
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

مراقبت سالمت  �ازهاین  ی را برا  John Muir Healthسپاس از شما که 
  یکه صورت حساب ها   �م. ما واقف هست�د خود انتخاب کردە ا 

منتظرەغ ن شما و خانوادە تان سنگ ی تواند برا   � �ی باشد. به منظور    نی
  ی برنامه ها   John Muir Health �مارانمان، به�ت به ب خدمت رساین 

م��وط به خدمات    یصورت حساب ها  رداختدارد که به پ متنو� 
برنامه   �ل برنامه ها ذ  ینکند. ا   کمک �  ما مرا�ز پزش� �قاز ط�  �افیت در 

 فهرست شدە اند.  �ر قرار دارند و در ز  John Muir Health کمک رساین 

  ،کمک رساین درخواست هر کدام از خدمات برنامه   �ا   �ش�ت اطالعات ب یبرا 
 از دوشنبه تا جمعه ب

�
ن لطفا ب.ظ با خط   4:30ق.ظ تا   8:00ساعت  نی

 3336-947 (925) دف�ت صورت حساب ما به شمارە   �انخدمات مش�ت 
�د تماس بگ ،. همچن �ی ن از   �د توان  �  نی

johnmuirhealth.com/patienthelp د کن  �د بازد� . 

  �ماران ب �نهبرنامه کمک ه� 

John Muir Health دهد که    ارائه � �مارانب  �نهبرنامه کمک ه�   �ک
ن تأم John Muir Healthکامً� توسط  ا  � ما�  نی   �طشود. ا�ر واجد �ش

شما را   �مارستانب  یاز صورت حساب ها  بخ�ش   �ا برنامه تمام  ین ا  �د،باش
ا  �د با  �ت،احراز صالح یدهد. برا  پوشش � ها و درآمد    یی دارا  �طواجد �ش

 . �د باش  انوار خ

و مدارک الزم را  �د کن  �لرا تکم »�مارانب  �نه فرم «درخواست کمک ه�  �د با 
 : �د ارائه ده 

که ثابت کند در حال    مدر�  �ا  حقو�ت  ی ها  �ش ف �دت��نجد  کیپ  •
 �دحا�ن شاغل هست 

بر درآمد فدرال، شامل همه زمان   �ات اظهارنامه مال �دت��نجد  کیپ  •
 ها  ی بند

ا   �گریهر گونه مدرک د  •  شما الزم است  ی فرد �طکه �سته به �ش

دف�ت صورت    �انبرنامه، با خط خدمات مش�ت   ینتقاضانامه ا   �افتدر   یبرا 
�د تماس بگ  3336-947 (925)  حساب به شمارە از   �ا  �ی

johnmuirhealth.com/patienthelp د کن  �د بازد� . 

 
 

  پرداخت یط�ح ها
در پرداخت صورت   �مارانکمک به ب   یط�ح پرداخت ماهانه بدون سود برا 

س است. هنگام تع  پزش� یحساب ها  ن شان در دس�ت مبلغ ط�ح   ینی
شما و درآمد خانوادە تان به همراە  ما�  یها   �تپرداخت ماهانه، مسئول 

 لحاظ خواهد شد.   �گریاطالعات د

 �مهفاقد ب �مارانب �فتخف
پوشش پرداخت شخص ثالث   �قاز ط�  پزش� �مهب  �مه،فاقد ب �مارانب

قابل   �ف تخف   John Muir Health �مه، فاقد ب  �مارانب  ی ندارند. برا 
به   �فتخف یندهد. ا  صورت حساب شدە ارائه �  یها   �نهه�  یرو  توج� 

 شود.   اعمال � �مه فاقد ب �مارانب  یصورت حساب ها  یطور خودکار رو 

ا �ت خدمات واجد  Medi-Cal �ط�ش
  �الیت ا  Medicaidبرنامه   یچطرف قرارداد ه  John Muir Healthا�رچه 

که عضو هستند و خدمات    �ماراین ب  یبرنامه را برا   ینا  اما پرداخیت  �ست،ن
.  �مکن  کنند قبول �  �  �افتما در  از مرا�ز پزش� ��در    یی ��ا   اورژا��
ن ما همچن  . �ممشارکت دار   یانگار  Medi-Calدر برنامه    نی

ا   �تخدمات واجد John Muir Health ین، عالوە بر ا  در    �گانرا  �ط �ش
ا   �ماراین محل دارد تا به ب  ثبت   یند هستند در فرا   Medi-Cal  �طکه واجد �ش

 نام کمک کند. 

و برنامه   �فرن�ا کال   �التا  Medi- Calدر�ارە برنامه    �ش�ت اطالعات ب یبرا 
 از وب سا  �فرن�ا، کال  �الت سالمت خانوادە ا 

�
با   �ا   �د کن   �د بازد  �ر ز  �ت لطفا

�د تماس بگ   �ر شمارە ز   : �ی
• www.medi-cal.ca.gov 
 8348-709 (800) به شمارە Medi-Calبرنامه  •
 5305-880 (800) برنامه سالمت خانوادە به شمارە •

 توجه داشته باش 
�
فهرست شدە فوق    ییت خدمات حما   تما�   : �دلطفا

 برا 
�
م��وط به    �نه کمک ه�   ی هستند. برا   �مارستان ب   ی ها   �نه ه�   ی �فا

دف�ت صورت حساب    �ان صورت حساب پزشک، با خط خدمات مش�ت 
 . �د�ی تماس بگ   3336-947 (925)  به شمارە 

  

برنامه کمک 
 ه��نه ب�ماران



 

 

 

 �مه ب ی برنامه ها یر سا
  �التا  �ا شهرستان    �توجود دارند که تحت حما  �گری د  ی برنامه ها 

  �ا   کمک به پوشش خدمات مراقبت سالمت فع�  یبرا   �د توان  هستند و �
  �ر برنامه ها در ز   یناز ا  . بع�ن �د آنها درخواست بده  ی خود، برا  آیت 

 فهرست شدە است. 

Covered California 
Covered California  مهب   یاست که شما را به ط�ح ها  �گاین را  �س �و�  

،کند. همچن  سالمت متصل � ن   یرو  یی ها  �ف ممکن است بتوانند تخف   نی
 شما فراهم کنند.   یسالمت برا  �مه ط�ح ب

 با شمارەCovered Californiaدر�ارە برنامه    �ش�ت اطالعات ب یبرا 
�
  ، لطفا

�د تماس بگ 300-1506 (800)  . �د کن  �د بازد  /coveredca.com از  �ا  �ی

 ) BHC( �هسالمت پا �مهب
ا کوستا ارائه �   �ق) از ط� BHC( �هسالمت پا  �مه ب   ینشود. ا  شهرستان کن�ت
ا  یبزرگساالن کم درآمد یبرا  �مه ب  �ا  Medi-Cal  �طاست که واجد �ش

برنامه در حال  ین. ا�رچه ا �ستند ن �الیت سالمت ا  �مهب  یبرنامه ها  یر سا 
دهد،    پوشش ن�  John Muir Healthاز خدمات را در  �ک   یچحا�ن ه

�اما  ا کوستا را برا   یمنطقه ا  به خدمات در مرکز پزش�  دس�ت   یکن�ت
ی پ  ی مراقبت ها   کند.   شما فراهم � ی برا  �� تکم   �ا  �گ�ی

 با شمارە �ه،سالمت پا  �مهدر�ارە برنامه ب   �ش�ت اطالعات ب یبرا 
�
  لطفا

�د تماس بگ 771-4270 (800)  . �د کن   �د بازد /cchealth.org از  �ا  �ی

 �فرن�ا کال  �انبرنامه غرامت ق��ان
  �الت ا   �د، شدە باش   ی دچار صدمه ا  �م جرا   ا�ر به عنوان ق��این 

  ی کمک به مخارج م��وطه آن دارد. برا  ی برا  ی برنامه ا  �فرن�ا کال 
 با    ی برا  �ا برنامه    ین در�ارە ا  �ش�ت اطالعات ب 

�
درخواست کمک، لطفا

�دتماس بگ   9229-777 (800)  شمارە  -victims.ca.gov/for  از   �ا   �ی
victims/   دکن   �دبازد� .  
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Health Consumer Alliance 
Health Consumer Alliance  ن تأم ی که برا   ی به افراد حفظ پوشش   �ا  نی

،دهد. همچن ارائه � �گاندچار مشکل هستند کمک را  �مه ب ن ا�ر با ط�ح   نی
 تواند به شما کمک کند.  برنامه �   ینا  �د،به مشکل خوردە ا   یا  �مه ب

  Health Consumer Allianceدر�ارە برنامه    �ش�ت اطالعات ب یبرا 
�
، لطفا

�د تماس بگ  3536-804 (888) با شمارە    /healthconsumer.org از  �ا   �ی
 . �د کن  �د بازد 

  یبا همکار   �م. مشتاق John Muir Healthانتخاب  ی سپاس از شما برا 
 . �مممکن را فراهم کن  ما� �تحما   �قهط�   �نکه به�ت   �مشما، کمک کن 

ن از ابزار تخم �ل�د ا�ر ما  خود استفادە    یندەآ یها   ���تو  یما برا  �نه ه�   نی
 برو  �د،کن

�
-johnmuirhealth.com/patients-and به:  �د لطفا

visitors/payment-and-insurance/cost-estimator.html . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Single Business Office 

5003 Commercial Circle 
Concord, CA 94520 

(925) 947-3336 
 

johnmuirhealth.com 
 

ACCTG-12 (619116)          انتفا� اجتماع محور، غ  �ی


