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Saint Peter's University Hospital 
 Patakaran ukol sa Tulong Pinansyal (Financial Assistance Policy) – Plain Language Summary (PLS) 

 
 
Ang Patakaran/Programa ukol sa Tulong Pinansyal (FAP) ng Saint Peter’s University Hospital ay nariyan 
upang bigyan ang mga kwalipikadong pasyente ng mga pang-emergency na serbisyo sa pangangalagang 
pangkalusugan o iba pang serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan na kinakailangan sa panggagamot 
na may maliit o malaking diskwento na ibinibigay ng Saint Peter’s University Hospital (SPUH) at ng isang 
nauugnay na entity (ayon sa pagpapakahulugan ng IRS). Simula rito, ang Saint Peter’s University Hospital 
at ang anumang may kaugnayang entity ay tutukuyin bilang SPUH.  
 
Mga Kwalipikadong Serbisyo - Pang-emergency na serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan o iba 
pang serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan na kinakailangan sa panggagamot na ibinibigay ng 
SPUH at sinisingil ng SPUH. Nalalapat lang ang FAP sa mga serbisyong sinisingil ng SPUH. Ang iba pang 
mga serbisyo na hiwalay na sinisingil ng iba pang mga provider, tulad ng mga doktor o laboratoryo, ay 
hindi kwalipikado sa ilalim ng FAP.  
 
 
Mga Kwalipikadong Pasyente - Ang mga pasyenteng nakakatanggap ng mga kwalipikadong serbisyo, na 
magbibigay ng lahat ng hinihiling na datos/dokumento, at natukoy na kwalipikadong makatanggap ng 
Tulong Pinansyal ng Resource Services ng Saint Peter’s University Hospital. 
 
Ang mga indibidwal na kwalipikadong makatanggap ng FAP ay hindi sisingilin ng halaga para sa pang-
emergency na pangangalaga at iba pang pangangalagang kinakailangan sa panggagamot na mas 
malaki kaysa sa AGB – samakatuwid, hindi ipapataw ng Health Care System ang mga singiling walang 
kaltas sa mga indibidwal na kwalipikadong makatanggap ng FAP para sa anumang pangangalaga na 
kinakailangan sa panggagamot.  
 
Paano Mag-apply  
 

 Mga Pasyenteng Walang Insurance 
 

Sinusuri ng Resource Services ng Saint Peter’s University Hospital ang lahat ng account para sa mga 
pasyenteng walang insurance (magbabayad mula sa sariling bulsa). Kinakailangan sa prosesong ito na 
salain ang dami ng pasyenteng ito para sa potensyal na pagiging kwalipikado para sa mga programa ng 
tulong ng Estado o Pederal pati na rin ang pagbibigay-alam sa lahat ng pasyente, kinatawan, 
nagrerekomendang doktor at empleyado ng SPUH na maaaring humiling ng tulong pinansyal.   
 
Ang lahat ng pasyente na nananatiling nagbabayad mula sa sariling bulsa dahil sa hindi pagiging 
kwalipikado para sa mga programa ng tulong ng Estado at Pederal, hindi pagsunod, o walang 
kakayahang makapagbayad (o makapag-sign up) para sa pinakamababang mahalagang saklaw sa ilalim 
ng Affordable Care Act ay ipagpapalagay na potensyal na kwalipikado para sa Tulong Pinansyal at 
babawasan ang kanilang mga babayaran sa halagang: 
 

 Kita ng Pamilya sa 0 hanggang 200% ng Federal Poverty Limits (“FPL”); $0 ang sisingilin sa 
pasyente; 

 115% ng mga rate ng Medicare, kung nasa pagitan ang mga ito ng 301% hanggang 500% ng 
Federal Poverty Limits (“FPL”); 

 Mas maliit sa mga rate ng Mga Halagang Karaniwang Sinisingil (AGB) ayon sa pagpapakahulugan 
sa EXHIBIT I ng Patakaran ukol sa Tulong Pinansyal o ang halagang kinalkula alinsunod sa sliding 
scale ng New Jersey, kung papatak ito sa 201% hanggang 300% ng “FPL”. 
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Hindi kinakailangan ng nakasulat na aplikasyon para sa aming FAP, ngunit gagamitin namin ang mga 
nakuhang datos (mula sa lahat ng potensyal na mapagkukunan sa loob at labas ng institusyon) sa pag-
assess sa pagiging kwalipikado para sa Kawanggawang Pangangalaga o iba pang mga programa ng 
Pamahalaan sa pagpapasya sa naaangkop na rate structure kung saan sila kwalipikado. 

 Mga Pasyenteng May Insurance 

Ang lahat ng pasyenteng kwalipikado para sa FAP na may aktibong insurance sa pangangalagang 
pangkalusugan ay hindi personal na mananagot para sa pagbabayad ng higit sa AGB, na pinakahulugan 
sa ibaba, hindi kasama ang lahat ng reimbursement ng insurer ng kalusugan na nailapat na sa kanyang 
account. 
 
Ang pagiging kwalipikado at katayuan sa FAP para sa mas malaking halaga ng tulong mula sa programa 
ay maaaring i-update anumang oras sa cycle ng pagsingil at pagkolekta.  
 
 
Pag-abiso / Pagsasapubliko ng FAP 

 

a) Ang FAP ng SPUH at ang isang Plain Language Summary (“PLS”) ng FAP ay available sa 
aming website -- www.saintpetershcs.com. 

 
b) Ang mga papel na kopya ng FAP at PLS ay makukuha nang libre kapag hiniling sa 

pamamagitan ng mail at ibinibigay rin sa iba’t ibang lugar sa mga pasilidad ng ospital – 
kabilang ang Admissions, Patient Registration, Emergency Room Department, Resource 
Services, at Patient Discharge.  Ang lahat ng nakasulat na kahilingan ay dapat ipadala sa: 
 

Saint Peter's University Hospital 
Attn: Resource Services 
254 Easton Avenue 
New Brunswick, NJ 08901 
 

c) Ang mga binanggit na kahilingan para sa mga papel na kopya ng FAP at PLS ay makukuha 
sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa: 

 
Saint Peter's University Hospital 
Department: Resource Services 
Telephone # 732.745.8600 Extension 5019  

 
 

d) Ang FAP at ang PLS ay available sa Ingles at iba pang mga wika na bumubuo sa mas kaunti ng 5% 

o 1,000 indibidwal sa loob ng pangunahing pinagseserbisyuhang lugar ng Saint Peter’s Health 

system.  Available ang mga naka-translate na bersyon kapag hiniling nang personal, sa 

pamamagitan ng telepono, o sa aming website.   

 
 
 


