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 Inovaخط مشی کمک مالی 

 خالصھ بھ زبان ساده
 

در ھر   –این است کھ بھ تمامی افراد در ھمھ اجتماع ھایی کھ افتخار خدمت رسانی بھ آنھا را داریم،   Inovaماموریت 
  Inovaخدمات مراقبت سالمت با استاندارد جھانی ارائھ کند. بھ عنوان بخشی از این ماموریت،  –بار، در ھر تماس 

بدون در نظر گرفتن توانایی افراد در پرداخت، ارائھ دھنده خدمات اورژانس و سایر مراقبت ھای پزشکی مورد نیاز  
ھمچنین با توجھ بھ خط مشی کمک مالی خود، ارائھ دھنده کمک مالی (کمک خیریھ) مبتنی بر تخفیف بھ   Inovaاست. 

 بیماران است. 
 

کنند و اسناد مربوط بھ   ل یرا تکم  یمال نھیتقاضانامھ کمک ھز دیبا  مارانیب  ،یمال نھیکمک ھز فاتیتخف افتیدر  یبرا
و    Inovaاین بندھا حاوی خالصھ ای از خط مشی  .ند یرا ارائھ نما اینی رج ی خانوار و اقامت در و  یدرآمد، تعداد اعضا

 1نحوه کارکرد روند کمک مالی است.
 

 تند؟کدام سرویس ھا واجد شرایط دریافت تخفیفات کمک مالی ھس
Inova  برای خدمات اورژانسی و سایر خدمات ضروری پزشکی کھ توسط بیمارستان ھایInova سایر مراکز ،Inova 

و برخی پزشکان مشخص انجام می شوند، مساعدت مالی ارائھ می دھد. خدمات اختیاری (مثالً جراحی زیبایی و الغری) 
 نیز ممکن است تحت پوشش این خط مشی قرار نگیرد. پوشش داده نمی شوند و خدمات ارائھ شده توسط پزشک شما  

 
لطفا برای مشاھده شرح کامل شرایط احراز صالحیت، تخفیف ھای پیشنھادی و فھرست جامع مراکز و تامین کنندگان  

تحت پوشش این سیاست نامھ بھ نسخھ کامل «سیاست مساعدت مالی» (کھ بھ صورت آنالین در  
help/index.jsp-information/financial-visitor-and-http://www.inova.org/patient (موجود است (

 رجوع کنید. 
 

 چھ کسی واجد شرایط کمک مالی است؟
ه باال دارند ممکن است واجد شرایط دریافت بیماران کم درآمد و بیمارانی کھ صورتحساب ھای پزشکی فوق العاد

برای بررسی صالحیت افراد، درآمد بیماران را کھ در فرم تقاضانامھ کمک   Inovaباشند.   Inovaمساعدت مالی از  
 مالی آمده است را با توجھ بھ خط فقر فدرال بررسی می کند. 

 
Inova  .دیبا ،یخدمات اورژانس  یھا فیاز تخف ی ارجھت برخورد  مارانیبھمچنین وضعیت اقامت را بررسی می کند  

 اقامت محرزشده داشتھ باشند.  اینیرج یدر و   شتریب ایروز   30
 

Inova   بھ بیمارانی کھ بیمھ ندارند، درآمدشان تا چھار برابر آمار خط فقر فدرال است، و حائز شرایط مربوط بھ
 درصدی (مراقبت رایگان) ارائھ می دھد.   100 سکونت ھستند، تخفیف مساعدت مالی 

 
Inova   ھمچنین یک کمک مالی در قالب تخفیف برای والدین بیمھ شده با درآمد پایین در نظر گرفتھ تا بھ آنھا در

پرداخت ھزینھ ھا و کسورات کمک کند. ھمچنین کمک مالی فاجعھ بار برای بیمارانی کھ دارای بدھی ھای پزشکی فوق  
 د ھستند، موجود است. العاده زیا

 

 
  تیتنھا با توجھ بھ ماھ یکمک مال .د یآ یبھ حساب نم یکمک مال یکامل از خط مش   فیتعر کیخالصھ   نیا 1
 شود.  یا م اھد یخط مش   یکل

 

 

 

 

http://www.inova.org/patient-and-visitor-information/financial-help/index.jsp
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اشخاص بیمھ نشده را ملزم می کند برای مدیکید یا انواع دیگر بیمھ سالمت  Inovaپیش از اعطای مساعدت مالی، 
یارانھ بگیر از دولت اقدام کنند، شامل برنامھ ھای سالمت مسافر یا ھر گونھ برنامھ سازمانی، از قبیل برنامھ ھایی کھ  

 ن ھا/شرکت ھای بین المللی برای افراد وابستھ اجرا می کنند. دولت ھای خارجی یا سازما
 

، اشخاص یا ارائھ دھندگان تحت پوشش این خط مشی، از افرادی کھ واجد شرایط  Inovaھیچ یک از بیمارستان ھای 
 کمک مالی ھستند وجھ دریافت نمی کنند، مگر مقادیری کھ افراد تحت بیمھ بھ طور معمول می پردازند. 

 
 توانم برای دریافت کمک مالی درخواست بدھم؟  چطور می

بھ صورت آنالین در   Inovaتقاضانامھ و اطالعات تکمیلی درباره سیاست مساعدت مالی 
help/index.jsp-rmation/financialinfo-visitor-and-http://www.inova.org/patient   .موجود است

شما ھمچنین می توانید با ارسال تقاضای کتبی بھ نشانی زیر، یک نسخھ رایگان از خط مشی کمک مالی و تقاضانامھ را  
 درخواست کنید: 

Inova Patient Financial Services 
8095 Innovation Park Drive 

Fairfax, VA 22031 
 قاضانامھ را تکمیل کنند و فرم تکمیل شده را بھ ھمراه مدارک الزم بھ آدرس باال ارسال کنند. اران باید تبیم

 
 ترجمھ خط مشی کمک مالی، تقاضانامھ و این خالصھ بھ صورت آنالین و بنا بھ درخواست موجود است. 

 
ی، برای تکمیل فرایند  ه کیفیت مالمربوط بھ ھماھنگ کنند 5880-472-571بیماران می توانند با تماس با شماره  

 تقاضانامھ کمک بگیرند.  
 
 این خط مشی و روال تقاضانامھ را درخواست کنند.  Inovaبیماران ھمچنین می توانند از کارکنان بخش ثبت بیماران   

 

 

 

 

http://www.inova.org/patient-and-visitor-information/financial-help/index.jsp

