
పేషెంట్ ఫెైనాన్షియల్ 
సహాయం సారాంశం
సాదా భాష సారాంశం

జవాబులు ఇవ్వబడ్డ  ముఖ్యమ�ైన ప్రశ్నలు:

• ఏ సర్్వసులు కవర్ చేయబడతాయి?

• సహాయం కొరకు ననేు ఎలా దరఖాసుతు  చయేాలి?

• సహాయం కొరకు ఎవరు అరుహు లు?

• ఆదాయ పరిమితులు ఏమిటి?

•  ఒకవేళ ఆదాయ పరిమితులకు నేను లోబడి 

లేకపో తే ఏమవుతుంది?

•  దరఖాసుతు  చేయడానికి నాకు దరఖాసుతు  పత్రం 

ఎక్కడ దొరుకుతుంది?

4412304-5/19

Memorial Hermann Surgical Hospital 
First Colony 
ఆరిథిక సహాయం, మ�డకెియిడ్, మ�డకేిర్ లేదా ఇతర 
పో ్ర గారా ములు మరియు దరఖాసుతు  చయేడంలో 
ఉచిత రహస్య సహాయం కొరకు మీరు అరుహు లా 
కాదా అని చూడడం కొరకు, సంప్రదంిచండ:ి

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

ఫో న్: 281.243.1073 లేదా
281.243.1000, ఆప్షన్ 9

శుకరావారం: ఉ. 8 - సా. 5
సో మవారం – గురువారం: ఉ. 8 - సా. 7

వర్షన్ తేది: అక్టో బరు 1, 2018

 
ఆరిథిక సహాయం అప్లి కేషన్, ఆరిథిక సహాయం 
పాలసీ, సరళ భాషలో సారాంశం మరియు బిలిలింగ్ 
& కలెక్షన్స్ పాలసీ యొక్క ఉచిత ప్రతి ఇంగ్లిషు, 
సాపానిష్ మరియు ఆరిథిక సహాయం పాలసీ యొక్క 
అరహుతా ప్రమాణాని్న సంతృప్తుపరచే ఇతర భాషలలో 
అందుబాటులో ఉనా్నయి, ఇలా:

•  ఆసుపతి్ర అడిమిషన్/రిజిస్టటో రేషన్ విభాగాని్న 
సంప్రదించడం దా్వరా

• 281.243.1073 లేదా
 281.243.1000కి కాల్ చేయడం, ఆప్షన్ 9

• మ�యిల్ దా్వరా దరఖాసుతు ను అభ్యరిథించడం: 
 Attn: Financial Assistance
 16906 Southwest Freeway
 Sugar Land, TX 77479

•  అప్లి కేషన్ ను Memorial Hermann Surgical 
Hospital First Colony వెబ్ స�ైట్ నుండి 
డౌన్ లోడ్ చేసుక్వడం దా్వరా:  
http://www.memorialhermannfirstcolony.com/
financial-assistance-program/

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


ఫెైనాన్షియల్ అసిసెటెన్స్ పాలసీ (FAP)

ఏ సర్వీసులు కవర్ చేయబడతాయి?
Memorial Hermann Surgical Hospital First Colony 
లో అందించిన అత్యవసర మరియు వెైద్యపరంగా-
అవసరమ�ైన స్టవలను ఫ�ైనానిస్యల్ అస్స�టోన్స్ 
పాలసీ (“FAP”) కవర్ చేసుతు ంది.

ఈ ఆరిథిక సహాయం పాలసీ వీటిని కవర్ చేయదు: 
సౌందర్య ప్రకిరాయలు, Memorial Hermann Surgical 
Hospital First Colony ఉద్్యగులు కాని ఈ 
ఆసుపతి్రలో మీకు చికితస్ చేస్న డాకటోరులి  మరియు 
ఇతర ప్రదాతలు లేక తమ స్టవల క్సం ఆసుపతి్రతో 
సంబంధం లేకుండా వేరుగా బిలులి  చేస్ట 
ప్రదాతలు అందించిన స్టవలు

ఎలా దరఖాసుతు  చేయాలి
ఫ�ైనాని్షయల్ అస్స�టోన్స్ పాలసీ మరియు 
దరఖాసుతు ను నేరుగా వెళ్ళి, ఇమ�యిల్ దా్వరా, 
టెలిఫో న్ దా్వరా మరియు Memorial Hermann 
Surgical Hospital First Colony వెబ్ స�ైట్ దా్వరా 
పొ ందవచుచు. దరఖాసుతు ను పూరితు చేయండి, 
అడిగిన డాకు్యమ�ంటలిను జత చేయండి మరియు 
ఆసుపతి్ర అడిమిషన్/రిజిస్టటో రేషన్ విభాగానికి లేదా 
ఈ బ్్ర చరు యొక్క వెనుక వెైపున పొ ందుపరచిన 
చిరునామాకు పంపండి.

8 మ౦దిక౦టే ఎకు్కవ సభు్యలున్న ఇళ్ళి/కుటు౦బాలకు: 
ప్రతి అదనపు వ్యకితుకి $4,420.

ఆర్థిక సహాయం కొరకు ఎవరు అరుహు లు అవుతారు?
మీ ఆదాయం, కుటుంబం పరిమాణం మరియు 
సమాఖ్య ప్టదరిక సాథి యిప�ై ఆధారపడి ఆరిథిక 
సహాయం యొక్క మొతతుం ఉంటుంది. సమాఖ్య 
ప్టదరిక సాథి యిలో 200% కుటుంబ ఆదాయం లేదా 
తకు్కవ కలిగి ఉన్న రోగులు 100% రాయితీకి 
అరుహు లు కావచుచు. సమాఖ్య ప్టదరిక సాథి యిలో 
200% ప�ైగా కుటుంబ ఆదాయం కలిగి ఉన్న 
రోగులు రాయితీకి అరుహు లు కావచుచు.

కిరాంది వెబ్ స�ైటులోని పాలసీలో వివరణాతమిక 
సమాచారాని్న చూడండి: 
http://memorialhermannfirstcolony.com/
financial-assistance-program 

అత్యవసరం లేదా ఇతర అవసరమ�నై వెదై్య సంరక్షణ 
కొరకు బీమా గల రోగులకు సాధారణంగా బిలులి  
మొతతుంచయేబడ ేమొతాతు లు (AGB) కంట ేఎకు్కవగా 
అరహుత గల రోగులు ఛార్జీ చయేబడరు.

గురితుంపు ఋజువు కొరకు ఈ కిరాంద ిరూపాలలోని 
ఫో టో గురితుంపు అనుమతింపబడుతుంద:ి
• రాషటో రేం జార ్చసేన్ డ్ైవైర్ లెసై�న్స్ లేదా గురితుంపు కారు్డ
• విదా్యరిథి గురితుంపు కారు్డ
• పాస్ పో ర్టో (యుఎస్ లేదా విదేశం)
• యు.ఎస్. ఇమిగేరాషన్ డాకు్యమ�ంట్
•  విదేశీ కానుస్లేట్ దా్వరా జార్ చేయబడిన 

గురితుంపు కారు్డ
• కెరాడిట్ కారు్డ  (ఫో టోతో)

2019 పేదర్క మార్గదర్శకాలు

కుటుంబం/ఇంటోలి ని 
వ్యకుతు లు
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ఆదాయం 
సంవతస్రానికి

$ 12,490

$ 16,910

$ 21,330

$ 25,750

$ 30,170

$ 34,590

$ 39,010

$ 43,430

 

Memorial Hermann Surgical Hospital First 
Colony, పాకి్కంగా లేక పూరితుగా రాయితీ ఇవ్వబడని 
అత్యవసర లేక వెదై్యపరంగా-అవసరమ�నై ఆసుపతి్ర 
సంరక్షణ క్సం ఆదాయం, కుటుంబ పరిమాణం 
మరియు ఫ�డరల్ పావర్టో లెవల్ ఆధారంగా అరుహు లెనై 
రోగులకు ఆరిథిక సహాయం అందసిుతు ంద.ి ఆరిథిక 
సహాయం క్రుకుంటున్న రోగులు ఈ కార్యకరామం 
క్సం తపపాక దరఖాసుతు  చయేాలి, ఇద ిఈ దసాతు వజేులో 
కులి పతుంగా వివరించబడంిద.ి

ఆదాయ పర్మితులు
ఈ కిరాంది పటిటోక ఆధారంగా అందించబడిన ఆదాయం 
అనేది అరహుత కారకాలలో ఒకటి:

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

