•

Արեւմտահայերէն

Օգնութիւն՝
վճարելու համար
ձեր բժշկական
ծախսերը

•

Պարզեցուած Չինարէն

•

Անգլերէն

Նիւթական օգնութեան ծրագիր

•

Եւրոպական Ֆրանսերէն

•

Գերմաներէն

•

Հմօնկերէն

•

Ճափոներէն

•

Քորեերէն

•

Ռուսերէն

•

Սպաներէն

•

Թակալօկ

•

Վիեթնամերէն

Սոյն պրօշիւրը կրնաք
ունենալ հետեւեալ
լեզուներով`

Նիւթական
օգնութեան ծրագիր
(Financial Assistance Program)
AdventistHealth.org/FAP
1-844-827-5047
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• Եթէ ձեր տարեկան եկամուտը ներկայիս
Աղքատութեան Դաշնակցային Ուղենիշին
200%-էն աւելի է, դուք կրնաք ձեր ծախսերուն
մասնակի զեղչի իրաւունքը ունենալ:

Ինչպէ՞ս դիմեմ օգնութիւն ստանալու համար:

Adventist Health-ի մէջ մենք առաւելագոյն
չափով կը ջանանք օգնել ձեզի, որ առողջ
մնաք: Ատիկա կը նշանակէ օգնութիւն
տրամադրել, եթէ դուք ձեր բժշկական
ծախսերը վճարելու դժուարութիւն ունենաք:
Դուք միշտ պէտք է կարենաք բժշկական
խնամք ստանալ, նոյնիսկ եթէ կը կարծէք, թէ
չէք կրնար վճարել:
Օգնութեան իրաւունք կրնա՞մ ունենալ:
Գիտնալու համար, թէ կրնա՞ք ձեր բժշկական
ծախսերը վճարելու համար օգնութեան իրաւունք
ունենալ, նիւթական օգնութեան դիմումնագիր
լեցուցէք: Դուք կրնաք դիմումնագիրը լեցնել
խնամք ստանալու ատեն կամ ստացագիրը
ստանալէն ետք: Դիմումնագիրին մէջ ձեր
ներկայացուցած տեղեկութիւնը կը գործածենք
որոշելու համար, թէ ձեր պիլի վճարման ժամանակ
օգնութիւն ստանալու իրաւունք ունի՞ք, թէ ոչ:
Ընդհանրապես՝
• Եթէ ձեր տարեկան եկամուտը ներկայիս
Աղքատութեան Դաշնակցային Ուղենիշի (Federal
Poverty Guideline) 200%-ին հաւասար կամ
անկէ պակաս է, դուք կրնաք ձեր ծախսերուն
ամբողջական զեղչի իրաւունքը ունենալ:

Սոյն սեղմագիրին պատճէնը, նաեւ մեր նիւթական
օգնութեան քաղաքականութեան եւ զանազան
լեզուներով դիմումնագիրներ կրնաք ձեռք անցնել ձրի՝
1. Երթալով արձանագրութեան բաժին
2. Այցելելով մեր համացանցը
(AdventistHealth.org/FAP)
3. Հեռաձայնելով՝ 1-844-827-5047
4. Գրելով մեզի՝
Adventist Health
ATTN: Financial Assistance Program
PO BOX 619002
Roseville, CA 95661
Մենք ձեզի կ՛օգնենք դիմումնագիրը լեցնելու –
միայն հարցուցէք: Երբ վերջացնէք լեցնելը, զայն
ներկայացուցէք հիւանդանոցի արձանագրութեան
պաշտօնեային կամ ղրկեցէք վերի հասցէին:

Ինչպէ՞ս կ՛որոշէք իմ առնելիք նիւթական
օգնութեանս չափը:
Ձեր վճարումին համար ստանալիք օգնութեան
չափը կախում ունի ձեր նիւթական կարիքէն:
Երբ որ օգնութեան իրաւունք ունենաք, մենք
ապահովագրութիւն ունեցող բոլոր հիւանդներուն
վճարելիք գումարին չափը կը գործածենք
որոշելու համար, թէ որքա՞ն պիտի վճարէք
շտապօգնութեան եւ անհրաժեշտ բժշկական
խնամքի համար:

