
 

 

 
 
 

 
 
 

 :פעטראפעסא\טייערע עלטערן
 
 
יישר כח פארן אויסקלויבן די "קינדער ספעציעליזירטע שפיטאל" צו סערווירן די נויטיגע געברויכען פון דיין/דיינע 
קינד)ער(.  באגלייט וועט איר געפונען ַאן אפליקאציע ֿפַאר די "קינדער ספעציעליזירטע שפיטאל בענעפיט פאנד".  כדי 

ווערן אין באטראכט, מוזט איר צושטעלן באווייזן אז איר זענט ַא קביעות'דיגער יו. עס. אז די אפליקאציע זאל גענומען 
בירגער ָאדער ַא לעגַאלע ַאויסלענדער וועלכע וואוינט בקביעות אין די שטאט פון ניו דזערזי.   די באשטעטיגונג און די 

טיגע אפליקאציע, אריינגערעכנט די הכנסה און סומע פון הילף וואס איר קענט באקומען וועט זיין באזירט אויף ַא פאר
פארמעגנס פון אייער משפחה. ַאלע אינפארמאציע וועלכע איר געבט אריין, מוזן זיין אין איינשטימינג מיט די דַאטעס פון 

 די סערוויסעס פאר וועלכע איר טוט אפעלירן.
 

לו אויב אייער קינד האט "העלט אינשורענס מיר זענען וויליג צו אנבאטן די אפליקאציע פאר אייער משּפחה, ַאפי
אינשורענס" זענען בארעכטיגט אונטער די "קינדער -"דעדוקטיבעלס" און קא פעימענטס",-"קא   קאווערידזש".

 ספעציעליזירטע שפיטאל בענעפיט פאנד".  
 

פאראנטווארטליך אויף די מיט'ן אריינגעבן אייער אפליקאציע, טוט איר באשטעטיגן אז איר פארשטייט אז איר זענט 
-ריכטיקייט פון די אינפארמאציע וועלכע איר טוט אריינגעבן, איר וועט אויספאלגן די "אינשורענס" פרינציפן, און צו ווידער

אפעלירן ווען איר וועט דארפן.  אויב באשטעטיגט, וועט די פינאנציעלע הילף זיין גילטיג פאר איין יאר פון די באשטימטע 
 אפעלירן אויף א יערליכע באזיס.-נג דאטום.   איר זיינט פאראנטווארטלעך פאר ווידערבארעכטיגו

 
כדי אז די אפליקאציע זאל גענומען ווערן אין באטראכט, ביטע מאכט זיכער צו אריינגעבן אלע נויטיגע דאקומענטן 

ַאר די ּפראצעדור, פון ווען אייער ביטע געבט צוויי ווָאכן ֿפ   וועלכע ווערן אויסגערעכנט אויף די קומענדיגע בלאט.
געענדיגטע אפליקאציע וועט אנקומען צו די "קינדער ספעציעליזירטע שפיטאל". מיר וועלן אייך לאזן וויסן  איינמאל עס 

 וועט ווערן באשטעטיגט אן החלטה איבער אייער אפליקאציע.  
 

 Children’s Specialized Hospital, Insuranceדי:  ביטע צוריק שיקן די אפליקאציע און די פארלאנגטע דאקומענטן צו
Verification & Authorization Department  379אויףא  Campus Drive / 4th Floor / Somerset, NJ דער דורך

בענעפיט  CSHביטע נעמט אין אכט אז דאס איז א געהיימע פאקס געניצט בלויז פאר "  .908-389-5698פאקס צו 
 פאנד".  

 
 

 מיט אייגנטליכקייט,
 

 
 
 

 די "אינשורענס" באשטעטיגונג און "אויטרעזעישאן" אפטיילונג



 

 קינדער ספעציעליזירטע שפיטאל בענעפיט פאנד
 אפליקאציע צו אנטייל נעמען

 

 
פיטאל פאלגענד זענען אויסגערעכנט די דאקומענטן וועלכע מוזן ווערן אריינגעגעבן מיט אייער "קינדער ספעציעליזירטע ש

 קט קאפיעס, נישט די אריגינעלע. ביטע שיבענעפיט פאנד" אפליקאציע. 
 ___________________________פארלאנגטע דאטום פון סערוויס 

 

 
אויב  איר מוזט צושטעלן אינפארמאציע פאר די גאנצע פריערדיגע חודש פון בעפאר די פארלאנגטע דַאטום פון סערוויס. 

קינדער ספעציעליזירטע שפיטאל בענעפיט פאנד דעקונג" פאר סערוויסעס וועלכע איר האט שוין איר טוט אפעלירן ֿפַאר "
באקומען, דאן מוזט איר צושטעלן אינפארמאציע פאר די פריערדיגע חודש פון בעפאר דער ערשטער בַאהַאנדלונג סעסיע.  

, מוז ווערן צוגעשטעלט אינפארמאציע 1ען אום יוני צום ביישפיל, אויב דער ּפַאציענט'ס ערשטער בַאהַאנדלונג טָאג איז געוו
 פון די חודש פון מאיַ.

 
די פאלגענדע זאכן זענען אויפגעפאדערט און מוזן ווערן אריינגעגעבן אז מען זאל נעמען אין באטראכט אייעַר גאנצע 

 אּפליקאציע.
 הכנסה אינפארמאציע ביטע אריינגעבן: .1

 :אויב איר זענט אן ארבעטער 

 י סטאבס" ֿפון די די פריערדיגע חודש פון בעפאר די פארלאנגטע דַאטום פון סערוויס, פון צוויי "פע
 יעדער ארבעטער מיטגליד פון אייער פאמיליע

 :אויב זענט איר אייער אייגענע בעל הבית 

  סטעיטמענטס" פון אן "סערטיפייד אקאוינטענט" וועלכע ווייזט אייער הכנסה  ֿפון די די פריערדיגע"
 פון בעפאר די פארלאנגטע דַאטום פון סערוויסחודש 

 באנק "סטעיטמענטס" וועלכע באשטעטיגן די הכנסה 
 :אויב קיין איין פאמיליע מיטגליד אין די הויז ארבעטן 

 ."צוויי אקטועלע "דיסַאביליטי" און / ָאדער ַארבעטלָאזיקייַט "טשעקס 
  הכנסות:אריינגעבן לעגַאלע דאקומענטן ֿפַאר די פאלגענדע סארטן 

 "סאשעל סעקיוריטי" 

 טשיילד סויפארט" באצאלונגען" 

 אלימענטן" באצאלונגען" 
  צושטעלן "טשעקס" ֿפַאר די פאלגענדע קוואלן פון הכנסה ֿפאר די פריערדיגע חודש פון בעפאר די

 פארלאנגטע דַאטום פון סערוויס:

 "הכנסה פון "רענטעלס 

  פראצענטן(הכנסה פון צינזן )מוז ווייזן די מקור פון די 
  ַאלע אנדערע קוואלן פון הכנסה 

 די לעצטע "פיילד אינקאם טעקס רעטורן" . .2
 פארמס ֿפון יעדער ַארבעטער מיטגליד פון די פאמיליע W2די לעצטע  .3
פון די פריערדיגע  ַאלע מיטגלידער פון די פאמיליעפון  ַאלע "טשעקינג" און "סעיווינגס" אקאוינטס"סטעיטמענטס" פון  .4

 בעפאר די פארלאנגטע דַאטום פון סערוויס.חודש פון 
ריכטיגע דַאקאמענטן וועלכע באשטעטיגן אז מען וואוינט בקביעות אין ניו דזערסי, יו. עס. עי. בירגערשַאפט ָאדער  .5

 לעגַאלע ַאליען וואוינארט ֿפַאר דער ּפַאציענט.
 ריטי קארד ָאדער יו. עס .עי. ּפַאס, ביישפיל פון גילטיגע דָאקומענטן:  געבורטס סערטיפיקאט,  סאציאל סעקיו

 גרין קָארד
 דרייווער'ס לייסענס ָאדער א ריכטיגע "פאויטא איי די" .6
 "העלט אינשורענס איי די קארד" )אויב איר הָאט "העלט אינשורענס"( .7
באווייזונג פון ווערן אפגעזאגט און/ָאדע ווערן באשטעטיגט פון סיי וועלכע רעגירונגס און/ָאדער ּפריווַאטע מעדיצינישע  .8

הילף ָאדער אלטערנאטיווע פאנד מקור וואס די ּפַאציענט, משּפחה און/ָאדער פאראנטווארטליכער איז בארעכטיגט 
 אויב די משּפחה האט נישט קיין "אינשורענס"  

 פארמעגנס דאקומענטן .9
  דאס רעכנט אריין סטַאקס, באנדס און סיי וועלכע אנדערע אינוועסטמענט אריינגערעכנט פַארמעגנס וועלכע

דינען נישט אלץ אייער פראמינענטע וואוין ָארט.  אנדערע "פראפערטי" חוץ פון דעם, אין/אויף וועלכע איז די 
וינארט וועט ווערן גענומען אין באטראכט בשעת'ן מאכן די פאראנטווארטליכער'ס/פאמיליעס פראמינאנטע ווא

החלטה איבער אייער אפליקאציע באשטעטיגונג.  פארמעגנס ַאזוי ווי )ָאבער נישט באגרעניצט צו( "טשעקינג 
און סעווינגס", סטַאקס און באנדס חוץ וועלכע זענען אין דעזיגנירטע "ריטייערמענט אקאויטנס", ווערן גענומען 



 

אטראכט בשעת'ן מאכן אן החלטה, וואו "אינוועסמענט ריטייערמענט ּפלענס" ַאזויַ ווי )ָאבער נישט אין ב
 "פלענס" ווערן נישט גענומען אין באטראכט. (B) 403 ָאדער  (K)401באגרעניצט צו(

 ביישפיל פון גילטיגע דָאקומענטן: לעצטיגע חודשליכע סטעיטמענט פון סטַאקס, פאנדס און באנדס 
 ער ספעציעליזירטע שפיטאל בענעפיט פאנדקינד

 אפליקאציאן צו אנטייל נעמען 

 
 

________________________________________  ______________________________ 
     דַאטום פון געבורט         ּפַאציענט נאמען     

     
_____________________________________________________________________________________  

 זיּפ       סטעיט    סיטי                                      סטריט ַאדרעס    
 

____________________________________________  ______________________________ 
 היים טעלעפָאן           ּפַאציענט נאמען   

 
____________________________________________  ______________________________ 

 הויזגעזינד גרויסקייט*         ּפַאציענט סאשעל סעקיוריטי נומער
 )ווָאס  איר האט געפאדערט פון די רעגירונג/אין אייער טעקס ריטוירן( 

 
 

___________________________________________________ ______________________________ 
 סארט פון סערוויס און רעאקציע   )מוזט צושטעלן "פעי סטאבס"(    פארלאנגטע דאטום פון סערוויס     

 
 
 

 ניין ____ \לעגאלע רעזידענט?  יא___           ניין____ \ניו דזערסי קביעות'דיגער רעזידענט?  יא___ 
 ניין____\יא____נישט קיין לעגאלע רעזידענט? 

 
 רשימה פון ַאלע מיטגלידער אין די הויזגעזינד, זייער יארגאנג, און זייער שייכות צו דער ּפַאציענט.

 
________________________________________ _____________ _________________________ 

 שייכות         יארגאנג               נאמען
 
 

________________________________________ _____________ _________________________ 
 שייכות         יארגאנג               נאמען

 
 

________________________________________ _____________ _________________________ 
 שייכות         יארגאנג               נאמען

 
 

________________________________________ _____________ _________________________ 
 שייכות         יארגאנג               נאמען

 
 

________________________________________ _____________ _________________________ 
 שייכות         יארגאנג               נאמען

 
 

________________________________________ _____________ _________________________ 
 שייכות         יארגאנג               נאמען

 
 

 פאמיליע מיטגלידער. 2* א שווַאנגערדיגע פרוי איז גערעכנט ווי     



 

 ּפַאציענט'ס סערטיפיקאצייע

 
"  בענעפיט פאנד" ּפרָאגרַאם, איז אויסגעשטעלט צו CSHאיך ֿפַארשטיי ַאז די אינפארמאציע אריינגעגעבן  ֿפַאר בַאטרַאכטונג פו די 

ווערן באשטעטיגט דורך קינדער ספעציעליזירטע שפיטאל און/ָאדער פעדעראלע ָאדער שטַאט רעגירונגען. במזיד'יגע פאלשע 
מַאכן מיר און/ָאדער די פאראנטווארטליכער פַארַאנטווָארטלעך ֿפַאר ַאלע שּפיטָאל קאסטן, און  פרעזענטירן פון פאקטן וועלן

אויסגעשטעלט צו צעווילע שטראפן. איך טוה פעסטשטעלן ַאז ַאלע אריינגעגעבענע אינפארמאציע און דַאקומענטן פארלאנגט ֿפַאר 
בענעפיט פאנד ַאּפליקַאציע איז אמת און ריכטיק, און איך ֿפַארשטיי ַאז עס די פראצעדור פון די קינדער ספעציאליזירטע הָאסּפיטַאל 

איז מיין ֿפַארַאנטווָארטלעכקייט צו מעלדן קינדער ספעציאליזירטע שפיטאל סיי וועלכע ענדערונג אין סטַאטוס וועגן מיין וואוינארט, 
 משּפחה גרויסקייט, הכנסה, ָאדער פארמעגנס.

 
אנטווארטליכער שטימען צו נָאכגיין ַאלע אינשורענס פרינציפן, אריינגערעכנט, ָאבער נישט באגרענעצט צו, איך און/ָאדער די פאר

אויב איך און/ָאדער די פאראנטווארטליכער וועלן נישט, וועל איך  ציעס" און "ּפרעסערטיפיקַאציע"."ָאטאריזא "רעפעררַאלס",
ָארטלעך ֿפַאר ַאלע קאסטן וואס וועלן זיין, וועלכע זענן נישט געדעקט דורך די און/ָאדער די פאראנטווארטליכער זיין פַארַאנטוו

 אינשורענס.
 

איך און/ָאדער די פאראנטווארטליכער וועלן אפעלירן, אין די פארלאנגטע צייט שניט, ֿפַאר סיי וועלכע רעגירונגס ָאדער ּפריווַאט 
רות וואס דער ּפַאציענט, איך און/ָאדער די פאראנטווארטליכער קענען מעדיצינישע הילף ָאדער אנדערע אלטערנאטיווע פאנד מקו

ווערן בארעכטיגט , און צושטעלן באווייזן פון ווערן אפגעזאגט ָאדער בארעכטיגונג פון די סארט.   איך בין אויפמערקזאם ַאז מיטן 
אין ווערן אפגעזאגט פון מיין קינדער נישט צושטעלן באווייזן פון ווערן אפגעזאגט ָאדער באשטעטיגט וועט רעזולטירן 

ספעציעליזירטע שפיטאל בענעפיט פאנד אפליקאציע.   איך בין אויפמערקזאם ַאז מיין אפליקאציע ֿפַאר די קינדער ספעציעליזירטע 
סארט הילף שפיטאל בענעפיט פאנד, איז געוואנדען אויף אריינגעבן באווייזן פון ווערן אפגעזאגט ָאדער באשטעטיגט פון אזעלכע 

 אין די פארלאנגטע צייט שניט
 
 
 
 

 דאטום      פאציענט חתימה פון   
 
 
 

 
 

 
 
 

 (policy LD-21)טע שפיטאל בענעפיט פאנד מאטריקס קינדער ספעציעליזיר
 

    

 

 

פעדעראלע   %
ארעמקייט 
 500% 490% 480% 470% 460% 450% 440% 430% 420% 410% 400% גיידליינס

 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% פאציענט באצאלט:

משפחה 
 הכנסה "טרעשהאלד" גרויסקייט:

1.           $35,010       $35,885       $36,761       $37,636       $38,511       $39,386       $40,262       $41,137       $42,012       $42,887       $43,763 

 2.           $47,190       $48,370       $49,550       $50,729       $51,909       $53,089       $54,269       $55,448       $56,628       $57,808       $58,988 

 3.           $59,370       $60,854       $62,339       $63,823       $65,307       $66,791       $68,276       $69,760       $71,244       $72,728       $74,213 

 4.           $71,550       $73,339       $75,128       $76,916       $78,705       $80,494       $82,283       $84,071       $85,860       $87,649       $89,438 

 5.           $83,730       $85,823       $87,917       $90,010       $92,103       $94,196       $96,290       $98,383     $100,476     $102,569     $104,663 

 6.           $95,910       $98,308     $100,706     $103,103     $105,501     $107,899     $110,297     $112,694     $115,092     $117,490     $119,888 

 7.         $104,790     $107,410     $110,030     $112,649     $115,269     $117,889     $120,509     $123,128     $125,748     $128,368     $130,988 

 8.         $116,490     $119,402     $122,315     $125,227     $128,139     $131,051     $133,964     $136,876     $139,788     $142,700     $145,613 


