
የታካሚ የገንዘብ 
እገዛ ጥቅል መረጃ
በቀላል ቋንቋ የተዘጋጀ ጥቅል መረጃ

የተመለሱ ቁልፍ ጥያቄዎች:

•  ሽፋን ያላቸው አገልግሎቶች ምንድን ናቸው?

•  እገዛ ለማግኘት የማመለክተው እንዴት ነው?

•  እገዛ ለማግኘት ብቁ የሚሆነው ማን ነው?

•  የገቢ ገደቦቹ ምንድን ናቸው?

•  የገቢ ገደቦችን ማሟላት የማልችል ብሆንስ?

•  የማመልከቻ ቅጽ ከየት ማግኘት እችላለሁ?

4412282-5/19

Memorial Hermann Surgical Hospital 
First Colony 
ለገንዘባዊ እገዛ፣ Medicaid, Medicare, ወይንም 
ለሌሎች ፕሮግራሞች ብቁ መሆንዎ እና አለመሆ
ንዎ ለማየት፣ እንዲሁም ማመልከቻ ከማስገባት ጋር 
የተያያዘ ነጻ ሚስጢራዊ እገዛ ለማግኘት፣ የሚከተሉ
ትን ያናግሩ:

የታካሚ ጉዳዮች አገልግሎት 
Attention: Financial Assistance
16906 Southwest Freeway
Sugar Land, TX 77479

ስልክ: በ 281.243.1073 ወይንም
በ 281.243.1000 ይደውሉ፣ አማራጭ 9

አርብ: 8 a.m. - 5 p.m.
ሰኞ – ሀሙስ: 8 a.m. - 7 p.m.

የእትሙ ቀን: ኦክቶበር 1፣ 2018

ማመልከቻው፣ የገንዘብ እገዛ ፖሊሲው፣ ግልፅ የቋንቋ 
ማጠቃለያ፣ እና የክፍያ አጠያየቅ እና አሰባሰብ 
ፖሊሲው ነጻ ቅጂዎች በእንግሊዝኛ፣ ስፓኒሽ፣ እና የገ
ንዘብ እገዛ ፖሊሲው ላይ የተገለጹትን መስፈርቶች 
በሚያሟሉ ሌሎች ቋንቋዎች የሚከተሉትን በማድረግ 
ማግኘት ይቻላል:

•  የሆስፒታሉን የቅበላ አገልግሎት/ 
 ምዝገባ ዲፓርትመንት ለማግኘት

•  በ 281.243.1073 ወይም
 በ 281.243.1000 ይደውሉ፣ አማራጭ 9

•  ማመልከቻ በፖስታ በመጠየቅ: 
 Attn: Financial Assistance
 16906 Southwest Freeway
 Sugar Land, TX 77479

•  ከ Memorial Hermann Surgical Hospital First 
Colony ድረ-ገፅ ማመልከቻ በማውረድ:  
http://www.memorialhermannfirstcolony.com/
financial-assistance-program/

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


የገንዘብ እገዛ ፖሊሲ (FAP)

ሽፋን ያላቸው አገልግሎትች የትኞቹ ናቸው?
የ ገንዘብ ድጋፍ ፖሊሲው (FAP) በ Memorial 
Hermann Surgical Hospital First Colony ለሚደረጉ 
የድንገተኛ እና በህክምና አስፈላጊ ለሆኑ አገልግሎ
ቶች በነጻ ሽፋን ይሰጣል፡፡

የገንዘብ እገዛ ፖሊሲው የማይሸፍናቸው: የውበት ሂደ
ቶችን፣ ከዚህ በታች በተዘረዘሩት የሚሰጡ አገልግሎ
ቶችን ህክምና ለሚሰጡዎ ሀኪሞች እና ሌሎች አገ
ልግሎት ሰጪዎች በ Memorial Hermann Surgical 
Hospital First Colony ነገር ግን የሆስፒታሉ ሠራኞች 
ባልሆኑ ወይም ለሰጡት አገልግሎት ከሆስፒታሉ 
ውጪ ክፍያ ለሚጠይቁ አገልግሎት ሰጪዎች

እንዴት ማመልከት ይቻላል
የገንዘብ እገዛ ፖሊሲውን እና ማመልከቻ ቅጹን 
በአካል፣ በፖስታ፣ በስልክ እና ከ Memorial Hermann 
Surgical Hospital First Colony ድረገጽ መውሰድ 
ይቻላል። ማመልከቻውን ይሙሉ፣ የተጠየቁዋቸው ሰነ
ዶችን ያካትቱ እና ለሆስፒታሉ የቅበላ/ምዝገባ ዲፓር
ትመንት ወይም የዚህ ብሮሸር ጀርባ ላይ በተጠቀሱት 
አድራሻዎች ያስረክቡ።

ከ 8 ሰዎች በላይ ላሏቸው ቤተሰቦች/አባወራዎች ለእያንዳንዱ 
ተጨማሪ ሰው $4,420 ጨምር፡፡

ለገንዘብ እገዛ ብቁ የሚሆነው ማነው?
የገንዘብ እገዛ መጠኑ የእርስዎ ገቢ መጠን፣ የቤተሰብ 
አባላትዎ ብዛት እና የፌደራል ድህነት ወለል ላይ የተ
መሰረተ ነው። ከፌደራል የድህነት ወለሉ አንጻር ሲታይ 
200% ወይንም ያነሰ ገቢ ያለው ቤተሰብ ለ 100% 
ቅናሽ ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ። ከፌደራል የድህነት ወለሉ 
አንጻር ሲታይ ከ 200% በላይ ገቢ ያለው ቤተሰብ 
ለቅናሽ ብቁ ሊሆን ይችላል።

ለዝርዝር መረጃ የሚከተለው ድረገጽ ላይ የሚገኘው ፖሊሲ ይዩ: 
http://memorialhermannfirstcolony.com/
financial-assistance-program 

የገንዘብ እገዛ ለማግኘት ብቁ የሆኑ ታካሚዎች ለአስቸ
ኳይ ሕክምና ወይም ህክምናዊ ወሳኝነት ላላቸው ሕክ
ምናዎች የሚጠየቁት የክፍያ መጠን መድህን ያላቸው 
ሰዎች ከሚከፍሉት አጠቃላይ ክፍያ (AGB) የማይበ
ልጥ ይሆናል።

የሚከተሉት ባለ ምስል የማንነት ማረጋገጫዎች ተቀባ
ይነት አላቸው:
•  በግዛቱ መንግስት የተሰጠ መንጃ ፈቃድ ወይንም 

የማንነት መለያ ካርድ
• የተማሪ መለያ ካርድ
• ፓስፖርት (የዩኤስ ወይንም የውጪ)
• የዩኤስ ስደተኛ ሰነድ
• በውጪ ቆንስላ የተዘጋጀ የማንነት መለያ ካርድ
• ክሬዲት ካርድ (ምስል ያለው)

2019 የድህነት መመሪያዎች

ቤተሰቡ/ቤቱ 
ውስጥ ያሉ ሰዎች

1

2

3

4

5

6

7

8

ገቢ 
በአመት

$ 12,490

$ 16,910

$ 21,330

$ 25,750

$ 30,170

$ 34,590

$ 39,010

$ 43,430

Memorial Hermann Surgical Hospital First Colony 

በገቢ፣ የቤተሰብ አባላት ብዛት እና የፌደራል ድህነት 

ወለል ላይ የተመሰረተ በከፊል ወይንም ሙሉ ቅናሽ 

ለተደረገባቸው የአስቸኳይ ሕክምና ወይንም ሕክም

ናዊ ወሳኝነት ያለው የሆስፒታል እንክብካቤ የገንዘብ 

ድጋፍ ብቁ ለሆኑ ታካሚዎች ይሰጣል፡፡ የገንዘብ እገዛ 

የሚፈልጉ ታካሚዎች በዚህ ሰነድ ላይ ተጠቃልሎ 

ለቀረበው ፕሮግራም ማመልከት አለባቸው፡፡

የገቢ ገደቦች
ብቁ ለመሆን ማሟላት ከሚገባዎ መስፈርቶች አንዱ ከታች 
ባለው መሠረት የሚገኝ ገቢ ነው ከታች ያለው ሰንጠረዥ፡

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

