
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ساده زبان به Health Novant مالی کمک خالصه

 
 اساسنامه خالصه

Health Novant اساسنامه این در موجود شرایط واجد و کنند می دریافت را پزشکی الزم خدمات که بیمارانی به 
 100 تخفیف از مالی، کمک دریافت برای الزم شرایط داشتن صورت در بیماران .کند می ارائه مالی کمک هستند

  .دهد نمی پوشش را اختیاری خدمات مالی کمک برنامه .شد خواهند مند بهره رایگان مراقبت یا درصدی
 

 کرد؟ اقدام باید گونهچ
 حساب صورت صدور اساسنامه مالی، کمک اساسنامه از را هایی نسخه ساده زبان به و زیر روش به توانید می شما 
 زبان به مالی، کمک اساسنامه از ای خالصه و مالی کمک دریافت برای تقاضانامه بیمار، حساب تتمه دریافت و

 :کنید دریافت ها، زبان دیگر و انگلیسی

 سایت وب از Health Novant آدرس در --http://www.novanthealth.org/home/patients
uninsured.aspx-the-for-assistance-costs/financial-healthcare-visitors/your بازدید 

 .کنید

 های بیمارستان از یک هر در موجود مالی مشاوره دفاتر از Health Novant، صفحه در ها آن  آدرس که 
 .دهد ارائه نامهتقاضا تکمیل برای را هایی کمک تواند می مالی مشاوره .کنید بازدید است، آمده بعد

 بگیرید تماس مشتری خدمات با (3 کلید) 1-844-266-8268 تلفن شماره طریق از و رایگان صورت به 
   .شود ارسال شما برای تا دهید درخواست را اساسنامه این از رایگان نسخه یک و

  بیمارستان مالی مشاوران از یک هر با توانید می بعد صفحه در ذکرشده های شماره طریق از  Novant
Health بگیرید تماس : 

 
 

 هستم؟ شرایط واجد من آیا
 :باشید مالی کمک دریافت شرایط واجد تا باشید داشته را زیر شرایط همه باید

 باشد داشته قرار بیمه محدود پوشش تحت خاص، شرایط در یا، باشد شده بیمه نباید بیمار. 

 باشد دهند، می پوشش را درمانی های هزینه که هایی برنامه به دسترسی به قادر نباید بیمار. 

 باشد جاری سال در فدرال فقر خط درصد 300 از بیشتر نباید بیمار خانواده سالیانه درآمد. 

 باشد داشته توجهی قابل نقدی های دارایی نباید بیمار. 

 باشد شده رد بیمار سالمت بیمه کارفرما، طریق از نباید. 

 باشد دولت حمایتی پوشش شرایط فاقد الزم، شرایط نداشتن دلیل به نباید بیمار. 

 (.باشند اورژانسی یا ضروری کل در) شوند شناخته الزم پزشکی نظر از باید خدمات 

 خدمات پوشش تحت منطقه در باید بیمار Health Novant باشد داشته سکونت. 

 کرد ارائه مالی مشاور بخش یا بیمارستان وکار سبک دفتر به باید را پشتیبان مستندات و تقاضانامه. 
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 خیر؟ یا ام شده تأیید که بدانم کجا از
 متقاضیان از یک هر برای رد یا تأیید نامه .شد خواهد بازبینی تقاضا شده، درخواست اسناد ههم دریافت محض به

 دیگر یا بیمار درآمد میزان که زمانی یا و بار یک ماه شش هر باید مستندات و مالی کمک تقاضای .شد خواهد ارسال
 دوره طول در بازدید هر ها، برنامه دیگر به احتمالی دسترسی برای  .شود روزرسانی به کند، می تغییر کلیدی شرایط
  .گرفت خواهد قرار بررسی مورد ماهه شش زمانی

 

 :استثنائات
 این .شوند می ارائه Health Novant مؤسسات از یکی در که شود می اعمال خدماتی برای تنها اساسنامه این

 نیستند Health Novant استخدام که مستقلی کارورزان یا پزشکان توسط شده ارائه خدمات مورد در اساسنامه
  .شود می ها پاتولوژیست و ها رادیولوژیست هوشبران، (به محدود نه و) شامل امر این .شود نمی اعمال

 

 برای معمول طور به که مقداری از بیش هستند مالی های کمک دریافت شرایط واجد که افرادی از یک هیچ
 شود، می پرداخت دارند قرار بیمه پوشش تحت که افرادی برای معموالاً که خدماتی دیگر یا اورژانس ایه مراقبت
 .کرد نخواهند پرداخت هزینه

 

 

Center Medical Forsyth Health Novant 
Parkway Creek Silas 3333 

27103 NC ،Salem-Winston 
 

(5393-718 336) 

Center Medical Clemmons Health Novant 
Circle Medical Village 6915 

27012 NC Clemmons, 
 

Center Medical Kernersville Health Novant 
Parkway Medical Kernersville 1750 

27284 NC Kernersville, 
 

Hospital Park Medical Health Novant 
Rd Hawthorne S 1950 

27103 NC Salem,-Winston 
 

 
 

Center Medical Thomasville Health Novant 
Rd Lexington Old 207 

27360 NC Thomasville, 
 

Center Medical Rowan Health Novant 
Ave Mocksville 612 

28144 NC Salisbury, 
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Center Medical Presbyterian Health Novant 
Ln Hawthorne 200 

28204 NC Charlotte, 

(0539-384 )704 

Center Medical Matthews Health Novant 
Parkway Township Matthews 1500 

28105 NC Matthews, 
 

Center Medical Huntersville Health Novant 
Rd Gilead 10030 

28078 NC Huntersville, 
 

Hospital Orthopedic Charlotte Health Novant 
Rd Randolph 1901 

28207 NC Charlotte, 
 

Center Medical Brunswick Health Novant 
NE Dr Hospital 240 

28422 NC Bolivia, 

William Prince Health Novant 
 Rd Sudley 8700 

20110 VA ,Manassas 
 

(8020-369 703) 
 

Center Medical Haymarket Health Novant  
 Blvd Heathcote 15225 

20169 VA Haymarket, 

  

  
 


