
 Westfield Memorialمقتضیات اضافی و جداگانه برای کمک هسینۀ بیمارستان : Eپینىشت 

 رویۀ ارائۀ درخىاست 

 %101ترای تیماراوی کً درآمذ آوٍا تیه .  تخطیذي خُاٌذ ضذ100% یا کمتر از معیار خط فقر فذرال تاضذ، مثلغ تذٌی آوٍا تً طُر %100تیماراوی کً درآمذ آوٍا 

-دارایی.  استر وظر گرفتً ضذيد (MPA)تخفیف ترای حذاکثر مثلغ پرداختی % 95تا % 85 معیار خط فقر فذرال تاضذ، طرحی تا حالت ضیة دار ضامل %300تا 

ومُوٍٍایی از داراییٍا کً در وظر گرفتً ومیطُوذ عثارتىذ از محل سکُوت اصلی فرد، داراییٍای . ٌای تیمار در تعییه میسان درآمذ َی در وظر گرفتً وخُاٌذ ضذ

مُجُد در حساب تذَن مالیات یا حساب پس اوذاز تازوطستگی مطاتً، حساب پس اوذاز کالج، یا خُدرَیی کً تیمار یا افراد درجً یک خاوُادۀ َی تً طُر دائم از آن 

 . استفادي میکىىذ

  در وطریۀ رسمی فذرال چاپ ضذي است  20-01-2022 کً در تاریخ 2220معیار خط فقر فذرال سال 

[FR Doc. 2022-01166 Filed 01-20-22: 8:45 am] 

 میسان درآمذ  تخفیف% 100

 

   میسان درآمذ  تخفیف % 95

 %100 تعذاد افراد خاوُار 

 

 %150 %101 تعذاد افراد خاوُار 

1 $13,950.00 

 

1 $14,089.50 $20,925.00 

2 $18,310.00 

 

2 $18,493.10 $27,465.00 

3 $23,030.00 

 

3 $23,260.30 $34,545.00 

4 $27,750.00 

 

4 $28,027.50 $41,625.00 

5 $32,470.00 

 

5 $32,794.70 $48,705.00 

6 $37,190.00 

 

6 $37,561.90 $55,785.00 

7 $41,910.00 

 

7 $42,329.10 $62,865.00 

8 $46,630.00 

 

8 $47,096.30 $69,945.00 
 

   میسان درآمذ  تخفیف % 90

 

   میسان درآمذ  تخفیف % 85

 %250 %151 تعذاد افراد خاوُار 

 

 %300 %251 تعذاد افراد خاوُار 

1 $21,064.50 $34,875.00 

 

1 $35,014.50 $41,850.00 

2 $27,648.10 $45,775.00 

 

2 $45,958.10 $54,930.00 

3 $34,775.30 $57,575.00 

 

3 $57,805.30 $69,090.00 

4 $41,902.50 $69,375.00 

 

4 $69,652.50 $83,250.00 

5 $49,029.70 $81,175.00 

 

5 $81,499.70 $97,410.00 

6 $56,156.90 $92,975.00 

 

6 $93,346.90 $111,570.00 

7 $63,284.10 $104,775.00 

 

7 $105,194.10 $125,730.00 

8 $70,411.30 $116,575.00 

 

8 $117,041.30 $139,890.00 
 

 

 

 

 .  اضافً وماییذ4720$ وفر، تً ازای ٌر وفر اضافً مثلغ 8خاوُارٌای تیص از /در مُرد خاوُادٌٍا* 



  (قسطی)طرحهای بازپرداخت 

ایه طرحٍای تازپرداخت تا تُجً تً .  استفادي ومایذWestfield Memorialتیمار میتُاوذ در صُرت تاییذ از طرحٍای تازپرداخت ترای خذمات تیمارستان 

ٌیچ تٍرٌای تً صُرتحساب تیمار افسَدي . ضامه َی تجاَز وخُاٌذ کرد/ درآمذ واخالص ماٌیاوۀ تیمار10%معیارٌای صىعت تٍذاضت َ درمان طراحی ضذٌاوذ َ از 

 .  طرحٍای تازپرداخت فُری َجُد وذاردWestfield Memorialدر تیمارستان . وخُاٌذ ضذ

 ارائۀ صىرتحساب و وصىل مطالبات 

-ومیاز جملً فرَش اجثاری یا مصادرۀ محل سکُوت اصلی تیمار  (ECA) دست تً اقذامات فُقالعادي جٍت َصُل مطالثات Westfield Memorialتیمارستان 

 . زوذ

 

 

 

 


