
ര�ോഗിക്കുള്ള സോമ്പത്ിക 
സഹോയ സംഗ്രഹം
ലളിത ഭാഷയിലുള്ള സംഗ്രഹം

പ്രധാന ച�ാദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളിതാ:
•  ഏതതാതകെ ചസവനങ്ങൾകൊണ് 

പരിരക്ഷയുള്ളത്?
•  എനികെ് എങ്ങതനയാണ് സഹായത്തിന് 

അചപക്ഷികൊൻ കഴിയുക?
•  ആർതകൊതകെയാണ് സഹായത്തിനുള്ള 

അർഹത ഉണ്ായിരിക്കുക?
• എതതെല്ാമാണ് വരുമാന പരിധികൾ?
•  എതറെ വരുമാനം പരിധികൾകെ് 

പുറത്താതണങ്ിൽ എതെ് ത�യ്യണം?
•  അചപക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള അചപക്ഷാ 

എവിതെയാണ് ലഭിക്കുക?

4412298-5/19 

Memorial Hermann Surgical Hospital 
First Colony 
നിങ്ങൾകെ് സാമ്പത്തിക സഹായത്തിചനാ 
തമഡിതകെയ്ഡിചനാ തമഡിതകയറിചനാ 
അതല്ങ്ിൽ മറ്് പദ്ധതികൾചകൊ 
സൗജന്യമായ രഹസ്യാത്മക സഹായത്തിചനാ 
അർഹതയുചണ്ാതയന്ന് അറിയാൻ, 
ബന്ധതപെടുക:

Patient Business Services 
Attention: Financial Assistance
16906 Southwest Freeway
Sugar Land, TX 77479

ച�ാൺ: 281.243.1073 അതല്ങ്ിൽ
281.243.1000, ഓപ്ഷൻ 9

തവള്ളിയാഴ്�: രാവിതല 8 മണി മുതൽ 
വവകിട്് 5 മണി വതര
തിങ്ൾ മുതൽ വ്യാഴം വതര: രാവിതല 8 മണി 
മുതൽ വവകിട്് 7 മണി വതര

പതിപെ് തീയതി: 1 ഒക് ചൊബർ 2018

 
സാമ്പത്തികസഹായത്തിനുള്ളഅചപക്ഷ,
സാമ്പത്തികസഹായനയം,ലളിതഭാഷയിലുള്ള
സംഗ്രഹം,ബില്ിംഗംപണമീൊകെലുംസംബന്ധിച്ച
നയം,എന്നിവയുതെഒരുസൗജന്യപകർപെ്,ഇംഗ്ീഷ്,
സ്പാനിഷ്എന്നീഭാഷകളിലും,സാമ്പത്തിക
സഹായനയത്തിൽവിവരിച്ചിട്ടുള്ളമാനദണ്ഡങ്ങൾ
പാലിക്കുന്നമറ്്ഭാഷകളിലും,ഇനിപെറയുന്ന
മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂതെലഭ്യമാണ:്

•  ആശുപത്ിയുതെ അഡ് മിഷനുമായി/ 
രജിസ്ചരേഷൻ വിഭാഗവുമായി  
ബന്ധതപെടുക വഴി

• 281.243.1073 അതല്ങ്ിൽ
 281.243.1000 വിളിക്കുക, ഓപ്ഷൻ 9

•  തപാൽ വഴി ഇനിപെറയുന്ന വിലാസത്തിൽ ഒരു 
അചപക്ഷയ്കൊയിഅഭ്യർത്ിച്ചുതകാണ്്: 

 Attn: Financial Assistance
 16906 Southwest Freeway
 Sugar Land, TX 77479

•  Memorial Hermann Surgical Hospital First 
Colony തവബ് വസറ്ിൽ നിന്ന് ഒരു അചപക്ഷ 
ഡൗൺചലാഡ് ത�യ്യുക വഴി:  
http://www.memorialhermannfirstcolony.com/
financial-assistance-program/

http://www.memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program/
http://www.memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program/


സോമ്പത്ിക സഹോയ നയം (FAP)

ഏത�ോതകെ രസവനങ്ങൾകെോണ് 
പ�ി�ക്ഷയുള്ള�്?
സാമ്പത്തികസഹായനയത്തിൽ 
(FAP) Memorial Hermann Surgical Hospital 
First Colony-ൽ നൽകതപെടുന്ന അെിയതെിരമായ 
അതല്ങ്ിൽ വവദ്യപരമായി അത്യാവശ്യമായ 
ചസവനങ്ങൾകെ്പരിരക്ഷനൽകുന്നു.

സാമ്പത്തികസഹായനയംഇനിപെറയുന്നവയ്കെ് 
പരിരക്ഷ നൽകുന്നതല്: സൗന്ദര്യവർദ്ധക 
നെപെിക്രമങ്ങൾ, Memorial Hermann Surgical 
Hospital First Colony-യിൽ നിങ്ങൾകെ് പരി�രണം 
നൽകുന്നവരും എന്നാൽ ആശുപത്ിയുതെ 
ജീവനകൊരല്ാത്തവരുമായ �ിസിഷ്യന്ാരും മറ്് 
ദാതാകെളം നൽകുന്ന ചസവനങ്ങൾ അതല്ങ്ിൽ 
ചസവനങ്ങൾകെ് ആശുപത്ി വഴിയല്ാതത, പ്രചത്യക 
ബിൽ നൽകുന്ന ദാതാകെൾ നൽകുന്ന ചസവനങ്ങൾ.

എങ്ങതന അരപക്ഷികെണം
സാമ്പത്തിക സഹായ നയവും അചപക്ഷാ 
ച�ാമും, ചനരിചട്ാ തപാൽ വഴിചയാ തെലിച�ാൺ 
വഴിചയാ Memorial Hermann Surgical Hospital 
First Colony തവബ്വസറ്ിൽ നിചന്നാ 
കരസ്ഥമാകൊവുന്നതാണ്. അചപക്ഷപൂരിപെിച്ച്
അഭ്യർത്ിച്ചിരിക്കുന്നചരഖകൾഉൾതപെടുത്തി
അഡ്മിഷൻ/രജിസ്ചരേഷൻവിഭാഗത്തിന്
സമർപെിക്കുകചയാഈലഘുചലഖയുതെ
പിൻവശത്ത്നൽകിയിരിക്കുന്നവിലാസത്തിൽ
അയയ്ക്കുകചയാത�യ്യുക.

8 ആളകചളകൊൾ അധികം വ്യക്ികളള്ള കുടുംബങ്ങൾകെ്/
വീടുകൾകെ്: ഓചരാ അധിക വ്യക്ിക്കും $ 4,420 ച�ർക്കുക.

ആർതകെോതകെയോണ് സോമ്പത്ിക 
സഹോയത്ിനുള്ള അർഹ� ലഭിക്കുക?
നിങ്ങളതെവരുമാനതത്തയുംകുടുംബ
വലിപെതത്തയുംത�ഡറൽദാരിദ്്യചരഖതയയും
അെിസ്ഥാനമാകെിയാണ്സാമ്പത്തികസഹായ
തുകനിശ്ചയിക്കുന്നത്.ത�ഡറൽദാരിദ്്യ
ചരഖയുതെ200ശതമാനചമാഅതിൽകുറചവാ
കുടുംബവരുമാനമുള്ളചരാഗികൾകെ്100ശതമാനം
ഇളവ്ലഭിചച്ചകൊം.ത�ഡറൽദാരിദ്്യചരഖയുതെ
200ശതമാനത്തിൽകൂടുതലാണ്ചരാഗിയുതെ
കുടുംബവരുമാനതമങ്ിൽഒരുഇളവ്ലഭിചച്ചകൊം.

ഇനിപെറയുന്ന വിലാസത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന 
നയത്തിൽ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ കാണുക: 
http://memorialhermannfirstcolony.com/
financial-assistance-program 

ഇൻഷൂറൻസുള്ള ചരാഗികളിൽ നിന്ന്, തപാതുതവ 
ബിൽ ത�യ്യതപെടുന്ന തുക (AGB) അല്ാതത, 
മതറ്ാന്നും, അെിയതെിര അതല്ങ്ിൽ വവദ്യപരമായി 
അത്യാവശ്യമായ പരി�രണത്തിനായി, അർഹരായ 
ചരാഗികളിൽ നിന്ന് ഈൊക്കുന്നതല്.

ഇനിപെറയുന്നച�ാചട്ാപതിപെിച്ചചരഖകൾ
തിരിച്ചറിയൽചരഖകളായിസ്ീകരികെതപെടും:
•  രാജ്യം ഇഷയൂ ത�യ്തിട്ടുള്ള വരൈവിംഗ് 

വലസൻസ് അതല്ങ്ിൽ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്
• വിദ്യാർത്ി തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്
•  പാസ്ചപാർട്് (യുഎസ് അതല്ങ്ിൽ 

വിചദശരാജ്യം)
• യുഎസ് ഇമിചഗ്രഷൻ ചരഖ
•  ച�ാറിൻ ചകാൺസുചലറ്് ഇഷയൂ ത�യ്തിട്ടുള്ള 

തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്
• തക്രഡിറ്് കാർഡ് (ച�ാചട്ാഉള്ളത്)

2019 ദോ�ിദ്ര്യ മോർഗ്ഗനിർരദേശങ്ങൾ

കുടുംബത്തിതല/
വീട്ിതല വ്യക്ികൾ

1

2

3

4

5

6

7

8

 

പ്രതിവർഷ 
വരുമാനം

$ 12,490

$ 16,910

$ 21,330

$ 25,750

$ 30,170

$ 34,590

$ 39,010

$ 43,430

 

ഭാഗികചമാ പൂർണ്ണചമാ ആയ ഇളചവാടുകൂെിയ 
അെിയതെിര അതല്ങ്ിൽ വവദ്യപരമായി 
അത്യാവശ്യമായ ആശുപത്ി പരി�രണത്തിനായി, 
വരുമാനതത്തയുംകുടുംബവലിപെതത്തയുംത�ഡറൽ
ദാരിദ്്യചരഖതയയുംഅെിസ്ഥാനമാകെി, 
അർഹതയുള്ള ചരാഗികൾകെ് Memorial Hermann 
Surgical Hospital First Colony സാമ്പത്തിക 
സഹായം നൽകുന്നു. സാമ്പത്തിക സഹായം 
ചതടുന്ന ചരാഗികൾ, ഈ ചഡാകയുതമറെിൽ ചുരുകെി 
വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന പദ്ധതികൊയി അചപക്ഷികെണം.

വരുമോന പ�ിധികൾ
അർഹതയ്ക്കുള്ള ഘെകങ്ങളിതലാന്ന് 
വരുമാനമാണ്, താതഴ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ികതയ 
അെിസ്ഥാനമാകെിയാണ്അത് നിർണ്ണയിക്കുന്നത്:

http://memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program
http://memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program

