
 

 
 
 
 
 
 
 

 
የ ኖቫን ትን  ጤና  የ ገ ን ዘ ብ እ ገ ዛ  በተመለከተ በቀላል ቋን ቋ  የ ቀረበ  አጭር  
መግለጫ (Novant Health Financial Assistance Plain Language Summary) 

 
የፖሊሲ አጭር መግለጫ 
የኖቫንት ጤና (Novant Health) ከፍተኛ የሆነ  ህክምናዊ አስፈላጊነ ት ያላቸውን አገልግሎቶች ለሚቀበሉና ፖሊሲው 
የሚጠይቃቸውን መስፈርቶች ለሚያሟሉ ታካሚዎች የ ገ ንዘብ ድጋፍ ያደርጋል። የ ገንዘብ እገዛ ለማግኘት ብቁ የሆኑ ታካሚዎች 
100% የዋጋ ቅናሽ ተጠቃሚ ይሆናሉ ወይንም ነ ጻ ህክምና ያገኛሉ። የገ ንዘብ እገዛ ፕሮግራሙ  መሰረታዊ ያልሆኑ አማራጭ  
የህክምና አገልግሎቶችን (elective services) አይሸፍንም።  
 
እንዴት ነው  ማመልከት ያለብኝ? 
 በእንግሊዝኛና በሌሎች ቋንቋዎች የተዘጋጁ የ ገንዘብ ድጋፍ ፖሊሲ፣  የክፍያ መጠየቂያና የታካሚ መጠነ -ሂሳብ አሰባሰብ ፖሊሲ፣  
የ ገ ንዘብ እገዛ ማመልከቻ ቅጽ፣  እንዲሁም የ ገ ንዘብ እገዛ ፖሊሲውን የሚገልጽ በቀላል ቋንቋ የተዘጋጀ አጭር መረጃ የያዙ ቅጂዎች 
ከሚከተለው ድረ-ገጽ ማግኘት ይችላሉ፦ 

 ይህንን ለማድረግ የኖቫንት ጤና (Novant Health) ድረ-ገጽ 
http://www.novanthealth.org/home/patients--visitors/your-healthcare-
costs/financial-assistance-for-the-uninsured.aspx ይጎብኙ። 

 እንዲሁም በሚቀጥለው ገጽ ላይ በተዘረዘሩት አድራሻዎች በመመስረት፣  በየትኛውም የ  Novant Health ሆስፒታል 
ላይ የሚገኙ የ ገንዘባዊ እገዛ ምክር መስጫ  ጽህፈት ቤቶችን መጎብኘት ይችላሉ። የ ገንዘብ ምክር አገልግሎት መስጫው 
ከማመልከቻ አዘገጃጀት ጋር የተያያዘ ድጋፍ ሊሰጥ ይችላል። 

 በነ ጻ መስመር 1-844-266-8268 ምርጫ 3 አማካኝነት ወደ የደምበኞች አገልግሎት ማእከል በመደወል፣  
የፖሊሲውን ነ ጻ ቅጂ እና የማመልከቻ ቅጽ በፖስታ እንዲላክልዎ መጠየቅ።  

 በሚቀጥለው  ገጽ ላይ የተዘረዘሩትን ስልክ ቁጥሮች በመጠቀም ወደ ማንኛውም የኖቫንት ጤና (Novant Health) 
ሆስፒታል ገንዘባዊ ምክር ሰጪ  ወይም አማካሪ መደወል፦ 

 
እኔ  ለዚህ ብቁ ነ ኝን? 
የ ገ ንዘብ እገዛውን ለማግኘት ብቁ ለመሆን፣  የሚከተሉት መስፈርቶች በሙሉ መሟላት ይኖርባቸዋል፦ 

 ታካሚው/ዋ ፍጹም የመድህን ሽፋን የሌለው/የሌላት ወይም፣  በአንዳንድ ሁኔታዎች የሚያገኘው/የምታገኘው የመድህን 
ሽፋን አነ ስተኛ የሆነ  መሆን አለበት/ባት። 

 ታካሚው/ዋ ሌሎች የሕክምና ወጪዎችን የሚሸፍኑ ፕሮግራሞችን ማግኘት የማይችል/የማትችል መሆን አለበት/ባት። 

 የታካሚው/ዋ አመታዊ የቤተሰብ ገቢ ከአሁኑ የፌደራል ድህነት መመሪያ  ከ 300% የማይበልጥ መሆን አለበት።  

 ታካሚው/ዋ ዳጎስ ያለ ገ ንዘብ ሊያወጣ የሚችል ሀብት ወይም ንብረት የሌለው መሆን አለበት/ባ። 

 ታካሚው/ዋ በአሰሪው/ዋ አማካኝነ ት የቀረበለትን/ላትን የመድህን ሽፋን ለመቀበል ፈቃደኛ ያልሆነ /ች መሆን 
የለበትም/ባትም። 

 ታካሚው/ዋ መስፈርቶችን ባለማሟላቱ/ቷ ምክንያት በመንግስት ስፖንሰር የሚደረጉ ሽፋኖችን ለማግኘት ብቁ ያልሆነ /ች 
መሆን የለበትም/ባትም። 



የ ኖቫን ትን  የ ገ ን ዘ ብ እ ገ ዛ  በተመለከተ በቀላል ቋን ቋ  የ ቀረበ  አጭር  መግለጫ  (Novant Financial 
Assistance Plain Language Summary) 
 

 አገልግሎቱ የግድ ከፍተኛ ህክምናዊ አስፈላጊነ ት እንዳለው የተረጋገጠ መሆን አለበት (በአጠቃላይ አስቸኳይ ወይም 
ቅጽበታዊ ተብሎ የሚገለጽ)። 

 ታካሚው የግድ በኖቫንት ጤና (Novant Health) የአገልግሎት ቀጠና ውስጥ የሚኖር/የምትኖር መሆን አለበት/ባት። 

 ማመልከቻውንና ተጨማሪ ሰነ ዶችን ወደ ሆስፒታሉ የቢዝነ ስ ጽህፈት ቤት ወይም ወደ ገ ንዘባዊ ምክር መስጫ  ክፍል 
ማስረከብ የግድ ነው። 

  
ተቀባይነት ማግኘቴን እንዴት ማወቅ እችላለሁ? 
ሁሉም አስፈላጊ ሰነዶች ከቀረቡ በኋላ ማመልከቻው የሚገመገም ይሆናል። ማመልከቻው ተቀባይነት ማግኘቱን ወይም ውድቅ መደረጉን 
የሚገልጹ ደብዳቤዎች ወደ እያንዳንዱ አመልካች ይላካሉ። የገ ንዘብ እገዛ መጠየቂያ ማመልከቻውና ሰነ ዶች በየስድስት ወሩ፣  ወይም 
የታካሚው ገቢ ወይም ሌሎች ቁልፍ ሁኔታዎች ላይ ለውጥ ሲፈጠር መታደስ ይኖርባቸዋል። እያንዳንዱ በስድስት ወር ውስጥ የሚደረግ 
ጉብኝት የሌሎች ፕሮግራሞች ተጠቃሚነት እንዳይኖር ለማወቅ ፍተሻ ይደረግበታል።  
 

ከዚህ ውጭ የሆኑ ሁኔታዎች፦ 
ይህ ፖሊሲ በኖቫንት የጤና ተቋም (Novant Health facility) የሚሰጡ አገልግሎቶችን ብቻ ይመለከታል። ይህ ፖሊሲ 
በማንኛውም  በ Novant Health ባልተቀጠሩ ነ ጻ ሀኪሞች ወይም ፕራክቲሽነ ሮች የሚሰጡ አገልግሎቶችን አይመለከትም። ይህም 
የማደንዘዣ ሕክምና ባለሙዎች (Anesthesiologists)፣  የጨረር ሀኪሞችን (Radiologists)፣  ፓቶሎጂስቶችንና ሌሎችንም 
ያጠቃልላል።  
 

ማንኛውም የ ገንዘብ እገዛ ለማግኘት ብቁ የሆነ  ግለሰብ፣  የመድህን ሽፋን ያላቸው ሰዎች ለአስቸኳይ ህክምና ወይም ሌላ ለጤና 
አስፈላጊነ ት ላለው ህክምና ከሚጠየቁት አጠቃላይ ክፍያ በላይ አይጠየቅም። 
 

ኖቫንት ጤና ፎርሲዝ የህክምና ማእከል (Novant Health 
Forsyth Medical Center) 
3333 Silas Creek Parkway 
Winston-Salem, NC 27103 
 

(336) 718-5393 

ኖቫንት ጤና ክሌሞንስ የህክምና ማእከል (Novant Health 
Clemmons Medical Center) 
6915 Village Medical Circle 
Clemmons, NC 27012 
 

ኖቫንት ጤና የህክምና ማእከል (Novant Health 
Kernersville Medical Center) 
1750 Kernersville Medical Parkway 
Kernersville, NC 27284 
 

ኖቫንት ጤና የህክምና ፓርክ ሆስፒታል (Novant Health 
Medical Park Hospital) 
1950 S Hawthorne Rd 
Winston-Salem, NC 27103 
 

ኖቫንት ጤና ቶማስቪል የህክምና ማእከል (Novant Health 
Thomasville Medical Center) 



የ ኖቫን ትን  የ ገ ን ዘ ብ እ ገ ዛ  በተመለከተ በቀላል ቋን ቋ  የ ቀረበ  አጭር  መግለጫ  (Novant Financial 
Assistance Plain Language Summary) 
 

207 Old Lexington Rd 
Thomasville, NC 27360 
 

ኖቫንት ጤና ሮዋን የህክምና ማእከል (Novant Health 
Rowan Medical Center) 
612 Mocksville Ave 
Salisbury, NC 28144 

ኖቫንት ጤና ፕሪስባይተሪያን የህክምና ማእከል (Novant 
Health Presbyterian Medical Center) 
200 Hawthorne Ln 
Charlotte, NC 28204 

(704) 384-0539 

ኖቫንት ጤና ማቲውስ የህክምና ማእከል (Novant Health 
Matthews Medical Center) 
1500 Matthews Township Parkway 
Matthews, NC 28105 
 

ኖቫንት ጤና ሃንተርስቪል የህክምና ማእከል (Novant 
Health Huntersville Medical Center) 
10030 Gilead Rd 
Huntersville, NC 28078 
 

ኖቫንት ጤና ቻርሎት ኦርቶፔዲክ ሆስፒታል (Novant Health 
Charlotte Orthopedic Hospital) 
1901 Randolph Rd 
Charlotte, NC 28207 
 

ኖቫንት ጤና ብሩንስዊክ የህክምና ማእከል (Novant Health 
Brunswick Medical Center) 
240 Hospital Dr NE 
Bolivia, NC 28422 

ኖቫንት ጤና ፕሪንስ ዊልያም የህክምና ማእከል (Novant 
Health Prince William Medical Center) 
8700 Sudley Rd 
Manassas, VA 20110 
 

(703) 369-8020 
 

ኖቫንት ጤና ሃይማርኬት የህክምና ማእከል (Novant Health 
Haymarket Medical Center)  
15225 Heathcote Blvd 
Haymarket, VA 20169 

  

  
 


