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 תואצוה לאטיפש ןלאצאב ןטימ ףליה
       יסילאפ

 העלען העיס שפיטאל )ההה( וויל העלפן די מענטשן וואס דארפן הילף מיטן צאלן פאר סערוויסעס אין שפיטאל. דאס
 איז פאר סיי די וואס זענען אינשורד און סיי די וואס זענען נישט. מען דארף וואוינן אין איין פון דעי נוי יורק קאונטיס

 :רוקלאנד,אוראנג, פוטנאם, און וועסטשעסטער. פיינאנשיל  הילף קען מיינען אפאר זאכן פון הילף בחינם צי דיסקאונטס צי
 הילף מיטן אינשורונס. אונץ ווילן אז אויך מענטשן וואס קענען נישט באצאלן פאר סערוויסעס, זאלן קענען  באקימען הילף.
 דעי פאליסי העלפט צי זען ווי אזוי פאציאנטס קענען באקימען צדקה און הילף מיטן צאלן בילס. און צי עס מאכן גרינגער צי

 אפלייען פאר די הילף.

1.
פארשטיין ווי אזוי פאציאנטס קענען זיין עליגיבעל פאר צדקה געלט. און ווי אזוי מען קען זיי געבן פיינאנשיל הילף

אקאורדינג צי די ההה נאן דיסקרימינעשין פאליסי און די א.ר.ס. רעגולעשינס. 
2.

מאכן גרינגער די די פראסעס צי זעין אויב א פאציאנט אדער משפחה איז עליגיבעל פאר פיינאנשיל הילף.
3.

מאכן גרינגער די קאללעקשין און בילינג לויט די עליגיביליטי קוואליפיקעשינס לויט די גיידליינס פוןפעדעראל און סטעיט. 

 פאר וועמען:
 אלע ההה סטאף און אלא ההה פאציאנטס און משפחות.

ווערטער און זייער מיינאגען:
:אקוינטס ריסיביביל

 געלט וואס איר דארפט צאלן ההה פארן באקימען סערוויסעס, וואס האט נאכנישט געווארן 
באצאל.

:שלעכטע חובות
 איז ווען א חוב איז נישט געווארן געצאלט נאך מען האט פריבירט צי באקימען די געלט אין סיי וועלכע וועג. שלעכטע חובות 

איז ווען 1- ווען עס איז דא א קאנטראקט אדער אגרימינט 2- ווען איר האט באקימען די סערוויסעס.3-
עס איז דא א פרייזפון פאראויס. 4-מעןהאט פריבירט צי באקימען די געלט. 

 :צדקה
א פראגראם  פון דעי שפיטאל פאר סערוויסעס וואס איז וויכטיג פאר א מענטש”ס געזינט, און זיי האבן נישט אנדערע

 אינשורונס. 

 :)עקסטרעארדינערי קאלעקשין אקט )עקא
 דאס איז אקשינס וואס איז גענימען ביי  די שפיטאל. די שפיטאל וועט ריפארטן צי די אטורניס אפיס צי נעמען אקשין

 אנטקעגען א מענטש וואס האט נישט באצאלט זייער חוב. דעס קען זיין צי פארקויפן איינעמס חוב צי אן אנדערע קאמפעני
 אדער צי ריפארטן דעי אינפירמציא אז עס זאל גיין אויף זיין קרעדיט. די שפיטאל פאליסי ערלויבט נישט צי אוועקנעמען
 איינעמס הויז צי צאלן פאר א מעדיקעל ביל. אויך ערלויבט מען נישט צי האבן א העכערע אינטרעסט אויף א שפעטידיגע

7/22  פאימאנט.

Page 1 of 5



פיינאנשיל אסיסטינס פאליסי:
די שפיטאל פאליסי וואס ערקלערט די פאלענדיגע:

• עליגביליטי רולס פאר פיינאנשעל הילף און אויב דעי הילף געט סערוויסעס בחינם אדער פאר ווייניגער געלט.
• פיינאנשעל הילף און דיסקַאונץ אוועליביל צו קווַאלַאפייד מענטשן.

• פארוואס מען טשארגט ווי סאך געלט מען נעמט פון פאציאנטסץ.
• ווי אזוי מען פרעגט  פארפיינאנשיל הילף,די אפאיל און דענייעל פראסעס.

• ליסט פון דאקטאורים אין די שפיטאל, און אויב זיי זענען קאווערד ביי די פ.א.פ. אדער נישט.

פעדערעל פאווירטי לעבעל:
 א לעבעל פון אינקאם וואס איז דעסיידעד יעדער יאר ביי די דעפארטמענט פון העלט און הומאן סערוויסעס. דעס

  ווערט געניצט צי זען ווער איז עליגיבעל.

פארין נאשינעל:
 פאציאנטס וואס זענען נישט אמעריקאנע סיטיזענס אבער דארפן האבן מעדיקעל סערוויסעס.

גארענטאר:
די דריטע פארטי וואס איז אחריות אויף צאלן די פאציאנטס ביל.

 גאראנטאר סטעיטמענט:
א סטעיטמענט וואס האט די בילינג אינפירמציא לגבאי א פאציאנטס אקאונט.

אינקאם:
אלע געלט איר האט געמאכט וואס שטייט אויףדי לעצטעדיגע טאקס ריפארםץ.

ליקוויד אסעטס:
 אסעטס ווָאס קען ווערן קָאנווערטעד אין געלט אין ַא קורץ צייט בערך אין 30 טעג. דָאס קען זיין א טשעקינג אקאונט,  

 סעווינגס אקאונט, טראסטאקאונט, און קאש ווערט פון לייף אינשורונס סערטיפיקַאץ און ּפַארטנערשיּפ פַארדינסט געהאלטן
 אין רעזערוו. ריטייערמַאנט אקאונטס און טעקס שעלטערד ַאננוַאטיז זענען ליקוויד ריסורסיס, אויב ַאּפליקַאנט קענען ציען
 געלט פון די חשבון ָאן א קנס. דָאס ווָאלט אויך ַארייַננעמען געלט אויפשטיין דורך צדקה געלט ָאדער פון אינדערויסענדיגע

פאנדס וואס מען האט באקימען צי העלפן צאלן די מענטשס בילס.

מעדיקעל עמערגינסי:
א מחלה וואס איז ערענסט און קען זיין א ריסק פאר איינעמס לעבן אדער זייער געזינט וואטער אן.

 
מעדיקעל נעסעסיטי:

 א סערוויס איז מעדיקילי נעסעסערי אויב עס איז עפעקטיב טריטמענט אנטקעגן אנדערע טריטמענט וואס קאסט נאך געלט
אדער איז נישט געניצט אזוי סאך. און עס דארפט טרעפען איינער פון דעי קרייטיריא:

• די סערוויס גייט פרעווענטען א דיאגנאויס פון א מחלה, א דיסעביליטי, אדער א סעקנדערי דיסעביליטי.
• ,די סערוויס גייט אויסהיילן, פיקסען, אדער ווייניגער מאכן די פיסיקעל, מענטעל, און מח עפעקטס פון א מחלה, אינגורי

 אדער דיסיביליטי. 
• די סערוויס גייט ווייניגער מאכן די ווייטאג וואס מען האט וועגן א מחלה, אינגורי, אדער דיסיביליטי.

• די סערוויס גייט העלפן א מענטש צי בלייבן מיט זייער פאנקשיניל אביליטיס פאר טאג צי טאג אקטיוויטיס.

נאן קאווערד טשארג:
א טשארג וואס איז נישט א קאווערד בעניפיט לויט די פאציאנט/ געראנטארס אינשורינס.

סעלף פאי: פאציאנט האט נישט אינשורונס צי צאלן פאר טריטמענט
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פיינאנשיל אסיסטענס פאליסי:

1.
 העלען העיס שפיטאל האט פיינאנשיל הילף פאר מעדיקעל סערוויסעס וואס איז נעסעסערי.

2.  
עליגעביליטי פאר צדקה.

  • xדי מענטשס אינקאם דארף זיין וויניגער פון 275% פון פעדעראל גיידליינס. אינפירמציא דא איזפון די יאר 2022 און איז
אפדעידיד א יעדען יאר. די אפליקאנט דארף אריינגעבן זייער טעקס ריטארן און בילס פון יעדע חודש, צי זיין קאנסידערד פאר

פיינאנשיל הילף. 
• איז אוועיליביל צי מענטשן וואס וואוינין אין אמעריקע איו די קאונטיס פון ראקלאנד, אראנג, פוטנאם, און

 וועסטטשעסטער. מענטשן וואס וואוינין נישט איו נוי יורק קענען אויך זיין עליגיביל אבער דארפן האבן אפראבל פון די
 שפיטאל.

• קען אויך זיין א צווייטע צאלער אויב די פאציאנט האט אינשורינס. די צווייטע צאלער קען העלפן מיט צאלן
 ווייניגער געלט פאר קוי פאימענטס, דידאקטיבילס, און קוי אינשורינס. אויך צדקה געלט קען ווערן געניצט ווען אינשורינס  

וויל נישט צאלן פאר אייער סערוויס.
• צי זען אויב איר זענט עליגיביל דארפט איר געבן די אינפירמציא וואס איז געשריבן אין די אפליקציא:

◦ די אינפירמציא וואס איר דארפט האבן צי זען אויב איר זענט עליגיבל פאר פיינאנשיל הילף, איז אין די אפליקציא. 
◦ אוב צדקה הילף גייט ווערן געניצט צי קאווערן סערוויסעס פון אמאל, דארף מען שרייבן די בקשה אויף די אפליקציא

• צייטן צי אפלייען פאר די אפליקציא:
          ◦ די אפליקציא דארף זיין געענדיגט 120 טעג פון די תאריך פון די ערשטע בילינג סטעיטמענט  נאך דיסטשארג. א סערוויס

וואס איז פאר 120 טעג  פון די אפליקציא תאריך וועט נישט ווערן אדורך געקיקט.
◦ אויב א  נישט געענדיגטע אפליקציא  איז אריינגעגבן דורך די אפליקציא זמן, די מענטש וואלט געהאט 30 טעג צי

 .ענדיגן די  אפליקציא פאר עקא גייט געשען.אויב עקא האט זיך שוין אנגעהויבן, גייט די שפיטאל עס אויפהערן פאר 30 טעג
דעמאלטס גייט מען לאזן וויסן פאר דימענטש וועגן  די אינפירמציא וואס פעלט און ווי אזוי צי באקימען הילף.

◦ אויב מען האט באקימען א געענדיגטע אפליקציא, וועט  די עקא אויפהערן ביז מען האט געמאכט א החלטה. אויב די 
 מענטש איז עליגיביל, וועטדי עקא ווערן איבערגעדרייט און אפשר באקימען ריפאנדס.אויב איר  זענט נאך שילדיג געלט, וועט

איר באקימען א סטעיטמענטוואס שטייט ווי פיל איר זענט שילדיג.
    ◦ אן אפליקציא בריוו גייט ווערן געשיקט צי אייךאין 30 טעג.

3.
 פאציאנטס עליגיביל פאר צדקה געלט דארפן

• אויספילן די אפליקציא און דארפן לאזן וויסן פאר די שפיטאל אויב עס
איז דא א טויש אין אייער פיינאנשיל אדער אינשורינס סטאטס. אויב איר טיט דעס נישט קענט איר פאלירן די געלט 

• איר דארפט אויך ווייזן די בריוו אז איר זענט עליגיביל פאר די געלט, ביי א יעדע באזיך.
4.

 פאציאנטס זענען נישט עליגיביל פאר צדקה ווען איינע פון דעי זאכן געשעיט
• די שפיטאל זעיט אז די משפחה אדער פאציאנט האט אריינגעגבן פאלשע אינפירמציא.

• די משפחה אדער פאציאנט געבט אלעס אריין צי שפעט.
• ווען סערוויסעס איז פאר זאכן וואס איז כמעט אייביג נישט באצאלט פאר:

◦ טראנספלאנטס, וואס דארף האבן א קליניקעל אסעסמענטפאר נישט עמערגענסי הילף צי מאכן זיכער די פאציאנט
 קען זיכער טיען אלע זאכן וואס מען מיז טיןנאך א טראנספלאנט. 

◦ סערוויסעס דעניד ביי צאלערס פאר נאן קאמפליענס ביי די מעמבער.
◦ סערוויסעס אינטער ריסערטש.

5.
 אויב א פאציאנט האט באקימען א דינייעל  קענען זיי מאכן אן אפיל און צי געבן נאך אינפירמציאצי ווערן ריקאנסידערט

די בריוו וועט מסביר זיין די אפיל פראסעס און די שפיטאל וועטשיקען אןענטפער אין 30 טעג.
6.

 די טשיף עקסעקויטיב האט די לעצטע ווארט צי זען אויב אייער אפיעל גייט דורכגיין.
1/22
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בילינג און קאלעקשין פאליסי:
1.

  ההה וועט ווארטן צי ווערן באצאלט םון אקאונטס וואס האבן סעלף פעי ההה. ההה נעמט נישט א חלק איו 
  קאלעקשינס, ביז  מען האט געזעין אויב עס איז דא סערוויסעס צי העלפן די  מענטש. א סטעיטמענטוואס די געראנטאר בעיט,

 וועט געגעבן ווערן אין 10 טעג. ההה געבט נישט צדקה דיסקאונטס צי פאציאנטס וואס טרעפן נישט די פעדעראל פאווערטי
לעבעלס.

2.
 ההה וועט פריבירן צילאזן די משפחה וויסן פון די פאף דורך די וועגן .סיינען ווען מען קימט אריין, אין די עלעבעטער,און.

•  אויף פאציאנטס עדוקעשין בורד. מען וועט שרייבן די
זאכן אויף  פאציאנטס פולדערס. מען קען אויך טרעפן אינפירמציא אויף די וועבסייט. עס שטייט דארטן עקספלענעשינס אויף

 די צדקה פאליסית די אפליקציא און ווי אזוי עס צי אויספילן. 
• ההה וואט פריבירן נישט צי דארפן אנקימען  צי עסא, נאר אויבמען איז פארלאנגט ביי ד יס.א.א.

 .ההה וועט שיקן כאטשיג 3 בריוון דורכאויס 3 חדשים, צי די געראנטאר פון די אקאונט צי ווייזן די באלאנס.
◦ די ערשטע בריוו זאגט פאר די געראנטאר אז עס איז דא א באלענסץ.   

 ◦ די צווייטע זאגט אז עס איז נאך אלטס נישט באצאלט.
◦ די דריטע און לעצטע בריוו זאגט אז די געראנטאר האט 30 טעג צי צאלן אדער גייט מען עס לייגן אין קאלעקשינס.

◦ נאך 3 בריוון האבן געווארן געשיקט און נאך אלטס האט מען נישט באקימען באצאלט אין 30 טעג, די אקאונט גייט 
ווערן שלעכטע דעט און עס קען גיין צי קאלעקשינס. 

∙ אקאונטס ווערן שלעכטע דעט ווען די באלאנסעס האבן נישט געווארן באצאלט און די שפיטאל האט פריבירט, דורך ריפן.
 .אויף די טעלעפאן אין געשיקט בריוון צי זען אויב איר קענט באקימען פיינאנשיל הילף 

∙ שלעכטע דעט גייט גיין צי א קאלעקשין אגענסי.
∙ אויב מען האט פריבירט אלעס און די שלעכטע דעט איז שוין פאר 60 טעג, אן די גאראנטאר ריפן אדער די גאראנטאר

וויל נישט צאלן, קען מען נעמן ליגעל עקשיןנאר מיטפערמישיןפון די סי א.א. 
3.

התחלה פון די פיינאנשיל הילף אפליקציא:
• די אפליקציא זמן פאר פיינאנשיל הילף וועט זיך ענדיגן נישט פריער ווי 120 טעג פון די ערשטע ביל.

4.
יעדער איינער וואס ארבעט מיט קאלעקשינס ביי ההה וועט פאלגן די פאליסי

גענעראל אינפירמציא:
1.

      אין ארדער צי קענען געבן  די הילף פאר די וואס דארפן עס, וועט מען זען אויב איר קוואליפייד פאר די 
הילף. מיר אפערן נישט עמערגענסי סערוויסעס.

2.
ההה וועט נישט סופורטן פאנדרעיסינג עפערטס צי העלפן צאלן פאר א פאציאנטס בילס.

3.
 ההה צדקה פראגראם איז נישט ריספאנסיביל פאר העלפן צאלן פאר א הויז, עסן, טראנספארטעשין, אימיגרעשין, אדער נאך

הילף.
4.

ההה איז אוועליביל צי  העלפן מיט אפלייען פאר פיינאנשיל הילף, איר קענט ריפן די דעפארטמענט ביי 845-786-4786.
5.

ההה דארף נישט העלפן פאר מעדיקעל סערוויסעס אינדערויסן פון די סערוויסעס אונץ האבן.
6.

.26 CFR 1.501)r(-0 through 26 CFR 1.501)r(-7  ההה גייט אקארדינג צי

 אמאנטס וואס זענען געווענטליך געביללט:
 ההה לימיטס ווי סאך מען טשארט פאר קער, אויב איר קוואלפייד פאר פאנאנשיל הילף. די אמאנטס וואס איז בילד פאר

פאציאנטס וואס באקימען פיינאנשיל הילף וועט נישטזיין מער וואס מענטשןוואס האבן אינשורינס גיין צאלן. ההה וועט ניצן
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ווי סאך געלט מעידיקעיד טשארגט. 

פראוויידער אינפירמציא:
געענדיגדטע פיינאנשיל אסעסמענטס וועט אפלייען צי די פראפעשיניל טשארגעס פראוויידערס אינטער קער רעכענטצההה או

ןדאקטער סערוויסעס. ההה ארבעט נישט מיט אינדערויסינדיגע דאקטער גרויפס. 

הילף מיט אפלייען: 

 אפליקציא און הילף מיט אפלייען איז אוועיליביל פאר פרי ביי די ההה פלאץ:
Route 9W, West Haverstraw, NY 10993  •

•  אדער ריפן די פיינאנשיל סערוויסעס ביי  845-786-4786 
•  אדער ביי וויסעטן די וועבסייט

רעפרענסעס:

1.
26 CFR 1.501 )r(-0 through 26 CFR 1.501 )r(-7

2.
https://apps.irs.gov/app/vita/content/globalmedia/teacher/Poverty_guidelines_aca_4012.pdf 

3.
ההה וועבסייט פאר:

• די אפליקציא
• די קאמען פאליסי פון די וועבסייט פון די צדקה פראגראם ביי ההה מיט ארימע לעבעלס אפדעידיד א יעדענס יאר
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