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 برنامه دسترسی به خدمات درمانی 

 خالصه خط مشی: 

The County of Santa Clara Health System (County)   از افزایش امکان دسترسی به خدمات درمانی

 از طریق این برنامه دسترسی به خدمات درمانی  کانتیبنابراین،  کند.حمایت می کانتیصرفه برای همه ساکنین بهمقرون

شود(، خدمات یا لوازم پزشکی الزم تخفیفی را به بیماران )که تحت عنوان خط مشی کمک مالی به بیماران نیز شناخته می

 دهد.میهای پزشکی باالیی دارند ارائه ( هستند و هزینهSelf-Payکه خودپرداز ) کانتیدرآمد یا با درآمد متوسط ساکن کم

بیماران باید خط مشی را به طور کامل مطالعه کنند یا برای دریافت   شرح مختصری از این خط مشی به قرار زیر است.

 صحبت کنند.  کانتیاطالعات کامل درباره برنامه، با یک مشاور کمک مالی 
 

بیماران خودپرداز بیمارانی هستند که فاقد بیمه سالمت )یا هر گونه منبع پرداخت ثالث برای خدمات یا لوازم  -

های بیمه سالمت دولتی مثل اند که واجد شرایط بیمه سالمت کارفرما یا برنامهپزشکی الزم( هستند و ثابت کرده

Medi-Cal  یاCovered California .نیستند 

 

(، بیمارانی هستند که یا خودشان متحمل High Medical Costهای باالی پزشکی )هزینه بیماران دارای  -

دهنده های خدمات درمانی، مبلغی را به ارائه شان بابت هزینهاند یا خانوادهشده کانتیهای خدمات درمانی در هزینه

( ماه گذشته بوده  12وازده )از درآمد خانواده بیمار در د %10خدمات پزشکی پرداخت کرده است که بیشتر از 

 است.

 

از  %400هستند و درآمدی زیر  کانتیهای باالی پزشکی که ساکن بیماران خودپرداز و بیماران دارای هزینه -

دهندگان تخفیف برای دریافت خدمات یا لوازم پزشکی الزم از ارائه  %100سطح فقر فدرال دارند واجد شرایط 

 هستند. کانتیخدمات درمانی 

 

اما   %400هستند و درآمدی باالی  کانتیهای باالی پزشکی که ساکن بیماران خودپرداز و بیماران دارای هزینه -

تخفیف   %25یا  %50، %70از سطح فقر فدرال دارند، به ترتیب، واجد شرایط  %650یا  %550، %450زیر 

 هستند. کانتی دهندگان خدمات درمانیبرای دریافت خدمات یا لوازم پزشکی الزم از ارائه 

 

بیماران واجد شرایط، صالحیت دریافت کمک مالی را برای یک دوره یک ساله دارند، مگر این که بیمار قبل از  -

را درباره تغییرات عمده   کانتیبیماران باید  این زمان، واجد شرایط یک منبع ثالث پوشش بیمه سالمت شود. 

رآمد، دسترسی به پوشش خدمات درمانی، ترکیب خانواده یا  مربوط به صالحیت خود مطلع سازند )تغییراتی مثل د

 دارد.حق بررسی مجدد و تایید صالحیت بیمار در هر زمان را برای خود محفوظ می کانتی های پزشکی(.هزینه

 

که در این خط مشی به آن اشاره شده در  2020لیست سطح فقر فدرال  کند.سطح فقر فدرال هر سال تغییر می -

 شده است.  ذکر Aپیوست  

 

روز پس از  149شده بابت کمک مالی را ارسال کنند یا ظرف تکمیل بیماران واجد شرایط باید یک درخواست -

شده فرضی برای خدمات درمانی  نامعنوان فرد ثبتمشی، به تاریخ دریافت اولین اظهارنامه، مطابق با این خط 

 تخفیفی تلقی شوند. 

 

نیستند، واجد شرایط  کانتیهای باالی پزشکی که ساکن بیماران دارای هزینه به طور کلی، بیماران خودپرداز و -

در این مراکز، در صورتی که مازاد  سانتا کالرا نیستند. کانتیدریافت خدمات درمانی غیراورژانسی در مراکز 

افراد   فاده کنند.توانند از خدمات درمانی غیراورژانسی استمی کانتیظرفیت وجود داشته باشد، افراد غیرساکن در 

کنند و بیماران ، دریافت خدمات یا لوازم پزشکی الزم را دریافت میکانتیکه در مراکز  کانتیغیرساکن در 

از سطح فقر فدرال داشته باشند،  %400های باالی پزشکی هستند، اگر درآمدی زیر خودپرداز و دارای هزینه 

 از درمان هستند.تخفیف برای آن دوره خاص  %100واجد شرایط دریافت 
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 تعاریف: 

 

خانه و ( ساله به باال، خانواده بیمار شامل همسر یا پارتنر هم18برای بیماران هجده )خانواده بیمار یا خانواده:  .1

برای بیماران  شود، چه در همان خانه زندگی کنند، چه نکنند.( سال می21فرزندان تحت تکفل زیر بیست و یک )

خانواده بیمار شامل والدین بیمار یا خویشاوندان مراقب و سایر فرزندان والدین یا ( سال، 18زیر هجده )

 شود.( سال می21خویشاوندان مراقب زیر بیست و یک )

 کند. سانتا کالرا زندگی می کانتی، فردی است که در کانتیساکن : کانتیساکن  .2

 کند.الرا زندگی نمیسانتا ک کانتیفرد غیرساکن، شخصی است که در : کانتیفرد غیرساکن  .3

( ماه قبل یا از سال 12درآمد خانواده شامل عایدات ساالنه همه اعضاء خانواده بیمار از دوازده )درآمد خانواده:  .4

 گیرد.های فرزند صورت میمالیاتی قبل، منهای هر گونه پرداختی است که بابت نفقه یا هزینه

فاقد بیمه سالمت )یا هر گونه منبع پرداخت ثالث برای خدمات  بیمار خودپرداز، بیماری است که بیمار خودپرداز:   .5

یا لوازم پزشکی الزم( است و واجد شرایط بیمه سالمت یا هر گونه منبع پرداخت ثالث برای خدمات درمانی  

( بیمارانی که واجد شرایط یک برنامه بیمه  iبیماران خودپرداز شامل و نه محدود به بیماران زیر است: ) نیست.

( بیمارانی که مزایای آنها iiای نیست و )کنند که تحت پوشش چنین برنامهی هستند اما خدماتی را دریافت میدولت

 رسد.قبل از ارائه خدمات یا در طول ارائه خدمات، به اتمام می

 های باالی پزشکی، بیماری است که: بیمار دارای هزینههای باالی پزشکی: بیمار دارای هزینه .6

a. پرداخت بابت خدمات درمانی دارد )یعنی بیمار خودپرداز نیست(، و   یک منبع ثالث 

b. :یا 

i. از   %10مبلغی را بدهکار است که بیشتر از  کانتیهای خدمات درمانی خود، به بابت هزینه

 ( ماه قبل است، یا 12درآمد خانواده بیمار در دوازده )

ii. از درآمد   %10های خدمات درمانی خانواده را پرداخت کرده است که مبلغ آن فراتر از هزینه

 ( ماه قبل بوده است. 12خانواده بیمار در دوازده )

(، پرداخت مشترک پس از  copaymentهای خدمات درمانی ممکن است شامل پرداخت مشترک )این هزینه

( یا سایر مبالغی باشد که مطابق با  deductibleقابل کسر ) (، مبلغcoinsuranceپرداخت مبلغ قابل کسر )

 نامه سالمت بیمار، پرداخت آن به عهده بیمار است.بیمه

اقتصادی خاص  -یک بیمار ممکن است بر اساس اطالعات اجتماعیثبت نام فرضی برای خدمات درمانی تخفیفی:  .7

 امه دسترسی به خدمات درمانی تعیین گردد. بیمار که از منابع بازار جمع آوری شده است، واجد شرایط برن

ای است که منظور از خدمات یا لوازم پزشکی الزم، خدمات و/یا لوازم پزشکیخدمات یا لوازم پزشکی الزم:  .8

 برای درمان یا تشخیص یک بیماری الزم است و حذف آن ممکن است تاثیر نامطلوبی بر سالمتی بیمار بگذارد.

شوند و بنابراین معموال تحت پوشش این  عنوان خدمات یا لوازم پزشکی الزم تلقی نمیخدمات زیر به طور کلی به 

 گیرند: خط مشی قرار نمی

a.  ریز دستگاه تولید مثل و ناباروری؛خدمات متخصص غدد درون 

b. خدمات زیبایی یا خدمات جراحی پالستیک؛ 

c.  ،خدمات اصالح بینایی از جمله لیزیکPRKای یا  ری رینگ داخل قرنیه، کراتوپالستی هدایتی، کارگذا

Intacs عمل لیزر ،C-CAP؛ 

d.  حمل و نقل با آمبوالنس درخواستی از سوی بیمار؛ و 

e.  داروهای مربوط به سبک زندگی طبق تعریف کمیته داروخانه و داروهای درمانی مرکز پزشکی 

Santa Clara Valley Medical Center (SCVMC) . 
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در   دارد.حق تغییر فهرست خدمات و/یا لوازمی را که عموماً تحت پوشش نیستند برای خود محفوظ می کانتی

دهنده طرف قرارداد، مسئول ارشد امور پزشکی  موارد نادر، به عنوان مثال بر اساس توصیه یک پزشک یا ارائه

لوازم پزشکی الزم برای یک بیمار  تواند یکی از این خدمات یا لوازم را به عنوان خدمات یا یا معاون وی می

 یا معاون وی، نهایی و قطعی خواهد بود. کانتیتصمیم مسئول ارشد امور پزشکی  خاص تایید کند.

 

 رویه:
 

A.  صالحیت دریافت کمک مالی 

شده بابت کمک  به منظور دریافت کمک مالی طبق این خط مشی، بیمار باید یا با ارسال یک درخواست تکمیل .1

نام شده فرضی برای خدمات درمانی تخفیفی، جهت دریافت کمک مالی اقدام  تلقی شدن به عنوان ثبتمالی یا با 

1کند. 
 

بیماران باید هنگام درخواست بابت کمک مالی، اطالعات درست، دقیق و کامل از جمله مدارک مثبته الزم  .2

رخواست، اطالعات غلط یا در صورتی که بیماران در طول فرایند د را ارائه دهند. کانتیمورد درخواست 

 ناقص ارائه دهند ممکن است فاقد شرایط الزم برای دریافت کمک مالی تعیین شوند. 

 مقادیر مختلف کمک مالی بر اساس درآمد خانواده بیمار برای بیماران واجد شرایط موجود است.  .3

 
بر اساس درآمد خانواده،  بیماران خودپرداز هستند یا   که یا کانتیمبلغ کمک مالی موجود برای ساکنین 

 های باالی پزشکی هستنددارای هزینه
 

میزان کسر شده از مبلغی که  درآمد خانواده 

بابت خدمات یا لوازم پزشکی  

 الزم به عهده بیمار است

 از سطح فقر فدرال  %400درآمد خانواده کمتر از 

 

 

 

کسر مبلغ به عنوان  100%

 خدمات درمانی خیریه 

 از سطح فقر فدرال  %449تا  400درآمد خانواده بین 

 

 

 

کسر مبلغ به عنوان  70%

 خدمات درمانی خیریه 

 از سطح فقر فدرال  %549تا  450درآمد خانواده بین 

 

 

 

کسر مبلغ به عنوان  50%

 خدمات درمانی خیریه 

 از سطح فقر فدرال  %649تا  550درآمد خانواده بین 

 

 

 

عنوان کسر مبلغ به  25%

 خدمات درمانی خیریه 

 

  

 
و نه یک طرف یا ورثه مسئول دارند،   شود و نه منبع تامین بودجهخانمان هستند یا در حین دریافت خدمات، مزایای آنها منقضی میبیمارانی که بی 1

رای  نام شده فرضی بممکن است واجد شرایط دریافت کمک مالی شوند حتی اگر درخواست بابت کمک مالی را تکمیل نکرده یا به عنوان بیمار ثبت

( یا معاون)های( آنها این موارد را Revenue Cycleمدیر دسترسی بیماران یا مدیر امور چرخه عایدات ) خدمات درمانی تخفیفی تلقی نشده باشند.

 به صورت انفرادی و بر اساس مورد به مورد بررسی خواهند کرد.
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برای بیمارانی که قادر به تکمیل درخواست یا ارائه همه مدارک الزم نیستند، سیستم سالمت ممکن است ابزاری را ایجاد و 

خانمان، برنامه زنان، شیرخواران و کودکان هایی مثل خدمات بیبه آن تکیه کند که بر اساس ثبت نام فعلی در برنامه

(WIC ،)( برنامه کمک تکمیلی غذاSNAP  و برخی از برنامهکه عموماً به عنوان بن غذا شناخته می )های ارائه  شود

 کند. ای، به طور فرضی، بیماران را در برنامه دسترسی خدمات درمانی ثبت نام میمسکن رایانه

 

 ذکر شده است.  Aدر پیوست   2020لیست سطح فقر فدرال 

 

بیمه سالمت )یا یک منبع ثالث دیگر برای پراخت بابت خدمات یا لوازم پزشکی الزم( هستند  بیمارانی که فاقد  .4

بررسی خواهند شد تا تعیین گردد آیا واجد شرایط هر گونه برنامه سالمت ایالتی یا فدرال یا هر گونه منبع  

 ثالث پرداخت دیگر هستند یا خیر.

های سالمتی )یا سایر منابع ثالث پرداخت برای همه بیمه بیمارانی که در صدد دریافت کمک مالی هستند باید .5

بابت خدمات یا لوازم پزشکی الزم( که واجد شرایط آن هستند، درخواست دهند مگر این که مدیر چرخه  

 ، بیمار را از چنین الزامی طبق توضیحات زیر معاف بداند.کانتیعایدات 

ریافت بیمه سالمت )یا سایر منابع ثالث پرداخت بابت  قصور بیمار در به کار گرفتن تمام تالش خود برای د .6

 خدمات یا لوازم پزشکی الزم( ممکن است منجر به رد کمک مالی شود.

مجاز است بیمارانی را که ممکن است طبق قانون نهایی درباره »عدم پذیرش به  کانتیمدیر چرخه عایدات  .7

(،  2019آگوست  14) 292 ،41، شماره 84د علت متحمل کردن هزینه بر دولت«، روزنامه رسمی فدرال، جل 

 21به عنوان مثال، بیماران بزرگسال  از این الزام معاف کند. روبرو شوند، در مهاجرت خود با عواقب منفی

های مهاجرتی زیر برخوردار هستند ساله و باالتر که در صدد دریافت اقامت دائم قانونی هستند و از وضعیت

( بیمارانی که حداقل به مدت  1ای دریافت بیمه سالمت تحت بودجه فدرال نباشند: )ممکن است ملزم به اقدام بر

( بیمارانی که در وضعیت تعلیق  2یک سال به آنها اجازه اقامت مشروط در ایاالت متحده اعطا شده است، )

به آنها  1980آوریل  1( بیمارانی که اجازه ورود مشروط قبل از 3موقت دیپورت شدن یا اخراج قرار دارند، )

از قبل  SSIمرتبط با  Medi-Cal( بیماران دارای 5هایتی، یا )اهل  –( متقاضیان کوبایی 4اعطا شده است، )

 .1996آگوست  22از 

اشکال قابل قبول اثبات در فهرست  بیماران متقاضی کمک مالی باید واجد شرایط بودن خود را اثبات کنند. .8

 است.درخواست کمک مالی توضیح داده شده 

 

B.  محدوده کمک مالی 

کمک مالی به طور کلی برای یک دوره یک ساله است مگر این که بیمار قبل از این زمان، واجد شرایط  .1

 پوشش بیمه سالمت از سوی یک منبع ثالث شود. 

شده خود یا شود که بیمار درخواست کمک مالی تکمیلکمک مالی به طور کلی در اولین روز ماهی آغاز می  .2

اگر یک بیمار قبالً خدمات یا لوازم پزشکی  فرضی بابت خدمات درمانی تخفیفی را ارسال کرده است.ثبت نام 

مدیر چرخه عایدات   الزم را دریافت کرده باشد، ممکن است کمک مالی سه ماه قبل از آن تاریخ آغاز شود.

ی دیگری را نیز ارائه هاپسند، تخفیفتواند به صالحدید خود در صورت اثبات یک دلیل محکمههمچنین می

 دهد.

بیماران باید هر ساله در صورت لزوم بابت کمک مالی مجددا درخواست دهند و برای این کار یا درخواست  .3

 نام فرضی بابت خدمات درمانی تخفیفی شوند.تجدید کمک مالی را ارسال کنند یا مجدداً واجد شرایط ثبت

ربوط به صالحیت خود مطلع سازند )تغییراتی مثل درآمد،  را درباره تغییرات عمده م کانتیبیماران باید  .4

( روز یا در 60های پزشکی( ظرف شصت )دسترسی به پوشش خدمات درمانی، ترکیب خانواده یا هزینه

حق بررسی مجدد و تایید صالحیت   کانتی زمان دریافت خدمات بعدی، هر کدام که زودتر باشد، مطلع سازند.

 دارد.خود محفوظ میبیمار در هر زمان را برای 

درباره تغییرات عمده در صالحیت خود ممکن است فاقد  کانتیبیماران در صورت عدم اطالع رسانی به  .5

 شرایط الزم تعیین شوند. 

،  کانتیدهندگان خدمات درمانی توانند بابت خدمات یا لوازم پزشکی الزم از ارائه بیماران واجد شرایط می .6

های ن بابت خدماتی که جزو خدمات یا لوازم پزشکی الزم نیستند یا بابت هزینهبیمارا کمک مالی دریافت کنند.

پزشکی که به صورت جداگانه صورت حساب آنها صادر شده است یا حمل و نقل آمبوالنس که مورد 

در موارد نادری که ارجاع خارج از  نبوده است، مستحق دریافت کمک مالی نخواهند بود. کانتیدرخواست 
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الزم است، مسئول ارشد امور پزشکی یا معاون وی مجاز است کمک مالی بابت خدمات   کانتیمت سیستم سال

 را تایید کند.  کانتییا لوازم پزشکی الزم تامین شده از خارج از سیستم سالمت 

اگر بیمار در برنامه دسترسی به خدمات درمانی ثبت نام نکند و صورت حساب خود را پرداخت ننماید، ممکن  .7

در برخی موارد، برای تعیین صالحیت برای این   حساب وی به اداره مالیات و وصول انتقال داده شود.است 

اگر مشخص گردد که یک بیمار ممکن است واجد شرایط دریافت تخفیف مالی  برنامه، تحقیقات بیشتر الزم است. 

وصول خارج  /باشد و حساب بیمار در بخش صورت حساب/وصول باشد، حساب وی از بخش صورت حساب 

سانتا کالرا  کانتی اگر مشخص گردد که حساب، واجد شرایط دریافت کمک مالی است، سیستم سالمت  خواهد شد.

های مرتبط را به عنوان تخفیف مالی بیمار حساب را از حالت بدهی غیرقابل وصول خارج خواهد کرد و هزینه

 ثبت خواهد نمود.
 

C.  افراد غیرساکن 

نیستند، واجد شرایط  کانتیهای باالی پزشکی که ساکن پرداز و بیماران دارای هزینهبه طور کلی، بیماران خود .1

در این مراکز، در صورتی که مازاد  سانتا کالرا نیستند. کانتیدریافت خدمات درمانی غیراورژانسی در مراکز 

 نسی استفاده کنند. توانند از خدمات درمانی غیراورژامی کانتیظرفیت وجود داشته باشد، افراد غیرساکن در 

کنند و بیماران ، دریافت خدمات یا لوازم پزشکی الزم را دریافت میکانتیکه در مراکز  کانتیافراد غیرساکن در  .2

از سطح فقر فدرال داشته باشند،  %400های باالی پزشکی هستند، اگر درآمدی زیر خودپرداز و دارای هزینه 

 ره خاص از درمان هستند.تخفیف برای آن دو %100واجد شرایط دریافت 

 افراد غیرساکن واجد شرایط، مجاز به دریافت کمک مالی مقطعی و نه کمک مالی مداوم هستند.  .3

 

D.  درخواست تجدیدنظر 

خود را اعالم خواهد   شده بیمار، تصمیمروز پس از دریافت درخواست کمک مالی تکمیل 30ظرف  کانتی .1

 کرد.

تواند به صورت مکتوب علیه رد خواست، تقاضای شود، میبیماری که درخواست کمک مالی وی رد می .2

های فرم  شد.درخواست تجدید نظر باید حاوی اساس و پایه تجدید نظر و خواسته مورد تقاضا با تجدید نظر کند.

 قابل دریافت هستند.  4677-967 (877)درخواست تجدید نظر با تماس با بخش دسترسی بیمار به شماره  

 ( روز پس از رد درخواست، به آدرس زیر ارسال شوند:30های تجدید نظر باید ظرف سی )درخواست .3

County of Santa Clara Health System Patient Business Services  

2325 Enborg Lane, Suite 440 

San José, CA 95128 

Attention)خطاب به( : Revenue Cycle Director  )مدیر چرخه عایدات( 

گیری خواهد  های تجدیدنظر اولیه تصمیم( روز درباره همه درخواست30مدیر چرخه عایدات ظرف سی ) .4

 کرد.

تواند یک درخواست تجدید نظر کند، بیمار میاگر مدیر چرخه عایدات تصمیم اولیه رد درخواست را تایید  .5

( روز پس از رد  30درخواست تجدید نظر ثانویه باید ظرف سی ) ثانویه را به صورت مکتوب ثبت کند.

 به آدرس زیر برسد: کانتیدرخواست تجدیدنظر اولیه به دست مسئول ارشد امور مالی سیستم سالمت 

County of Santa Clara Health System Finance Department  

2325 Enborg Lane, Suite 360 

San José, CA 95128 

Attention)خطاب به( : Chief Financial Officer )مسئول ارشد امور مالی( 

گیری  های تجدیدنظر ثانویه تصمیم( روز درباره همه درخواست30مسئول ارشد امور مالی ظرف سی ) .6

 خواهد کرد.

 شود، نهایی خواهد بود.تجدیدنظر ثانویه صادر میرأیی که برای درخواست  .7

 

E.  رویه گزارش دادن 

ژانویه یا هرگاه یک اصالح   1های آن باید حداقل هر دو سال یک بار در تاریخ خط مشی کمک مالی و پیوست .1

 ( قرار گیرد.OSHPDریزی و توسعه سالمت ایالت ) گیرد، در اختیار دفتر برنامهعمده در آن صورت می 

  OSHPDای در آن صورت نگرفته باشد، به اند، هیچ اصالح عمده زمانی که این اسناد قبالً ارائه شدهاگر از 

 ای صورت نگرفته است.رسانی خواهد شد که هیچ اصالح عمدهاطالع
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 پیشینه خط مشی: 

 

 هدف از این خط مشی، پیروی از قوانین زیر است:

 

بخش   سالمت و ایمنی کالیفرنیا، (، قانونHFFPبیمارستان کالیفرنیا ) گذاری عادالنه های قیمتقانون خط مشی -

 به بعد.  127400

 سالمت و ایمنی کالیفرنیا، (، قانونEPFPPگذاری عادالنه شرایط اورژانسی کالیفرنیا )های قیمتقانون خط مشی -

 به بعد.  127450بخش 

( IRC، قانون درآمد داخلی )2010مصوب ( ACAصرفه )بهقانون حمایت از بیماران و خدمات درمانی مقرون -

 (r)501 بخش

- 26 C.F.R 53و  1.، بخش 

 

این خط مشی به طور منسجم درباره همه بیماران  دهد.را تشکیل می کانتیاین خط مشی، برنامه خدمات درمانی خیریه 

 شود. اعمال می کانتی

 

یک لیست   کند.صدق می  کانتیدهندگان خدمات درمانی این خط مشی فقط درباره خدمات یا لوازم پزشکی الزم از ارائه

دهنده" در دسترس است: از طریق صفحه "یافتن یک ارائه کانتیدهندگان خدمات درمانی پزشکی  روزشده از ارائه به

. Provider.aspx-A-Provider/Pages/Find-A-https://www.scvmc.org/Findهای  ها و کلینیکلیست بیمارستان

 https://www.scvmc.org/Pages/home.aspx.در صفحه زیر موجود است:  کانتی

 

 

از قانون سالمت و ایمنی   127450رساند که پزشکان اورژانسی طبق تعریف در بخش بدین وسیله به اطالع بیمارن می

ند طبق قانون ملزم هستند به بیماران خودپرداز و ده، خدمات پزشکی اورژانسی ارائه میکانتیکالیفرنیا که در مراکز 

 سطح فقر فدرال هستند، تخفیف ارائه دهند. %350های باالی پزشکی که زیر بیماران دارای هزینه 

 

 

کند یا  کننده ثالث را سلب نمیو پرداخت کانتیهای مورد مذاکره توسط و بین این خط مشی هیچ گونه مفاد قراردادی یا نرخ

کنندگان ثالثی که طرف قرارداد نیستند یا سایر نهادهایی که از لحاظ قانونی مسئول  دهد و همچنین به پرداختتغییر نمی

این خط مشی، اجازه معافیت مداوم   دهد.شده هستند، تخفیف ارائه نمیشش یا بیمهپرداخت از طرف یک ذینفع، فرد تحت پو

( و/یا پرداخت مشترک بعد از پرداخت  co-paymentsهای مشترک )(، پرداختdeductibleاز پرداخت مبالغ قابل کسر )

واجد شرایط کمک مالی نیستند  اند به کسانی که های بیمه اعمال شده( را که توسط شرکتco-insuranceمبلغ قابل کسر )

 .دهدنمی

 

 مسئولیت:

 

 سواالت مربوط به اجرای این خط مشی باید به مدیر دسترسی بیماران به آدرس زیر ارسال گردد:

 770 South Bascom Avenue, San José, CA 95128  تماس گرفته شود.  4677-967 (866)یا با شماره 

 

جدول قابل تطبیق با   VMC#924.0 شود:اند میهای زیر که اکنون لغو شدهمشیاین خط مشی کمک مالی، جایگزین خط 

 (؛APDبرنامه تعیین توانایی پرداخت )  HHS#735.0درآمد افراد؛ 

 St. Louiseای ؛ و خط مشی کمک مالی بیمارستان منطقهO’Connor #4765025خط مشی کمک مالی بیمارستان  

#5424657. 
  

https://www.scvmc.org/Find-A-Provider/Pages/Find-A-Provider.aspx
https://www.scvmc.org/Pages/home.aspx
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 Aپیوست 
 

 2020نمودار سطح فقر فدرال 

 

 

 فقر فدرال سطح

تعداد اعضاء  

 خانوار 

واجد شرایط  
Medi-Cal 

 تخفیف %25 تخفیف %50 تخفیف %70 تخفیف 100%

138% 139% 399% 400% 449% 450% 549% 550% 649% 

1 
$1,467 $1,478 $4,243 $4,253 $4,774 $4,785 $5,838 $5,848 $6,901 

$17,609 $17,736 $50,912 $51,040 $57,292 $57,420 $70,052 $70,180 $82,812 

2 
$1,983 $1,997 $5,732 $5,747 $6,451 $6,465 $7,887 $7,902 $9,324 

$23,791 $23,964 $68,788 $68,960 $77,408 $77,580 $94,648 $94,820 $111,888 

3 
$2,498 $2,516 $7,222 $7,240 $8,127 $8,145 $9,937 $9,955 $11,747 

$29,974 $30,191 $86,663 $86,880 $97,523 $97,740 $119,243 $119,460 $140,963 

4 
$3,013 $3,035 $8,712 $8,733 $9,803 $9,825 $11,987 $12,008 $14,170 

$36,156 $36,418 $104,538 $104,800 $117,638 $117,900 $143,838 $144,100 $170,038 

5 
$3,528 $3,554 $10,201 $10,227 $11,479 $11,505 $14,036 $14,062 $16,593 

$42,338 $42,645 $122,413 $122,720 $137,753 $138,060 $168,433 $168,740 $199,113 

6 
$4,043 $4,073 $11,691 $11,720 $13,156 $13,185 $16,086 $16,115 $19,016 

$48,521 $48,872 $140,288 $140,640 $157,868 $158,220 $193,028 $193,380 $228,188 

7 
$4,559 $4,592 $13,180 $13,213 $14,832 $14,865 $18,135 $18,168 $21,439 

$54,703 $55,100 $158,164 $158,560 $177,984 $178,380 $217,624 $218,020 $257,264 

8 
$5,074 $5,111 $14,670 $14,707 $16,508 $16,545 $20,185 $20,222 $23,866 

$60,886 $61,327 $176,039 $176,480 $198,099 $198,540 $242,219 $242,660 $286,389 

 

2020 


