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ÌLÀNÀ IṢẸ́ 

Àwọn Ìlànà iṣẹ́ wọ̀nyí kan Gbogbo àwọn Ilé Ìwòsàn Èto Iṣẹ́ Oògun ní ilé ẹ̀kọ́ gíga Fásitì ti Maryland (“UMMS hospitals”): 

• Ilé iṣé Oògùn ní ilé ẹ̀kọ́ gíga Fásitì ti Maryland (UMMC) 
• Ilé iṣé Oògùn ní ilé ẹ̀kọ́ gíga Fásitì ti Maryland Ọgbà ilé ìwée Midtown (MTC) 
• Ilé ẹ̀kọ́ tí wọ́n ti ń sọ ni di titun àti tí wọ́n ti ń to egungun ní ilé ẹ̀kọ́ gíga Fásitì ti Maryland (UMROI) 
• Ilé iṣé Oògùn St. Joseph ti ilé ẹ̀kọ́ gíga Fásitì ti Maryland (UMSJMC) 
• Ilé iṣé Oògùn Oògùn Baltimore Washington ti ilé ẹ̀kọ́ gíga Fásitì ti Maryland (UMBWMC) 
• Ilé iṣé Oògùn Shore ti ilé ẹ̀kọ́ gíga Fásitì ti Maryland ní Chestertown (UMSMCC) 
• Ilé iṣé Oògùn Shore ti ilé ẹ̀kọ́ gíga Fásitì ti Maryland ní Dorchester (UMSMCD) 
• Ilé iṣé Oògùn Shore ti ilé ẹ̀kọ́ gíga Fásitì ti Maryland ní Easton (UMSME) 
• Ilé iṣé Oògùn Ẹkùn Charles ti ilé ẹ̀kọ́ gíga Fásitì ti Maryland (UMCRMC) 
• Ìlera Upper Chespeake ti ilé ẹ̀kọ́ gíga Fásitì ti Maryland (UCHS) 
• Ìlera Ẹkùn Olú-ìlú ilé ẹ̀kọ́ gíga Fásitì ti Maryland (UM Capital) 

 

Èto Iṣẹ́ Oògun ní ilé ẹ̀kọ́ gíga Fásitì ti Maryland (“UMMS”)  tí farajìn láti máa pèsè owó ìrànwọ́ fún ènìyàn tó nílò ìtójú ara àti tí wọn kò ní ìdáàbòbò, 
ìdáàbòbò tí kì gbé wọ̀n, kò yẹ sí  ètò ìjọba, tàbí bíbẹ́ẹ̀kọ́ wọn kò r’ówó san, fún ìfarahàn àti ìtójú ìlera tó ṣe pàtàkì tí ó dá ló ríi ipo ìṣúná oníkálukú.   

Ilé iṣé Oògùn ní ilé ẹ̀kọ́ gíga Fásitì ti Maryland 
 
Ilé iṣé Oògùn ní ilé ẹ̀kọ́ gíga Fásitì ti Maryland Ọgbà ilé ìwée 
Midtown  
 
Ilé ẹ̀kọ́ tí wọ́n tí ń sọ ni di titun àti tí wọ́n ti ń to egungun ní ilé ẹ̀kọ́ 
gíga Fásitì ti Maryland 
 
Ilé iṣé Oògùn St. Joseph ti ilé ẹ̀kọ́ gíga Fásitì ti Maryland 
 
Ilé iṣé Oògùn Baltimore Washington ti ilé ẹ̀kọ́ gíga Fásitì ti 
Maryland 
 
Ilé iṣé Oògùn Shore ti ilé ẹ̀kọ́ gíga Fásitì ti Maryland ní 
Chestertown 
 
Ilé iṣé Oògùn Shore ti ilé ẹ̀kọ́ gíga Fásitì ti Maryland ní 
Dorchester 
 
Ilé iṣé Oògùn Shore ti ilé ẹ̀kọ́ gíga Fásitì ti Maryland ní Easton 
 
Ilé iṣé Oògùn Ẹkùn Charles ti ilé ẹ̀kọ́ gíga Fásitì ti Maryland 
 
Ìlera Upper Chespeake ti ilé ẹ̀kọ́ gíga Fásitì ti Maryland 
 
Ìlera Ẹkùn Olú-ìlú ilé ẹ̀kọ́ gíga Fásitì ti Maryland 
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Ó jẹ́ ìlànà iṣẹ́ àwọn ilé ìwòsàn UMMS láti pèsè owó ìrànwọ́ nítorí àìní tàbí owó ìtọ́jú tó gara fún àwọn aláárẹ̀ tí ó bá àwọn ìlànà ìnáwó pàtó kan mu 
tí ó sì bèèrè fún irú ìrànlọ́wọ́ bẹ́ẹ̀. Èrèdí  àwọn àlàyé ìlànà iṣẹ́ wọ̀nyí ní láti ṣàpèjúwe bí a ṣe gbọdọ̀ kọ̀wé fún owó ìrànwọ́, ìlànà àmúyẹ, àti àwọn 
ìgbésẹ̀ fún tí to ìwé nà. 

UMMS yíò gbé àwọn ìfiléde owó ìrànwọ́ tí ó wà sí yàráa pàjáwìrì ilé ìwòsàn UMMS kọ̀ọ̀kan (tí ìkankan báwà) àti ní àwọn agbègbè ibi ìgbaniwọlé, 
àti pẹ̀lú ọ́fíìsì ìdíyelé.  Ha ó tún fi Ìfiléde wíwà ránṣẹ́ sí aláìsàn tí ó ní ìwé iye owó aláìsàn. Àmì ìfihàn yíí ò wà ní àwọn agbègbè pàtàkì tí àwọn 
aláìsàn máa n lò sí.  Ìwé àlàyé nípa iye owó aláìsàn àti owó ìrànwọ́ ni a ó pèsè kí wọ́n tó ṣe ìdásílẹ̀, àti òhun(àti pẹ̀lú ìlànà iṣẹ́ yìí àti ìwé tí a fi 
bèèrè fún ìrànlọ́wọ́ owó) ni yí ó wà fún àwọn aláìsàn tí ó bá bèèrè àti láìsan owó, yálà nípasẹ̀ méélì àti ní yàrá pàjáwìrì (tí ìkankan báwà) àwọn 
agbègbè ibi ìgbaniwọlé.  Ìlànà iṣẹ́ yìí, Ìwé àlàyé nípa iye owó aláìsàn àti Ìwé Àlàyé nípa Owó Ìrànwọ́, Ìwé tí a fi bèèrè fún Ìrànlọ́wọ́ Owó ni ha ó tún 
farabalẹ̀ gbé sí ààyè ayélujára ti UMMS (www.umms.org). 

A lè fa owó ìrànwọ́ gùn nígbà tí a bá ṣe àtúnyẹ̀wò àti àkọsílẹ̀ ipò ìnáwó aláìsàn kọ̀ọ̀kan. Àtúnyẹ̀wò owó ìtọ́jú aláìsàn tẹ́lẹ̀ àti àwọn ẹ̀tọ́ gbọdọ̀ wà 
nínú eléèyí (pẹ̀lú àkọọ́lẹ̀ kankan tí ó bá ti wọ gbèsè búburú àfi àwọn àkọọ́lẹ̀ tí ó ba ti lọ sí ilé ẹjọ́ tí a sì ti gba ìdájọ́ lórí rẹ̀) àti owó ìtajú kankan tí a 
bá ṣà fi hàn. A lè fún àwọn aláìsàn tí àkọọ́lẹ̀ẹ wọn bá wà ní ọ̀dọ̀ àwọn àjọ tó n gbàá sílẹ̀ ní ànfààní láti kọ̀wé fún owó ìrànwọ́. 

UMMS dúró lórí ẹ̀tọ́ nínú ìfẹ́ inú wọn nìkan láti pinnu agbára aláìsàn láti san wó.  Gbogbo aláìsàn tí abá gbé wá fun iṣẹ́ẹ pàjáwìrì ni yíó gba ìtọ́jú 
láìbìkítà agbára wọn láti san owó.  Fún iṣẹ́ẹ pàjáwìrì/kíákíá, a ó parí ìwé ètò ìfọwọ́sí ìnáwó, gbàá, a ó sì ṣe àgbéyẹ̀wòo rẹ̀ látẹ̀yìnwá a kò sì ní dá 
aláìsàn dúró láti gba ìtọ́jú. 

A gba ìlànà iṣẹ́ yìí wọlé fún ilé ẹ̀kọ́ gíga Fásitì ti Maryland Ilé iṣé Oògùn St. Joseph (UMSJMC) bẹ̀rẹ̀ láti June 1, 2013.  

A gba ìlànà iṣẹ́ yìí wọlé fún ilé ẹ̀kọ́ gíga Fásitì ti Maryland Ilé iṣé Oògùn Ọgbà ilé ìwée Midtown (MTC) bẹ̀rẹ̀ láti September 22, 2014. 

A gba ìlànà iṣẹ́ yìí wọlé fún ilé ẹ̀kọ́ gíga Fásitì ti Maryland Ilé iṣé Oògùn Baltimore Washington (UMBWMC) bẹ̀rẹ̀ láti July 1, 2016.  

A gba ìlànà iṣẹ́ yìí wọlé fún ilé ẹ̀kọ́ gíga Fásitì ti Maryland Ilé iṣé Oògùn Shore ní Chestertown (UMSMCC) bẹ̀rẹ̀ láti September 1, 2017. 

A gba ìlànà iṣẹ́ yìí wọlé fún ilé ẹ̀kọ́ gíga Fásitì ti Maryland Ilé iṣé Oògùn Shore ní Dorchester (UMSMCD) bẹ̀rẹ̀ láti September 1, 2017. 

A gba ìlànà iṣẹ́ yìí wọlé fún ilé ẹ̀kọ́ gíga Fásitì ti Maryland Ilé iṣé Oògùn Shore ní Easton (UMSMCE) bẹ̀rẹ̀ láti September 1, 2017. 

A gba ìlànà iṣẹ́ yìí wọlé fún ilé ẹ̀kọ́ gíga Fásitì ti Maryland Ilé iṣé Oògùn Ẹkùn Charles (UMCRMC) bẹ̀rẹ̀ láti December 2, 2018. 

A gba ìlànà iṣẹ́ yìí wọlé fún ilé ẹ̀kọ́ gíga Fásitì ti Maryland Ìlera Upper Chespeake (UCHS) bẹ̀rẹ̀ láti July 1, 2019 

A gba ìlànà iṣẹ́ yìí wọlé fún ilé ẹ̀kọ́ gíga Fásitì ti Maryland Ìlera Ẹkùn Olú-ìlú (UM Capital) bẹ̀rẹ̀ láti September 18, 2019 

 

YÍYẸ FÚN ÈTÒ 

Ní ìbámu pẹ̀lú iṣẹ́ẹ wọn láti ṣ’àgbékalẹ̀ iṣẹ́ àánú àti àwọn ètò ìlera tó mú’ná d’óko àti láti ṣe alágbàwí fún àwọn tí kò ní ọ̀nà láti san owó fún ìtọ́jú 
pàtàkì n’ílé ìwòsàn, àwọn ilé ìwòsàn UMMC, MTC, UMROI, UMSJMC, UMBWMC, UMSMCC, UMSMCD, UMSMCE, UMCRMC, UCHS, àti UM 
Capital gbìyànjú láti ríi dájú pé agbára ìsúná àwọn tó nílò ètò ìtọ́jú ara kò dá wọn dúró láti má wàá tàbí gba ìtọ́jú.  
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Àwọn àyọkúrò pàtó tó bò lábẹ́ẹ Ètò Owó Ìrànwọ́: 

Ètò Owó Ìrànwọ́ yìí lápapọ̀ kan gbogbo pàjáwìrì àti ìtọ́jú àìlera pàtàkì mìíran tí ilé ìwòsàn UMMS kọ̀ọ̀kan pèsè, pẹ̀lú àwọn ọ̀rọ̀ iṣẹ́ kan tó ní ìbáṣepọ̀ 
sí irú àwọn ilé ìwòsàn tí a kójọ nínú àsomọ́ B. Síbẹ̀ síbẹ̀, Ètò Owó Ìrànwọ́ yìí kò kan ọ̀kankan nínú nkàn wọ̀nyí: 
 

1. Ètò tí a gbé kalẹ̀ lá ti ọwọ́ àwọn tó n pèsè ìtọ́jú ara tí kò ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn ilé ìwòsàn UMMS (fú àpẹẹrẹ, ohun èlò àyẹ̀wò ara tó l’álòpẹ́, ètò 
ìlera ní ilé) 

2. Àwọn aláìsàn tí ètò ìdúró tàbí ìlànà iṣẹ́ kọ̀ láti bo àwọn ètò kan nípa ilé iṣẹ́ tó ńṣe ìdúró fún wọn (fún àpẹrẹ, HMO, PPO, tàbí  Ìsanpadà àwọn 
Òṣìṣẹ́), kò ní ẹ̀tọ́ fún Ètò Owó Ìrànwọ́. 
a. Ní gbogbo ọ̀nà, Ètò Owó Ìrànwọ́ kò wà láti bo àwọn ètò tí ilé iṣẹ́ tó nṣe ìdúró fún aláìsàn; síbẹ̀síbẹ̀, a lè ṣe ìyọkúrò lóríi bí ọ̀ràn náà báṣe rí 

sí ra wọn ní fí fiyèsí ìlera àti àwọn àbáyọrí  ètò. 
3. Ohun ìkunra tàbí ohun mìíràn tí kò jọ mọ́ ohun ètò ìlera pàtàkì. 
4. Àwọn nkan ìrọ̀rùn aláìsàn. 
5. Àwọn oúnjẹ àti ilé gbígbé aláìsàn. 
6. A yọ Ìdíyelé olùtọ́jú tó ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lúu déètì iṣẹ́ kúrò nínú ìlànà iṣẹ́ owó ìrànwọ́ tí UMMS yí.  Aláìsàn tí ó fẹ́ láti lé owó ìrànwọ́ fún ohun tó níí 

ṣe pẹ̀lú ìdíyelé olùtọ́jú gbọdọ̀ kàn sí olùtọ́jú fún ra rẹ̀. 
a. Àkọpọ̀ àwọn olùpèsè, yàtọ̀ sí ilé ìwòsàn UMMS fún ra rẹ̀, tó nṣe àgbé ka lẹ̀ ìtọ́jú ìlera pàtàkì ní ilé ìwòsàn UMMS kọ̀ọ̀kan tó n sọ pàtó èwo 

nínú irú àwọn olùpèsè kò ní ìdáàbòbò ní pa ìlànà iṣẹ́ yìí (àti pẹ̀lú irú àwọn ìpèsè kan tí ó ní ààbò) lè gbàá lóríi ìtàkùn ayélujára  ohun 
UMMS kọ̀ọ̀ kan. 

 

Aláìsàn lè má yẹ fún Owó Ìrànwọ́ fún àwọn ìdí wọ̀nyí:  

1. Ní ìdáàbòbò láti ipasẹ̀ẹ HMO, PPO, Ìdápadà àwọn òṣìṣẹ́, Medicaid tàbi ètò ààbò mííràn tó kọ ànfàní sí ilé ìṣẹ́ òògún nítorí àwọn ìhámọ́/àdínkù 
ètò ìdúró. 

2. Kíkọ̀ láti ṣàyẹ̀wò fún àwọn ètò ìrànwọ́ mìíràn síwájú kí a tó fi ìwé ìbéèrè sílẹ̀ sí ètò ìfọwọ́sí ìnáwó. 
3. Kíkọ láti ṣàfihàn àwọn àlàyé tó jẹ mọ́ ìbéèrè gbèsè òfin. 
4. Àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè míràn tó n rìn rìn àjò lọ sí America tó n wá láti yan, ìwòsàn tí kìí ṣe pàjáwìrì. 

Àwọn aláìsàn tó di ẹni tí kò yẹ fún ètò ni yíò nílo láti san èyíkéyìí owó tí a sì lè fi ètò gbèsè tí kò dára lọ́ lẹ̀ tí wọn kò bá san owó tó kù ní àsìkò ìgbà 
tí wọ́n ṣá dé hùn bá ti pé. 

Àyàfi ti won bá Yẹ fún Ìlànà tó bá Ìdánilójú fún Ìrànlọ́wọ́ Owó mu, aláìsàn ní lò láti fi ìwé ìbéèrè fún Ìrànlọ́wọ́ Owó tí ó tí kọ tán sí lè(pẹ̀lú gbogbo 
àlàyé àti ìwé àṣẹ tó ní lò) àti ìpinnu láti yẹ fún owó ìrànwọ́ ní ọ̀nà àti rí owó ìrànwọ́.  Àwọn aláìsàn tó bá ṣàfihàn pé àwọn kò ní iṣẹ́ àti tí wọn kò ní 
onídúró ní yíò ní lò láti fi ìwé ìbéèrè fún Ìrànlọ́wọ́ Owó sí lẹ̀ kò tó rí ìtọjú tí kìí ṣe pàjáwìrì gbà àyàfi tí wọn bá yẹ fún Ìlànà tó bá Ìdánilójú fún 
Ìrànlọ́wọ́ Owó mu.  Bí aláìsàn bá yege fún ààbò COBRA, agbára aláìsàn láti san àwọn owó ìdáwọ́lè adójútòfò COBRA ní àwọn Agbani 
níyànjú/Alákóso ní pa owó yíò tun gbeyẹ̀wò tí wọn ó sì fi ṣọwọ́ sí àwọn Ọ̀gá Àgbà.  Olúkúlùkù tí ó bá ní agbára láti ra ìlera adójútòfò ni a ó gbà 
níyànjú láti ṣe bẹ́ẹ̀, gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà tó n fún ni ní ìdánilójú ààyè sí ètò ìlera àti fún gbogbo ìtọjú ara wọn. 

Àwọn tó jẹ́ pé owó tó n wọlé fún wọn tó 200% ti Ẹ̀ka Ìlera àti Ìtọjú Ọpọlọ Ìgbìmọ̀ Alàkóso Ìrànwọ́ Ìlera Òpin Ní ní ẹ̀tọ́  Owó tó n wọlé fún Mí mú 
Àdínkù Oye owó Ìtọjú ("MD DHMH") tí Ìpínlè Maryland ní ó yẹ fún ìtọjú ọ̀fẹ́.  Àwọn tó wà láàárín 200% sí 300% tí MD DHMH yẹ fún ẹ̀dínwó lórí 
ìwọ̀n sísún, gẹ́gẹ́ bí aṣe làá ka lo nínú Àsopọ A.   
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Owó Ìrànwọ́ Nígbà Gbogbo 

Àwọn aláìsàn ní a lè kà fún Yíyẹ fún Owó Ìrànwọ́ Ìgbà gbogbo bákannáà. Àwọn ìgbà míràn máa n wà tí yíò farahàn bí ẹni pé aláìsàn yẹ fún owó 
ìrànwọ́, ṣùgbón tí kò sí fọ́ọ́mùu owó ìrànwọ́ lóríi fáílì Àlàyé tó tó tí aláìsàn pèsè wà tàbí nípasẹ̀ àwọn mìíràn, èyí tó pèsè ẹ̀rí tó tó láti pèsè owó 
ìrànwọ́ fún aláìsàn.  Ní bí tí kò bá ti sí ẹ̀rí láti ti yí yé fún owó ìrànwọ́ fún aláìsàn lẹ́yìn, UMMS fi ààyè ẹ̀tọ́ sílẹ̀ láti lo àwọn àjọ ní ìta tàbí àlàyé nínú u 
ṣí ṣe ìpinnu ìṣirò oyè àwọn owó to n wọlé fún dì dúró ló rí ì ìpinnu yíyẹ fún owó ìrànwọ́ àti mú àdínkù oye owó ìtọjú tó bá n bọ̀. Ní ké té tí a bá ti 
pinnu, lá tà rí ì bí ipò o gbogbo ìgbà náà ti wà, owó ìrànwọ́ kan ṣoṣo tí a lè fi fún ní pípa gbogbo akọọ́lẹ̀ owó rẹ̀ pátápátá 100%. Yí yẹ fún Owó 
Ìrànwọ́ Ìgbà gbogbo yíò mójú tó pàtó déètì iṣẹ́ aláìsàn. A lè ṣe ìpinnu yí yẹ nígbà gbogbo lórí ipò tó rọ̀ mọ́ ayé olúkúlùkù tí ó lè ní nkan wọnyí nínú: 

a. Ìrànwọ́ Ìlera Lọ́wọ́lọ́wọ́. Ètò Elégbòogi  

b. Ètò Ìlera Àwọn tó n gbowó tó kéré ní Pàtó (SLMB) 

c. Ètò Ìtọjú Àkókó fún Àgbà (PAC) 

d. Àìní Ilé 

e. Ìrànlọ́wọ́ran nínú Ìtọjú àti Ìlera Àkóso Ìtọjú Aláìsàn fún ètò tí a pèsè nínú ER kọjá agbègbè ètò. 

f. Oye tí Ìrànwọ́ Ìlera ti ná sì lẹ̀ 

g. Yí yẹ fún ètò ìrànwọ́ ti Ìpínlè tàbí agbègbè mìíràn 

h. Aláìsàn tí kú láì mọ ohun tí ó fàá 

i. Aláìsàn tí ati pinnu láti bá ìlànàa yí yẹ mu tí a gbé kalẹ̀ lábẹ́ Ìpínlè àtijọ́ nìkan Ètò Ìrànwọ́ Ìlera 

j. Ẹni tí kìí ṣe Ọmọ US kò yẹ láti faramọ   

k. Àwọn Ètò Àìyẹ sí Ìrànwọ́ Ìlera fún àwọn aláìsàn tó yẹ fún Ìrànwọ́ Ìlera  

l. Aláìsàn tí kò ní ìdánimọ̀ (Àkọsílẹ̀ tí ati lo gbogbo agbára láti wá tí a kò rí àti/tàbí ìdánimọ̀) 

m. Wíwọ gbèsè, nípa òfin, gẹ́gẹ́ bí ilé ẹjọ ìjọba àpapọ̀ ti páláṣe. 

n. Ètò Ìjáde ti St. Clare aláìsàn tó yẹ 

o. Ètò fún àwọn Olóyún tí UMSJMC aláìsàn tó yẹ   

p. Ètò Ìpákè tí UMSJMC aláìsàn tó yẹ 

 

Àwọn iṣẹ́ pàtó tàbí ohun àmúyẹ tí kò yẹ fún Owó Ìrànwọ́ Ìgbà gbogbo pẹ̀lú: 

a. Aláìsàn tí kò ní adójútòfò tí a rí ní ẹ̀ka pàjáwìrì lá bẹẹ́ẹ ìwé ẹ̀bẹ̀ pàjáwìrì ni a kò ní kà sí lá bẹ́ẹ ètò owó ìrànwọ́ ìgbà gbogbo tí tí di ìgbà ti ṣe 
ìdíyelé sí ètò tó n rí sì Ìlera ní Maryland. 
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ÌLÀNÀ 

1. Àwọn ènìyàn tí ati yàn wá tí jẹ́ wípé ojúṣe wọn ní láti máa gba ìwé ìbéèrè fún Ìrànlọ́wọ́ Owó Àwọn òṣìṣẹ́ wọnyí lè jẹ́ àwọn Agbani níyànjú ní pa 
owó, Alákóso Gbígba Owó Aláìsàn, Aṣojú iṣé tí Oníbárà ba fe ṣe, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. 

2. Nígbàtí a ó ṣe akitiyan láti pèsè ìfọwọ́sí owó ṣíwájúu déètì iṣẹ́.  Níbí tó ṣeéṣe, òṣìṣẹ́ tí a yàn yíò kàn sí nípasẹ̀ fóònù tàbí ṣe ìpàdé pẹlú àwọn 
aláìsàn tí ó béèrè fún Ìrànlọ́wọ́ Owó láti pinnu bí wọn bá yẹ ìlànà ètò àjọ fún Ìrànlọ́wọ́ 

a. Òṣìṣẹ́ yíò ṣe àyẹ̀wò fíní fíní lórí yí yẹ pẹlú àwọn ẹtọ Ìlera fún àwọn aláìsàn tó san owó fún ra wọn láti mu dájú bó yá aláìsàn ní ètò náà 
lọ́wọ́lọ́wọ́. 

b. Dátà àkókò ni a ó gbà sí nuu ètò o pàṣípààrọ̀ dátá ẹnìkẹta láti pinnu bóyá ó yẹ.  Láti lè jẹ kí ìgbésẹ yí wáyé olúkúlùkù olùkópa gbọdọ̀ pèsè 
àlàyé nípa oye ẹbíi wọn àti òye tí ó n wọlé. Láti ràn olùkópa láti parí ìgbésẹ yí, a o pèsè àwọn ohun èlò tí yíò jẹ́ kí wọn mọ kí ni àwọn ìwé tí 
wọn ní lò fún ṣíṣe ìpinnu yí yẹ wọn ní ìparí 

c. Àwọn ìwé ìbéèrè tí ó wá láti ọwọ́ aláìsàn ní a ó tẹ̀lẹ́, ṣíṣe lè lórí àti ṣíṣe pinnu láàrin dátà ẹnìkẹta àti ohun èlò o bí iṣẹ ṣe nlọ  Ìwé ìfiránṣẹ́ ti 
ìparí ìpinnu ni a ó fún aláìsàn kọ̀ọ̀kan tí ó tí béèrè fún ìrànwọ́ owó lọnà tó yẹ.  Ìpinnu nípa bóyá ó yẹ ni a ó pèsè láàrin ọjọ́ iṣẹ́ méjì lẹyìn 
ìgbà tí aláìsàn bá ti bèèrè fún ètò ìtọ́jú inú rere, ìwé fún Ìrànlọ́wọ́ ìlera, tàbí méjèèjì. 

d. Tí aláìsàn kan bá fi Ìwé Owó Ìrànlọ́wọ́ sí’lẹ̀ láìsí àlàyé tàbí àwọn ìwé tí a nílò láti ṣe ìpinnu tí ó kẹ́yìn ẹni tí ó yẹ ní yíyàn,  a ó fi ìwe ìbéèrè tí 
a kọ ránṣẹ́ sí aláìsàn náà fún àwọn ìbéèrè tàbí àwọn ìwé tí ó sọnù.  Ìwe ìbéèrè tí a kọ yìí yíò túnbọ̀ ní ìbéèrè nípa bí a ṣe le kàn síni (pẹ̀lu 
nọ́m̀bà ẹ̀rọ fóònù àti ibi tí a lè f’ojú rí) ti ọ́fììsì tàbí sàkání tí ó lè pèsè ìdáhùn nípa Ètò Owó Ìrànlọ́wọ́ àti ìrànlọ́wọ́ pẹ̀lu ètò ìlànà. 

e. Aláìsàn náà yíò ní ọgbọ̀n (30) ọjọ́ láti ọjọ́ tí ìwé ìbéèrè tí a kọ di pípèsè láti fi àwọn ìbéèrè tí a nílò sílẹ̀ tàbí àwọn ìwé tí a ó nílò láti ṣe 
ìpinnu eni tí ó yẹ ní yíyàn.  Tí a kò bá rí dátà kankan gbà láàrin ọgbọ̀n ọjọ́, a ó fi lẹ́tà ránṣẹ́ láti jẹ́ kí aláìsàn náà mọ̀ wípé ọ̀ran rẹ̀ ti wá sí 
òpin nísisìyí fún àìpèsè àwọn ìwé tí a nílò.  Aláìsàn náà lè tún ààyè wá sí ètò náà àti wípé kí ó sì bẹ̀rẹ̀ ọ̀ràn tuntun nípa pípèsè àwọn 
ìbéèrè tí ó sọnù tàbi àwọn ìwé ní ọgbọ̀n ọjọ́ l’ẹ́yìn ọjọ́ tí ìwé ìbéèrè tí a kọ fún àwọn ìbéèrè tí a nílò/àwọn ìwé.   

f. Fún abala ìtọ́jú èyíkèyí, èto Ìwe Ìrànlọ́wọ́ fún Owó náà yíò di ṣíṣí sílẹ̀ fún ó kéré jù òjìlélúgba ọjọ́ lẹ́yìn tí wọ́n ti fi ìwé-owó lẹ́yìn-ìdánisílẹ̀ 
aláìsàn alákọ̀kọ́ fún ìtọ́jú ránṣẹ́.  

g. Ìwe ìfiyèsí oníkàlùkù nípa Àkóso Ìrànlọ́wọ́ Owó yíò di pípèsè nígbà tí wọ́n fẹ́ gbà wọ́n wọ’lé tàbí nígbà ìgbàwolé tí enìkọ̀kan tí ó ń wá àwọn 
iṣẹ́ ní ilé-ìwòsàn náà. 

3. Èto ìlànà kan ni yíó wà fún UMMC, MTC, UMROI, UMSJMC, UMBWMC, UMSMCC, UMSMCD, UMSMCE, UMCRMC, UCHS, àti UM Capital.  
Aláìsàn náà yíò nílò láti pèse Ìwé Ìrànlọ́wọ́ fún Owó tí a ti parí nípa ọ̀rọ̀ ẹnu tàbí ní kíkọ.  Ní àfikún, àwọn àtẹ̀lé wọ̀nyí ni a lè nílò: 

a. Ẹ̀dà Àdápadà Owó Orí tí Ìjọba-Àpapọ̀ tiwọn ní lọ́ọ́lọ̀yí (tí wọ́n bá ti ṣe ìgbéyàwó tí wọ́n fáìlì rẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀, bákan náà ẹ̀dà ti àdápadà owó-orí ti 
aya tàbí ọkọ); ẹ̀rí owó-tó-ń-wọ’lé fún aláìlera (tí ó bá wúlò), ẹ̀rí owó-tó-ń-wọ’lé fún ààbò àwùjọ (tí ó bá wúlò). Tí ó bá jẹ́ aláìníṣẹ́, ẹ̀rí tí ó tọ́ ti 
àìníṣẹ́ gẹ́gẹ́ bíi gbólòhùn láti Ọ́fììsì ti Ìṣèdúró Aláìníṣẹ́, gbólòhùn láti ọ̀dọ̀ orísun ìtìlẹ́yìn owó lọ́wọ́lọ́wọ́, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ … 

b. Ẹ̀dà ní lọ́ọ́lọ̀yí ti àwọn ẹ̀rí owó oṣù (tí ó bá ní iṣẹ́) tàbí ẹ̀rí míràn àwọn owó-tó-n-wọlé. 

c. Ìwé Ìfiyèsí ti Ìpinnu fún Ìrànlọ́wọ́ Òògùn (tí ó bá wúlò). 

d. Ẹ̀dà tí ó fi dogò tàbí ìwe owó-ilé (tí ó bá wúlò), tàbí ìwé kíkọ nípa ibùgbé/ipò ibùgbé wọn ní lọ́ọ́lọ̀yí.  

Tí aláìsàn bá pèsè àti ẹ̀dà ti Àdápadà Owó Orí tí Ìjọba-Àpapọ̀ tiwọn àti ẹ̀dà ti àwọn ẹ̀rí owó oṣù tiwọn (tàbí àwọn ẹ̀rí owó-tó-ń-wọ’lé míràn), tí ó sì 
jẹ́ wípé ọ̀kan ṣoṣo nínú àwọn ìwé náà ni ó fi ẹni tí ó yẹ ní yíyàn hàn fún owó ìrànlọ́wọ́, ìwé ti lọ́ọ́lọ̀yí ni yíò pinnu ẹni tí ó yẹ láti yàn.  Pípèsè nípa 
ọ̀rọ̀-ẹnu àwọn ìdáhún tí a nílo yíò jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà, níbi tí ó bá ti yẹ.   
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4. Ní àfikún sí yíyẹ fún Owó Ìrànlọ́wọ́ nípa owó-tó-ń-wọ’lé, aláìsàn lè yẹ fún Owó Ìrànlọ́wọ́ yálà nípà ìṣèdúró tí kò tó tàbí nípa ìnáwó oògùn tí ó 
pàpọ̀jù tí ó dá l’órí àwọn ìlànà Ìnira Owó tí a s’ọ̀rọ̀ nípa wọn n’ísàlẹ̀.  Nígbà tí aláìsàn bá ti pèse gbogbo ìdáhùn tí a nílò, Olùdámòràn Owó yíò 
ṣe àyẹ̀wò àti wípé yíò ṣe ìtúpalẹ̀ ìwé náà yíò sì fií ránṣẹ́ sí Sàkání Iṣẹ́ Owó Aláìsàn fún ìpinnu tí ó gbẹ̀yìn fú àmúyẹ tí ó dá l’órí àwọn ìtọ́nisọ́nà 
UMMS. 

 
a. Tí ìwe aláìsàn náà fún Ìrànlọ́wọ́ Owó ti ní ìpinnu wípé ó kún tí ó sì yẹ, Alákoso Owó yíò ṣe ìfilélè ìpele àmúyẹ aláìsàn náà àti wípé yíò fí 

ránṣẹ́ fún ìtẹ́wọ́gbà ẹlẹ́ẹ̀kejì àti èyí tí ó gbẹ̀yìn. 
 

i) Tí aláìsàn náà bá yẹ fún Owó Ìrànlọ́wọ́, Alákoso Owó yíò pe àkíyèsí àwọn òṣìṣẹ́ ìwòsàn tí wọ́n wà lẹ ṣètò aláìsàn náà fún isẹ́ tó dá lórí 
ilé-ìwòsàn tí ó yẹ. 
 

ii) Tí aláìsàn náà kò bá yẹ fún Owó Ìrànlọ́wọ́, Alákoso Owó yíò pe àkíyèsí àwọn òṣìṣẹ́ ìwòsàn nípa ìpinnu àti nítorí àìfarahàn/pàjáwìrì 
àwọn iṣẹ́ tó dá lórí ilé-ìwòsàn kò nílò. 

 
(1) Ìpinnu wípé alíàsàn náà lè mọ́ nílò ètò fún àwọn iṣẹ́ tó dá lórí ilé-ìwòsàn, àìfarahàn/pàjáwìrì le ní àtúnyẹ̀wò láti ọwọ́ Àjọ Ìgbìmọ̀ 

Olùdarí Ìfọwọ́sí Owó, tí ó dá l’órí ìbéèrè ti Àga Ìwòsàn. 

5. Nígbà tí aláìsàn ti ní ìtẹ́wọ̀gbà fún Owó Ìrànlọ́wọ́, ìdáàbòbò Owó Ìrànlọ́wọ́ yíò wúlò fún oṣù tí a pinnu àti ọdún tí ó ṣíwájú ìpinnu náà.  Síbẹ̀síbẹ̀, 
ilé-ìwosàn UMMS lè pìnnu láti fa àsìkò àmúyẹ Owó Ìrànlọ́wọ́ gùn sí ẹ̀yìn tàbí sí ọjọ́ iwájú l’órí ìpìlẹ̀ ọ̀ràn-sí-ọ̀ràn.  Tí àwọn iṣẹ́ àfikún ìtọ́jú ìlera 
bá di pípèsè kọjá àsìkò àmúyẹ, àwọn aláìsàn gbọ́dọ̀ tún ààyè wá sí ètò náà fún ìfọwọ́sí.  Ní àfikún, àwọn ìyípadà sí owó-tó-ń-wọ’lé fún 
aláìsàn, àwọn ohun ìní, àwọn ìnáwó tàbí ìdúró ìdílé yẹ kí ó di sísọ sí Sàkání Èto Owó Ìrànlọ́wọ́.   Gbogbo àwọn iṣẹ́ Ìyanilẹ́nu Ìgbésè Àwọn 
Ìkójo, tí a ṣe àpéjúwe n’ísàlẹ̀, yíò wá sí òpin nígbà tí aláìsàn náà ti di ìtẹ́wọ́gbà fún owó ìrànlọ́wọ́ àti wípé gbogbo àwọn ìṣírò owó àwọn aláìsàn 
ni yíò di sísan.  
   

6. Àwọn àkọọ́lẹ̀ ìṣirò owó tí kò tíì di sísan lè ní ìṣípòpadà sí Gbèsè Burúkú (tí a kà sí ìtọ́jú tí a kò san padà) tí a sì darí sí àjọ tó ń ṣe ìkójọ l’óde 
tàbí sí agbẹjọ́rò ilé-ìwòsàn UMMS fún òfin àti/tàbí àwọn iṣẹ́ ìkójọ.  Àwọn iṣẹ́ ìkójọ tí a gbà dípò ilé-ìwòsàn l’ọ́wọ́ àjọ tó ń ṣe ìkójọ tàbi agbẹjọ́rò 
ilé-ìwòsàn lè fikún àwọn Ìyanilẹ́nu Ìgbésẹ̀ Àwọn Ìkójó (ECAs) wọ̀nyí: 

a. Sísọ àwọn ìròyìn tó lòdì nípa oníkàlùkù sí àwọn àjọ tó ń ròyìn àwìn àwọn-onímùló tàbí àwọn ilé-iṣẹ́ àwìn. 

b. Bẹ̀rẹ ìgbésẹ̀ òfin tí kìí ṣe ti ọ̀daràn sí onítọ̀hún. 

c. Gbígbẹ́sẹ̀lé ohun ìní onítọ̀hún.  Ìgbẹ́sẹ̀lé yíò di ṣíṣe láti ọ̀dọ ilé-ẹjọ́ lọ́rí àwọn olórí ilé-ìgbé láàrin ìlúńlá Baltimore.  Ilé-ìwòsàn náà kò ní 
lé’pa ìmúwás’òpin ti olórí ilé-ìgbé ṣùgbọ́n ó le dúró lórí ipò rẹ̀ gẹ́gẹ́ bíi aláwìn tí a dáàbòbò tí ohun-ìní bá ní ìmúwás’ópin ní ọ̀nà míràn. 

d. Sísomọ́ tàbí fífi agbára gba àkáǹtì ilé-ìfowópamọ́ onítọ̀hún tàbí ohun-ìní míràn ti ara ẹni. 

e. Gbígbà l’ọ́nà òfin owó-oṣù olúkùlùkù. 

7. ECAs lè di gbígbà lórí àwọn àkáǹtì tí kò tíì ní àríyànjiyàn tàbí tí kò sí ní owó sísan ìtò lẹ́sẹẹsẹ.  ECAs yíò yọ láì ṣáájú ọgọ́fà ọjọ́ láti ìgbà tí ìwé-
owó lẹ́yìn-ìdánisílẹ̀ alákọ̀kọ́ di fífi sílẹ̀ fún aláìsàn àti wípé yíò kọ́kọ́ ní ìwe ìfiyèsí tí a kọ ní ọgbọ̀n ọjọ́ ṣáájú ìbẹ̀rẹ ECA.  Ìwe ìfiyèsí yìí yíò 
ṣàfihàn wípé owó ìrànlọ́wọ́ wà ní ìpèsè s’ílẹ̀ fún àwọn olúkùlùkù tí ó yẹ, ṣe ìdámọ̀ àwọn ECAs tí àwọn ilé-ìwòsàn (tàbí àjọ ìkójọ rẹ̀, agbẹjọ́rò, 
tàbí àwọn ẹni tí a fi àṣẹ fún) pinnu lati gba owó sísan fún ìtọ́ju náà, àti wípé yíò sọ àkókò ìparí lẹ́yìn tí àwọn ECAs yun lè di mímú wọ ẹgbẹ́.  
Yíò tún ní Ìwé-Owó Aláìsàn àti Ewé Tákàdá Alálàyé Owó Ìrànlọ́wọ́.  Ní àfikún, ilé-ìwòsàn ṣe àwọn ìgbìnyànjú tí ó tọ́ láti wífún nípa ọ̀rọ̀ ẹnu níti 
ìpèsè s’ílẹ̀ ti owó ìrànlọ́wọ́ sí àwọn aláìsàn àti láti sọ fún aláìsàn náà bí òhun ti lè gba ìrànlọ́wọ́ pẹ̀lú èto ìlànà.  Àyẹ̀wò àmúyẹ ìkùgbù yíò ṣẹlẹ̀ 
ṣáájú kí ECA kankan tóó w’áyé.  Lákotán, kò sí ECA kankan tí a ó mú bẹ̀rẹ̀ títí tí ìtẹ́wọ́gbà yíò di gbígbà láti ọwọ́ Àkójọpọ̀ Owó-Ìlú CBO. 
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8. Tí ó bá jẹ wípé ṣáájú gbígba iṣẹ́, aláìsàn ti pinnu láti jẹ́ aláìyẹ fún owó ìrànlọ́wọ̀ fún iṣẹ́ náà, gbogbo akitiyan láti gba ìfọwọ́sowọ́pọ̀, àwọn 
ìfàsílẹ̀ tàbí ìpín ọgọ́rùn ti ìṣírò-owó tí à ń retí fún iṣẹ́ yíò di ṣíṣe ṣáájú ọjọ́ iṣẹ́ tàbí lè ṣe ètò fún ìkójọ ní ọjọ́ iṣẹ́.  

9. Lẹ́tà ti ìpinnu tí ó kẹ́yìn yíò di pípèsè sí aláìsàn kọ̀ọ̀kan tí ó ti pèsè ìwe ní ọ̀nà tí ó yẹ.  Lẹ́tà nọ̀ yíò sọ di mímọ̀ fún àwọn aláìsàn nípa kíkọ fún 
ìpinnu àmúyẹ (pẹ̀lú, tí ó bá wúlò, ìrànlọ́wọ́ fún olúkálukú tí ó bá yẹ) àti ìpìlẹ̀ fún ìpinnu náà.  Tí aláìsàn náà bá ti pinnu láti yẹ fún ìrànlọ́wọ́ yàtọ̀ 
fún ìtọ̀jú ọ̀fẹ́, aláìsàn náà yíò tún rí ìpèsè fún gbólóhùn ìwé-owó tí ó ṣe àwọn àfihàn iye owó tí aláìsàn jẹ fún ìtọ́jú lẹ́yìn tí owo ìrànlọ́wọ́ ti di lílò.     

10. Àwọn ìpinnu ìdápadà dá l’órí ìgbà tí a pinnu wípé aláìsàn kò le san owó ní àfiwé sí ìgbà tí àwọn owó aláìsàn jẹ́ sísan.  Àwọn ìdápadà yíò di 
sísan jáde sí aláìsàn náà fún àwọn ìṣirò-owó àwìn, tí ó jẹyọ nípa àwọn owó aláìsàn sísan, tí ó jẹyọ látàri owó ìrànlọ́wọ́ tí a tẹ́wọ́gbà l’órí (àwọn) 
ìṣirò-owó tí a gbé yẹ̀wò.  Àwọn owó sísan tí ó dí gbígbà fún ìtọ́jú tí a pèsè nígbà àsìkò àmúyẹ fún owó ìrànlọ́wọ́ yíò di dídápadà, tí iye owó náà 
bá kọjá ìpinnu ojúse nípa $5.00 tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ. 

11. Tí aláìsàn kan bá pinnu láti yẹ fún owó ìrànlọ́wọ́, ilé-ìwòsàn náà (àti/tàbí àjọ ìkójọ rẹ̀ tàbí agbẹjọ́rò) yíò gbé gbogbo àwọn ìgbìnyànjú àwọn ọ̀nà 
tí ó wà láti ṣe àyípadà èyíkéyì àwọn ECAs tí a ṣe l’òdì sí aláìsàn náà láti gba owó fún ìtọ́jú tí a ṣe nígbà àsìkò àmúyẹ fún owó ìrànlọ́wọ́.  
Gbogbo àwọn ìgbìnyànjú àwọn ọ̀nà tí ó wà yíò pẹ̀lú àwọn ọ̀nà láti ṣe àmúkúrò ìdájọ́kídajọ́ tí ó l’òdì sí aláìsàn náà, gbé àwọn owó-orí tàbí àwọn 
ìgbẹ́sẹ̀lé l’órí àwọn ohun ìní aláìsàn náà, àti láti ṣe àyọkúrò nínú ìròyìn àwin aláìsàn èyíkèyí ìròyìn tó l’òdì tí ó di sísọ fún àwọn àjọ tó ń ròyìn 
àwọn-onímùló tàbí àwọn ilé-iṣẹ́ àwìn. 

12. Àwọn aláìsàn tí ó ní ọ̀nà sí àwọn ìdààbòbò òògùn míràn (bí àpẹrẹ, ìdáàbòbò ìṣédúró ti olórí àti alátẹ́lè tàbí olùpèsè iṣẹ́ tí a nílò, tí a tún mọ̀ 
gẹ́gẹ́ bíi gbígbẹ́-jádè), gbọ́dọ̀ ṣe àmúlò àti kí o parí àwọn àǹfàní alásòpọ kí ó tóó tún wá ààyè fún Ètò Ìrànlọ́wọ́ Owó.   

13. Ètò Ìrànlọ́wọ́ Owó náà yíó gba Faculty Physicians, Inc.’s (FPI) àwọn ìwé owó ìrànlọ́wọ́ tí a ti parí ní pínpinnu àmúyẹ fún Ètò Ìrànlọ́wọ́ Owó 
UMMS.   Eléyìí pẹ̀lú gbígba ìwé àwọn àmúyẹ FPI’s. 

14. Ètò Ìrànlọ́wọ́ Owó yíò gba gbogbo àwọn ilé-ìwòsàn míràn tí a ti parí àwọn ìwé owó ìrànlọ́wọ́ ní pínpinnu àmúyẹ fún ètò náà.  Eléyìí pẹ̀lú 
gbígba ìwe ọna-ìkọ́ ohun-èlò kọ̀ọ̀kan.   

15. Ètò Ìrànlọ́wọ́ Owó kò dáàbòbò Àwọn Ilé’gbé tí a Ṣ’alábojútó àti àwọn ohúnjẹ nígbà tí aláìsàn kán sì wà ní Èto Ọjọ́ nà.  

16. N’íbi tí a ti ní ẹ̀kọ́-kíkọ̀ ífagbáramú àti/tàbí  ṣe àǹfàní ìrànlọ́wọ́ ènìyàn, òṣìṣẹ́ ìwòsàn lè bèèrè wípé kí Àjọ Ìgbìmọ̀ Olùdarí Ìfọwọ́sí Owó ṣe 
àgbéyẹ̀wò àwọn ìmúkúrò sí àwọn ìtọ́nisọ́nà si Ètò Ìrànlọ́wọ́ Owó, l’órí ìpìlẹ̀ ọ̀ràn-sí-ọ̀ràn, fún ìtẹ́wọ́gbà Ìrànlọ́wọ́ Owó.    

a. Ẹ̀ka-ẹ̀kọ́ tí ó ń bèrè Ìfọwọ́sí Owó/ Ìrànlọ́wọ́ l’órí ìpìlẹ̀ ìmúkúrò gbọ́dọ̀ fí ìdáláre tí ó yẹ s’ílẹ̀ sí Àjọ Ìgbìmọ̀ Olùdarí Ìfọwọ́sí Owó ní 
ìlọsíwájú kí aláìsàn tó gba àwọn iṣẹ́. 

b. Olórí Oníṣègùn Ìwòsàn yíò pe àkíyèsí oníṣègùn onítọ̀jú àti òṣìṣẹ́ Ìrànlọ́wọ́ Owó nípa ìpinnu Àjọ Ìgbìmọ̀ Olùdarí Ìfọwọ́sí Owó. 

 
 
Ìnira Owó 
Iye àwọn ìnáwó ìwòsàn tí kò ní ìṣedúró tí ó jigbèsè rẹ̀ bọ́yá ní, UMMC, MTC, UMROI, UMSJMC, UMBWMC, UMSMCC, UMSMCD, UMSMCE, 
UMCRMC, UCHS, àti UM Capital ni a ó yẹ̀wò ní pínpinnu yíyẹ aláìsàn fún Ètò Ìrànlọ́wọ́ Owó.  Àwọn ìtọ́nisọ́nà wọ̀nyí ni a là s’ílẹ̀ gẹ́gẹ́ bíi ìyàsọ́tọ̀, 
ìpinnu aláfinkú ti Ìrànlọ́wọ́ Owó, tí ó jẹ́ mímọ̀ gẹ́gẹ́ bíi Ìnira Owó.  Ìnira Owó ni yíò di fífún gbogbo àwọn aláìsàn tí wọ́n wá ààyé fún Ìrànlọ́wọ́ Owó 
àti wípé tí wọ́n tí pinnu tó di àmúyẹ.  

Ìrànlọ́wọ́ Ìnira Owó Ìwòsàn wà ní ìpèsè s’ílẹ̀ fún àwọn aláìsàn tí wọn kò yẹ fún Ìrànlọ́wọ́ Owó l’àbẹ àwọn olórí ìtọ́niṣọ́nà fún àkóso yìí, ṣùgbọ́n fún 
àwọn wo: 
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1) Àwọn gbèsè ìwòsàn wọn tí wọ́n jẹ ní UMMC, MTC, UMROI, UMSJMC, UMBWMC, UMSMCC, UMSMCD, UMSMCE, UMCRMC, UCHS, 
àti UM Capital kọjá 25% nínú Owó-Tó-Ń-Wo’lé Ní Ọdọọdún Ní Agboolé Ìdìlé, tí ó ń dá Ìnira Owó Ìwòsàn s’ílẹ̀. 

Fún àwọn aláìsàn tí ó bá yẹ fùn méjèèjì, Ẹ̀dínwó Owó Ìtọ́jú l’ábẹ́ àwọn ìlànà olórí Ìrànlọ́wọ́ Owó àti wípé l’ábẹ́ ìlànà Ìrànlọ́wọ́ Ìnira Owó, UMMC, 
MTC, UMROI, UMSJMC, UMBWMC, UMSMCC, UMSMCD, UMSMCE, UMCRMC, UCHS, àti UM Capital yíò fún un ní ìdínkù nínú àwọn ìdíyelé, tí 
ó jẹ́ ìṣirò-owó tí wọ́n jẹ tí ó ju 25% tí gbogbo owó-tó-ń-wo’lé ní ọdọọdún ní agboolé.     

Ìnira owó nípa àpèjúwe jẹ́ gẹ́gẹ́ bíi àwọn ìdíyelé ohun-èlò tí wọ́n jigbèsè ní UMMC, MTC, UMROI, UMSJMC, UMBWMC, UMSMCC, UMSMCD, 
UMSMCE, UMCRMC, UCHS àti ní UM Capital fún ìtọ́jú ìwòsàn tí ó yẹ ní agboolé ìdílé ìgbà tí ó jú oṣù méjìlá (12) lọ tí ó ju 25% ti owó-tó-ń-wọlé 
fún ìdílé náà l’ọ́dọọ́dún.   

Gbèsè ìwòsàn nípa àpéjúwe jẹ́ gẹ́gẹ́ bíi àwọn ìnáwó láti inú àpò fún àwọn ìdíyelé ohun-èlò tí ó jigbèsè ní UMMC, MTC, UMROI, UMSJMC, 
UMBWMC, UMSMCC, UMSMCD, UMSMCE, UMCRMC, UCHS, àti/tàbí UM Captiral fún ìtọ́jú ìwòsàn tí ó yẹ.   

Nígbà tí aláìsàn ti ní àmúyẹ fún Ìrànlọ́wọ́ Ìnira Owó, ìdáàbòbò yíò ní ìfìdímúlẹ̀ fún oṣù àkọ́kọ́ ti ìfìdímúlẹ̀ ọjọ́ iṣẹ́ àti ọ̀dun tí ó ṣáájú ìpinnu náà.  
Síbẹ̀síbẹ̀, ilé-ìwòsàn UMMS le pinnu láti fa àsìkò àmúyẹ Ìnira Owó gùn sí ẹ̀yìn tàbí lọ sí ọjọ́ iwájú l’órí ìpìlẹ̀ ọ̀ràn-sí-ọ̀ràn gẹ́gẹ́ bíi ìgba àìsàn 
wọn/ìṣẹ̀lẹ̀ ìtọ́jú.   Yíò dáàbòbò aláìsàn náà àti àwọn ará ilé tí wọ́n wà láàyè tí wọ́n ní àmúyẹ nínú agboolé fún owó ẹ̀dínwó tí ó jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà àti àsìkò 
àmúyẹ fún ìtọ́jú ìwòsàn tí ó yẹ.   

Gbogbo àwọn àmúyẹ, àìmúyẹ, àti àwọn ìlànà fún olórí ètò Owó Ìrànwọ́ ìlànà ni ó rí bákannáà fún ìlànà Ìrànlọ́wọ́ Ìnira Owó, àfi tí wọ́n bá sọ ohun 
míràn l’ókè.  

 
Àwọn Kòtẹ́mil’ọ́rùn 

• Àwọn aláìsàn tí àwọn ìwé owó ìrànlọ́wọ́ tí wọ́n ti di kíkọ̀ ní àǹfàní láti pe ẹjọ́ kòt’ẹ́mi l´ọ́rùn. 
• Àwọn ẹjọ́ kò t’ẹ́mi l’ọ́rùn le bẹ̀rẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ tàbí nípa kíkọ.  
• À ń gba àwọn aláìsàn n’íyànjú láti pèsè àwọn ìwe ìtìlẹ́yìn tí ó ń ṣọ ìdí tí kíkọ̀ fi gbọdọ̀ di yíyípadà. 
• Àwọn ẹjọ́ kò t’ẹ́mi l’ọ́rùn máa ń ní àkọsílẹ̀ wọn láàrin dátà ẹnìkẹẹ̀ta àti irin-iṣẹ́ ìtẹ̀síwájú-iṣẹ́.  Wọ́n á wá ní àyẹ̀wò láti ọwọ́ àwọn alákòso 

ìpele kejì l’ókè àwọn aṣojú tí wọ́n kọ ìwe alákọ̀kọ́ọ́. 
• Tí ìpele alákọ̀kọ́ọ́ ti ẹjọ́ kò t’ẹ́mi l’ọ́rùn kò bá y’ọrí sí wípé kí kíkọ̀ náà di yíyípadà, àwọn aláìsàn ní àǹfàní láti yàn láti ṣ’àfiránṣẹ́ pàjáwìrì lọ sí 

ìpele míràn tí àwọn alákòsóo fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àtúnrò. 
• Àfiránṣẹ́ pàjáwìrí lè lọ s’ókè sí ọ̀dọ̀ Olórí Olùdarí Owó tí yíò ṣe ìpinnu tí ó kẹ́yìn. 
• Lẹ́tà ìpinnu tí ó kẹ́yìn yíò di pípèsè fún olúkùlùkù aláìsàn tí ó ti pèse ẹjọ́ kò t’ẹ́mi l’ọ́rùn ní ọ̀nà tí ó yẹ. 
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ÀSOMỌ́ A 
Òṣùwọ̀n Fífẹ̀ – Ẹ̀dínwó Owó Ìtọ́jú 
 

UMMS UMMS UMMS UMMS UMMS UMMS UMMS UMMS UMMS UMMS
Inú rere 100% Inú rere 90% Inú rere 80% Inú rere 70% Inú rere 60% Inú rere 50% Inú rere 40% Inú rere 30% Inú rere 20% Inú rere 10% 

Ó tó 200% ọgbọọgba ti 
Iye Owó tó n wọlé 

lọdọọdún ti MD DHMH

Ó tó 210% ọgbọọgba ti 
Iye Owó tó n wọlé 

lọ́dọọdún ti MD DHMH

Ó tó 220% ọgbọọgba ti 
Iye Owó tó n wọlé 

lọ́dọọdún ti MD DHMH

Àròpọ̀ Rẹ̀ jẹ́ 230% ti àlà 
Owó-tó-ń-wọ'lé 

L'ọ́dọọdún fun MD 
DHMH

Ó tó 240% ọgbọọgba ti 
Iye Owó tó n wọlé 

lọ́dọọdún ti MD DHMH

Ó tó 250% ọgbọọgba ti 
Iye Owó tó n wọlé 

lọ́dọọdún ti MD DHMH

Ó tó 260% ọgbọọgba ti 
Iye Owó tó n wọlé 

lọ́dọọdún ti MD DHMH

Ó tó 270% ọgbọọgba ti 
Iye Owó tó n wọlé 

lọ́dọọdún ti MD DHMH

Ó tó 280% ọgbọọgba ti 
Iye Owó tó n wọlé 

lọ́dọọdún ti MD DHMH

Ó tó 290% ọgbọọgba ti 
Iye Owó tó n wọlé 

lọ́dọọdún ti MD DHMH

Ìwọ̀n 
Àwọn 
tó n 
gbélé

Iye Owó 
tó yẹ kó 

máa wọlé 
ladọọdún 
ti FPL fún 

2021

Iye Owó tó yẹ 
kó máa wọlé 
ladọọdún ti 

MD DHMH fún 
2021

Bí ó bá jẹ̀ pé àpapọ̀ 
ìpele o ye owó tí ó n 
wọle nínú iléè rẹ wà 

ní tàbí kéré sí:

Bí ó bá jẹ̀ pé àpapọ̀ 
ìpele o ye owó tí ó n 
wọle nínú iléè rẹ wà 

ní tàbí kéré sí:

Bí ó bá jẹ̀ pé àpapọ̀ 
ìpele o ye owó tí ó n 
wọle nínú iléè rẹ wà 

ní tàbí kéré sí:

Bí ó bá jẹ̀ pé àpapọ̀ 
ìpele o ye owó tí ó n 
wọle nínú iléè rẹ wà 

ní tàbí kéré sí:

Bí ó bá jẹ̀ pé àpapọ̀ 
ìpele o ye owó tí ó n 
wọle nínú iléè rẹ wà 

ní tàbí kéré sí:

Bí ó bá jẹ̀ pé àpapọ̀ 
ìpele o ye owó tí ó n 
wọle nínú iléè rẹ wà 

ní tàbí kéré sí:

Bí ó bá jẹ̀ pé àpapọ̀ 
ìpele o ye owó tí ó n 
wọle nínú iléè rẹ wà 

ní tàbí kéré sí:

Bí ó bá jẹ̀ pé àpapọ̀ 
ìpele o ye owó tí ó n 
wọle nínú iléè rẹ wà 

ní tàbí kéré sí:

Bí ó bá jẹ̀ pé àpapọ̀ 
ìpele o ye owó tí ó n 
wọle nínú iléè rẹ wà 

ní tàbí kéré sí:

Bí ó bá jẹ̀ pé àpapọ̀ 
ìpele o ye owó tí ó n 
wọle nínú iléè rẹ wà 

ní tàbí kéré sí:

Ìwọ̀n Ó tó Ó tó  Ó tó Max  Ó tó Max  Ó tó Max  Ó tó Max  Ó tó Max  Ó tó Max  Ó tó Max  Ó tó Max  Ó tó Max  Ó tó Max 
1 12,760 $17,785 $35,570 $37,349 $39,127 $40,906 $42,684 $44,463 $46,241 $48,020 $49,798 $53,354
2 17,240 $24,045 $48,090 $50,495 $52,899 $55,304 $57,708 $60,113 $62,517 $64,922 $67,326 $72,134
3 21,720 $30,305 $60,610 $63,641 $66,671 $69,702 $72,732 $75,763 $78,793 $81,824 $84,854 $90,914
4 26,200 $36,581 $73,162 $76,820 $80,478 $84,136 $87,794 $91,453 $95,111 $98,769 $102,427 $109,742
5 31,800 $42,841 $85,682 $89,966 $94,250 $98,534 $102,818 $107,103 $111,387 $115,671 $119,955 $128,522
6 37,400 $49,100 $98,200 $103,110 $108,020 $112,930 $117,840 $122,750 $127,660 $132,570 $137,480 $147,299

Mímú Àdínkù bá Òṣì ti Ìjọba 
Àpapọ̀ fún ọdún 2021 

(Federal Poverty Limits (FPL) 
ti Ẹ̀ka Ìlera àti Ìtọ́jú Ọpọlọ ní 

Maryland  Àwọn Ìlànà fún Iye 
Owó tó yẹ kó máa wọlé 

lọ́dọọdún

 
*Gbogbo àwọn ẹ̀dínwó tí a dá’rúkọ l’ókè ni a ó ṣe àmúlò sí iye tí aláìsàn fúnra rẹ̀ ní ojúṣe láti san l’ẹ́yìn àwọn ìdápadà ìṣedúró. 
*Àwọn iye tí a ṣe ìwe-owó sí àwọn aláìsàn tí ó yẹ fún Èdínwó-Owó Ìtọ́jú lórí òṣùwọ̀n fífẹ̀ (tàbí fùn Ìrànlọ́wọ́ Ìnira Owó) yíò kéré ju àwọn iye ìwe-owó tí wọ́n máa ń 
ṣábà kọ fún àwọn tí ó ní ìṣedúró (AGB), tí ó jẹ wípé ní ìlú Maryland ó jẹ́ ìjigbèsè tí a fi lé’ilẹ̀ láti ọwọ́ Ìgbìmọ̀ tí ó ń ṣe Àyẹ̀wò  
Owó Àwọn Iṣẹ́ Ìlera (HSCRC).  UMMS ni ó ń pinnu AGB nípa lílo iye tí Medicare yíó gbà fún ìtọ́jú (pẹ̀lú iye tí olùjànfàní yíò jẹ́ ojúṣe fúnra rẹ̀ láti san, tí ó jẹ́ iye 
HSCRC; eléyìí ni o jẹ́ mímọ̀ gẹ́gẹ́ bíi “ìwò’ye ọ̀na Medicare”.    
Wúlò 7/1/21  


