ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ မူဝါဒ – မူဝါဒ အႏွစ္ခ်ဳပ
Financial Assistance Policy – Plain Language Summary
ေငြေၾကး ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ – ရိုးရွင္းေသာ ဘာသာစကား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္
ရိုးရွင္းေသာ ဘာသာစကား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္အား သင့္ထံ ေထာက္ပံ့ေပးထားျခင္းမွာ Parkview Health ၏ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာ
မူ၀ါဒအေၾကာင္း ကူညီ ရွင္းျပေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မမႈ
ွ ီ ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအား
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားျပီး၊ ဆက္သြယ္လိပ္စာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေထာက္ပ့ံေပးထားသည္ျဖစ္ရာ သင့္အေနႏွင့္ မူ၀ါဒႏွင့္ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း
သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကး ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈ ေလွ်ာက္ထားျခင္းအတြက္ေသာ္လည္ေကာင္း ေနာက္ထပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူႏုင
ိ ္မည္ ျဖစ္သည္။

ကြ်ႏ္ုပ္သည္ အရည္အခ်င္းျပည့္မပါသလား။
ွီ
ဖယ္ဒရယ္ ဆင္းရဲခ်ဳ႕တဲ
ိ ့မႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၏ ႏွစ္ဆထက္ ေက်ာ္လြန္ျခင္းမရွေသာ
ိ
၀င္ေငြ ရရွသည္
ိ
့ မိသားစုမ်ားမွ လူနာမ်ားသည္ ေငြေၾကး ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈအတြက္
အရည္အခ်င္းျပည့္မီွေကာင္း ျပည့္မေပမည္
ွီ
။ ေငြေၾကး ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒအရ အရည္အခ်င္းျပည့္မမႈ
ွ ီ အတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ အခ်ဳ႕ေသာ
ိ
မိသားစု ပိုင္ဆိုင္မႈဥစၥာမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသြားမည္ ျဖစ္သည္ လူနာမ်ားအေနႏွင့္ Parkview ၏ ေငြေၾကး ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္လက္ေအာက္တြင္
ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း ခံရေစရန္အလို႔ငွာ ေငြေၾကး ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာ ေလွ်ာက္လႊာတစ္ေစာင္အား ျဖည့္စြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ လူနာမ်ားသည္ အဆိုပါေန႔
၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ ပထမဆံုး ေငြေတာင္းခံလႊာေပးပို႔ထြက္ဆိုခ်က္အား လူနာျဖစ္သူမွ လက္ခံရရွသည္
ိ
့ ေန႔စြမွဲ ရက္ေပါင္း 240 အတြင္းတြင္ ေငြေၾကး
ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈအတြက္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ ေငြေၾကး ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မေသာ
ွီ
လူနာမ်ားအား ေငြေကာက္ခံရာတြင္
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေငြေတာင္းခံလႊာေပးပို႔ေသာ ပမာဏထက္ပိုျပီး ပိုမို ေငြေကာက္ခံျခင္း ျပဳမည္ မဟုတ္ေပ။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေငြေတာင္းခံလႊာေပးပို႔ေသာ ပမာဏ
ဆိုသည္မွာ အေရးေပၚ သို႔မဟုတ္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအရ လိုအပ္ေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ Medicare မွ ခြင့္ျပဳထားေသာ ပမာဏကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

ေနာက္ထပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ကြ်ႏ္ုပ္ မည္သို႔ ရရွႏိိ ုင္မည္နည္း။
ေငြေၾကး ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ ႏွင့္ ေငြေၾကး ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာ ေလွ်ာက္လႊာအတြင္းတြင္ အရည္အခ်င္းျပည့္မမႈ
ွ ီ ႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ပိုမို အေသးစိတ္က်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးထားျပီး၊ ၎တို႔ Parkview.com/patients-visitors/financial-assistance
တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါသို႔ ေရးသားေတာင္းဆိုခ်က္တစ္ေစာင္ ေပးပို႔ျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ရရွႏိိ ုင္ပါသည္

Attention: ARS Team Patient Financial Services
Parkview Health
P.O. Box 5600
Fort Wayne, IN 46895
ေငြေၾကး ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ ႏွင့္ ေငြေၾကး ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာ ေလွ်ာက္လႊာတို႔အား လူနာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
ေခၚဆိုမႈစင္တာထံ 260-266-6700 သို႔ေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ အေကာက္ခြန္အခမဲ့ျဖစ္သည့္ 855-814-0012 သို႔ေသာ္လည္းေကာင္း ေခၚဆိုျခင္းအားျဖင့္
သို႔မွမဟုတ္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ တည္ေနရာမ်ားတြင္ မနက္ 9:00 am မွ ညေန 4:00 pm အၾကား နာရီခ်န္ိ မ်ားအတြင္း ေငြကိုင္ ရံုးခန္းတစ္ခုခုသို႔
သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္းအားျဖင့္လည္း ရရွႏိိ ုင္ပါသည္ -

Parkview Regional Medical Center and
Parkview Ortho Hospital
11109 Parkview Plaza Drive (Entrance 1)
Fort Wayne, IN 46845

Parkview Noble Hospital
401 Sawyer Road
Kendallville, IN 46755

Parkview Hospital Randallia
2200 Randallia Drive
Fort Wayne, IN 46805

Parkview Wabash Hospital
710 N. East Street
Wabash, IN 46992

Parkview Huntington Hospital
2001 Stults Road
Huntington, IN 46750

Parkview Warsaw
1355 Mariners Drive
Warsaw, IN 46582

Parkview LaGrange Hospital
207 North Townline Road
LaGrange, IN 46761

Parkview Whitley Hospital
1260 E. State Road 205
Columbia City, IN 46725
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