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ናይ አገልግሎት ቦታ፥  
መሻርኽቲ ኣገልግሎት ንግዲ 

YALE NEW HAVEN ናይ ጥዕና ሲስተም
ፖሊሲታትን ከይድታትን 

ኣርእስቲ፥ ፕሮግራም ሓገዝ ገንዘብ ፖሊሲ 
 
ዝጸደቐሉ ዕለት፥ 09/20/2013 ዘጽደቖ ኣካል፥ YNHHS ናይ ሕድሪ ኣማኸርቲ 

 
ኣብ ግብሪ ዝውዕለሉ ዕለት፥ 09/20/2013   
1/1/2017 Lawrence + Memorial 
Hospital ከምኡ ውን Westerly Hospital  
 

ገምጋም/ምምሕያሽ ዝተገብረሉ ዕለት፥ 01/21/2015, 09/30/2016, 
12/16/2016, 6/1/2017, 7/15/2018, 6/15/2020, 01/27/2021 

ምክፍፋል፥ MCN ፖሊሲ ኣማሓዳሪ  ፖሊሲ ደረጃ (I ወይ II) ደረጃ I 
 

መተካእታታት፥  
Yale New Haven ሆስፒታል ፕሮግራም ሓገዝ ገንዘብ ንኣገልግሎታት ሆስፒታል (NC:F-4)  
Bridgeport ሆስፒታል ፕሮግራም ሓገዝ ገንዘብ ንኣገልግሎታት ሆስፒታል (9-13)  
Greenwich ሆስፒታል ሓፈሻዊ መግለጺ ፕሮግራም ሓገዝ ገንዘብ ንኣገልግሎታት ሆስፒታል  
Lawrence + Memorial ሆስፒታል ከምኡ ውን Westerly ሆስፒታል ናይ ተራድኦ ክንክን, ሓገዝ ገንዘብ, ናጻ ናይ መደቀሲ ፋንድ 
ፖሊሲ  

 
ዕላማ 
Yale New Haven Health (“Yale New Haven Health” ወይ ድማ “YNHHS”) ብቑዓት ንዝኾኑ ውልቀሰባት ናይ 
ገንዘብ ድጋፍ ብምሃብ ኣድላይ ዝኾነ ናይ ሕክምና ክንክን ኣብ ምቕራብ ድልው እዩ። ናይዚ ገንዘባዊ ድጋፍ ፖሊሲ (FAP) 
ዕላማታት፥ 
1. ኣብ ትሕቲ FAP እንታይ ዓይነት ናይ ገንዘብ ድጋፍ ከምዝርከብ ግለጽ፡ 
2. መግለጺ ናይ ገንዘብ ድጋፍ ንምርካብ ብቑዕ ዝኾነን ብኸመይ ከም ዘመልክትን; 
3. ኣብ ህጹጽ ኩነታት ወይ ካልኦት ኣድለይቲ ናይ ሕክምና ክንክን FAP-ብቑዓት ዝኾኑ ተሓከምቲ ናይ ተሓካማይ ወጻኢታት 

ብኸመይ ከምዝሕሰብን መብርሂ ምሃብ፡ 
4. ኣብ FAP ሽፋን ዘለዎምን ዘይብሎምን ኣቕረብቲ መን ምዃኖም ምልላይ፡ 
5. ኣብ ብ YNHHS ቅገልግሎት ዝረኽቡ ማሕበረሰብ ነዚ FAP ብሰፊሑ ንምውዕዋዕ ናይ YNHHS ሆስፒታላይ 

ዝወስድኦም ስጉምትታት መብርሂ ምሃብ፡ ከምኡ ውን 
6. ክፍሊት-ዘይብሉ ናይ Yale New Haven Health ፋክቱራት እንታይ ዓይነት ናይ ምእካብ ስጉምትታት ክውሰድ 

ከምዝኽእል ምግላጽ። 
 
ተፈጻምነት 
እዚ ፖሊሲ ንነፍሲወከፍ ፍቓድ ዘለዎ ምስ YNHHS ዝተእሳሰረ ሆስፒታል ዝምልከት እዩ፣ እዚእቶም ድማ Bridgeport ሆስፒታል 
(“BH”), Greenwich ሆስፒታል (“GH”), Lawrence + Memorial ሆስፒታል (“LMH”), Yale New Haven 
ሆስፒታል (“YNHH”) ከምኡውን Westerly ሆስፒታል (“WH”) (ኩለን “Hospital”) የጠቓልል። ብተወሳኺ፣ እቲ ናይ 
ፋይናንሳዊድጋፍ ፕሮግራም፣ Northeast Medical Group፣ ናይ Visiting Nurse Association of Southeastern 
Connecticut፣ ከምኡ’ውን Home Care Plus ይኽተልዎ እዮም። 



ናይ ሰነድ ቁጽሪ፥ 2296  ዝተሓደሰሉ. 01/27/2021 

 
ፖሊሲ 
 
1. ዝምልከታ ጸሓፊ ናይ YNHHS ላዕለዋይ ምክትል ፕረዚዳንት፣ ፋይናንስ ወይ ድማ እሱ ዝወከሎ ናይ YNHHS FAP ይቆጻጸር። 
 
2. ዝርግሐን ናይ ኣቕራቢ ዝርዝርን 

 
A. ናይ ህጹጽ እዋንን ካልኦት ኣድለይቲ ናይ ሕክምና ክንክንን። እዚ FAP ንደቂሶም ዝሕከሙን እናተማላለሱ ዝሕከሙን 
ሓዊሱ፣ ናይ ህጹጽ እዋንን ካልኦት ኣድለይቲ ናይ ሕክምና ክንክንን ብሆስፒታል ዝተገብረ ወጻኢታት ይምልከት። እቲ FAP 
ነዞም ዝስዕቡ ኣየጠቓልልን፥ (a) ናይ ግሊ ክፍሊ ወይ ናይግሊ ነርሳት; (b) ንሕክምና ኣድለይቲ ዘይኮኑ ኣገልግሎታት; ከም 
ብድሌት ዝግበሩ ናይ ኮስመቲክ መጥባሕታዊ ሕክምና ሓዊሱ (c) ካልኦት ኣብ ግምት ዝኣትዉ ናይ ድሌት ክፍሊታትከም ናይ 
ቴሌቭዥንን ናይ ቴሌፎን ክፍሊታት፣ ከምኡውን (d) ካልኦት ኣብዚ ፖሊሲ ብግቡእ ዘይተገልጹ ምንካይ ዋጋን ቅነሳታታን። 
 

B. ናይ ኣቕራቢ ዝርዝር። ኣብ ሆስፒታል ናይ ህጹጽ እዋንን ካልኦት ኣድለይቲ ናይ ሕክምና ክንክንን ከቕርቡ ናይ ዝኽእሉ ዝርዝር 
ኣቕረብቲ ኣብዚ ዝስዕብ ክርከብ ይኽእል: 
https://wwwynhh.org/~/media/files/ynhhs/forms/financial/011117/ynhh_fap_policy_list_2017.pdf  
 
እዚ ዝርዝር እቲ ኣቕራቢ ኣብ ትሕቲ FAP ሽፋን ከምዘለዎን ዘይብሉን የመልክት። እቲ ኣቕራቢ ኣብ ትሕቲ FAP ሽፋን 
እንተዘይብሉ፣ ተሓከምቲ ምስቲ ኣቕራቢ ቤት ጽሕፈት ብምርኻብ እቲ ኣቕራቢ ናይ ገንዘብ ድጋፍ የቕርብ እንተኾይኑ 
ከምኡውን ናይቲ ኣቕራቢ ናይ ገንዘብ ድጋፍ ፖሊሲ እንታይ ከም ዝመስል ክሓቱ ይግባእ።  
 

C. ምስ EMTALA ዘሎ ስምረት። ሆስፒታላት ብመሰረት ፖሊሲታቶም ምስቲ ናይ ህጹጽ እዋን ሕክምና ክንክን ከምኡውን 
ንጡፍ ሕርሲ ሕጊ (EMTALA) ክሰማምዑ ይግባእ ከምኡውን ሓደ ውልቀሰብ ናይ ህጹጽ እዋን ሕክምናዊ ክንክን 
ንምርካብ ዘተዓናቕፉ ንጥፈታት ካብ ምስታፍ ክኽልከሉ ይግባእ። እዚ FAP ኣብ ትሕቲ EMTALA ዝርከብ ናይ ህጹጽ 
እዋን ሕክምና ዘጋጠሞም ተሓከምቲ ንምእላይ ዝግበር ናይ ሆስፒታል ግዴታ ኣይክልክልን። 

 
3. ሓገዝ ገንዘብ ፕሮግራም 
 
ናይ ገንዘብ ድጋፍ ኣብ ኣሜሪካ ንዝርከቡ ነቲ ዝተጠልበ ናይ ገንዘብ ድጋፍ ማመልከቻ ዝመልኡ ከምኡውን ነቲ ኣብ ታሕቲ ተጠቒሱ 
ዝርከብ ተወሳኺ ናይ ብቕዓት ረቛሒታት ዘማልኡ ውልቀሰባት ቀሪቡ ይርከብ። ኩሎም ተሓከምቲ ናይ መንግስትን ናይ ግልን ናይ 
ድጋፍ ብሮግራም ሓዊሱ፣ ንኹሎም ናይ ገንዘብ ድጋፍ ምንጭታት ንኽድሕስሱ ይበረታትዑ። 
 
ብዛዕባ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ዝምልከቱ ውሳነታት ኣብ ጉዳይ-ብ-ጉዳይ ዝተመስረተን ናይ ገንዛባዊ ድሌትን ጥራይ እዩ። ውሳነታት ናይ 
ዕድመ፣ ጾታ፣ ዘርኢ፣ ሕብሪ፣ መበቆል ሃገር፣ ናይ ሓዳር ኩነታት፣ ማሕበራዊ ወይ ናይ ስደተኛ ኩነታት፣ ጾታዊ ባህጊ፣ ናይ ጾታ መንነት 
ወይ መግለጺ፣ ሃይማኖታዊ ርክባት፣ ኣካለ ስንክልና፣ ገዲም ወይ ናይ ውትህድርና ኩነታት ወይ ካልኦት ከልኦት ብሕጊ ዝተኸልከሉ 
መድልዎ ኣብ ግምት ኣየእትዉን እዮም። እቲ ናይ ገንዘብ ድጋፍ መመልከቲ ናይ ስድራቤት ቤት ብዝሕን መጠን ኣታውን ንምርግጋጽ 
ዘድልዩ ሰነዳት ይሓትት። YNHHS ወይ ሆስፒታል ብምስጢር ካብዚ ፖሊሲ ወጻኢ ዝኾነ ናይ ገንዘብ ድጋፍ ከፍቅዱ ይኽእሉ። 
 

A. ናጻ ክንክን። ሓፈሻዊ ናይስድራቤት ዓመታዊ ኣታዊ ኣብ ወይ ትሕቲ 250% ናይ ፌደራል ናይ ድኽነት ደረጃ 
መምርሒታት(ነዚ ተመልከት ጥብቆ 1) ከምዝኾነ እንተድኣ ተረጋጊጹ፣ ናይ ናጻ ክንክን ብቑዕ ክትከውን ትኽእል(ናይ 100% 
ቅነሳ ብመሰረት ናይቲ ተሓካማይ ናይ ባንኪ ሕሳብ መሰረት)። 

 
B. ዝቅንስ ክፍሊት ዘለዎ ግልጋሎት ክንክነ። ሓፈሻዊ ናይስድራቤት ዓመታዊ ኣታዊ ኣብ ሞንጎ 251% ከምኡውን 550% ናይ 

ፌደራል ናይ ድኽነት ደረጃ መምርሒታት ከምዝኾነ እንተድኣ ተረጋጊጹ፣ ኣብ ጥብቆ 1 ከም ዝተገልጸ ንቕነሳ ብቑዕ ክትከውን 
ትኽእል ኢኻ። ኢንሹራንስ ንዘለዎም ተሓከምቲ፣ እቲ ቅከሳ ዝግበር ድሕሪ ናይቲ ተሓካማይ ሕሳብ ብኢንሹራንስ ወይ ሳልሳይ 
ወገናት ክፍሊት ምስ ገበሩ ዝተርፍ እዩ። 
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C. ናይ ሆስፒታል መደቀሲ ረሲድ ገንዘብ ካብ ናይ ሆስፒታል መደቀሲ ረሲድ ገንዝብ ናይ ገንዘብድጋፍ ንምርካብ ብቑዕ 
ክትከውን ትኽእል ኢኻ፣ እዚኣቶም ድማ ረሲድ ገንዘብ ኮይኖም ናይ ሆስፒታል ክንክን ወጻኢታት ክሽፍኑ ንዘይክእሉ 
ተሓከምቲ ንክኸውን ናብ ሆስፒታል ዝተወፈየ ገንዘብ እዩ። ናይ ሓገዝ ፍቃድ ዝውሰን ኣብ ጉዳይ-ብ-ጉዳይ መሰረት ዝገበረን 
እቶም ጦቆምቲ ኣካላት ጸገም ገንዘብ መሰረት ብምግባር ሕድሕድ ጉዳይ ብምግምጋም እዩ። ማመልከቻ ሓገዝ ገንዘብ 
ዝመልኡ ኩሎም ተሓከምቲ ኣብ ናይ ሆስፒታል ኣቅርቦት መደቀሲ ዓራት ጉዳዮም ክርአ እዩ። 

 
D. ካልኦት ኣብ ሆስፒታል-ዝተወሰኑ ፕሮግራም ሓገዝ ገንዘብ። 

 
(i) ፕሮግራም ኣነን ውላደይን ሆስፒታል Yale New Haven። እዚ ፕሮግራም ንተሓከምቲ ሆስፒታል Yale 

New Haven ዝቐረበ እዩ። ኣገልግሎት ክትትል ቅድመ ወሊድ፣ እዋን ሕርስን ወሊድን ዘማልአን፣ ከምኡውን 
ክትትል ድሕረ ወሊድ ካብ ክፍሊት ነጻ የጠቓልል። ኣብ New Haven County ትነብር እንተድኣ ኾንካ፣ 
ዝኾነ ዓይነት ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ እንተድኣ ዘይብልካ ከምኡውን ስድራቤትካ ድማ ካብ 2 1/2 ናይ ፌደራል 
ድኽነት ደረጃ ዝኾነ ኣታዊ እንተሊዎም ብቑዕ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ተወሳኺ ሓበሬታ እንተደሊኻ፣ 
ብኽብረትካ ኣብ ሆስፒታል Yale New Haven ማእኸል ደቂ ኣንስትዮ ዘለዋ ተወከልቲ ተመልከት ወይ ናብ 
203-688-5470 ደውል። 
 

(ii) Greenwich ሆስፒታል ተመላሊሶም ዝሕከሙሉ ክሊኒክ ነቶም ተሓከምቲ ብ Medicare, Medicaid, 
ወይ ድማ ብመንገዲ Access Health CT ዝቐርብ ኢንሹራንስ ከምኡውን ናይ ስድራቤቶም ኣታዊ ካብ ናይ 
ፌደራል ናይ ድኽነት ደረጃ መምርሒታት ትህቲ 4 ዕጽፊ ዝኾነ የገልግል። ብተወሳኺ፣ እቲ ክሊኒክ ንኢንሹራንስ 
ብቑዓት ዘይኮኑ ከምኡውን ኣብ Greenwich ዝነብሩን ናይ ስድራቤቶም ኣታዊ ካብ ናይ ፌደራል ናይ ድኽነት 
ደረጃ መምርሒታት ትህቲ 4 ዕጽፊ ዝኾነን ቅነሳ ዝተገብረሉ ክንክን የቕርብ። ንኽተመልክቲ ተወሳኺ ሓበሬታ 
እንተድኣ ደሊኺ በይዛኺ ናብ 203-863-3334 ደውሊ። 
 

E. ናይ ሕክምና ጽጉም። ነቶም ነቲ ረቛሒታት ከማልኡ ዘይክእሉ፣ እንተኾነ ናይ ሕክምና ወጻኢታቶም ካብ ዝተወሰነ ናይ 
ወለዶም ኣታዊ ሚእታዊት ዝበልጽ እንተድኣ ኾይኑ ተሓከምቲ ናይ ገንዘብ ድጋፍ ክወሃብ ውን ይኽእል እዩ። 
 

4. ኣብ ክፍሊት ዘሎ ገደብ 
 
ሓደ ተሓካማይ ኣብ ትሕቲ እዚ ፖሊሲ ቅነሳ ዝተገብረሉ ክንክን ብቑዕ እንተኾይኑ፣ ንናጻ ክንክን ግን እንተዘይኮይኑ፣ እቲ ተሓካማይ 
ካብቲ ንኸምዚ ዓይነት ክንክን ብኢንሹራንስ ዝሽፈነሎም ውልቀሰባት ካብ ሓፈሻዊ ዝመጸ ክፍሊት (“AGB”) ንላዕሊ ክኸፍል 
ኣይግባእን። 
 

A. ብኸመይ ቀመር ይስራሕ። YNHHS ነቲ AGB ዝሰርሖ ንነፍሲ ወከፍ ሆስፒታል ኣብ ዓመታዊ ኾይኑ በቲ “look back 
method” ዝበሃል ኣብ ትሕቲ ፌደራል ታክስ ሕጊ ከምኡውን ብመሰረት Medicare ንኣገልግሎት-ናጻ-ዝኾነ መጠን እዩ፣ 
እዚ ድማ ናይ Medicare ተጠቃሚ ምክፋል-ዋጋ መጠን ከምኡውን ኩሎም ኣቐዲሞም ናይ ዓመት ክፍሊት ነቲ 
ሆስፒታል ዝኸፍሉ ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ እዮም። YNHHS ነቲ ናይ ሆስፒታል ናይ ቅነሳ ሚእታዊት ክጥቀም ይኽእል፣ 
ወይ ድማ ንናይ YNHHS ተሓከምቲ ምችው ዝኾነ ናይ ቅነሳ ሚእታዊት ክመርጽ ይኽእል። ናይ AGB ቅነሳ ኣብ  
ጥብቆ 1 ይርከብ። 

 
5. ሓገዝ ገንዘብ 
 

A. ብኸመይ ከ ተመልክት። ናይ ገብዘብ ድጋፍ ንምምልካት፣ ነቲ ናይ YNHHS ናይ ገንዘብ ድጋፍ መመልከቲ 
(“Application”) ክትመልእ ይግበኣካ፣ ብዘይካ በዞም ዝስዕቡ ኩነታት። መመልከቲ ኣብዚ ክትረክብ ትኽእል፥ 
 
(1) ብኦንላይን ኣብ www.vnhhs.org/financialassistance ከምኡውን ኣብ ነፍሲወከፍ ናይ YNHHS ሆስፒታል 

መርበብ ሓበሬታ እዩ። 
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(2) ብኣካል ኣብ ዝኾነ ናይ YNHHS ሆስፒታል ናይ ተሓካማይ መቐበልን መመዝገብን ቦታ። ብዛኦባ ናይ ገንዘብ ድጋፍ 
ዝምልከት ምልክታትን ናይ ጽሑፍ ሓበሬታን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ናይ ሆስፒታል ክፍሊ ህጹጽ እዋንን ናይ ተሓካሚ 
መመዝገቢ ቦታታትን ይርከብ። 

 
(3) ብደብዳቤ ድማ ናይ ናጻ ቅዳሕ ካብ ናይ ፋይናንስ ኣገልግሎት ደዊልካ ብምሕታት በዚ (855) 547-4584። 

 
B. ማመልከቻ። እቲ ማመልከቻ እዚ ዝስዕብ የብርህ (i) ናይ ገንዘብ ድጋፍ ፕሮግራም ከምኡውን ናይ ብቑዕነት ረቛሒታት, 

(ii) ናይ ብቑዕ ንምዃን ዘመላኽቱ ናይ ሰነድ ረቛሒታት ከምኡውን (iii) ንናይ FAP ድጋፍ ዝኸውን መራኸቢ። ብተወሳኺ 
እቲ መመልከቲ ነዚ ይገልጽ (i) እቲ ሆስፒታል ንነፍሲ ወከፍ ማመልከቻ ብጽሑፍ መልሲ ይህብ (ii) ተሓከምቲ ኣብ ዝኾነ 
እዋን ኣብ ትሕቲ FAP ናይ ገንዘብ ድጋፍ ደጊሞም ከመልክቱ ይኽእሉ፣ ከምኡውን (iii) ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ተወሰኽቲ 
ናጻ ናይ ሓራት ፋንድ ይርከብ። ሆስፒታላት ከም ኣካል ናይቲ መመልከቲ እቲ FAP ወይ እቲ መመልከቲ ዘይጠልቦም 
ሓበሬታታት ወይ ሰነዳት ብዘይምቕራቦም ኣብ ትሕቲ FAP ዝርከብ ናይ ገንዘብ ድጋፍ ክኽልክሉ ኣይክእሉን 
 

C. FAP-ብቑዓት ተሓከምቲ። ናይ YNHHS ሆስፒታላት ብቕዓት ንምውሳን ዝከእሎም ኩሉ ጻዕርታት ክገብሩ እዮም ናይቲ 
ዘመልከተ ተሓካማይ ናይ ገንዘብ ድጋፍ ውሳኔታት ድማ ክስንድዎ እዮም። እቲ ሆስፒታል ሓደ ተሓካማይ ሓደ ጊዜ ብቑዕ እዩ 
ኢሉ እንተወሲኑ፣ እቲ ሆስፒታል ነዚ ዝስዕብ ይገብር፥ 
 
(i) እቲ ውልቀሰብ ዝእወዶ መጠን ዘመላኽት ናይ ክፍሊት መግለጺ የቕርብ ከም መጠን ናይ FAP-ብቑዕ ተሓካማይ፣ 

ከምኡውን እቲ መጠን ብኸመይ ከም ዝተወሰነን እቲ ውልቀሰብ ብዛዕባ ናይቲ ክንክን AGB ዝኸውን ሓበሬታ 
ብኸመይ ክረክብ ከምዝኽእል ይገልጽን ይዘርዝርን፡ 

 
(ii) እቲ ውልቀሰብ ከም መጠን ናይ FAP-ብቑዕ ውልቀሰብ ነቲ ዝተቐበሎ ክንክን ዝኸውን ካብ ክኸፍሎ ዝግብኦ 

ንላዕሊ መጠን እንተድኣ ከፊሉ ነቲ ዝኸፈሎ ትርፊ መጠን ክመልሰሉ፣ እዚ ድማ እቲ መጠን ትሕቲ $5 እንተዘይ 
ኮይኑ፣ ወይ ብ IRS ዝተቐመጠ መጠን እንተዘይ ኮይኑ’ ከምኡውን 

 
(iii) ካብ ንቡር ንላዕሊ ዝኾነ ናይ ምእካብ ስጉምቲ እንተተወሲዱ ምኽንያታዉ ዝኾነ ስጉምቲ ክወስድ። 

 
D. ግምታዊ ብቕዓት። YNHHS ንናይ ናጻ ወይ ቅነሳ ዝተገብረሉ ክንክን ብቕዓት ኣብ ትሕቲ እዚ ፖሊሲ ብመሰረት ካብቲ ነዚ 
ናይ ገንዘብ ድጋፍ ዝሓትት ዘሎ ውልቀሰብ ወጻኢ ዝቐረቡ ብዛዕባ ናይቲ ተሓካሚ ናይ ህይወት ኩነታት ዝገልጽ ሓበሬታ 
ውሳነ ክህብ ይኽእል፣ እዚእቶም ድማ ነዞም ዝስዕቡ ወይ ድማ ተመሳሰልቲ ምንጭታት የጠቓልልሉ፥ 

 
(i) YNHHS ኣብ ክንዲ ኩሎም ሆስፒታላት ናይ ሳልሳይ ወገን ናይ መርመራ መሳርሒ ይጥቀም እዚ ድማ ናብ ናይ 

ገንዘብ ድጋፍ ዘየመልከቱ ርእሶም ክኢሎም ክኸፍሉ ዝኽእሉ ውልቀሰባት እንተኾነ ኣታዊኦም ካብ 250% ናይ 
ፌደራል ድኽነት ደረጃ ንታሕቲ (ንናጻ ክንክን ብቑዕ ዝኾነ) ንምልላይ ክሕግዝ ተባሂሉ እዩ። ተሓካማይ እንተድኣ በዚ 
ከይዲ ተለልዩ ቁሙይ ናይ ሆስፒታል ክፍሊት ናብ ልግስና (ናጻ) ክንክን ክልወጥ ይኽእል። 

 
(ii) YNHHS ምስ Yale ዩኒቨርሲቲ ምሕዝነት ዘለዎ ኮይኑ ነቲ ናይ Yale ናይ ሕክምናይ ቤት ትምህርቲ ከም ማእከል 

ትምህርቲ ጥዕና የገልግል። ን Haven ናጻ ክሊኒክ ሓዊሱ፣ ብ Yale ዩኒቨርሲቲ ተማሃሮ-ዝምራሕ ቀዳማይ ደረጃ 
ናይ ክንክን ክሊኒካት ንትሑት-ኣታዊ ዘለዎም ውልቀሰባት ኣገልግሎት ዝረኸቡ ኢንሹራንስ ዘይብሎም ተሓከምቲ፣ 
ካልእ ናይ ገንዘብ ድጋፍ መመልከቲ ምምላእ ከየድለዮም ንናይ ነጻ ወይ ቅነሳ ዝተገብረሉ ክንክን ብቑዓት ክኾኑ 
ይኽእሉ፣ እዚ ድማ YNHHS እቲ ሰብ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ክሊኒክ ከምዝሕከም ቅቡል ዝኾነ መርጋገጺ ብመንገዲ 
ላዕለዋይ ምክትል ፕረዚደንት፣ ፋይናንስ እንተድኣ ተቐቢሉ እዩ። 
 

(iii) YNHHS ቅድሚ ናይ ብቕዓት ውሳነ ምውሃቡ እቲ ውልቀሰብ ኣብ ትሕቲ እዚ ፖሊሲ ደጊሙ ብቑዕ ምዃኑ 
ብግምት ክውስን ይኽእል። 
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6. ምስ ናይ YNHHS ናይ ምእካብ ልምድታት ዘሎ ርክብ 
 
ሓደ ሆስፒታል (ከምኡውን ዝኾነ መኣከቢ ድርጅት ወይ ከኣ ካልእ ናይ ዕዳ ወገን) ድሕሪ ናይ መጀመርታ መውጽኢ ክፍሊት 
መግለጺ ምሃቡ ካብ 120 መዓልታት ኣቐዲሙ ብዝኾነ ፍሉይ ናይ ምእካብ ስጉምቲ (“ECA”) ክወስድን ከምኡውን ሓደ ሕሙም 
ወይ ከኣ ዝኾነ ናይ ርእሲ-ክፍሊት ሕሳብ ሓላፍነት ዘሎዎ ውልቀ-ሰብ (ተሓታቲ ወልቀ-ሰብ) ኣብ ትሕቲ’ዚ FAP ናይ ገንዘብ ደገፍ 
ንምርካብ ብቑዕ ምዃኑን ዘይምዃኑን መፍለዩ ምክንያታዊ ጻዕርታት ቅድሚ ምግባርን ኣይትሓባበርን እዩ። ዝኾነ ECA ኣብዚ FAP 
ውሽጢ ብቀዳማይ ደረጃ ዝረጋገጹ ኣድለይቲ ምክንያታዊ ጻዕርታት ብምክትል ፕረዚዴንት ፣ ብፋይናንስ ወይ ከኣ ብናቱ ተወካሊ 
ዝፍቀድ ክኸውን ኣለዎ። 
 
እቲ ሆስፒታል ብናይ ውሽጣዊ ኣገባብ ኣፈጻጽማን ልሙድ ኣሰራርሓን መሰረት ናይ AIR ክፍሊት መሕተቲ ዑደት ይኽተል። ከም 
እዚኣቶም ኣካል ኣገባባትን ከምኡውን ልምድታትን እቲ ሆስፒታል እንተነኣሰ ንተሓከምቲ ካብ መሐከሚ መዓልቲ ጀሚሩ ከምኡውን 
ኣብቲ ምሉእ AIR ክፍሊት መሕተቲ ዑደት (ወይ ከኣ ብሕጊ ዝተደለየ ንውሕ ዝበለ ግዜ እንተኾነውን) ብዛዕባ FAP የፍልጥ። 
 

1. ኩሎም ተሓከምቲ ካብቲ ሆስፒታል ኣካል ናይ መውጽኢን መቀበልን መስርሕ ዝኮነ ኣብ ትሕቲ FAP ዝሎ ብሩህ ናይ 
ቋንቋታት መተቓለሊን ከምኡውን ናይ ገንዘብ ደገፍ መሕተቲ ቅጺ ክወሃቡ እዮም። 
 

2. ንርእሲ-ክፍሊት ሕሳብ መሰብሰቢ ዝኸውን እንተወሓደ ሰለስተ በብዓይነቱ መግለጺታት ነቲ ናይ መወዳእታ ኣድራሻኡ 
ዝተፈልጠ ሕሙምን ከምኡውን ምኽንያታዊ ዝኾነ ውልቀ-ሰብን ብፖስታ ወይ ከኣ ብኢሜይል ዝለኣኽ ይኸውን ። ኮይኑ 
ግን ድሕሪ ምኽንያታዊ ዝኾኑ ውልቀ-ሰባት ኣብ ትሕቲ FAP ዘሎ ናይ ገንዘብ ድጋፍ መሕተቲ ብምሉእ እንተከፊልኩም 
ተወሳኺ መግለጺታት ምልኣኽ ኣየድልዮምን ። ኣብ መንጎ መጀመርታን መወዳእታን ዝድለዩ ሰለስተ ደብዳቤታት 
እንተወሓደ 60 መዓልታት ክሓልፉ ኣለዎም ። ኣብ ኣገልግሎት ጊዜ ወይ ከኣ ኣብ ከይዲ ጊዜ ትኽክለኛ ናይ ደብዳቤ 
አድራሻ ምሃብ ናይ ተሓተቲ ውልቀ-ሰባት ግዴታ እዩ። ሓደ መፍለዪ ሕሳብ ሓቀኛ አድራሻ እንተዘይሃሊዎ ን”ምክንያታዊ 
ጻዕሪ” ውሳነ ከምዝተወሰነ እዩ። ኩሉ ናይ ሕድሕድ ሕሙም ርእሲ-ክፍሊት ሕሳብ መፍለዪ መግለጺታት ይማሉ ነገር ግን 
ነዞም ዝስዕቡ ኣይድረትን: 

 
a. ብትኽክለኛ መጠቓለሊ ዝተሸፈነ መግለጺናይቲ ሆስፒታል ኣገልግሎታት; 

 
b. ንእዚኣቶም ኣገልግሎታት ክፍሊት;  

 
c. ብሓላፍነት ዘለዎም ውልቀ-ሰባት ክኽፈል ንዝድለ ዓቐን (ወይ ከኣ ከምዚ ዓይነት ዓቐን ዘይፍለጥ ተኾይኑ ምስ 
መጀመርታ መግለጺ መዓልቲ ኣልዒሉ ናይዚ ዝኣክል ጽቡቕ ዝእመን ግምት);  
 
ከምኡውን 
 

d. ብዛዕባ ኣብ ትሕቲ FAP ዘሎ ናይ ገንዘብ ድጋፍ መሕተቲ ከምኡውን ናይቲ ክፍሊ ቴሌፎን ቁጽሪን ናይ ህያው 
ድረ-ገጽ አድራሻ ዝርከበሉ ቅዳሓትን ንተሓተቲ ውልቀ-ሰብ ብሩህ ብዝኾነ ናይ ጽሑፍ መረዳእታ የፍልጥ። 

 
3. ተሓታቲ ውልቀ-ሰብ ኣብ ትሕቲ FAP ዘሎ ናይ ገንዘብ ድጋፍ መሕተቲ ዘየመልከተ እንተኾይኑ ወይ ከኣ ብናይ ክፍሊት 
ገደብ ሕሳብ እንተኸፊሉ እንተወሓደ ሓደ ካብቶም ብደብዳቤ ወይ ከኣ ብኢሜል ዝተልኣኹ መግለጺታት ብዛዕባ ECAs 
ንኽውሰዱ ዝተወጠኑ ንተሓታቲ ውልቀ-ሰብ ዘረድኡ ጽሑፋት ይማልኡ። ከምዚ ዓይነቱ መግለጺ ቅድሚ ናይ መወዳእታ 
መዓልቲ ምውሳኑ እንተወሓደ ኣብ 30 መዓልታት ንተሓታቲ ውልቀ-ሰብ ዝወሃብ ክኸውን ኣለዎ ። ሓደ ብሩህ ናይ ቋንቋ 
መጠቓለሊ ምስ’ዚ መግለጺ ይጠቃለል። ኣብ ኣገልግሎት ጊዜ ወይ ከኣ ኣብ ከይዲ ጊዜ ትኽክለኛ ናይ ደብዳቤ አድራሻ 
ምሃብ ናይ ተሓተቲ ውልቀ-ሰባት ግዴታ እዩ። ሓደ መፍለዪ ሕሳብ ሓቀኛ አድራሻ እንተዘይሃሊዎ ን”ምክንያታዊ ጻዕሪ” 
ውሳነ ከምዝተወሰነ እዩ። 
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4. ቅድሚ ዝኾነ ECA ምጅማሩ ተሓታቲ ውልቀ-ሰብ ኣብ መወዳእታ ዝተፈልጠ ተለፎን ቍጽሪ ፣ እንተድኣ እንተወሓደ 
ሓደ ጊዜ ኣብ ተኸታታሊ ደብዳቤ ወይ ከኣ ኢሜይል መግለጺታት ሕሳብ ዘይተኸፈለ እንተኾይኑ ብተሌፎን ንምዝርራብ 
ናይ ቃል ፈተነ ይኸውን። ኣብ እዋን ኩሎም ዝርርባት፣ እቲ ሕሙም ወይ ድማ ተሓታታ ውልቀ-ሰብ(ሰባት) ኣብ ትሕቲ 
FAP ክቐርብ ብዛዕባ ዝኽእል ገንዘባዊ ሓገዝ ሓበሬታ ክዋሃቦ እዩ። 

 
5. ምስዚ ፖሊሲ ንክወሃብ ዝተማላአ ናይ ሕክምናዊ ኣገልግሎታት ክፍሊት ንምርካብ ሓደ YNHHS ሆስፒታል ኣብ  
ጥብቆ 2 ዝተዘርዘረ ECA ክወስድ ይኽእል እዩ። 

 
7.  ናይ ፖሊሲ(መምርሒ) ህላው 
 
ናይ FAP ቅዳሓት ፣ ብሩህ ናይ ቋንቋ መጠቓለሊ ከምኡውን ናይ FAP መመልከቲ ኣብ ዝስዕብ ይርከብ  
www.ynhhs.org/financialassistance. 
 
ነፍሲ-ወከፍ ሆስፒታል ናይ FAP ቅዳሓት፣ ብሩህ ዝኮነ ናይ FAP ናይ ቋንቋ መጠቓለሊ ከምኡውን ናይ FAP መመልከቲ ብነጻ 
ክፍሊት የቕርብ ፣ ብፖስታ ወይ ከኣ ኣብቲ ሆስፒታል ሃንደበት ክፍሊ ውሽጢ ከምኡውን ብኩሉ ናይ ምዝገባ ቦታታት ብእንግሊዝኛ 
ከምኡውን ብናይ ዝኾነ ህዝቢ ዋና ቋንቋ ምስ ዝተደረተ ናይ እንግሊዝኛ ቋንቋ ተኽእሎ ዘሎዎ ካብ 1000 ውልቀ-ሰባት ንታሕቲ 
ወይ ከኣ ካብ ናይ ህዝቢ ቍጽሪ 5% ወይ ከኣ ካብኡ ንላዕሊ ዝኾነ ቁጽሪ እቲ ሆስፒታል የገልግል። ንቋንቋታት ዝርዝር ጥብቆ 3 
ይርኣዩ ። 
 
ናይ FAP ቅዳሕ ፣ ናይ FAP ብሩህ ቋንቋ መጠቓለሊ ፣ ናይ FAP መመልከቲ ቅጺ፣ መኽፈሊ ከምኡውን መአክቢ መምርሕታት 
ንኽላኸልኩም ንምሕታት ወይ ከኣ ናይ FAP ቅዳሕ ፣ ናይ FAP ብሩህ ቋንቋ መጠቓለሊ ፣ ናይ FAP መመልከቲ ቅጺ ካብ 
እንግሊዝኛ ናብ ካልእ ቋንቋ ዝተተርጎመ እንተደሊኹም ብዛዕባ ዋኒነ-ትካላዊ ቢዝነስ ኣገልግሎታት ንዓኹም ከፍልጡ ካብ ዝኽእሉ 
(855) 547-4584 ብናጻ ርኸቡ። ብተወሳኺ ፣ ተሓከምቲ ናይ ሕሙም ምዝገባ ፣ ናይ ሕሙም ናይ ገንዘብ ኣገልግሎታት 
ከምኡውን ማሕበራዊ ስራሕ / ናይ ጉዳይ ምምሕዳር ብዛዕባ ኣጀማምራ FAP መመልከቲ ምሕታት ይኽእሉ። 
 
FAP ብሰፊሕ ንምልላይ ተወሳኺ ጻዕርታት ብሓፈሻ ምክፍፋል ጋዜጣታት ፣ ብክፍሊት ናይ FAP መሕተቲ መግለጺታት ጽሑፍ 
ምሃብ; ብዛዕባ ትኽክል ዓቐን ምስ ተሓከምቲ ብቃል ዝግበር ርክብ ብጽሑፍ ምሃብ ከምኡውን ክፉት ገዛውቲ ከምኡውን ካልኦት 
ናይ ሓበሬታ ኣኼባታት ምክያድ።  
 
8. ምስ ናይ ስቴት ሕጊ ምጥዕዓም  

 
ነፍሲ ወከፍ ሆስፒታል ምስ ናይ ስቴት ሕግታት ክሰማማዕ ኣለዎም, እዚ ድማ ናይ Connecticut General Statutes 
governing Collections by Hospitals from uninsured Patients ከምኡውን Rhode Island Statewide Standard 
for the Provision of Charity Care set forth in Section 11.3 of the Rhode Island Department of Health 
Rules ከምኡውን Regulations Pertaining to Hospital Conversions (the “RI Regulations”) ከምኡውን the 
Statewide Standard for the Provision of Uncompensated Care set forth in Section 11.4 of the RI 
Regulations. 
 
 
መወከሲታት 
Internal Revenue Code 501(c)(3)  
Internal Revenue Code 501(r)  
Conn. Gen. Stat. § 19a-673 et seq.  
RI ሕግታት 11.3 ከምኡውን 11.4 
 
 



ናይ ሰነድ ቁጽሪ፥ 2296  ዝተሓደሰሉ. 01/27/2021 

ተዛመድቲ ፖሊሲታት 
YNHHS Billing ከምኡውን Collections ፖሊሲ 
YNHHS EMTALA ፖሊሲ: ናይ ሕክምና ምርመራ/ምርግጋእ, ብምድዋልን ኣብ ምስግጋርን 
Yale New Haven ናይ ሆስፒታል ፖሊሲ — ምክፍፋል ናይ Free Care Funds NC:F-2 
ሆስፒታል Greenwich ናይ ተመላለስቲ ተሓከምቲ ክሊኒክ 
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Federal Poverty Guidelines (FPG) ከምኡውን Sliding Scale for Financial Assistance 
ናይ FPG መጠናት ኣብ ፌደራል መዝገብ ብናይ ኣሜሪካ ክፍሊ ጥዕናን ናይ ሰባት ኣገልግሎትን በብእዋኑ እዮም ዝመሓየሹ። እዋናዊ 
FPG መጠናት ኣብዚ ዝስዕብ ይርከቡ http://aspeAhs.gov/poverty-guidelines. 
 
ካብ ጥሪ 27, 2021, ናይ FPG መጠናት ነዞም ዝስዕቡ ይመስሉ ነይሮም። እዞም መጠናት ክለዋወጡ ይኽእሉ እዮ። ኣብ ትሕቲ እዚ 
ፖሊሲ ናይ ገንዘብ ድጋፍ ንኽረኽቡ ብቑዓት ዝኾኑ ተሓከምቲ ኣብ ኩለን ናይ Yale New Haven Health ሆስፒታላት ብኸምዚ 
ዝስዕብ ክረኽቡ እዮም። 
 
 

 ስም FAP ናጻ ክንክን ዝቅንስ ክፍሊት
ዘለዎ ክንክነ 

Sliding  
ደረጃ A 

Sliding  
ደረጃ B 

Sliding  
ደረጃ C 

 ናይ ሽፋን ብቑዕነት ኢንሹራንስ
ዘለዎም ወይ 
ዘይብሎም 
ተሓከምቲ 

ኢንሹራንስ
ዘይብሎም 
ተሓከምቲ 

ኢንሹራንስ
ዘለዎም ተሓከምቲ 

ኢንሹራንስ 
ዘለዎም ተሓከምቲ 

ኢንሹራንስ
ዘለዎም ተሓከምቲ 

 FAP ቅነሳ 100% 69% 35% 25% 15% 
 ሓፈሻዊ ናይ ኣታዊ 

ብቑዕነት 
0% - 250% 

FPL 
251% - 550% 

FPL 
251% - 350% 

FPL 
351% - 450% 

FPL 
451% - 550% 

FPL 
ብዝሒ ስድራቤት 1 $0 - $32,200 $32,201 - 

$70,840 
$32,201 - 
$45,080 

$45,081 - 
$57,960 

$57,961 - 
$70,840 

ብዝሒ ስድራቤት 2 $0 - $43,550 $43,551 - 
$95,810 

$43,551 - 
$60,970 

$60,971 - 
$78,390 

$78,391 - 
$95,810 

ብዝሒ ስድራቤት 3  $0 - $54,900 $54,901 - 
$120,780 

$54,901 - 
$76,860 

$76,861 - 
$98,820 

$98,821 - 
$120,780 

ብዝሒ ስድራቤት 4  $0 - $62,250 $66,251 - 
$145,750 

$65,251 - 
$92,750 

$92,751 - 
$119,250 

$119,251 - 
$145,750 

ብዝሒ ስድራቤት 5  $0 - $77,600 $77,601 - 
$170,720 

$77,601 - 
$108,640  

$108,641 - 
$139,680 

$139,681 - 
$170,720 

ብዝሒ ስድራቤት 6  $0 - $88,950 $88,951 - 
$195,690 

$88,951 - 
$124,530 

$124,531 - 
$160,110 

$160,111 - 
$195,690 

 

AGB ቀመር 
 

AGB ሚእታዊት ዓመታዊ እዮም ቀመር ዝስራሓሎም። ካላንደር ዓመት 2021 AGB (% ካብ ክፍሊት) ኣብ ነፍሲወከፍ 
ሆስፒታል፥ BH 32.6%, GH 34.8%, LMH 37.7%, YNHH 34.6% ከምኡ ውን WH 30.1%። በዚ መሰረት፣ እቲ 
ነቶም ናይ YNHHS ተሓከምቲ ዝምቸዎም ን 2021 ዝኸውን ኣብ ትሕቲ እዚ ፖሊሲ ዘሎ ናይ ቅነሳ ክንክን ሚእታዊት ካብቲ 
ሓፈሻዊ ክፍሊት ልዕሊ 30% ምኽፋል እዩ። 
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ካብ ንቡር ወጻኢ ናይ ምእካብ ስጉምትታት 
 

ናይ መሬት ትሕጃ 
 

ናይ ውልቂ መንበሪ ትሕጃ ክኾኑ ዝፍቀድ እንተድኣ፥ 
 
a) እቲ ተሓካማይ ንናይ ነጻ መደቀሲ ረሲድ ክፍሊት ንምምልካት ዕድል ረኺቡ እንተኾነ መልሲ ንምሃብ 

እንተዘይክኢሉ፣ እንተእብዩ፣ ወይ ድማ ነዞም ረሲድ ገንዘብ ብቑዕ እንተድኣ ዘይኮነ፥ 
 

b) እቲ ተሓካማይ ኣብ ትሕቲ ናይቲ ሆስፒታል ናይ ገንዘብ ድጋፍ ፖሊሲ እንተዘይኣመልኪቱ ወይ ንኻልኦት ናይ 
ገንሰብ ድጋፋት ብቑዕ እንተዘይኮይኑ፣ ነቲ ናቱ/ታ ክፍሊት ዕዳ ንምኽፋል ንምሕጋዝ፣ ብኸፊል ብቑዕ ኮይኑ 
እቲ ዝብጽሖ ክፍሊት እንተዘይ ከፊሉ፥ 

 
c) እቲ ተሓካማይ ናይ ክፍሊት ስምምዕ ንምኽፋል እንተዘይጌሩ ወይ እንተዘይተሰማሚዑ፣ ወይ ድማ በቲ 

ሆስፒታልን በቲ ተሓካማይን ስምምዕ ንዝተገብረሎም ናይ ክፍሊት ስምምዓት ክግዛእ እንተዘይከኣለ፥ 
 

d) ጠቕላላ ናይ ሕሳብ መጠን ካብ $10,000 ንላዕሊ እንተኾይኑ ከምኡውን እቶም ትሕጃ ክኾኑ ዝተሓሰቡ 
ንብረታት ድማ ዋግኦም እንተውሓደ $300,000 ዝተገምገመ ሕሳብ እንተኾይኑ፡ ከምኡውን 
 

e) እቲ ትሕጃ ኣብ ናይ ውልቃዊ መንበሪ ንሓራጅ ኣይበጽሕን እዩ። 
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ውሱን ናይ ኢንግሊዝኛ ክእለት ቋንቋታት 
 
 

ኣልበንያኛ
ዓረብኛ

ቻይንኛ (ዝቐለለ፤ ዝተማሓየሸ)
ፈረንሳይኛ

ናይ ፈረንሳይ ክሪኦል
(ናይ ሃይቲ ክሬኦሌ) 

ጀርመንኛ
ግሪኽኛ
ህንዲ
ጣሊያንኛ
ጃፓንኛ
ኮሪያኛ
ፓሽቶ

ናይ ፋርስ ዳሪ
ናይ ፋርስ ፋርሲ
ፖላንድኛ
ፖርቱጋልኛ

ናይ ፖርቱጋል ክሪኦል
(ኬፕ ቨርዴ) 
ራሺያኛ
ስጳንኛ
ስዋሂሊ
ታጋሎግ
ትግርኛ
ቱሪክኛ
ቬትናምኛ

 


