
 Aپیوست 
 

 ھای مالی بدھکارند محاسبھ مبلغی کھ عموماً افراد واجد شرایط دریافت کمک
 

تا مبالغی کھ  ٬اند ھای زیبایی و اختیاری دریافت کرده میزان بدھی افراد واجد شرایط  را کھ خدماتی بجز عمل ٬ھای مالی طبق سیاست کمک ٬بیمارستان
بیمارستان میزان بدھی بیمار واجد شرایط را بھ  ٬کند. عالوه بر این ) محدود میAGBشود ( ھای پزشکی دریافت می عموماً از بیماران تحت پوشش مراقبت

روزرسانی کرده و  را بھ AGBمحاسبھ  ٬حداقل یکبار در سال ٬ای کند. بیمارستان موظف است بھ صورت دوره ھا محدود می مبلغی کمتر از کل ھزینھ
ماھھ گذشتھ کامالً واجد  12باید بر اساس تمام خدمات ارائھ شده بھ بیمارانی باشد کھ از پایان دوره  AGBروش مورد استفاده را مجدداً ارزشیابی کند. 

فعلی بھ  AGBال بعد فاصلھ داشتھ باشد. محاسبھ روز با تاریخ اجرای سیاست یا یکم ژانویھ س 120اند. پایان این دوره نباید بیش از  شرایط شناختھ شده
 صورت زیر است:

 
 AGBھای ناخالص درمان برابر است با درصد  پرداخت درمان تقسیم بر کل ھزینھ ھای قابل کل ھزینھ

)AGB  باشد) اجرا می قابل 2016٪ است و از یک ژانویھ سال  16فعلی 
 
 

شده و (بدون در نظر گرفتن سھمی کھ شرکت بیمھ یا ھر نھاد دیگری از طرف بیمار میزان بدھی فرد واجد شرایط بھ صورت زیر محاسبھ 
 شود: پردازد) بھ عنوان بدھی بیمار منظور می تقبل کرده یا می

 

 
ھای  و آخرین راھنمایی FAPدر زیر درصد شایستگی برای = بدھی بیمار  AGBدرصد  Xھای ناخالص برای خدمات ارائھ شده  کل ھزینھ

 ) آمده است:FPLی خط فقر فدرال ( منتشر شده

 

 FAPدرصد شایستگی برای  درآمد ساالنھ برابر است با
 یا رایگان FPL 100٪٪ 200کمتر از 

 FPL 75٪٪ 250یا کمتر از  200٪
 FPL 50%% 300یا کمتر از  250%

 %25 ٪350تا  300٪
 %0 ٪350بیشتر از 

 
 

 افراد
 

 خانواده یا خانوار
 خط فقر 100٪

 
 درآمد ساالنھ

 خط فقر 200٪
 

 درآمد ساالنھ
 خط فقر 250%

 
 درآمد ساالنھ

 خط فقر 300%
 

 درآمد ساالنھ
 خط فقر 350%

 
 درآمد ساالنھ

1 $11,770  $23,540  $29,425  $35,310  $41,195 
2  $15,930  $31,860  $39,825  $47,790  $55,755 
3  $20,090  $40,180  $50,225  $60,270  $70,315 
4  $24,950  $49,900  $62,375  $74,850  $87,325 
5  $28,410  $56,820  $71,025  $85,230  $99,435 
6  $32,570  $65,140  $81,425  $97,710  $113,995 
7  $36,730  $73,460  $91,825  $110,190  $128,555 
8  $40,890  $81,780  $102,225  $122,670  $143,115 

نفر  8ھایی کھ بیش از  برای خانواده
مبلغ اضافھ شده  ٬جعمعیت دارند

برای ھر نفر اضافی بھ صورت 
  

 $4,160  $8,320  $10,400  $12,480  $14,560 
 

 3237-3236صفحات  ٬ 14شماره  ٬  80جلد  ٬دفتر ثبت فدرالمنبع: 
 
 

AGB شود. ھای عمل سرپایی و بستری اعمال می برای خدمات دریافت شده از بخش 


