
 
 

 

የፋይናንስ እርዳታ ፖሊሲ – በግልጽ ቋንቋ የተጻፈ አጭር ዝርዝር 
የቀረበው የገንዘብ ድጋፍ፦ UW Medicine በገንዘብ ድጋፍ ፖሊሲው መሰረት ለአደጋ ጊዜ ወይም ለሌላ የህክምና አስፈላጊ እንክብካቤ መክፈል ለማይችሉ ብቁ 
ታካሚዎች የገንዘብ ድጋፍ ይሰጣል። UW Medicine አጠቃላይ የቤተሰብ ገቢው እስከ 400% የፌዴራል የድህነት ደረጃ (Federal Poverty Level, FPL) እና የሶስተኛ 
ወገን ሽፋን ካለቀ በኋላ ለቤተሰቡ መጠን ለተስተካከለ ለማንኛውም ታካሚ/ዋስትና ሰጪ የገንዘብ ድጋፍ ይሰጣል።  በ Airlift Northwest፣ በ Harborview Medical 
Center፣ በ UW Medical Center፣ በ UW Physicians፣ በ UW Medicine Primary Care እና በ Valley Medical Center ለሚገኝ ፋሲሊቲ እና/ወይም 
ሙያዊ አገልግሎቶች፦  

• የ FPL 0% - 300% ለ 100% የገንዘብ ድጋፍ ቅናሽ                        

በ Harborview Medical Center፣ በ UW Medical Center እና በ Valley Medical Center፣ የሚለቀቅበት ቀን በጁላይ 1/ 2022 ወይም ከዚያ በኋላ ለሆነ 
የፋሲሊቲ አገልግሎት ብቻ፦ 

• የ FPL 301% - 350% ለ 75% የገንዘብ ድጋፍ ቅናሽ                              

• የ FPL 351% - 400% ለ 50% የገንዘብ ድጋፍ ቅናሽ          

ለ Valley Medical Center፣ ለገንዘብ ድጋፍ ብቁ የሆነ ግለሰብ ለድንገተኛ አደጋ ወይም ሌላ ለህክምና አስፈላጊ እንክብካቤ በአጠቃላይ ከሚጠየቀው መጠን በላይ 
ሊያስከፍል አይችልም።  

የብቁነት መስፈርቶች እና የሚቀርበው ድጋፍ፦ ለገንዘብ ድጋፍ ብቁነት በብዙ ሁኔታዎች ላይ የተመሰረተ ነው የሚፈለገው ሁኔታ እና እንክብካቤ ባህሪይ፣ የመድን ሽፋን 
ወይም ሌሎች የክፍያ ምንጮች፣ ገቢ፣ የቤተሰብ ብዛት፣ ንብረት፣ የ WA ግዛት ነዋሪነት እና ታካሚው ወይም አቅራቢው ከግምት ውስጥ እንዲገቡ የሚፈልጉዋቸው ልዩ 
ጉዳዮች። 

የገንዘብ ድጋፍ የሚፈልጉ ታካሚዎች የገንዘብ ድጋፍ ማመልከቻ ሂደቱን ማክበር አለባቸው። ይህም የታካሚውን የ W-2 መግለጫ፣ የወቅቱን የክፍያ መጠየቂያ ሰነዶች፣ 
የባንክ መግለጫዎች ወይም ያለፈው ዓመት የገቢ ግብር ተመላሽ ማስገባት እና የግዛት ድጎማ እንክብካቤ (Medicaid)ን ጨምሮ ለሁሉም የሚገኙ የድጋፍ ምንጮች 
የማመልከቻ ሂደቱን ማጠናቀቅን ይጨምራል። 

ለድጋፍ እንዴት ማመልከት እንደሚቻል እና፦ ታካሚው ወይም በታካሚው እንክብካቤ ውስጥ የሚሳተፍ ማንኛውም ሰው፣ የቤተሰብ አባል ወይም አቅራቢን ጨምሮ፣ 
የገንዘብ ስጋቶችን ሊገልጽ ይችላል። ታካሚው ወይም ኃላፊነት የሚሰማው አካል የገንዘብ ድጋፍ ማመልከቻን እንዲያጠናቅቅ ይበረታታል። ለገንዘብ ድጋፍ ብቁ ለመሆን፣ 
የፍርድ ቤት ፍርድ ከመቀበሉ በፊት ማመልከቻው በማንኛውም ጊዜ ሊቀርብ ይችላል። 

ለድጋፍ ብቁ የሆነው፦ የገንዘብ ድጋፍ በ UW Medicine መገኛ ቦታ በ UW የሕክምና ባለሙያዎች ለሚሰጠው የሕክምና እንክብካቤ ብቻ የተገደበ ነው። እንደ ጉዞ፣ 
ምግብ፣ ማረፊያ እና ለረጅም ጊዜ የሚቆዩ የሕክምና መሣሪያዎች ያሉ ወጪዎች በገንዘብ ድጋፍ ፖሊሲ አይሸፈኑም። 
የመድሃኒት ማዘዣዎች በ UW Medicine አቅራቢ ከተፃፉ እና በ UW Medicine ፋርማሲ (ካለ) ከተሞሉ ለ 100% የገንዘብ ድጋፍ ቅናሽ እስከ የ FPL 300% ሊሸፍኑ 
ይችላሉ።  

ቅጂዎችን የት እንደሚያገኙ፣ ሰነዶችን የት እንደሚያስገቡ የእውቂያ መረጃ እና የት እንደ፦ UW Medicine የገንዘብ ድጋፍ ፖሊሲ፣ የገንዘብ ድጋፍ ማመልከቻ፣ ግልጽ ቋንቋ 
ማጠቃለያ፣ እና የሂሳብ አከፋፈል እና አሰባሰብ ፖሊሲዎች ከክፍያ ነጻ ይገኛሉ። እነዚህ ሰነዶች በመስመር ላይ፣ በስልክ ወይም በአካል በበርካታ ቋንቋዎች ሊገኙ ይችላሉ። 
ሰነዶች በ uwmedicine.org/financialassistance ወይም valleymed.org/financialassistance ላይ ለማውረድ ወይም ለማተም በመስመር ላይ ናቸው። 
እንክብካቤ ከሚፈልጉበት ቦታ ሆነው ቅጂዎን በአካል ወይም በስልክ መጠየቅ ይችላሉ።  

በእንግሊዝኛ ቋንቋ ለገንዘብ ድጋፍ ማመልከቻ እና ደጋፊ ሰነዶች፣ አሁን ባሉበት የእንክብካቤ ቦታ መሰረት ሰነዶችዎን ለማስገባት MyChart (ከ Airlift Northwest 
በስተቀር) መጠቀም ይችላሉ። ለሁሉም ሌሎች የማመልከቻ ማቅረቢያዎች በፖስታ፣ በፋክስ ወይም በአካል ማቅረብዎን ይቀጥሉ።   ለግምት የሚቀርብ ማንኛውም መረጃ 
በጤና መድን ተንቀሳቃሽነት እና ተጠያቂነት ህግ (Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA) መሰረት እንደ የተጠበቀ የጤና መረጃ 
ይቆጠራል። 

Harborview Medical Center 
UW Physicians 

UW Medicine Primary Care  
Financial Counseling 

325 9th Ave; Mail Stop 359758 
Seattle, WA 98104-2499 

ስልክ 206.744.3084 

ፋክስ 206.744.5187 

ከሰኞ-አርብ 8:00 a.m. – 4:30 p.m. ሰዐት 

mychart.uwmedicine.org 
  

UW Medical Center-Montlake 
 UW Physicians 

UW Medicine Primary Care 

Financial Counseling 
1959 NE Pacific Street; Mail Stop 356142 

Seattle, WA 98195-6142 

ስልክ 206.744.3084 

ፋክስ 206.598.1122 

ከሰኞ-አርብ 8:00 a.m. – 4:30 p.m. ሰዐት 
mychart.uwmedicine.org 

 

UW Medical Center-Northwest 
UW Physicians 

UW Medicine Primary Care 

Financial Counseling 
1550 N 115th St 

Seattle, WA 98133-9733 

ስልክ 206.744.3084 

ፋክስ 206.598.1122 

ከሰኞ-አርብ 8:00 a.m. – 4:30 p.m. ሰዐት 
mychart.uwmedicine.org 

 
          Valley Medical Center 

Patient Financial Services 
P.O. Box 59148 

Renton, WA 98058-2148 

ስልክ 425.690.3578 

ፋክስ 425.690.9578 

ከሰኞ-አርብ 8:00 a.m. – 5:00 p.m. ሰዐት 
     mychart.valleymed.org/#mychart 

Valley Medical Center 
Patient Financial Services 

3600 Lind Ave SW, Suite 110 
Renton, WA 98057-4970 

ስልክ 425.690.3578 

ፋክስ 425.690.9578 

ከሰኞ-አርብ 8:00 a.m. – 5:00 p.m. ሰዐት 
      mychart.valleymed.org/#mychart 

Airlift Northwest 
Patient Financial Services 

6505 Perimeter Road S., Ste 200 
Seattle, WA 98108 

ስልክ 206.598.2912 

ፋክስ 206.521.1612 

ከሰኞ-አርብ 8:00 a.m. – 5:00 p.m. ሰዐት 

          PlainLangSummary-FA-Amharic-V9-20220701 

http://www.uwmedicine.org/financialassistance
http://www.valleymed.org/financialassistance
https://mychart.uwmedicine.org/prod01/Authentication/Login?
https://mychart.uwmedicine.org/prod01/Authentication/Login?
https://mychart.uwmedicine.org/prod01/Authentication/Login?
https://mychart.valleymed.org/#mychart
https://mychart.valleymed.org/#mychart
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