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 یلام کمک یشمطخ

ADVENTHEALTH – Chicago, Illinois Facilities Only 
 

 فدھ
 .تسا »AdventHealth متسیس« رد »یلام کمک« ییارجا تامازلا ندرک صخشم یشمطخ نیا فدھ

 یشمطخ
 نیمضت نآ فدھ و )دوشیم هدیمان »نامزاس« کی رھ ھک( دراد دربراک فارگاراپ نیا ریز رد هدشرکذ یاھنامزاس یارب یشمطخ نیا

 فدھ .تسا »نامزاس« زکارم رد یکشزپ یرورض یاھتبقارم ریاس و یرارطضا یاھتبقارم ھئارا یارب ھنالداع یعامتجا درکلمع
 »نامزاس« زا و دنتسھ یلام کمک دنمزاین ھک تسا ینارامیب یارب یلام کمک تفایرد تیحالص یسررب یشمطخ نیا یحارط زا
 .دننکیم تفایرد تبقارم

 :دراد دربراک AdventHealth تحت ریز »یاھنامزاس« زا کی رھ یارب یشمطخ نیا
AdventHealth Bolingbrook 

AdventHealth GlenOaks   
AdventHealth Hinsdale  
AdventHealth LaGrange 

AdventHealth Employed Physician Practices 
 

A. و دنمزاین دارفا ھب ام هژیو ھجوت ،یناگمھ هافر و اھنآ نأش ھب مارتحا و اھناسنا ھب تبسن ام دھعت یلام یاھکمک مامت 
  .دھدیم ناشن ار راشقا نیا زا تیامح و تلادع شرتسگ یارب شالت نینچمھ و ،نانآ اب یگتسبمھ ،ریذپبیسآ راشقا ریاس

 
B. ھلمج زا( »نامزاس« طسوت هدشھئارا یکشزپ یرورض یاھتبقارم ریاس و یرارطضا یاھتبقارم ھمھ رب یشمطخ نیا 

 ھتسد رد ھک ییاھتبقارم ھنیزھ یارب یشمطخ نیا .دوشیم لامعا )یراتفر تمالس و یمادختسا ناکشزپ تامدخ
  .درادن دربراک دنریگیمن رارق یکشزپ یرورض یاھتبقارم ریاس و یرارطضا یاھتبقارم

 
C. زکارم رد یتبقارم تامدخ ناگدنھدھئارا مامت تسرھف ،»یلام کمک یشمطخ« ششوپ تحت ناگدنھدھئارا تسرھف 

 و دریگیم رارق یلام کمک یشمطخ ششوپ تحت کی مادک ھک تسا هدش صخشم نآ رد و دھدیم ناشن ار »نامزاس«
  .دریگیمن رارق کی مادک

 
 

 فیراعت
 یشمطخ هژیو فیراعت

A. «501(r)« 501 دنب یانعم ھب)r( یلخاد یاھدمآرد نوناق« زا« )Internal Revenue Code( تحت هدشعضو تاررقم و  
  .تسا نآ
 

B. «ای »یلک باسحتروص غلبم »AGB« یانعم ھب ،یکشزپ یرورض یاھتبقارم ریاس و یرارطضا یاھتبقارم اب طابترارد 
  .دوشیم رداص باسحتروص بلاق رد دھدیم ششوپ ار یتبقارم تامدخ نیا اھنآ ھمیب ھک یدارفا یاربً الومعم ھک تسا یغلبم
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C. «تسا یونیلیا نینکاس ،»یشمطخ« نیا فادھا یارب »عامتجا رد یگدنز« زا روظنم .تسا یونیلیا تلایا یانعم ھب »عامتجا - 
 اب ھک تسین یصخش روظنم اما ،دنک یگدنز یونیلیا رد دودحمان روطھب دراد دصق و دنکیم یگدنز یونیلیا رد ھک یصخش
 ھک یکشزپ یرورض یاھتبقارم و یرارطضا یاھتبقارم رگا .دشاب هدرک ناکم لقن یونیلیا ھب یتمالس یایازم تفایرد فدھ
 AdventHealth زکرم رد هدشتفایرد یکشزپ یرورض یاھتبقارم و یرارطضا یاھتبقارم ھمادا رد دراد زاین رامیب
 هدوب یکشزپ یرورض یاھتبقارم و یرارطضا یاھتبقارم نیا یارب یلام کمک طیارشدجاو رامیب اجنآ رد ھک دشاب یرگید
  .دش دھاوخ ھتفرگ رظنرد »نامزاس عامتجا« یاضعا زا رامیب نیا ،تسا

 
D. «دیدش درد ھلمج زا( یفاک تدش اب داح مئالع اب ھک تسا یرامیب نامرد یارب تبقارم یانعم ھب »یرارطضا یاھتبقارم(  

 رد یدج لالتخا ای ،ندب درکلمع رد یدج لالتخا ھب رجنمً الامتحا یکشزپ یروف ھجوت مدع ھک یاھنوگ ھب دھد ناشن ار دوخ
  .دھد رارق یدج رطخ ضرعم رد ار درف تمالس ای ،دوش ندب زا یشخب ای وضع رھ درکلمع

 
E. «بسانم رامیب تیعضو نامرد ای صیخشت ،یریگشیپ یارب )١( ھک تسا یتبقارم یانعم ھب »یکشزپ یرورض یاھتبقارم، 

 ھئارا نمیا روطھب ناوتیم ھک دشاب رامیب تیعضو یارب تامدخ حطس ای ھضرع نیرتبسانم )٢( ؛دشاب یرورض و راگزاس
 رجنم رتشیب لامتحا ھب )۴( و ؛دشاب هدشن ھئارا تسرپرس ای کشزپ ،رامیب هداوناخ ،رامیب یتحار یارب لوا ھجرد رد )٣( ؛داد
 یرورض یاھتبقارم« وزج هدنیآ رد هدشیزیرھمانرب یاھتبقارم ھکنیا یارب .ررض ات دوش »رامیب« یارب تیزم ھب
 .دوش دییأت )هدشنییعت درف ای( »نامزاس یکشزپ دشرا ریدم« طسوت دیاب نآ نامز و تبقارم نآ ،دوش بوسحم »یکشزپ
 ،شریذپ کشزپ ،دھدیم ھئارا رامیب ھب یکشزپ یاھتبقارم ھک یزاجم هدنھدھئارا دیاب ار یکشزپ یرورض یاھتبقارم
 »نامزاس« دیدحالص ھب )هدشھیصوت تبقارم عون ھب ھتسب( رگید رظان کشزپ ای »یکشزپ دشرا ریدم« ای/و ،عاجرا کشزپ
 ،تسا یشمطخ نیا ششوپ تحت ھک یرامیب طسوت هدشتساوخرد یاھتبقارم ھک دھد صیخشت رظان کشزپ رگا .دھد صیخشت

  .دنک دییأت زین عاجرا کشزپ ای شریذپ کشزپ دیاب ار صیخشت نیا ،دوشیمن بوسحم یکشزپ یرورض یاھتبقارم وزج
 

F. «یانعم ھب »نامزاس AdventHealth رد ھکروطنامھ ،دنتسھ »یلام کمک یشمطخ« نیا ششوپ تحت ھک تسا ییاھداھن و 
  .تسا هدش رکذ »٢ دنب«

 
G. «تفایرد »نامزاس« رد ار یکشزپ یرورض یاھتبقارم ریاس و یرارطضا یاھتبقارم ھک تسا یدارفا یانعم ھب »رامیب 

  .تسا رامیب زا تبقارم یلام لوئسم ھک یدرف و دننکیم
 

H. »رگید ای یمومع قباوس لماش تسا نکمم ھک تسا ثلاث صخش یتاعالطا عبانم زا هدافتسا یانعم ھب »یلامتحا یریگزایتما 
 .دشاب یلام کمک تفایرد تھج رامیب ندوب طیارشدجاو یبایزرا یارب ینیع و لوقعم قیقد رازبا

 
I. »یصوصخ ای یتلود تمالس ھمیب عفنیذ و تسین تمالس ھمیب یشمطخ ششوپتحت ھک تسا یرامیب یانعم ھب »هدشنھمیب رامیب، 

 ،نارگراک تراسخ ناربج ،الاب زیشنارف اب تمالس ھمیب یاھحرط ھلمج زا( تمالس ششوپ یاھھمانرب رگید ای ینامرد یایازم
  .تسین )ثلاث صخش یاھتیلوئسم رگید ای ھثداح تیلوئسم ھمیب

 یمازلا یاھھیور
A. دننکیم یگدنز »عامتجا« رد ھک تسا »ینارامیب« ھب دودحم شخب نیا رد هدشهداد حرش یلام کمک:  

 
 نآ فیفخت ٪١٠٠ تفایرد یارب ،)»FPL«( »لاردف رقف حطس« دمآرد زا ٪٢۵٠ یواسم ای زا رتمک دمآرد اب نارامیب .1

 ،دنتسھ طیارشدجاو )دوجو تروصرد( دنک تخادرپ دیاب شدوخ رگھمیب تخادرپ لابند ھب »رامیب« ھک ییاھھنیزھ زا شخب
 ای دشاب طیارشدجاو )تسا هدش هداد حرش نییاپ رد ۵ فارگاراپ رد ھک( یلامتحا یریگزایتما اب قباطم رامیب ھک یطرش ھب
 نآ زا لبق ای رامیب صیخرت باسحتروص نیلوا رودص زا ما٢۴٠ زور رد ار )»تساوخرد«( یلام کمک تساوخرد
 زا ما٢۴٠ زور زا دعب ار »تساوخرد« رامیب رگا .دشاب هدرک دییأت ار »تساوخرد« »نامزاس« و دشاب هدرک لاسرا

 دھاوخ طیارشدجاو یلام کمک ٪١٠٠ رثکادح تفایرد یارب ،دشاب هدرک لاسرا رامیب صیخرت باسحتروص نیلوا رودص
 رظنرد زا دعب رامیب هدشنتخادرپ زارت ھب دودحم ھتسد نیا رد رامیب یارب سرتسدرد یلام کمک رادقم نآ زا سپ اما ،دوب
 ،دشاب طیارشدجاو یلام کمک زا ھتسد نیا یارب ھک یرامیب .دوب دھاوخ رامیب باسح رد هدشماجنا یاھتخادرپ ھمھ نتفرگ
  .درک دھاوخن تخادرپ هدشھبساحم AGB ھنیزھ زا رتشیب

 
 زا رتنییاپ و »لاردف رقف حطس« ٪٢۵٠ یالاب دمآرد اب هدشنھمیب نارامیب ،»یلام کمک یشمطخ« نیا دافم رگید ھب طونم .2

 تفایرد هدشھئارا تامدخ ھب طوبرم یاھھنیزھ زا شخب نآ یارب ریغتم سایقم اب یفیفخت ،»لاردف رقف حطس« ٪۶٠٠
 ،»لاردف رقف حطس« ٪۴٠٠ زا رتمک اما »لاردف رقف حطس« ٪٢۵٠ یالاب دمآرد اب و هدشھمیب نارامیب .درک دنھاوخ
 تاحیضوت قبط( درک دنھاوخ تفایرد دنک تخادرپ دیاب رامیب ھک یتامدخ ھنیزھ زا شخب نآ یارب ریغتم سایقم اب یفیفخت
 نیلوا رودص زا ما٢۴٠ زور رد ار »تساوخرد« رامیب ھک دوشیم لامعا یتروص رد اھفیفخت نیا .)ھمیب حرط یایازم

 رامیب رگا .دنک دییأت ار »تساوخرد« »نامزاس« و دشاب هدرک لاسرا نآ زا لبق ای رامیب صیخرت باسحتروص
 فیفخت اب یلام کمک یارب ،دشاب هدرک لاسرا رامیب صیخرت باسحتروص نیلوا زا ما٢۴٠ زور زا دعب ار »تساوخرد«
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 زارت ھب دودحم ھتسد نیا رد رامیب یارب سرتسدرد یلام کمک رادقم نآ زا سپ اما ،دوب دھاوخ طیارشدجاو ریغتم سایقم
 نیا یارب ھک یرامیب .دوب دھاوخ »رامیب« باسح رد هدشماجنا یاھتخادرپ ھمھ نتفرگ رظنرد زا دعب رامیب هدشنتخادرپ
 .درک دھاوخن تخادرپ هدشھبساحم AGB ھنیزھ زا رتشیب ،دشاب طیارشدجاو یلام کمک زا ھتسد
 
 )لاردف رقف حطس دمآرد – FPL(  :تسا ریز حرش ھب ریغتم سایقم اب فیفخت
 

 ٪ هدشھمیب رامیب ریغتم سایقم   ٪ هدشنھمیب رامیب ریغتم سایقم

٢ - ٪٠۵٠٪     FPL  ٢ - ٪٠   ٪١٠٠۵٠٪     FPL  ١٠٠٪ 

٢۵٣٠٠ - ٪١٪ FPL   ٩۵٪   ٢۵٣٠٠ - ٪١٪ FPL   ٩۵٪ 

٣٠١٪ - ۴٠٠٪ FPL   ٣٠١   ٪٩٠٪ - ۴٠٠٪ FPL   ٩٠٪ 

۴٠١٪ - ۶٠٠٪ FPL   ٨۵٪       

 
 )هدشھمیب یارب( ٪۴٠٠ و )هدشنھمیب یارب( ٪۶٠٠ یالاب دمآرد اب رامیب ،»یلام کمک یشمطخ« نیا دافم رگید ھب طونم .3

 یارب رامیب یاھھنیزھ ھب طوبرم یلام کمک یاھفیفخت یخرب یارب »عسو نومزآ« قبط تسا نکمم ،»لاردف رقف حطس«
 یکشزپ یھدب عومجم رامیب رگا .دشاب طیارشدجاو )رامیب یکشزپ یھدب عومجم ساسارب( »نامزاس« زا یتفایرد تامدخ
 هدنھدھئارا رھ و AdventHealth رد یتشادھب یاھتبقارم ناگدنھدھئارا ھب یکشزپ یھدب لماش ھک دشاب ھتشاد یدایز
 اب لداعم یھدب نیا و دوش یکشزپ یرورض یاھتبقارم ریاس و یرارطضا یاھتبقارم یارب رگید یتشادھب یاھتبقارم
 دھاوخ طیارشدجاو یلام کمک تفایرد یارب »عسو نومزآ« وریپ رامیب ،دشاب نآ زا رتشیب ای رامیب راوناخ صلاخان دمآرد
 نامزاس و دنک لاسرا تساوخرد نآ زا لبق ای رامیب صیخرت باسحتروص نیلوا رودص زا ما٢۴٠ زور رد رامیب رگا .دوب
 دمآرد اب رامیب ھب ھک تسا یرادقم نامھ »عسو نومزآ« وریپ هدشھئارا یلام کمک حطس ،دنک دییأت ار »تساوخرد« نیا

 رامیب رگا .دوشیم اطعا الاب رد ٢ فارگاراپ قبط »لاردف رقف حطس« )هدشھمیب یارب( ٪۴٠٠ و )هدشنھمیب یارب( ٪۶٠٠
 یارب »عسو نومزآ« قبط ،دشاب هدرک لاسرا رامیب صیخرت باسحتروص نیلوا زا ما٢۴٠ زور زا دعب ار »تساوخرد«
 ھب دودحم ھتسد نیا رد رامیب یارب سرتسدرد یلام کمک رادقم نآ زا سپ اما ،دوب دھاوخ طیارشدجاو یلام کمک فیفخت
 نیا یارب ھک یرامیب .دوب دھاوخ رامیب باسح رد هدشماجنا یاھتخادرپ ھمھ نتفرگ رظنرد زا دعب رامیب هدشنتخادرپ زارت
 .درک دھاوخن تخادرپ هدشھبساحم AGB ھنیزھ زا رتشیب ،دشاب طیارشدجاو یلام کمک زا ھتسد
 رکذ ٢ فارگاراپ رد ھک روطنامھ( دنتسھ ریغتم سایقم اب فیفخت طیارشدجاو ھک یاهدشنھمیب نارامیب یارب ،نیا رب هوالع
  .دشاب دودحم رامیب راوناخ دمآرد ٪٢٠ ھب دیاب لبق هام ١٢ یط هدشلوصو تابلاطم ،)تسا هدش
 

 هدشهداد حرش یلام کمک یارب رامیب ،دراد تخادرپ یارب یفاک ییاراد رامیب ھک دوش صخشم »ییاراد نومزآ« وریپ رگا .4
 یاھھتسد ساسارب تخادرپ رد رامیب ییاناوت ،»ییاراد نومزآ« رد .دوب دھاوخن طیارشدجاو ٣ ات ١ یاھفارگاراپ رد
 شیب شیاھییاراد ھک یرامیب تسا نکمم .دوشیم یبایزرا لماک روطھب »یلام کمک تساوخرد« رد هدششجنس ییاراد
  .دشابن طیارشدجاو یلام کمک تفایرد یارب ،دشاب یرامیب نینچ »لاردف رقف حطس« رادقم ٪۶٠٠ زا

 
 زا هدافتسا لماش و دوش نییعت دمآرد ھخرچ زا ینامز رھ رد یلام کمک تفایرد یارب ندوب طیارشدجاو تسا نکمم .5

 صیخرت باسحتروص نیلوا رودص زا لوا زور ٢۴٠ فرظ یفاک هدشنتخادرپ زارت اب رامیب یارب یلامتحا یریگزایتما
 دشاب ھتسناوتن یضاقتم رگا یتح ،دوش نییعت ھیریخ تبقارم ٪١٠٠ یارب ندوب طیارشدجاو ساسا نیارب ات دوش رامیب
 طقف یلامتحا یریگزایتما ساسارب ندوب طیارشدجاو نییعت .دنک لیمکت ار )»FAP تساوخرد«( یلام کمک تساوخرد
 .دشاب هدش ماجنا نآ یارب یلامتحا یریگزایتما ھک دوشیم لامعا تبقارم زا یاھسلج یارب
 
 ھتفرگ رظنرد طیارشدجاو ھیریخ تبقارم ٪١٠٠ یاربً الامتحا ،دنشاب ھتشاد ار ریز رایعم دنچ زا یکی ھک ینارامیب
 ندوب طیارشدجاو ،دنک مادقا رامیب بناج زا ھک یسک نتشاد نودب ینھذ یناوتان ،کالما نودب یفوتم ،نامناخیب :دنوشیم
 رد ھک یرگید تلایا رد Medicaid مانتبث ،ششوپ زا جراخ تامدخ یارب ای تامدخ خیرات رد ھن اما ،Medicaid یارب
  Medicaid رد تیوضع و ،دشاب ھتشاد تکراشم هدنھدھئارا ناونعھب درادن دصق و تسین هدنھدھئارا »نامزاس« نآ
 .تماقا تدم یاھتیدودحم مامتا اما
 
 ھمانرب ؛)WIC( ناکدوک و نادازون ،نانز ھیذغت ھمانرب :دوشیم ریز یاھھمانرب رد مانتبث لماش رگید یمازلا یاھھتسد
 راشقا یارب یگناخ یژرنا یکمک ھمانرب ؛یونیلیا ناگیار ھناحبص و راھان ھمانرب ؛)SNAP( یلیمکت ھیذغت یکمک
 یلام تیعضو و دھدیم ھئارا یکشزپ تبقارم ھک هدشیھدنامزاس روحمعامتجا ھمانرب رد مانتبث ؛)LIHEAP( دمآردمک
  .یکشزپ تامدخ یارب ھنیزھ کمک تفایرد و ؛دنکیم دنتسم و یبایزرا رایعم ناونعھب ار دودحم دمآردمک
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 بوسحم »ھکبش زا جراخ« »نامزاس« اھنآ رظن زا ھک تسا یصخشم ھمیب یاھحرط وضع ھک یرامیب اب ھطبار رد .6
 ھطوبرم طیارش و قیاقح ریاس ای رامیب ھمیب تاعالطا یسررب ھب ھجوت اب ھک ار یلام کمک دناوتیم »نامزاس« ،دوشیم
 .دنک عطق ای دھد شھاک دوشیم ھئارا رامیب ھب

 
 ،فاکنتسا نالعا تفایرد زا سپ یمیوقت زور )١۴( هدراھچ فرظ »نامزاس« ھب یلیمکت تاعالطا ھئارا اب دناوتیم رامیب .7

 نییعت یارب رظندیدجت یاھتساوخرد ھمھ .دھد رظندیدجت تساوخرد یلام کمک یارب ندوب طیارشدجاو در صوصخرد
 ،دنک دییأت ار یلام کمک تفایرد یارب یلبق ندش در ،ییاھن میمصت رگا .دش دھاوخ یسررب نامزاس طسوت ییاھن تیحالص

 هدشذاختا تامیمصت ھب تبسن اھهداوناخ و نارامیب رظندیدجت تساوخرد دنیآرف .دش دھاوخ لاسرا رامیب یارب یبتک ینالعا
  :تسا تروص نیا ھب یلام کمک تفایرد یارب ندوب طیارشدجاو هرابرد »نامزاس«

 
a. دوش تفایرد یدعب تالاؤس و یسررب یارب »رامیب یلام تامدخ« طسوت دیاب ادتبا رد رظندیدجت تساوخرد 

  .)موزل تروصرد(
 
b. یاضعا .دھدیم لیکشت ھسلج رظندیدجت یاھتساوخرد ھیلک یسررب یارب ھناھام تروصھب یاھتیمک سپس 

 »یعامتجا تامدخ/هدنورپ تیریدم« ،»تیرومأم یزاسھچراپکی« ،»رامیب یلام تامدخ« هدنیامن لماش دیاب ھتیمک
  .دشاب »CFO/یلام روما« و

 
  .دوشیم عیزوت ھتیمک یاضعا نیب یسررب روظنمھب ھتیمک ھناھام ھسلج زا لبق رظندیدجت یاھتساوخرد

 
c. تاعالطا و دنک ثحب هدنورپ رھ هرابرد ات دشاب ھتشاد روضح ھتیمک ھسلج رد دیاب »رامیب یلام تامدخ« هدنیامن 

  .دھد ھئارا دشاب هدرک ھئارا رامیب دیاش ھک ار یرگید
 
d. یلام کمک تساوخرد« ھتیمک« )FAP( رد یضاقتم ھک یتاکن و یلیمکت تاعالطا ھب هژیو ھجوت اب ار یضاقتم 

  .درک دھاوخ یسررب تسا هداد ھئارا رظندیدجت دنور
 
e. لوط رد ھک یتالاؤس ساسارب رگا .دزادنیب قیوعتھب ای دنک در ای دییأت ار رظندیدجت تساوخرد دناوتیم ھتیمک 

 ار رظندیدجت تساوخرد دناوتیم ھتیمک ،ددرگ تساوخرد یلیمکت تاعالطا ،دوشیم هدیسرپ رظندیدجت ثحب
  .دزادنیب قیوعتھب

 
f. »دھاوخ هداوناخ یاضعا ای رامیب عالطا ھب یبتک تروصھب ار رظندیدجت تساوخرد ھجیتن »رامیب یلام تامدخ 

  .دناسر
 

B. دنتسین یلام کمک تفایرد طیارشدجاو ھک ینارامیب یارب اھکمک ریاس 
 
 تیحالص نانچمھ دنتسین یلام کمک تفایرد طیارشدجاو ھک ینارامیب تسا نکمم ،دش هداد حرش الاب رد ھک روطنامھ
 رکذ اجنیا رد شرازگ لیمکت روظنم ھب اھکمک ریاس .دنشاب ھتشاد ار »نامزاس« طسوت هدشھئارا یاھکمک ریاس زا یدنمهرھب

 رد »نامزاس« طسوت عامتجا یتحار یارب اما ،دنشابیمن )r(501 اب طبترم و دارفا زاین رب ینتبم دراوم نیا ھچرگا ،تسا هدش
  .تسا هدش ظاحل اجنیا

 
 رد دمآرد نیرتالاب یاراد هدننکتخادرپ ھب ھک یفیفخت ساسارب ،دنتسین یلام کمک طیارشدجاو ھک یاهدشنھمیب نارامیب .1

 ای مجح ساسارب دیاب دمآرد نیرتالاب یاراد هدننکتخادرپ .دش دنھاوخ رادروخرب فیفخت زا ،دریگیم قلعت نامزاس نآ
 مجح لقادح هدننکتخادرپ کی رگا .دوش لماش ار »نامزاس« تیعمج زا ٪٣ لقادح ،هدشھبساحم رامیب صلاخان دمآرد
 طیارش ھک یروطھب ،دوشیم ھتفرگ رظن رد نیگنایم تروصھب هدننکتخادرپ دادرارق کی زا شیب ،دھدن لیکشت ار
 ار لاس نآ رد »نامزاس« یراجت یاھتیلاعف مجح زا ٪٣ لقادح ،دوشیم هدافتسا یریگنیگنایم یارب ھک یتخادرپ

  .دوش لماش
 

 .دننک تفایرد یروف تخادرپ فیفخت تسا نکمم ،دنتسین یلام کمک طیارشدجاو ھک یاهدشھمیب و هدشنھمیب نارامیب .2
  زین یروف تخادرپ فیفخت ،دش هداد حیضوت لبق فارگاراپ رد ھک هدشنھمیب رامیب فیفخت رب هوالع تسا نکمم
  .دوش ھئارا

 
C. یلام کمک طیارشدجاو نارامیب یاھھنیزھ یاھتیدودحم  

 
  یرورض یکشزپ یاھتبقارم ریاس و یرارطضا یاھتبقارم )AGB( یلک باسحتروص غلبم زا شیب یغلبم .1

 .دش دھاوخن ھبلاطم یلام کمک طیارشدجاو نارامیب زا یکشزپ تامدخ ریاس صلاخان یاھھنیزھ زا شیب و
 و Medicare ھناراک ندرک ظاحل و »یتشگزاب« شور زا هدافتسا اب ار AGB دصرد دنچ ای کی ھبساحم »نامزاس«
  )r(501 اب قباطمً الماک ،دننکیم تخادرپ »نامزاس« ھب ار تابلاطم ھک یصوصخ شخب تمالس نارگھمیب ھمھ
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  .دھدیم ماجنا
 

 هرامش اب سامت قیرطزا ،»نامزاس« تیاسبو زا ار AGB ھبساحم حرش و )اھ(دصرد ناگیار ھخسن دیناوتیم .2
 ای ،GLR.CustomerService@AdventHealth.com یناشن ھب لیمیا لاسرا قیرطزا ،0600-652-844

 :دینک تفایرد وربور یناشن ھب ھمان نتشون
 

AdventHealth PFS 
Attention: Financial Assistance Department 

1000 Remington Blvd., Suite 110 
Bolingbrook, IL 60440  

 
D. اھکمک ریاس و یلام کمک تساوخرد  

 
 اب یلام کمک تساوخرد ای یلامتحا یریگزایتما تلاح قیرط زا دناوتیم یلام کمک تفایرد یارب رامیب ندوب طیارشدجاو 

 کمک تساوخرد یاھلمعلاروتسد« و »یلام کمک تساوخرد« .ددرگ صخشم »یلام کمک تساوخرد« لاسرا و لیمکت
 یناشن ھب لیمیا لاسرا ،0600-652-844 هرامش اب سامت قیرطزا ای »نامزاس« تیاسبو رد »یلام

GLR.CustomerService@AdventHealth.com، تسا سرتسدرد وربور یناشن ھب ھمان نتشون ای: 
 

AdventHealth PFS 
Attention: Financial Assistance Department 

1000 Remington Blvd., Suite 110 
Bolingbrook, IL 60440 

 
 روطھب ھک یمومع کمک یاھھمانرب ریاس ای Medicaid تساوخرد یارب دنکیم مزلم ار هدشنھمیب دارفا »نامزاس«
 یانثتساھب( دوش زارحا اھنآ یلام کمک تفایرد تیحالص ات دنریگب کمک یلام رواشم زا دنتسھ نآ طیارشدجاو هوقلاب
 رد رامیب یلام کمک تساوخرد تسا نکمم .)دنشاب هدش دییأت و طیارشدجاو یلامتحا یریگزایتما طسوت ھک یدراوم
 ندوب طیارشدجاو دنور اب طابترا رد ای »یلام کمک تساوخرد« رد هابتشا تاعالطا رامیب رگا :دوش در ریز یاھتیعقوم
 یاھمیب تکرش فرط زا میقتسم تخادرپ قح ای ھمیب دیاوع نداد صاصتخا زا رامیب رگا ؛دھد ھئارا یلامتحا یریگزایتما
 یارب یلام رواشم اب یراکمھ زا رامیب رگا ای ؛دنک یراددوخ دشاب هدشھئارا تبقارم ھنیزھ تخادرپ لوئسم تسا نکمم ھک
 اھنآ یارب هوقلاب تروصھب رامیب دسریم رظن ھب ھک یمومع کمک یاھھمانرب ریاس ای Medicaid تساوخرد ھئارا
 یریگزایتما طسوت ھک یدراوم یانثتساھب( دنک بانتجا دشاب ھتشاد یلام کمک تفایرد تیحالص ات تسا طیارشدجاو
 زا لبق هام شش زا رتمک ھک ار یلام کمک تساوخرد تسا نکمم »نامزاس« .)دشاب هدش دییأت و طیارشدجاو یلامتحا
 رظنرد تبقارم یلعف ھسلج کی ندوب طیارشدجاو هرابرد یریگمیمصت رد تسا هدش لیمکت ندوب طیارشدجاو نییعت خیرات
 تسا هدش لیمکت ندوب طیارشدجاو نییعت خیرات زا لبق هام شش زا شیب ھک ار یلام کمک تساوخرد نامزاس .دریگب
  .دریگیمن رظنرد

 
E. تابلاطم لوصو و باسحتروص رودص  

 
 رودص« ناونع اب یاھناگادج یشمطخ رد دھدیم ماجنا دارفا طسوت غلابم تخادرپ مدع تروص رد »نامزاس« ھک یتامادقا 

 لوصو و باسحتروص رودص یشمطخ ناگیار ھخسن دیناوتیم .تسا هدش هداد حرش »تابلاطم لوصو و باسحتروص
 یناشن ھب لیمیا لاسرا قیرطزا ،0600-652-844 هرامش اب سامت قیرطزا ،»نامزاس« تیاسبو زا ار تابلاطم

GLR.CustomerService@AdventHealth.com، دینک تفایرد وربور یناشن ھب ھمان نتشون ای: 
 

AdventHealth PFS 
Attention: Financial Assistance Department 

1000 Remington Blvd., Suite 110 
Bolingbrook, IL 60440  

 
F. ریسفت 

 
 )r(501 شخب اب دیاب ،تسا هدش صخشم صاخ روطھب ھک یدراوم زج ھب ،ارجالباق یاھھیور مامت مامضنا ھب یشمطخ نیا

  .دوش ارجا و ریسفت نآ ھب ھجوت اب دشاب راگزاس
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 اھعجرم
a. ییارجا یشمطخ Ascension #600 – نادنمزاین یارب یلام کمک  
b. یلام کمک تساوخرد مرف  
c. هداس نابز ھب یلام کمک یشمطخ ھصالخ  
d. دنرادن رارق ای دنراد رارق »یلام کمک یشمطخ« ششوپ تحت ھک یناگدنھدھئارا تسرھف  
e. یلک باسحتروص غلبم  


