ኣብ መዳይ ገንዘባዊ ሓገዝ ተቐባልነት ንምርካብ ዝምልከት ፖሊሲ – ብቐሊል ቋንቋ እተዳለወ ጽማቝ ትሕዝቶ
ከመይ ዝኣመሰሉ ሰባት እዮም ከመልክቱ ዝኽእሉ፦
እዚ ኣብ መዳይ ገንዘባዊ ሓገዝ ተቐባልነት ንምርካብ ዝምልከት ፖሊሲ እዚ፡ ነቶም ካልኦት ናይ ክፍሊት ኣማራጺታት ዝፈተኑ
እሞ ነዞም ቀጺሎም ዝጥቀሱ ዘለዉ ረቛሒታት ዘማልኡ ሰባት ናጻ ክንክን ዘውሕስ እዩ፦
• እተን ክንዲ 250% ናይ’ቲ ኣብ ውሽጢ እዚ ዓመት እዚ ብመሰረት ፈደራላዊ መምርሒታት ድኽነት ዝጸደቐ
ኣታዊ ዝመጠኑ ወይ ትሕቲኡ ዝመጠኑ ኣታዊ ዘለወን ስድራ-ቤታት።
• ንገንዘባዊ ሓገዝ ብዝምልከት ብግቡእ እተዛዘመ መመልከቲ ዘቕረቡ ሰባት።
• ተጠቃሚ ገንዘባዊ ሓገዝ ንምዃን ተቐባልነት ዘለኩም ምስእትዀኑ፡ ካብ’ቲ ህጹጽ ረድኤት ድዩስ ግዴታዊ ዝዀነ
ሕክምናዊ ክንክን ኣብ እትረኽቡሉ እዋን እትኸፍልዎ መጠን ዝዛይድ ገንዘብ ኣይክትከፍሉን ኢኹም።
ከቢድ ዝዀነ ሕክምናዊ ድዩስ ገንዘባዊ ግድል ብዘለዎ ኵነታት ምስእትሓልፉ ድማ፡ ኣብ እዋን ከቢድ ሓደጋ
ዝወሃብ ገንዘባዊ ሓገዝ ንኽትረኽቡ ተኽእሎ ኣሎ።
መመልከቲ እተቕርቡሉ ኣገባብ፦
ስፔክትሩም ሄልዝ፦
• ሓበሬታ ናብ ዝወሃበሉ ጣውላ ድዩስ ናብ ክፍሊ ህጹጽ ረድኤት ወይ ናብ ቤት-ጽሕፈት ምዝገባ ናይ ሆስፒታል
ስፔክትሩም ሄልዝ ብኣካል ብምኻድ፤ ማለት እንተላይ ናብ’ቲ ኣብ 100 Michigan, Grand Rapids, MI 49503
ዝርከብ ቀንዲ ህንጻ/ካምፓስ ብምቕራብ
• ናብ’ዚ ኣድራሻ እዚ ፖስታ ብምልኣኽ፦ Spectrum Health Butterworth Hospital Financial Counseling
Office, 100 Michigan, Grand Rapids, MI 49503
• በዚ ቍጽሪ ተሌፎን እዚ ብምድዋል፦ 1.844.838.3115
• ናብ’ዚ ገጽ መርበብ ሓበሬታ ብምእታው፦ http://www.spectrumhealth.org/financialassistance
• በዚ ኣድራሻ እዚ፡ ኣማኻሪ/ት ናይ ጉዳይ ገንዘብ ናብ ዝዀነ/ት ሞያዊ/ት ናይ ኢ-መይል መልእኽቲ ብምስዳድ፦
FinancialCounseling@spectrumhealth.org
ስፔክትሩም ሄልዝ ለይክላንድ፦
• ሓበሬታ ናብ ዝወሃበሉ ጣውላ ድዩስ ናብ ክፍሊ ህጹጽ ረድኤት ወይ ናብ ቤት-ጽሕፈት ምዝገባ ናይ ዝዀነ ይኹን
ሆስፒታል ስፔክትሩም ሄልዝ ለይክላንድ ብኣካል ብምኻድ፤ ማለት እንተላይ ናብ’ቲ ኣብ 1234 Napier Avenue, St.
Joseph, MI 49085 ዝርከብ ቀንዲ ህንጻ/ካምፓስ ብምቕራብ
• ናብ’ዚ ኣድራሻ እዚ ፖስታ ብምልኣኽ፦ Spectrum Health Lakeland, PO Box 410, St Joseph, MI 49085
• በዚ ቍጽሪ ተሌፎን እዚ ብምድዋል፦ 1.844.408.4103 - ኣማራጺ ቍ.-1
• ናብ’ዚ ገጽ መርበብ ሓበሬታ ብምእታው፦ https://www.spectrumhealthlakeland.org/patient-visitorguide/patient/billing/financial-assistance
• በዚ ኣድራሻ እዚ፡ ኣማኻሪ/ት ናይ ጉዳይ ገንዘብ ናብ ዝዀነ/ት ሞያዊ/ት ናይ ኢ-መይል መልእኽቲ ብምስዳድ፦
SHLfinancialcounseling@spectrumhealth.org
ቅዳሓት ሰነድ ፖሊሲ ኰነ መመልከቲ ቅጥዒ ብናጻ ንምርካብ፦
• ነዞም ኣብ ላዕሊ ተጠቒሶም ዘለዉ ኣድራሻታት ተጠቐሙ።
• ነዞም ኣብ ላዕሊ ተጠቒሶም ዝርከቡ ነቝጣታት መርበብ ሓበሬታ ብምጥቃም ወይ ጠለብ ብምቕራብ፡ ብኻልኦት
ቋንቋታት እተተርጐሙ ቅዳሓት ናይ’ዚ ፖሊሲ እዚ፡ ከምኡ’ውን ናይ’ዚ ጽማቝ ትሕዝቶ እዚን እቲ ቅጥዒ
መመልከትን ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።
ሓገዝ ክርከብ ዝከኣል እዩ፦
ንገንዘባዊ ሓገዝ ብዝምልከት መመልከቲ ንኸተቕርቡ፡ ኣማኸርቲ ናይ ጉዳይ ገንዘብ ዝዀኑ ሞያውያን ወይ ናይ ስነ-ሕጊ
ጠበቓታት ክሕግዙኹም ይኽእሉ እዮም። ብተሌፎን ወይ ኣብ’ቲ “መመልከቲ እተቕርቡሉ ኣገባብ” ዝብል ክፍሊ ተጠቒሶም
ብዝርከቡ ኣድራሻታት ክትውከስዎም ትኽእሉ ኢኹም። ብመገዲ ምቅይያር መድሕን ጥዕና (Health Insurance Exchange)
ወይ ፕሮግራማት ሕክምናዊ ሓገዝ ናይ ኣውራጃ ሚሺጋን (State of Michigan Medicaid programs) ገንዘባዊ ሸፈነ
ንኽትረኽቡ፡ ኣብ መስርሕ ምዝገባ እውን ክተሓጋገዙኹም ይኽእሉ እዮም።

