና የመከላከያ ሕክምና 

እንክብካቤ የማይሰጥ ልዩ የሕክምና እንክብካቤን ይሸፍናሉ (በሌላ አባባል፣ ኦንኮሎጂ፣ ኦርቶፔዲክስስ ሄማቶሎጂ፣ ፑልሞናሪ)። 
የሐኪም ትእዛዝ ኮፐይመንት ከብቁ የ CICP ጤና እንክብካቤ አቅራቢዎች መድሀኒት-ቤት የተወሰዱ የሐኪም ትእዛዝ ላይ የተመሰረቱ መድሀኒቶች ክፍያን ይሸፍናል። 
የላብራቶሪ አገልግሎቶች ኮፐይመንት ታካሚው ከተጠቀማቸው የላብራቶሪ ምርመራዎች ጋር የተያያዙ ወጪዎችን የሚሸፍን ሲሆን፣ እነዚህ ወጪዎች ታካሚው በተመሳሳይ ጊዜ በተኝቶ ታካሚ ተቋሙ ወይም በሆስፒታሉ የተጠየቁ 

የተመላላሽ ታካሚ ክፍያዎች ጋር የማይዛመዱ መሆን አለባቸው: ክሊኒኩ ውስጥ የተሰጡ የራድዮሎጂ እና ኢሜጂንግ አገልግሎቶች 
የተመላላሽ ታካሚ አገልግሎቶች- '''ከፍ ያሉ"' ማግኔቲክ ሪዞናንስ ኢሜጂንግ (MRI) የሚወስዱ ደንበኞች። ኮምፒዩትድ ቴሞግራፊ (CT)። ፖስትሮን Emi$5ion ቶሞግራፊ (PET)። የእንቅልፍ ጥናቶች። ካቴቴራይዜሽን ላብራቶሪ 
(Cath Lab)፣ ወይም ሌሎች የተመላላሽ ታካሚ ቦታው ላይ የተሰጡ የኒኩሌር ሕክምና አገልግሎቶች ስእላዊ መግለጫው ላይ ለተገለጸው ክፍያ ሀላፊነት ይወስዳሉ። 
አጋዥ አገልግሎቶች (Ancillary Services) ከሆነ የስሻልቲ ክሊኒክ የመጀመሪያ ደረጃ ሕክምና ውጪ CHCO ላይ የሚከናወኑ አገልግሎቶች ናቸው። ተኝቶ ታካሚ፣ ተመላላሽ ታካሚ። የተመላላሽ ታካሚ ቀዶጥገና። ED ወይም 
የአስቸኳይ ሕክምና ጉብኝቶች (ለምሳሌ፣ ኤክስ-ረይ (flat films)። አልትራሳውንድ፣ የጭንቀት ምርመራዎች፣ የፑልሞናሪ ፋንክሽን ምርመራ። ECG. ወዘተ) 


