
آیا می دانستید که…
ممکن است برای خدمات مراقبتی درمانی ارائه 

شده از طرف MemorialCare واجد شرایط 

دریافت کمک مالی باشید؟ 

MemorialCare متعهد شده است تا خدمات مراقبتی 
درمانی را با کیفیت باال و هزینه کم برای همه اعضای 

انجمن ما ارائه کند.

در زمینه پرداخت قبض، از جمله حق بیمه )فرانشیز(، 
پرداخت مشترک و سایر مبالغ قابل کسر شدن، ممکن 

است واجد شرایط دریافت کمک مالی کامل یا جزئی 

باشید. برای کسب اطالعات بیشتر و اطالع از اینکه آیا 

واجد شرایط هستید یا خیر، این مطالب را مطالعه کنید.

 برنامه

  کمک

مالی

برای کسب اطالعات بیشتر درباره سیاست کمک مالی، 

درخواست ها یا بروشور، به این نشانی مراجعه کنید: 

 www.memorialcare.org/FinancialAssistance

همچنین می توانید درخصوص سؤاالت مربوط به کمک 

مالی با بخش پذیرش در هر یک از مراکز لیست شده در 

زیر تماس بگیرید یا به آن مراجعه کنید. 

این بروشور به زبان های چینی، فارسی، خمر، کره ای، 

اسپانیایی، تاگالوگ و ویتنامی قابل دسترسی است.

Long Beach Medical Center

2801 Atlantic Avenue, Long Beach, CA 90806

)562( 933-1335 تماس با بخش پذیرش:    

)562( 933-1306 مشاور مالی:   

 )562( 933-1329   

 )562( 933-1327    

Miller Children’s & Women’s Hospital Long Beach

2801 Atlantic Avenue, Long Beach, CA 90806

)562( 933-1335 تماس با بخش پذیرش:    

)562( 933-1306 مشاور مالی:   

 )562( 933-1329   

 )562( 933-1327    

Orange Coast Medical Center

9920 Talbert Avenue, Fountain Valley, CA 92708

 )714( 378-7504 تماس با بخش پذیرش:   

 )714( 378-7973 مشاور مالی:   

Saddleback Medical Center

24451 Health Center Drive, Laguna Hills, CA 92653

 )949( 452-3546 تماس با بخش پذیرش:   

 )949( 452-3177 مشاور مالی:   



آیا من واجد شرایط هستم؟

اگر تحت پوشش بیمه نیستید، ممکن است برای 

Medi-Cal ، Healthy Families  ،Medicare    ، پوشش 
 California Health Benefit بیمه ارائه شده از طرف

Exchange ، برنامه California Children’s Services یا 
سایر بیمه های سالمت با پشتیبانی مالی ایالتی یا استانی 

واجد شرایط باشید. همچنین اگر استطاعت مالی متوسط 

یا پایینی داشته باشید، ممکن است برای برنامه کمک 
مالی MemorialCare واجد شرایط باشید.

حتی اگر قبالً برای یک برنامه سالمت دیگر اقدام کرده 

باشید و هنوز جوابی دریافت نکرده باشید، می توانید برای 

برنامه MemorialCare درخواست کنید.

چگونه درخواست کنم؟

درخواست کمک مالی موجود به صورت آنالین را تکمیل 

کنید و آن را به همراه اسناد الزم ارسال کنید.

پرسنل ما کمک می کنند با همه گزینه هایتان آشنا شوید 

و به شما کمک می کنند درخواست های مربوط به کمک 
مالی را به بهترین شکل متناسب با نیازهای شخصی تان 

تکمیل کنید.

برای کسب اطالعات بیشتر:

آنالین

 www.memorialcare.org/financialassistance

تلفن

 )877( 323-0043 

از طریق نامه

MemorialCare Patient Financial Services
P.O. Box 20894

Fountain Valley, CA 92728-0894

این فرآیند محرمانه است؟ 

همیشه. ما می دانیم واجد شرایط بودن شما برای کمک 

مالی بر اساس بررسی اطالعات حساس و شخصی انجام 

می گیرد. بدون اطالع قبلی، اطالعات شما را به کسی ارائه 

نمی کنیم. این مورد شامل گزارش به آژانس های دولتی 

هم می شود. ما فقط از اطالعاتی استفاده می کنیم که 

برای بررسی واجد شرایط بودن شما برای برنامه های 

کمک مالی ارائه می کنید.

درخواست ها چطور ارزیابی 

می شوند؟

درخواست ها را تک تک بررسی می کنیم. ما بر اساس 

دستورالعمل های سطح فقر فدرال، یک مقیاس در نظر 

می گیریم و دارایی های شما را نیز ارزیابی کنیم. از معیاری 

منصفانه و بی غرضانه برای ارزیابی هر متقاضی استفاده 

می شود. 

هزینه ای که از افراد واجد دریافت کمک مالی درخواست 

می شود، بیشتر از آن مبلغی نخواهد بود که معموالً از 

بیماران دارای بیمه سالمت کسر می شود. 

برای کسب اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

شماره تلفن ها و وب 
سایت های مهم

California Benefit Exchange
 (800) 300-1506

 www.coveredca.com

Medi-Cal
لس آنجلس: 597-4777 (877) 

اورنج کانتی: 478-5386 (855) 

 www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal

Medicare
 (800) MEDICARE (800-633-4227) 

www.medicare.gov 

 Medical Safety Net Program (MSN) 
 (714) 834-6248

www.ochealthinfo.com/about/ 
medical/msn 

Health Consumer Alliance
 (888) 804-3536

www.healthconsumer.org

http://memorialcare.org/guides-tools/financial-assistance
https://www.coveredca.com/
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/
http://www.medicare.gov
http://www.ochealthinfo.com/about/medical/msn
http://www.ochealthinfo.com/about/medical/msn

