
 
آسان زبان  –کيڈ)  /ميڈیصحت اطفال/صحت کی فالحی خدماتامداد کی پاليسی ( لی امداد کی پاليسی اور ما  مالی

 ميں خالصہ
 

HackensackUMC at Pascack Valley اطفال صحت کی فالحی خدمات( امداد کی پاليسی  امداد کی پاليسی اور مالی  کی مالی/
) اہل مريضوں کو جزوی طور پر يا پوری طرح سے رعايتی ايمرجنسی يا کہا جائے گا  ”FAP“دونوں کو/ميڈی کيڈ) (اِس دستاويز ميں صحت

 HackensackUMC at Pascack Valleyصحت کی نگہداشت کے ليے ديگر الزمی طبی خدمات فراہم کرنے کے ليے موجود ہے جسے 
امداد طلب کرنے والے مريضوں کو اس پروگرام کے ليے درخواست دينا ضروری ہے، جس کا خالصہ   کی جانب سے فراہم کيا جاتا ہے۔ مالی

 يہاں درج ہے۔ 
 

کے  HackensackUMC at Pascack Valleyکے ذريعہ فراہم کرده اور HackensackUMC at Pascack Valley   -اہل خدمات
صرف ان خدمات پر الگو ہوتا ہے جن  FAPصحت کی نگہداشت کی خدمات۔ ذريعہ بل پيش کی گئی ايمرجنسی يا ديگر طبی طور پر الزمی 

جيسی ديگر خدمات جن کی ديگر  ی کے ذريعہ بل پيش کی گئی ہے۔ ڈاکڻر اور ليبارڻرHackensackUMC at Pascack Valley کی 
 کے تحت اہل نہيں ہيں۔ FAPفراہم کنندگان کے طرف سے الگ سے بل پيش کی جاتی ہے، وه 

 
اہل خدمات موصول کرنے والے مريض، جو مکمل مالياتی امداد کی درخواست (متعلقہ دستاويز/معلومات کے بشمول) جمع کرتے  -ضاہل مري

 کے ذريعہ مالياتی امداد کے ليے اہل تعين کيا  گيا ہے۔ HackensackUMC at Pascack Valleyہيں، اور جن کو 
 

 است فارم کو درج ذيل کے مطابق حاصل/مکمل/جمع کيا جاسکتا ہے :اور متعلعہ درخو FAP - ميں کس طرح درخواست دوں؟
 

امداد کے متعلق درج ذيل ويب سائٹ پر آن الئن    : کوئی بهی شخص مالیميڈيکل سنڻر کی ويب سائٹ پر معلومات ديکهيں
 معلومات ديکه سکتا ہے :

http://www.hackensackumcpv.com/ 
 

کوئی بهی شخص درخواست فارم کی کاغذی کاپی کو پُر کرکے مالياتی امداد کے ليے درخواست دے سکتا ہے۔  درج  -درخواست
 کسی بهی طريقے سے کاغذی درخواست فارم مفت دستياب ہے:ذيل 

 

 ہے:  ی جاسکت کیی کاغذی کاپی طلب امداد کی درخواست ک  : درج ذيل پتہ پر لکه کر مالیعہيڈاک کے ذر
250 Old Hook Rd. 

Westwood, NJ  07675 
 شخصی طور پر مالياتی امداد کے شعبے ميں جا کر شخصی طور پر:

 بجے)، درج ذيل پتے پر واقع ہے: 6:00بجے سے شام 10:00(سوموار تا جمعہ، صبح :
250 Old Hook Rd. 

Westwood, NJ  07675 
 

 امداد کے شعبے تک رسائی کی جاسکتی ہے۔  پر فون کرکے مالی 1043-383-(201) فون کے ذريعہ:
 

والی کوئی بهی آبادی جن کی تعداد ميڈيکل سنڻر کے ذريعہ پيش کی جانے والی   (”LEP“)انگريزی ميں محدود استعداد -دستياب زبانيں
زبان ميں مالياتی امداد کی پاليسی، مادری  ان کی  افراد سے کم ہے 1,000فيصد يا  (%5)بنيادی خدمات کے  شعبوں ميں  پانچ 

 درخواست فارم، اور آسان زبان ميں خالصہ دستياب ہيں۔ 
 

 Old Hook Rd 250پتہ پر بهيجا جا سکتا ہے اس  مکمل کيے ہوئے درخواست فارم کو شعبۂ مالياتی امداد کو  
Westwood, NJ 07675 

 
عموماً اہل اشخاص مالياتی امداد کے ليے اہل ہوتے ہيں، جن کی  ،سالئڈنگ اسکيل کا استعمال کرتے ہوئے  -امداد کی اہليت کا تعين  مالی

مالياتی امداد کے پر يا اس نيچے ہوتی ہے  %500سے  (FPG)گهريلو آمدنی وفاقی حکومت کی وفاقی غربت کے رہنما خطوط 
ليےاہليت

http://www.hackensackumcpv.com/
http://www.hackensackumcpv.com/


 
 

اشخاص کی نگہداشت کا احاطہ پوری طرح سے يا جزوی طور پر کيا جائيگا، اور ان کو بيمہ شده اشخاص کے  کا مطلب ہوا کہ اہل
ً بل کی گئی رقم "  ،جيسا کہ داخلی محصوالتی خدمات کے  BAGسے زباده بل نہيں پيش کی جائيگی ( (AGB )مقابلے "عموما

تک ہے، تو مالياتی امداد کی سطحوں کی تعين  %500کے  FPGاگر آمدنی  ميں تشريح کيا گيا ہے (r)501دفعہ  I RCذريعہ 
 پر مبنی ہوتی ہے۔  FPGپوری طرح سے گهريلو آمدنی اور 

 
کے عالوه ديگر شرائط پر بهی غور کيا جاتا ہے (مثالً نقدی اور ديگر اثاثہ جات کی دستيابی جنہيں نقد ميں تبديل کيا  FPG: نوٹ

نسبت زائد ماہانہ کل آمدنی)، جو سابقہ کے لئے استثناء کا باعث ہوسکتا ہے۔  اگر ہ جاسکتا ہے، اور ماہانہ گهريلو اخراجات کے ب
ٹ کی گئی ہے، تو يوميہ ضروريات کو کس طرح پورا کيا جاتا ہے اس کے متعلق معلومات مطلوب کوئی گهريلو آمدنی نہيں رپور

کا شعبۂ مالياتی امداد ان جمع کرده درخواستوں کا جائزه ليتا ہے جو مکمل  HackensackUMC at Pascack Valleyہيں۔ 
ياتی امداد کی اہليت کا تعين کرتا ہے۔  نامکمل کی مالياتی امداد کی پاليسی کے مطابق مال HackensackUMCہوتے ہيں، اور 

درخواستوں پر غور نہيں کيا جاتا ہے، ليکن درخواست دہندگان کو مطلع کرديا جاتا ہے اور انہيں ناموجود دستاويز/معلومات پيش 
 کرنے کا ايک موقعہ ديا جاتا ہے۔

بجے  10:00اتی امداد کا دوره کريں (سوموار تا جمعہ صبح تعاون، امداد، يا سواالت کے ليے، براه کرم شخصی طور پر شعبۂ مالي 
پر کال  1043-383-(201)، يا Old Hook Rd., Westwood, NJ 07675 250بجے)، يہاں پر واقع ہے:  6:00سے شام 

 کريں۔


