אב ָאקעס ן ָםעטסיס סלעה יטיראשט סרו ))Bon Secours Charity Health System
אז הקדצָאייפ  /ןגר ַ אצ עליה לעיציָ לייא קיטילָאמר אַאלק ןיא עיצ ָרעציק ךארפש ער
ב רופ עיסיא יד ךןוד ףליה ָאשט סןוקעס ראַםעטסיס טנוזעג יטין ()BSCHSאק רלעטשוצ וצ זיא ַ אּפאַאיסַטיינ,אווק ַאז טנוזעג טעטיל ָאב גןַרעגנוניד,אד ריא יד וצ ַרֿפן,
אפ ַאןַאן וצ רענ ַאגַאלדןַייקיייפ ןעייז רופ סַאב וצ טַאצָרל .אה ןיא ביוא ָאפ טנוזעג רייק טַגנוןעכיזן,רפלעה ןיא רענעק ןיא .אב ךיז טנעק ןיא ַאֿפ רקילייטַאניפ ןַעלעיצנ
רעאאןגאןפ יד רופ ַ .גנוןיגען א-אןּפ טןיזאבָאןג ַם ָאב יד ךןוד ןעדאָאניפ סעןוקעס נַאןּפ ףליה לעיצנָאןג ַם.לעטשעגנייא עןעזדנוא רוא עטָ /סןעייטשןאפ ןעד ,רענעז
יד טיא ןיא רפלעה ַאלּפאַאשייקַאןּפ רָאֿפ סעצַןעדעי ן

אב ןעד ָ אקעס ר ָ םעטסיס הטלעה יטי ןא שט סןו (  ) Bon Secou rs Chari t y H ealth S ys t emרלאטיפש טנעגעג יי ןד ריי ןא טנעכען :
• Bon Secou rs Co mmun ity H o s pi tal, 16 0 East Mai n St ., Po rt Jervis, N Y 1 2771
• Good S amarit an Hosp it al , 255 Laf ayet t e A ve. (R ou te 59 ) Suff ern, N Y 10901
• St . Anthon y Co mmu ni t y Hosp it al, 15 Map le A venu e, Warwi ck, N Y 109 9 0
אניפ ַאֿפ אצאינב זיא ףליה לעיצ ַנאּפ ַןאה טצענעןגאב טיא רטנעיצ ַאנ ָכאפ טנוזעג רייק רוא ע ַסגנוןעכיזן.אכ ָאב ש ָטאשט זןוקעס ר ַטסניד קיטשןע םעטסיס טנוזעג יטין
טלעטשעג זיא רביוא יוו טנגעג ,רוא ַאד סאוו טיעטס קןאי וינ ריא רעאעל אַאב קיטיינ לאקידעא רפןַאב רענעק רעגנונידַאז רעאוקָאב רוא גןַרעאוק ַאַאןא ָרענעכעןּפ,ביוא
אה ןעכיז רפעןט ייז ַאנכָגנוצענעןגאב עס.יד רופ עאוס ןעד ַאןא ָאה רייד ףיוא טןיזאב טנעדיישןאפ רענעכעןּפַאנכָהעּפשא רייד רופ סייןג יד רוא עס.טשינ טסלאז וד
רגיילוצ וצ רבאה עןיוא רייז-אווק רייז רענעק ןיא ַא ַלדייפ ַןיא ביוא וליֿפא ַטעבןא ָרגייא ןעד ַאםייה א ָןעד א ַאא ַאריש.וא טנעק ןיא ך ָיאלנא ָאֿפ ר ַד ַןא ַאןא ָרענעכעןּפ
ָר א ַאןגיאיא אַאטס עיצַסוט.אקסיד ָדעטנו ָייןֿפ ןעדאַז ָייב טגנאפנא רגןאַ %500עלאןעדעפ יד רופ ָייקאעןאַזניילדייג ט.
ןענאזרעפ ןיא
יד החפשמ
דניזעגזיוה

1
2
3
4
5
6
7
8
רעדעי .ךאנ וצ

 48אקָ אויגיטנַ ס וי.
סע ןטאטש דנוא
D.C

עגיירדאמIII
עגיירדאמII
עגיירדאמI
ןעשיווצ יד  %500 - %351ןופ FPL
ןעשיווצ יד  %350 - %251ןופ FPL
< =  %250ןופ יד
רעד רעקירעדינ ןופ %30אקסידָ טנו ןופ
דרע רעקירעדינ ןופ %50אקסידָ טנו ןופ
עלארעדעפ ָא ייקמערַט
לאטוט
לאטוט
עגיירדאמ (%022 )LPF
אשטַ אשזדרַ ז ָרעדא יד אקידעמַ ר ספפ סרוק* אשטַ אשזדרַ ז ָרעדא יד אקידעמַ ר ספפ סרוק*
טנואקסיד

עגיירדאמIV
 %02 > OOPןופ
עסאנכה
 %60טנואקסיד

עסאנכאה עגיירדאמ

%250

%251

%350

%351

%500

>%500

$12,880
$17,420
$21,960
$26,500
$31,040
$35,580
$40,120
$44,660
$4,540

$32,200
$43,550
$54,900
$66,250
$77,600
$88,950
$100,300
$111,650
$11,350

$32,201
$43,551
$54,901
$66,251
$77,601
$88,951
$100,301
$111,651
$11,351

$45,080
$60,970
$76,860
$92,750
$108,640
$124,530
$140,420
$156,310
$15,890

$45,081
$60,971
$76,861
$92,751
$108,641
$124,531
$140,421
$156,311
$15,891

$64,400

החפשמ עסאנאה
טרעמעג ךרוד%20
וצ אבַ ןעמיטש
מ םומיסק סיוא ןופ-
א ַ
ק טס וצ
ענעשעק א ָ
ןייז ןריסאפ .ןייא לאמ
טכיירגרעד ,ןוא רעד
רעקירעדינ ןופ %60
ַא ארָןענעכערן ןופ
לאטוט ָרעדא יד
קידעמַא ער ספפ
סרוק*

$87,100
$109,800
$132,500
$155,200
$177,900
$200,600
$223,300
$22,700

אקידעמ יד *ַ אל סרוק ספפ רַק ללכב םוכס יד)  BGAיד זיא טלעטשעגוצ ןעגיויידאב יד ר ַאוו םידיחי וצ טרילוקלאָה ס ָאפ ןבאַיד ןופ גיוקעדאב גיורעכיזר
אזָיד טימ טיול ןיא )גר ָגיולייטצא 501אק עויעווער רעכעלרעייא יד ןופ )ר) ָדו
ַטיּפש רופ קיטיינ עשיניצידעא על ָאאב ל ַארעגנוניד ַ ,יין ַאאטנעוועןּפ טנכעןעג ַנאז ווי ָטרגן,אניפ יד ןעטנוא טקעדאב רענעז ַאןּפ ףליה עלעיצ ָנאן ַגם .ללוכ זיא סאד
אב טנעייצאפ ןעסיואַרעגנוניד ,אז טנעדיסניא ָרגן,אפטיונ רוא ַאב לַסגנוניד.
אניפ י ַדאיסנַאּפ ףליה ָלקיטיל ַייןד יד וצ זיולב זיילּפ ַא BSCHSאה ָאטיּפ ַסרביוא דעטסיל סל.םיןיוטקאד עןעדנא רייק  ,סעּפוןג ןעגןאזןאפ ןעדא סןעגןאזןאפ,
ןעאיצ עגיטיונ יד טנכעןעגנייןא ’אב יד ןעדא םיןיוטקאד ָעפוןג עשיניצידעא סןוןוקעס נ,קיטילאפ םעד ןעטנוא טקעדאב טשינ רענעז  .ייּפש רייד רפון רעק ןיאַעז ן
יילגַך,אה ןיא ביוא ָאּפ ןעייז רגעוו סעגאןפ רייק טַקיטיל.
יוו ַאב ךיא רעק יוזאַייןֿפ רעאו ַק אֿפני ָאאא ַןאניפ יד רגעוו עיצ ַףליה עלעיצנ/אשטַאןּפ ןעק יטי ָןאן ַגם?םאןגאןפ םעד ףיוא רבעגנא ידכ ראט ךיא ףןאד סאוו ?
אפ וצ ןיא רֿפלעה ןיא ַרקידנעןַגניןג א ַ אלּפאַאשייקַאל רוא ר ָאוו רטנעאוקאד עכעלטע רסיוו ןיא רז ָטפןאדאב רייז רעק ס (אפָאטָאאיטיגעל ַעיצ,אב ַאצ ָאטס רלַזב ,זאא "ו).
ןיא ביוא ,ןעדילגטיא העּפשא ריידָ ,שילגנע טשינ רדען טנייןפ ןעדא ,אןּפש ענעגייא רייד ריא ןיא רפלעה טעוו ןעצעאעַך .אד ָאד סָטנעאוק,אניפ יד ַףליה עלעיצנ
ששינא,אעןק רוא ַלו .
אשידיי ריא אצאינב זיא ראּ ,פ ַ
ּפאניפ רוא קיטיל ַףליה עלעיצנ ַשייקילּפ ַ
א ָ
אניפ ידַאיסנַאז ךיוא רענעק סןעייטשןאפ עלָב ןיא ביוא ןיא רגַאֿפ טסקידיןפאַייןֿפ ן ַַָקיןעדינ ןעדא-ייןּפַאפ טנוזעג זַגנוןעכיזן ַ ,אזאַאקידעא יוו ַדי ,סולּפ טנוזעג דניק
סולּפ טנוזעג העּפשא רוא.אניפ יד ביוא ַאטנעסעןּפען עלעיצנַרענופעג רבאה סעוויט ַאט ןיא זאָאב טשינ ר ַאֿפ רקידיןפַייןֿפ ןָ ַקיןעדינ ןעדא -ייןּפַאפ זַגנוןעכיזן,ע ן
ָֿפ רגיילוצ ןיא רפלעה טעוו יז ןעד ַאןא ַהקדצ א ַאן ָארענעכעןּפ.
אה ָאטיּפסַ ייןֿפ סלַאניפ ןעזדנוא רופ סעיפאק ַ אּפ ףליה עלעיצנָאניפ רוא קיטילַףליה עלעיצנ ַאשייקילּפאַר ,אֿפניא רואָאאןַרגעוו עיצ ַ אּפ אַאֿפ גנוגיטכעןאבטנעיצַאשט ןַיטין
טיפסאה יד ייב ןעק לטייזבעוו סלא/אניפַיד טיא ףליה יוו יוזא ףליה לעיצנ ַאלּפאַאשייקַאןּפ רָאה יד ריא אצאינב זיא סעצָאטיּפסַסל'גןעאע 'אּפעד יסנעַיד רוא טנעאטן
'אןטסיגעןַעיצ ַ/סעןדא גניטיאד א ,אטיּפש יד ריאָדעטסיל טדנעוו לןביוא אֿפניאָאאןַאצאינב ךיוא זיא עיצ
HTTP://BSCHS.BONSECOURS.COM/BSCH/BILLING-INSURANCE-AND-FINANCIAL-ASSISTANCE.ASPX
HTTP://BSCHS.BONSECOURS.COM/SACH/BILLING-INSURANCE-AND-FINANCIAL-ASSISTANCE.ASPX
HTTP://WWW.GOODSAMHOSP.ORG/GSH/BILLING-INSURANCE-AND-FINANCIAL-ASSISTANCE.ASPX

ןעק יטיןאשט יד ןעביא ןעאוטסאק רופ ןעטעןטןאפ /םאןגאןפ ףליה עלעיצנאניפ,עןעזנוא רופ טנואקא עייןפ א רעאוקאב רוא
יד Bon Secours Charity Financial Assistance Programא טיא רדניבןאפ ךיוא טסנעק ןיא ףיוא
ףליה עלעיצנאניפ רבייןש ןעדא רפון ייב עיצאקילפא ןאפ ףליה עלעיצנאניפ רוא יסילאפ
אפעלע ָטרעטנוא סעןדא ןעדא ןעאונ ר:

ּפארעבעגנייא רזוא רטנ ַוצ גנילייא ןעבלעז ןעד ריא רטנעאוקאד עטגנאלןאפ עלא:
ַאקיל ַ
( Bon Secours Charity Financial Assistance Programאבָאקעס רָםאןגאןפ ףליה עלעיצנאניפ יטיןאשט סןו)
400 Rella Blvd.
Suite 308
Montebello, NY 10901
ןעטנעצ סיווןעס הנוק:יןפ לאט (844) 419-2701

לאטיפש םעד ייב רזיילזיוא טשינ רעק ךיא ןעכלעוו םעלבאןפ א ךיא באה ןעאאט סאוו ?
ריא טנוזעג רופ טנעאטןאפעד טיעטס קןאי וינ יד רפון טנעק ןיא 1-800-804-5447.אֿפ גנוגיטכעןא ַבאשט ַןןעק יטין/אני ַפףיוא רסאלשאב רייז טעוו ףליה עלעיצנ
אקַ אשילּפאַרופ ר ַאשט אַןעק יטין/אניפַעייצאקילפא ףליה לעיצנ .
SMARTworks
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