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 Inova یکمک مال یخط مش

 خالصه به زبان ساده
 

در هر  – م،يبه آنها را دار یکه افتخار خدمت رسان يیافراد در همه اجتماع ها یاست که به تمام نيا Inova تيمامور
 Inova ت،يمامور نياز ا یبه عنوان بخش .ارائه کند یخدمات مراقبت سالمت با استاندارد جهان –بار، در هر تماس 

 ازيمورد ن یپزشک یمراقبت ها ريافراد در پرداخت، ارائه دهنده خدمات اورژانس و سا يیبدون در نظر گرفتن توانا
به  فيبر تخف یمبتن) هيريکمک خ( یخود، ارائه دهنده کمک مال یکمک مال یبا توجه به خط مش نيهمچن Inova .است

 .است مارانيب
 

کنند و همراه با اسناد مربوط به  ليرا تکم یتقاضانامه کمک مال ستيبا یم مارانيب ،یکمک مال فاتيتخف افتيدر یبرا
از  یخالصه ا یبندها حاو نيا .نديارائه نما Inova یدرآمد، اندازه خانواده و محل سکونت در محدوده خدمات رسان

 1.است یو نحوه کارکرد روند کمک مال Inova یخط مش
 

 هستند؟ یکمک مال اتفيتخف افتيدر طيها واجد شرا سيکدام سرو
Inova یها مارستانيکه توسط ب یپزشک یخدمات ضرور ريو سا یخدمات اورژانس یبرا Inovaمراکز  ري، ساInova 
) یو الغر يیبايز یمثالً جراح( یاريخدمات اخت .دهد یارائه م یشوند، مساعدت مال یپزشکان مشخص انجام م یو برخ

 .رديقرار نگ یخط مش نيممکن است تحت پوشش ا زيتوسط پزشک شما نشوند و خدمات ارائه شده  یپوشش داده نم
 

کنندگان  نيو فهرست جامع مراکز و تام یشنهاديپ یها فيتخف ت،ياحراز صالح طيمشاهده شرح کامل شرا یلطفا برا
 در نيکه به صورت آنال( »یمساعدت مال استيس«نامه به نسخه کامل  استيس نيتحت پوشش ا

help/index.jsp-information/financial-visitor-and-http://www.inova.org/patient (موجود است (
 .ديرجوع کن

 
 است؟ یکمک مال طيواجد شرا یچه کس

 افتيدر طيفوق العاده باال دارند ممکن است واجد شرا یزشکپ یکه صورتحساب ها یمارانيکم درآمد و ب مارانيب
را که در فرم تقاضانامه کمک  مارانيافراد، درآمد ب تيصالح یبررس یبرا Inova .باشند Inovaاز  یمساعدت مال

 .کند یم یآمده است را با توجه به خط فقر فدرال بررس یمال
 

Inova ديبا یخدمات اورژانس یها فياز تخف یجهت برخوردار رانمايب .کند یم یاقامت را بررس تيوضع نيهمچن 
 .اقامت محرز شده داشته باشند Inova یدر منطقه خدمت رسان شتريب ايروز  90

 
Inova مربوط به  طيندارند، درآمدشان تا چهار برابر آمار خط فقر فدرال است، و حائز شرا مهيکه ب یمارانيبه ب

 .دهد یارائه م) گانيمراقبت را( یدرصد 100 یمساعدت مال فيسکونت هستند، تخف
 

Inova در نظر گرفته تا به آنها در  نييشده با درآمد پا مهيب نيوالد یبرا فيدر قالب تخف یکمک مال کي نيهمچن
فوق  یپزشک یها یبده یکه دارا یمارانيب یفاجعه بار برا یکمک مال نيهمچن .ها و کسورات کمک کند نهيپرداخت هز

 .هستند، موجود است اديالعاده ز
 

                                                 
 تيتنها با توجه به ماه یکمک مال .ديآ یبه حساب نم یکمک مال یکامل از خط مش فيتعر کيخالصه  نيا 1
 .شود یاهدا م یخط مش یلک
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سالمت  مهيب گريانواع د اي ديکيمد یکند برا ینشده را ملزم م مهياشخاص ب Inova ،یمساعدت مال یاز اعطا شيپ
که  يیبرنامه ها لياز قب ،یهر گونه برنامه سازمان ايسالمت مسافر  یاز دولت اقدام کنند، شامل برنامه ها ريبگ ارانهي

 .کنند یافراد وابسته اجرا م یبرا یالملل نيب یشرکت ها/ان هاسازم اي یخارج یدولت ها
 
 طيکه واجد شرا یاز افراد ،یخط مش نيارائه دهندگان تحت پوشش ا اي، اشخاص Inova یها مارستانياز ب کي چيه

 .پردازند یبه طور معمول م مهيکه افراد تحت ب یريکنند، مگر مقاد ینم افتيهستند وجه در یکمک مال
 

 درخواست بدهم؟ یکمک مال افتيدر یتوانم برا یچطور م
 در نيبه صورت آنال Inova یمساعدت مال استيدرباره س یليتقاضانامه و اطالعات تکم

help/index.jsp-ormation/financialinf-visitor-and-http://www.inova.org/patient موجود است. 
و تقاضانامه را  یکمک مال یاز خط مش گانينسخه را کي ر،يز یبه نشان یکتب یبا ارسال تقاضا ديتوان یم نيشما همچن

 :ديدرخواست کن
Inova Patient Financial Services 

8095 Innovation Park Drive, Suite 501 
Fairfax, VA 22031 

 .شده را به همراه مدارک الزم به آدرس باال ارسال کنند ليکنند و فرم تکم ليتقاضانامه را تکم ديبا مارانيب
 

 .و بنا به درخواست موجود است نيخالصه به صورت آنال نيتقاضانامه و ا ،یکمک مال یترجمه خط مش
 
 نديفرا ليتکم یبرا ،یمال تيفيده کمربوط به هماهنگ کنن 5880-423-571توانند با تماس با شماره  یم مارانيب

  .رنديتقاضانامه کمک بگ
 
 .و روال تقاضانامه را درخواست کنند یخط مش نيا Inova مارانيتوانند از کارکنان بخش ثبت ب یم نيهمچن مارانيب 

 

 

 

 


