መጠቃለሊ ፖሊሲ ሓገዝ ገንዘብ

ተወሰኽቲ ሕቶታ ተሃልዮምኒ ምስመን ክራኸብ?

Yale New Haven Health ንዝተወሰኑ ሕሙማት ወጻእታት ሕክምና
ምኽፋል ክኸብዶም ከምዝኽእል ይርዳእ እዩ፡፡ እዙይ ምኽንያት ብምግባር
እዩ እውን ብዙሓት ዓይነት ፕሮግራማት ገንዘባዊ ሓገዛት ኣዳሊና
ክንሕግዝ ዝወሰና፡፡ እቶም ዝሓመሙ ሰባት ማመልከቻ ገንዘባዊ ሓገዝ
መሊኦምሓገዝ ከምዝደልዩ ክጥይቁ ትጽቢት ይግበረሎም፡፡

ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ፣ ናጻ ፖሊሲ ሓገዝ ገንዘብናን መመልከቲ
ቅጥዕን ውሰድ፣ ወይ ኣብ ምምላእ ማመልከቻ ሓገዝ ገንዘብን
ግልጋሎትን ሓገዝ ንምርካብ 855-547-4584 ደውል፡፡

ተወሳኺ ሓበሬታ ናይዚ ፕሮግራም
ዝተወሰነ ገንዘባዊ ደገፍ ዓራት

ናጻ ክንክን

ዝተወሰነ ገንዘባዊ ደገፍ ዓራት ዝረኽቡ ሰባት ረቋሕታት ሓገዝ ዘማልኡ
ግለሰባት ክተቅሙ ተባሂሎም ብናጻ ወይ ብውሑድ ዋጋ ንክዋሃቡ
ብርድኣታ ዝቀረቡ እዮም፡፤ እዞም ሓገዛት ክትረክብ እትኽእል ረቁሓታት
ኣማሊእኻ ብዝምልከቶ ኣካል ሓገዝ ገንዘብ የድልዮ እዩ ዝብል ውሳነ
ተወሲኑ ወጻኢታትካ ንምቅናስ ወይ ንምትራፍ እንተተወሲኑልካ እዩ፡፡
እቶም ሓገዛት መደቀሲ ዓራት ንምርካብ እዙይ ተባሂሉ ዝተቀመጠ
ዝተሓተ መጠን ኣታዊ የለን፡፡ ናይ ሓገዝ ፍቃድ ዝውሰን እቶም ጦቆምቲ
ኣካላት ጸገም ገንዘብ መሰረት ብምግባር ሕድሕድ ጉዳይ ብምግምጋም
እዩ፡፡ ማመልከቻ ሓገዝ ገንዘብ YNHHS ዝመልኡ ኩሎም ተሓከምቲ ኣብ
ሓገዝ ኣቅርቦት መደቀሲ ዓራት ጉዳዮም ክርአ እዩ፡፡

ዝስዕቡ ብምምላእ ንናጻ ክንክን ብቕዕቲ ክትኾኒ ትኽእሊ:
 ስድራቤትኪ ካብቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ ናይ ድኽነት ደረጃ
ካብ 2½ ዕጽፊ ወይ ማዕረ ዝትሕት ኣታዊ ምስ ዝህልወኩም፤
ከምኡውን
 ማመልከቻ ገንዘባዊ ሓገዝ ምስ እተቕርቡ

ዝቅንስ ክፍሊት ክንከን
ዝቅንስ ዋጋ ዘለዎ ግልጋሎት ክንክን ተጠቃሚት ክትኮኒ ትኽእሊ
እንድሕር:
 ስድራቤትኪ ካብቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ ናይ ድኽነት ደረጃ
ካብ 5½ ዕጽፊ ወይ ማዕረ ዝትሕት ኣታዊ ምስ ዝህልወኩም
 ናይ ውሕሰት ተጠቃሚ እንተ ኮይንኪ፤ ከምኡውን
 ማመልከቻ ገንዘባዊ ሓገዝ ምስ እተቕርቡ

ፕሮግራም “ኣነን ውላደይን” ሆስፒታል Yale New Haven

እዚ መደብ ኣብ ን ተሓከምቲ ሆስፒታል Yale New Haven ዘግልግል
እዩ፡፡ ግልጋሎታት ክትትል ቅድመ ወሊድ፣ እዋን ሕርስን ሕርስን
ዘማልአን፣ ከምኡውን ክትትል ድሕረ ወሊድ ዝፍቀደሎም ክዓ:
1. ኣብ New Haven ካውንቲ ነባሪ ተኾይንካ፡፡
2. ምንም ዓይነት ግልጋሎት ውሕሰት ጥዕና ዘይትጥቀም ተኾይንካ፡፡
3. ስድራቤትካ መንግስቲ ፌደራል ካብ ዘቀመጦ ዝተሓተ ናይ ድኽነት
ብርኪ ካብ 2½ ክልተዕጽፊ ወይ ማዕረ ኣታዊ ተሃልይዎም፡፡
4. ሐገዝ ጥዕና (Medicaid) ኣመልኪትካ ተቀባልነት ዘለዎ ውሳነ
ብጽሑፍ ተተዋሂቡካ፡፡

ዝቀያየር ክፍሊት ክንክን
ዝቀያየር ክፍሊት ዘለዎ ግልጋሎት ክንክን ተጠቃሚት ክትኮኒ
ትኽእሊ እንድሕር:
 ስድራቤትኪ ካብቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ ናይ ድኽነት ደረጃ
ካብ 5½ ዕጽፊ ወይ ማዕረ ዝትሕት ኣታዊ ምስ ዝህልወኩም
 ናይ ውሕስነት ተጠቃሚ እንተኮንካ፣ ከምኡውን
 ማመልከቻ ገንዘባዊ ሓገዝ ምስ እተቕርቡ

ኣብ መደምብ ኣነን ህጻነይን ሆስፒታል Yale New Haven ንምምልካት
ተወሳኺ ሓበሬታ ተደሊኻ፣ በይዛኻ ኣብ ማእኸል ደቂ ኣንስትዮ ዘለዋ
ተወከልትታትን ተመልከት ወይ cናብl 203-688-5470ደውል፡፡

ወትሩ ዝሕተቱ ሕቶታት
ናይዚ ፕሮግራም ተጠቃሚ ንኽትከውን እቲ ዝለዓለ ደረጃ
እቶትካ ክንደይ ክኸውን ኣለዎ?

ሆስፒታል Greenwich ናይ ተመላለስቲ ተሓከምቲ ክሊኒክ

ብዛዕብባዝለዓለ መጠን እቶት ናይ ነፍሲ ወከፍ ፕሮግራም ተወሳኺ
ሓበሬታ ንምርካብ፣ ኣብዚ ጽቐጥ
www.ynhhs.org/financialassistance.

ሆስፒታል Greenwich ናይ ተመላለስቲ ተሓከምቲ ክሊኒክ ን ኣባል ናይ
ክሊኒክ ንምኳን ዘመልከቱን ተቀባልነት ዝረኸቡን ግለ ሰባት ናይ ዋጋ
ቅናሰ ይገብር እዩ፡፡ እንተደኣ መድሕንዘይብልኩም፣ ከምኡውን ናይ
ስቴት ሓገዝ ብቑዕነት ዘይብልኩም (Medicaid)፣ተቐባልነት ክህልወም
ይኽእል፣ እንተደኣ፥
1. ነባሪ Greenwich ተኾይንኪ
2. ስድራኺ ካብቲ መንግስቲ ፌደራል ዘቀመጦ መጠን ድኽነት 4 ዕጽፊ
ወይ ማዕረ ኣታዊ ተሃልይዎም፡፡

ንገንዘባዊ ሓገዝ ዘብቅዕኪ ካልኦት መጠናኸርታት ኣለዉኺ ዶ?
ገንዘባዊ ሓገዝ ንምርካብ ብቁዕ ክትኮኒ ትኽእሊ ካብቶም
መጠናኸርታት ብተወሳኺ፣ እዋናዊ ዝኾነ ክፍሊት ወይ ናይ ኣሜሪካ
ዜግነት ንምርካብ ቆጸሮ ሒዝኪ ትርከቢ ክትኮኒ ኣለኪ፡፡

ብገንዘባዊ ሓገዝ ዝማልኡልኪ ነገራት እንታየይ እንታይ እዮም?

ፕሮግራማት ገንዘባዊ ሓገዛትና ኣብ Yale New Haven Health ዝወዕሉ
ናይ ሓደጋ እዋንን ካልኦት ወጻእታት ሕክምና ዘማልአ እዩ፡፡ ናብ መቅረብቲ
ግልጋሎት ዘራኽብ ሊንክ ኣብ www.ynhhs.org/financialassistance.

ንኽተመልክቲ ተወሳኺ ሓበሬታ ተደሊኺ በይዛኺ ናብ 203-863-3334
ደውሊ፡፡

ብዛዕባ እቲ መደብ መዘኻኸሪ

ንኽንደይ እዋን እየ እቲ ሓገዝ ዝረክብ?

ሓገዝ ገንዘብ ክረኽቡ ዝተፈቀደሎም ሰባት ንሓደጋ እዋንን ካካኦት
ዘድልዩ ናይ ሕክምና ወጻእታት ካብ ብመደብ መድሕን ዝሽፈነሎም
ተሓከምቲ ንላዕሊ ክኸፍሉ ኣይግበሩን፡፡ መጠቃለሊ ፖሊሲ ሓገዝ
ገንዘብን ቅጥዕን ሕጽረት ቋንቋ እንግሊዘኛ ንዘለዎም ሰባት፣ ትርጉም
ፖሊሲ ሓገዝ ገንዘብና ተዳልዩ ኣሎ፡፡

ናይ ናጻ ፣ ቅናሽ ግልጋሎት ወይ ዝቀያየር ክንክን ምስተፈቀደልካ፣
ካብታ ዘመልከትካላ ዕለት ጀሚራ ን 12 ኣዋርሕ ተጠቃሚ ክትኮን
ኢኻ፡፡

ዘመልከትክዎ ተቀባልነት ምርካቡን ዘይምርካቡን ብምንታይ
እየ ክፈልጥ?
ንዝቀርቡ ኩሎም ኣመልከትቲ ብጽሑፍ መልሲ ክንህብ ኢና፡፡
ዘመልከትካዮ ተቀባልነት ተዘይረኺቡ፣ ኣብ ደስዝበለካ እዋን ደጊምካ
ክተምልክት ትኽእል ኢኻ፡፡ ተወሰኽቲ ኣቅርቦት ናጻ ዓራታት በብዓመቱ
ይቀርቡ እዮም፡፡
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ሓገዝ ገንዘብ ንምርካብ ብኸመይ የምልክት?

እዞም ዝስዕቡ ሰነዳት ከም መረጋገጺ ኣታዊ
የገልግሉ፡

ምምልካት ሓገዝ ገንዘብ ቀሊል ንምግባር፣ Yale New Haven ዳርጋ
ንኹሎም መደባት ሓገዝ ገንዘብ ሓደ ዓይነት ማመልከቻ እዩ ዝጥቀም፡፡
ንምምልካት፣ ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ከይድታት ምላእ፡፡

Yቅዳሕ እዞም ሰነዳት ከም መረጋገጺ
ኣታዊ ኮይኖም ከገልግሉ ኣታሒዝካ
ክትልእኾም ትኽእል: (እዞም ሰነዳት ካብ

ብርኪ 1: እቲ ማመልከቻ ምላእ፡፡

በይዛኻ ኩሎም እቶም ሕቶታት መሊስካ ኣብቲ ማመልከቻ ፌርማን
ዕለትን ጽሓፍ፡፡ እቲ ሕቶ ንስድራቤትካ ዘይምልከት ተኾይኑ፣ ኣብቲ
ዝቀረበ ጥርሑ ዘሎ ቦታበይዛኻ “N/A” ኢልካ ጽሓፍ ፡፡

ኣታዊ ስድራቤትካ
ካብ…

ብርኪ 2: መረጋገጺ ኣታዊ ምስ እቲ ማመልከቻ ኣተሓሒዝካ ልኣኽ
መረጋገጺ ኣታዊ ዝብሃል እዚ ማመልከቻ ኣብ እትመልአሉ እዋን ኣታዊ
ስድራቤትካ ክንደይ ከምዝኾነ ዝገልጽ ሰነድ እዩ፡፡ ዘድልዩ ሰነዳት እንታይ
ከምዝኾኑ ንምርኣይ ኣብ የማናይ ሸነኽ ዘሎ ሰንጠረጅ ተመልከት፡፡

ብርኪ 3: እቲ ማመልከቻ ብኣካል ወይ ብኢንተርኔት ልኣኮ፡፡
በይዛኻ ዞም ዝስዕቡ ኣማልእ:
1. ፌርማን ዕለትን ዘለዎ እተመልክተሉ ማመልከቻ
2. ናይ ኣታዊ መረጋገጺ

ክፍሊት




ክልተ (2) ናይ ቀረባእዋን ክፍሊት ወይ
ኣርማ ትካል ዘለዎ ካብቲ ትካልካ ክንደይ
ስዓታት ከምትሰርሕን ድሕሪ ታክስ
ብስዓት ክንደይ ክምትኽፈልን ዝገልጽ
ደብዳቤ

ካብ ናይ ግልኻ ስራሕ
ትረኽቦ ኣታዊ



መብዛሕትኦም ናይ ቀረባ እዋን ፌደራል ናይ
እቶት ግብሪ መፍለጢ (ብኣኻ ክፍረም ኣለዎ)



ናይ ቀረባ እዋን ደብዳቤ ጥቅማጥቅሚ፣
ወይ
ጥቅማጥቅሚ ዝገልጽ፣ ወይ
ቸክ

(ብስዓት ክፍሊት ትረኽበሉ
ስራሕ ተሃሊዩካ)

ብመልእኽቲ ኢንተርኔት:
Yale New Haven Health
SBO, Attn: Financial Assistance
PO BOX 1403
New Haven, CT 06505

6 ወርሒ ንላዕሊ ዝኾኖም ክኾኑ
ኣይግባእን፣ ካብ ናይ ድሕሪ ታክሲ ዘለዉ
ኣታውታት ወጻኢ ዘለዉ ማለት እዩ፣
ንሳቶም ካብኡ ንላዕሊ ዝጸንሑ ክኾኑ
ስለዝኽእሉ ፡፡)

(ናይ ባዕልኻስራሕ ትሰርሕ
ተኾይንካ)

ጥቕማጥቕሚ
(ማሕበራዊ ውሕሰት፣ካብ
ስራሕ ምቅናስ፣ ከሕሳ
ስራሕ፣ ስራሕ ስእነት፣
ጥሮታ፣ ካብ ስራሕ
እንትትፋኖ ዝወሃብ
ጥቅሚ፣ SSI፣ ናይ ቆልዓ
ቀለብ)

ብኣካል:
ኣብ ታሕቲ ኣብ ዝርከብ ኣድራሻና ጎብንዩና:
Bridgeport Hospital
267 Grant Street, Bridgeport, CT
Bridgeport Hospital – Milford Campus
300 Seaside Ave, Milford, CT
Greenwich Hospital
5 Perryridge Road, Greenwich, CT






ካብ ክራይ ዝርከብ
ኣታወ

Lawrence + Memorial Hospital
365 Montauk Avenue, New London, CT



Westerly Hospital
25 Wells Street, Westerly, RI


Yale New Haven Hospital
20 York Street, New Haven, CT

ወለድ፣ ናይ ትርፊ
ክፍሊት፣ ክፍሊት ኣበል

Yale New Haven Hospital –
St. Raphael Campus
20 York Street, New Haven, CT

ንዝበለጸ ሓበሬታ፣ ቅዳሕ ፖሊሲ ገንዘባዊ ሓገዝ
ብናጻ ውሰዱ፣ ወይ ማምልከቻ ንምምላእ ሓገዝ
ንምርካብ

ኣታዊ ተዘይሃልዩካ

ብስልኪ:
855-547-4584






መጠን ክራይን ሊዝን ዘርኢ ቅዳሕ ወይ
ናይ ጽሑፍ መግለጺ፣ ወይ
በብዓመቱ ካብ ክራይ ክንደይ ኣታዊ
ከምትረክብ ዝገልጽ ባዕልኻ ዝጸሓፍካዮ
ጽሑፍ
ናይ ቀረባ እዋን ናይ ፌደራል ታክሲ
ዝኸፈልካሉ መረጋገጺ፣ ወይ
ካብ ትካላት ገንዘብ መጠንን ድግግምን
ክፍሊት ከምኡ እውን ኣብዚ ዓመት እዚ
ዝተኸፈለ መጠን ዘርኢ መግለጺ ሒሳብ

ካብ ዝሕግዘካ ሰብ ደብዳቤ፣ ወይ
ዝሕግዘካ ሰብ እንተዘይሃልዩ፣ ኣብዚ
ሕዚ እዋን ዘሎ ኩነታት ኣታዊኻ ዝገልጽ
ፌርማን ዕለትን ዘለዎ ደብዳቤ ልኣኽ

ሰኑይ-ዓርቢ 7:30am – 5:00pm

ብኢንተርኔት:
www.ynhhs.org/financialassistance
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መመልከቲ ማመልከቻ ፕሮግራም ሓገዝ ገንዘብ
Yale New Haven Health ንመብዛሕትኦም ፕሮገግራማት ሓገዝ ገንዘብ ሓደ ዓይነት ማመልከቻ እዩ ዝጥቀም፡፡ እዚ
ማመልከቻ ብምምላእኻ ተጠቃሚ ናይ ናጻ ግልጋሎት፣ ቅናሽ፣ዝቀያየር መጠን ክንክን ከምኡውን ኣቅርቦት መደቀሲ
ዓራት ተጠቃሚ ትኸውን፡፡ ኣብ ሓገዝ ገንዘብ ብኸመይ ክተመልክት ከምዘለካ መምርሕታት ንምርኣይ፣ በይዛኻ ኣብ
ገጽ 2 ዘሎ ርአይ፡፡ ብዛዕባ እዚ መልከቲ ማመልከቻ ሕቶ ተሃልዩካ፣ ናብ 855-547-4584 ደውሉልና፡፡

1. ሓበሬታ ተሓካሚ:
ሽም ኣቦ ሓጎ

ሽም

ኣድራሻ ከባቢ

ዝተወለደሉ ዕለት

ከተማ

ዚፕ ኮድ

ቁጽሪ

ቴሌፎን
ቁጽሪ ሰነድ ኩነታት ጥዕና(ተሃልዩኪ)

2. ስድራቤት ዝምልከቱ ሓበሬታታት: ኣባላት ስድራኽን/ወይ ምሳኺ ተጸጊዖም ዝነብሩ ቆልዑ ተሃልዮም ግለጺ፡፡ ዘይተመርዓኽዮም
ኣጋራትኪ ኣይምልከትን ተወሳኺ ቦታ ዘድሊ ተኾይኑ፣ በይዛኺ ካልእ ዓርሱ ዝኻኣለ ወረቀት ኣተሓሕዚ፡፡

ፕሮግራም ሓገዝ ገንዘብ YNHH

ሽም ኣባል ስድራቤት

ምስ ኣመልካቲ ዘለዎ ዝምድና

ዝተወለደሉ ዕለት

3. ኩነታት ኣታዊ:
ናትክን ናይ መጻምድኽን ፍልፍል ኣታዊ ዝምልከቱ ሐበሬታታት ኣማልኢ፡፡ ናትክን ናይ መጻምድኽን ኣታውታት ዝምልከቱ
ሓበሬታታት ክተቅርቢ ኣለኪ፡፡ ፍልፍል እቶት ክኾኑ ዝኽእሉ: ማዓልታዊ/ወርዓዊ ክፍሊት፣ ኣበል፣ ማሕበራዊ ውሕሰት፣ ናይ ስእነት ስራሕ ጥቅሚ፣
ካብ ክራይ ዝርከብ ኣታዊ፣ ካሕሳ፣ መዕበይ ቆልዑ፡፡ ኣታዊ ተዘይሃልዩኪ፣ ምስቲ እተመልክትዮ ደብዳቤ ሓገዝ ኣተሓሕዚ፡፡ (ኣብ ገጽ 2 ዘለዉ
መምርሕታት ተመልከቲ)
ሽም ኣባል ስድራቤት

ፍልፍል ኣታዊ

ስራሕ ዘይብሉ /

ቅድሚ ግብሪ ዘሎ ኣታዊ

ኣታዊ የብለይን

$________________________
በብሰሙኑ

በብክልተ ሰሙኑ

በብወርሑ

$_________________________
በብሰሙኑ

በብክልተ ሰሙኑ

በብወርሑ

$_________________________
በብሰሙኑ

በብክልተ ሰሙኑ

በብወርሑ
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4. ውሕሰት ጥዐዕና:
ሰላም፡፡

ኣብ ዝኾነ ፖሊሲ ውሕሰት ጥዕና ኣለኪ ዶ፣ Medicare ወይ Medicaid ሓዊሱ፣ ወይ ካብ ካልእ ሃገር ሽፋን ተሃልዩኪ?
እወ

የብለይን

መልስኺ እወ እንተኾይኑ፣ በይዛኺ ቅዳሕ ቅድሚትን ድሕሪትን ካርዲ ውሕሰትኪ ኣብቲ ቅጺ ኣተሓሕዚ ወይ እዞም ዝስዕቡ ምልኢ:
ፖሊሲ ዘለዎ ኣካል:

ውሃቢ ውሕሰት:

ቁጽሪ እቲ ፖሊሲ:

ፖሊሲ ዘለዎ ኣካል:

ውሃቢ ውሕሰት:

ቁጽሪ እቲ ፖሊሲ:

I

5. በይዛኺ ቅድሚ ምፍራምኪ ብጥንቃቀ ኣንብብዮ
ኣብ ታሕቲ ፌርማይ ብምዕራፈይ፣ ኣብዚ ቅጺ ዘማላእኽዎም ኩሎም ሓበሬታታትን ሰነዳትን ሓቂ ምኳኖም የረጋግጽ፡፡

ፕሮግራም ሓገዝ ገንዘብ YNHH



ዝኾነ ይኹን ኣብዚ ቅጺ ዝቀረበ ዝተስሓሓተ፣ ዘይተማልአ፣ ወይ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ካብቲ ፕሮግራም ሓገዝ ገንዘብ ወጻኢ ክገብረኒ ከምዝኽእል
ይርዳእ እየ፡፡



Yale New Haven Health እቶም ዝቀረቡ ሓበሬታታት ከረጋግጸለይ ፍቃድ ሂበ እየ፡፡



Yale New Haven Health ኣብ ክንዳይ ጸብጻብ ልቃሕ ክሓተለይ ፍቃድ ሒበዮ እየ፡፡



ካብ ናይ ቤት ፍርዲ ክርክር፣ ካብ በዚ ግልጋሎት ዝሽፈኑ ውጻእታትን ሓዊሱ ዝኾነ ይኹን ክፍሊት ተረኺበ፣ ሙሉእ ወጻእታት ሓገዝ ገንዘብ ክመልስ
ተስማዕሚዐ ኣለኹ፡፡



ኣብ ግቡእነት ሓገዝ ገንዘብ ዝኾነ ይኹን ለውጢ እንተሃልዩ ን Yale New Haven Health ከፍልጥ ከምዘለኒ ይስማዕማዕ፡፡



ምስ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ተተሓሒዙ ዘመልክቶ ዘለኹ፣ ሚስጥራውነቱ ዝተሓለወ ሓበሬታ ጥዕና (እቲ ስምምዕነት ኣብ HIPAA
Privacy Rule, 42 CFR ክፍሊታት 160 እስካብ 164 ከምዝተጠቀሰ) Yale New Haven Health ይግብአንን ኣይግብአንን ንምውሳን
ክሪኦ ከምዝኽእል ይግንዘብ እየ፡፡



እቲ ትካል ናዓይ ዝምልከቱ ሚስጥራዊ ሰነዳት እንትትርእይ፣ኣብ ፖሊሲ ናጻነት ግላውነት HIPAA ከምዝተገለጸ ክፍሊት ንምፍጻም ጽራሕ ከምዝኾነ
ይርደአኒ እዩ፡፡

ፌርማ ሕጋዊ ሓብሓቢ ንምኳን ዘመልክት ዘሎ ኣካል

ዕለት

ሽም ሕጋዊ ሓብሓቢ ንምኳን ዘመልክት ዘሎ ኣካል

መረጋገጺ መጠን ኣታዊ ወይደብዳቤ ሓገዝ ምስቲ እትመልኦ ቅጺ ምትሕሓዝካ ከይትርስዕ፡፡
እቲ ዝመላእኽዩ ቅጺ ብኢሜይል ልኣኽዮ፣ ናብ:
Yale New Haven Health
SBO, Attn: Financial Assistance
PO BOX 1403,
New Haven, CT 06505
4
F6304 -Tigrinya
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