
 Westfield Memorialمقتضیات اضافی و جداگانه برای کمک هزینۀ بیمارستان  :Eنوشت پی

 رویۀ ارائۀ درخواست 

 %101ها بین بیمارانی که درآمد آنبرای بخشیده خواهد شد.  100ها به طور %یا کمتر از معیار خط فقر فدرال باشد، مبلغ بدهی آن %100ها بیمارانی که درآمد آن

-داراییاست.  ر نظر گرفته شده( دMPAتخفیف برای حداکثر مبلغ پرداختی ) %95تا  %85با حالت شیب دار شامل  طرحیمعیار خط فقر فدرال باشد،  %300تا 

های اصلی فرد، دارایی شوند عبارتند از محل سکونتدر نظر گرفته نمیها که هایی از داراییهای بیمار در تعیین میزان درآمد وی در نظر گرفته نخواهد شد. نمونه

مشابه، حساب پس انداز کالج، یا خودرویی که بیمار یا افراد درجه یک خانوادۀ وی به طور دائم از آن بازنشستگی  پس اندازبدون مالیات یا حساب  موجود در حساب

 کنند. استفاده می

  ل چاپ شده استدر نشریۀ رسمی فدرا  29-01-2021که در تاریخ  2020معیار خط فقر فدرال سال 
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 میزان درآمد تخفیف % 100

 

   میزان درآمد تخفیف  % 95

 %100 تعداد افراد خانوار 

 

 %150 %101 تعداد افراد خانوار 

1 $12,880.00 

 

1 $13,008.80 $19,320.00 

2 $17,420.00 

 

2 $17,594.20 $26,130.00 

3 $21,960.00 

 

3 $22,179.60 $32,940.00 

4 $26,500.00 

 

4 $26,765.00 $39,750.00 

5 $31,040.00 

 

5 $31,350.40 $46,560.00 

6 $35,580.00 

 

6 $35,935.80 $53,370.00 

7 $40,120.00 

 

7 $40,521.20 $60,180.00 

8 $44,660.00 

 

8 $45,106.60 $66,990.00 
 

   میزان درآمد تخفیف  % 90

 

   میزان درآمد تخفیف  % 85

 %250 %151 تعداد افراد خانوار 

 

 %300 %251 تعداد افراد خانوار 

1 $19,448.80 $32,200.00 

 

1 $32,328.80 $38,640.00 

2 $26,304.20 $43,550.00 

 

2 $43,724.20 $52,260.00 

3 $33,159.60 $54,900.00 

 

3 $55,119.60 $65,880.00 

4 $40,015.00 $66,250.00 

 

4 $66,515.00 $79,500.00 

5 $46,870.40 $77,600.00 

 

5 $77,910.40 $93,120.00 

6 $53,725.80 $88,950.00 

 

6 $89,305.80 $106,740.00 

7 $60,581.20 $100,300.00 

 

7 $100,701.20 $120,360.00 

8 $67,436.60 $111,650.00 

 

8 $112,096.60 $133,980.00 
 

 

 

 

 اضافه نمایید.  4480$نفر، به ازای هر نفر اضافه مبلغ  8ها/خانوارهای بیش از مورد خانواده* در 



 قسطی( )های بازپرداخت طرح

های بازپرداخت با توجه به این طرح استفاده نماید. Westfield Memorialهای بازپرداخت برای خدمات بیمارستان تواند در صورت تایید از طرحبیمار می

ای به صورتحساب بیمار افزوده هیچ بهرهدرآمد ناخالص ماهیانۀ بیمار/ضامن وی تجاوز نخواهد کرد.  10اند و از %معیارهای صنعت بهداشت و درمان طراحی شده

 های بازپرداخت فوری وجود ندارد. طرح Westfield Memorialنخواهد شد. در بیمارستان 

 ارائۀ صورتحساب و وصول مطالبات 

-نمیاز جمله فروش اجباری یا مصادرۀ محل سکونت اصلی بیمار ( ECAالعاده جهت وصول مطالبات )دست به اقدامات فوق Westfield Memorialرستان بیما

 زند. 

 

 

 

 


