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 פשוטע שּפרַאך "סַאמערי" -קינדער ספעציעליזירטע שפיטאל בענעפיט פאנד פאליסי 

צושטעלן פאר בארעכטיגטע ּפַאציענטן א חלק ָאדער -( עקזיסטירט צוCSHBFקינדער ספעציעליזירטע שפיטאל בענעפיט פאנד )

זייער "דיסקאוינטעד" מעדעצינישע נויטיגע "העלט קעיר סערוויסעס" אהערגעשטעלט דורך קינדער ספעציעליזירטע שפיטאל 

(CSH ( און ַא סובסטַאנצע פארבינדענע ענטיטי )ווי דעפינירט דורך דיIRS ּפַאציענטן וואס זוכן פינַאנציעלע הילף מוזן אפעלירן .)

 ז דא "סאמערייזד".ֿפַאר די ּפרָאגרַאם, ווָאס אי

און די קאסטן ווערן  CSHמעדיצינישע נויטיגע "העלט קעיר סערוויסעס" צוגעשטעלט דורך  - בארעכטיגטע "סערוויסעס"

( טוט נָאר ַאּפעלירן צו סערוויסעס וועלכע זייערע קאסטן ווערן איינקאסירט דורך CSHBF. די )CSHאיינקאסירט דורך בילס פון 

ע סערוויסעס ווָאס די קאסטן ווערן איינקאסירט דורך אן אנדערע "סערוויס פראוויידער", למשל דאקטוירים . אנדערCSHבילס פון 

 בענעפיט פאנד. CSHָאדער לַאבָארַאטָאריעס, זענען נישט בארעכטיגט פאר די  CSHוועלכע ארבעטן נישט פאר 

 CSHערוויסעס", וועלכע געבן אריין די גאנצע אויסגעפילטַע ּפַאציענטן וועלכע באקומען בארעכטיגטע "ס - בארעכטיגטע ּפַאציענטן

בענעפיט פאנד אפליקאציע )אריינגערעכנט אלע פארבינדענע דַאקומענטן ָאדער אינֿפָארמַאציע( און וועלכע זענען באשטעטיגט 

 .CSHגעווארן ֿפַאר פינַאנציעלע הילף דורך 

בענעפיט פאנד און ֿפַארבינדענע ַאּפליקאציע פארמס קען מען באקומען/אויספילן/ אריינגעבן אזוי ווי  CSH - וויאזוי צו אפעלירן

 פאלגענד:

   פערזענליך ביי סיי וועלכעCSH ."רעגיסטרַאציע "דעסק"/"לאבי 

   פארלאנגן ַאן ַאּפליקאציע דורך די פאסט, דורך אריין רופן דיCSH Patient Access Services Insurance 

Verification and Authorization team (PAS IV&A אויף )908-233-3720 ext. 5193  פרייטאג פון  -מאנטאג

 נאכמיטאג. 6:00אינדערפרי ביז  7:00

   ,פארלאנגן ַאן ַאּפליקאציע דורך די פאסט, דורך שרייבן צוChildren’s Specialized Hospital PAS IV&A located 

at 379 Campus Drive / 4th Floor / Somerset, NJ 08873 

 "די פון דאקומענטן די "דאוינלאוידן My Children’s Specialized Patient & Family Portal  

)specialized.org-my.childrens(.  

  דאוינלאוידן"  די אפליקאציע פון די"CSH וועבסייט specialized.org-https://www.childrens. 

זאל ווערן אריינגעשיקט  פארענדיגטע ַאּפליקאצייעס )מיט ַאלע דַאקומענטן/אינֿפָארמַאציע סּפעציפירט אין די אפלישאציע אנווייזונגען(

( 3, )908-389-5698( שיקן א פאקס צו 2די רעגיסטרַאציע "דעסק" ) לאקאל ביי CSH( פערזענליך אין סיי וועלכע 1): HSCצו 

 ,Children’s Specialized Hospitalאדער דורך די פאסט צו:   cshbenefitfund@childrens-specialized.orgדורך אימעילן צו 

Attention: Patient Access Services, Insurance Verification and Authorization team at 379 Campus Drive / 4th 

Floor / Somerset, NJ 08873.  

בכלליות, ּפַאציענטן זענען בארעכטיגט ֿפַאר פינַאנציעלע הילף, נוצענדיג  - בענעפיט פאנד בארעכטיגונג CSHבאשטעטינגונג פון 

  .(PPG)פון די פעדעראלע ארימקייט "גיידליינס"  500%ַא "סליידינג סקעיל", ווען זייער פאמיליע האכנסה איז ווייניגער פון 

ועט הָאבן זיינע "קעיר" געדעקט אינגאנצן ָאדער נאר א בארעכטיגונג ֿפַאר פינַאנציעלע הילף מיינט ַאז די בארעכטיגטע מענטש)ן( ו

 AGB( פאר מענטשן וועלכע האבן "אינשורענס".  AGBטייל, און זיי וועלן נישט דארפן צאלן  מער ווי "אלגעמיינע סומע קאסטן" )

הילף שטאפלן, באזירט בלויז אויף דורך "אינטערנעל רעוועניו סערוויס".  פינַאנציעלע  IRC Section 501(r) (5) איןדעפינירט  ווערט

 זענען: FPGפאמיליע האכנסה און 

file:///C:/Users/csnyder/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/7ELI4HTB/my.childrens-specialized.org
https://www.childrens-specialized.org/
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   פון  400%פאמיליע הכנסה ביזFPG   ;)קען ווערן איינקאסירט פון דער ּפַאציענט.$0)פולע פינַאנציעלע הילף 

   פון  401-499%פאמיליע הכנסה פוןFPG   ;)טיילוייזע פינַאנציעלע הילף(AGB  איז די מַאקסימום וואס דער פאציענט

 קען דארפן צו באצאלן.

 

 CSH אדאפטירט די מעדיקעיד צוריק קוקן מעטאד )"מעדיקעיד לאק בעק מעטאד"( ֿפַאר די צוועק צו דעטערמענירן די  האטAGB  .

און פריי פון ָאּפצָאל, אויב פארלאנגט.   פאמיליעס קענען גרינג באקומען די ּפרָאצענט)ן( און די באגלייטע בַאשרייַבונג אין שריפטלעך

 פארלאנגן קענען געמאכט  ווערן דורך די אויבער דערמאנטע קָאנטַאקט אינֿפָארמַאציע.  

 

 

 


