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HackensackUMC Pascack Valley Medical Center  
 

 مالی امداد کی پالسی
 

 2017جوالئی  1نفاذ کی تاريخ: 
 پاليسی/ اصول 

 
ادارے کے سہولياتی مراکز پر ميڈيکل سينڻر (اداره) کی ہے کہ HackensackUMC  Pascack Valleyيہ پاليسی

ايمرجنسی يا ديگر طبی لحاظ سے الزمی نگہداشت فراہم کرنے ميں سماجی طرز منصفانہ عمل کو يقينی بنايا جائے۔   يہ 
پاليسی خاص طور سے ان مريضوں کے مالی تعاون کے استحقاق کا مسئلہ حل کرنے کے ليے بنائی گئی ہے جو مالی 

 م کی طرف سے نگہداشت موصول کرنے کے مستحق ہيں۔تعاون کے حاجتمند اور تنظي
 

تمام تر مالی امداد عام اچهائی، غربت کی حالت ميں رہنے والوں کے لئے ہماری خصوصی توجہ اور ديگر مدد امداد   ۔1
کے متقاضی حاالت سے متعلق ہماری ذمہ داری اڻهانے کے عزم  سميت ہماری  ديکه بهال کے وعدے کا عملی 

 اظہار ہے۔
 

اس پاليسی کا اطالق ادارے کی جانب سے فراہم کی جانے والی تمام ايمرجنسی اور ديگر طبی لحاظ سے الزمی   ۔ 2
خدمات پر ہوگا، جن ميں  قابل اطالق معالج کی خدمات اور شخصی طرز عمل سے متعلق  صحت شامل ہے۔   اس 

دائيگی کے انتظام پر نہيں ہوگا، جو ايمرجنسی پاليسی کا اطالق کچه منتخب طريقہ کار يا ديگر ايسی نگہداشت کی ا
 نگہداشت نہيں ہے يا بصورت ديگر طبی لحاظ سے الزمی نہيں ہے۔

 
مالی تعاون کی پاليسی کے تحت خدمات فراہم کنندگان کی فہرست ميں ايسے کسی بهی خدمات فراہم کننده کو شمار   ۔ 3

ے رہے ہيں، جس سے اس بات کی صراحت ہوتی ہے کہ کيا جاتا ہے جو ادارے کے سہولياتی مراکز ميں خدمات د
 مالی تعاون کی پاليسی کے تحت کن خدمات کا احاطہ ہوتا ہے اور کن خدمات کا احاطہ نہيں کيا جاتا ہے۔ 

 
 تعريفيں

 اس پاليسی کے مقاصد کے ليے درج ذيل تعريفات کا اطالق ہوتا ہے:
• “501(r)”  501سے مراد انڻرنل ريوينيو کوڈ کی دفعہ(r) يا اس کے تحت بنائے گئے ضوابط ہيں۔ 
" سے مراد ايمرجنسی خدمات يا ديگر طبی لحاظ سے الزمی نگہداشت AGB" يا "عام طورپر بل کی گئی رقم" •

کے حوالے سے ايسے افراد کے ليے عام طور پر بل کی گئی رقم ہے، جن کے پاس ايسی نگہداشت يا خدمات کا 
 احاطہ کرنے کا بيمہ ہے۔ 

 سے مراد رياست نيو جرسی کا جغرافيائی عالقہ ہے۔ " کميونڻی" •
" سے مراد اتنی شدت کا درد زه يا طبی حالت ہے کہ جس ميں فوری طبی توجہ نہ ہونے ايمرجنسی نگہداشت"• •

کے نتيجے ميں مريض (يا غيرمولود بچے) کی صحت سنگين طور پر بگڑنے، جسم کے کام کاج ميں سنگين 
 يا جسم کے کسی جزء يا عضو کا عمل سنگين طور پر بگڑنے کی توقع ہو۔معذوری پيدا ہونے، 

" سے مراد وه نگہداشت ہے جس کے طبی لحاظ سے الزمی ہونے کا فيصلہ طبی لحاظ سے الزمی نگہداشت" •
مريض کو ايڈمٹ کرنے والے معالج کے مشورے سے الئسنس يافتہ معالج کے ذريعہ طبی احوال کا تعين کئے 

 يا گيا ہو۔  جانے کے بعد ک
 ميڈيکل سينڻر ہے۔  HackensackUMC Pascack Valley " سے مراد ادارے " •
" سے مراد وه اشخاص ہيں جو ادارے کے مراکز پر ايمرجنسی يا طبی لحاظ سے الزمی نگہداشت موصول مريض" •

 کرتے ہيں اور وه شخص جو مريض کی نگہداشت کے ليے مالی اعتبار سے ذمہ دار ہے۔  
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 امداد کا اہتماممالی 
 

 100کے مساوی يا اس سے کم ہے، وه ٪ 200) کے ٪’FPL‘وه مريض جن کی آمدنی وفاقی خط افالس (  ۔ 1
خيراتی نگہداشت مفت پانے کے اہل ہيں، اپنی خدمات کے اخراجات کے اسی حصے کے عوض جس کے ليے 

 کئے جانے بعد۔مريض ذمہ دار ہے، کسی بيمہ کننده، اگر کوئی ہو، کی طرف سے ادائيگی 
 

سے زياده ہے، وه درج ذيل معيار کی بنياد پر  200) کے ٪’FPL‘وه مريض جن کی آمدنی وفاقی خط افالس (  ۔ 2
 خيراتی تعاون پانے کے اہل ہوں گے: 

 
 آمدنی کا معيار

 آمدنی فيصد کی حيثيت سے 
HHS  کے سطح غربت کی آمدنی کے رہنما اصول 

 نرخ (اخراجات) کا فيصد
 کی طرف سے ادائيگیمريض 

  
 %0 سے کم يا اس کے برابر 200٪
 20٪ سے کم يا اس کے برابر 225سے زياده مگر ٪ 200٪
  40٪ سے کم يا اس کے برابر 250سے زياده مگر ٪ 225٪
 60٪ سے کم يا اس کے برابر 275سے زياده مگر ٪ 250٪
 80٪ سے کم يا اس کے برابر 300سے زياده مگر ٪ 275٪
 %100 سے زياده 300٪

 
 

 30تک کے سالئڈنگ فيس اسکيل پر آنے والے مريض اپنی مجموعی ساالنہ آمدنی کے ٪ 80سے ٪ 20اگر ٪  ۔ 3
سے زياده نقد طبی اخراجات اپنی جيب سے اڻهانے کے اہل ہونے کے ذمہ دار ہيں (يعنی دوسرے فريقوں کی 

ہداشت کی ادائيگی امداد ٪ سے زياده کی رقم اسپتال ميں نگ30طرف سے بلوں کی ادائيگی نہيں ہوتی ہے)، تو 
 شمار کی جاتی ہے۔ 

مالی امداد کے ليے اہليت کا فيصلہ ريوينو کے دورانيہ ) ميں کسی بهی مرحلے ميں کيا جاسکتا ہے اور اس   ۔ 4
کی درخواست) بهرنے ميں درخواست  FPLميں اہليت کا فيصلہ کرنے کے ليے مالی امداد کی درخواست ('

 ع نظر مفروضہ اسکور کا استعمال شامل ہوسکتا ہے۔ دہنده کے ناکام رہنے سے قط
کسی بهی ايسے بقيہ رقم کے ليے مالی امداد کی اہليت کا فيصلہ کرنا الزمی کرنا چاہئے، جس کے ليے مالی   ۔ 5

 امداد کے حاجتمند مريض ذمہ دار ہے.
 

 عالج معالجہ کا فالحی پروگرام
 

چيرڻی کيئر امداد) ايک مفت اور کم ‘(کا امدادی پروگرام نيو جرسی کا اسپتال ميں نگہداشت کی ادائيگی ’ •
نرخ کی نگہداشت ہے جو ايسے مريضوں کو فراہم کی جاتی ہے جو پورے رياست نيو جرسی ميں موجود 
انتہائی نگہداشت کے اسپتالوں ميں داخلی مريضوں اور بيرونی مريضوں کی خدمات موصول کرتے ہيں۔ 

کم نرخ والی نگہداشت صرف الزمی اسپتال کی نگہداشت کے ليے دستياب اسپتال کی امدادی نگہداشت اور 
ہے۔  بعض خدمات جيسے معالج کی فيس، انيستهسيالوجی کی فيس، ريڈيولوجی انڻرپريڻيشن اور ب بيرونی 

 مريض کی تشخيص وغيره اسپتال کے چارج سے الگ ہيں اور اس ميں تخفيف نہيں کی جاسکتی ہے۔
 کی ادائيگی کی امداد کے ليے فنڈ کی فراہمی ہيلته کيئر سبسڈی فنڈ کے ذريعہ کی جاتی  اسپتال ميں نگہداشت          •

 کے تحت کيا گيا ہے۔  263، چيپڻر 1997ہے، جس کا انتظام پبلک الء        
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 مالياتی امداد کے غير مستحق مريضوں کے ليے ديگر امداد 
 
جو مريض مندرجہ باال مالی تعاون کے مستحق نہيں ہيں، وه بهی ادارے کی جانب سے دی جانے والی ديگر اقسام کی 
امداد کے اہل ہوسکتے ہيں۔   معلومات مکمل کرنے کے نقطہ نظر سے ديگر اقسام کی امداد کو يہاں درج فہرست کيا جاتا 

کے تحت بهی شمار نہيں کی جاتی ہيں، تب بهی ان   (r)501ور وه ہے۔ اگرچہ يہ امداديں حاجت کی بنياد پر نہيں ہيں ا
ميڈيکل سينڻر کی خدمات لينے والی کميونڻی کی آسانی کے ليے يہاں درج  HackensackUMC Pascack Valleyکو

 کيا جارہا ہے۔
 

مطابق کم نرخ پر غير بيمہ شده مريض جو مالی امداد پانے کے اہل نہيں ہيں، انہيں مندرجہ ذيل معيار کے     - 1
 خدمات فراہم کی جائيں گی۔  

 100(الف) داخلی مريض کے طريقہ کار:  ميڈی کيئر شرح کا ٪
 115(ب) ايمرجنسی ڈپارڻمنٹ  ميں داخلے:  ميڈيکيئر شرح کا ٪

 200(ج) منتخب باہری مريض: ميڈی کيئر شرح کا ٪
 (i)  قائم کئے ہيں اور وه ميڈی کيئر توليدی اور کاسميڻک پروسيجر نے ذاتی ادائيگی کے شيڈول

 باز ادائيگی پر مبنی نرخ پر مشروط نہيں ہيں۔
 

 مالی امداد کے اہل مريضوں کے چارج کی حديں
 
مالی امداد کے اہل مريضوں سے ايمرجنسی خدمات اور ديگر طبی لحاظ سے الزمی نگہداشت کے ليے انفرادی طور پر 

AGB  سے زياده چارج نہيں ليا جائے گا اور ديگر تمام طبی نگہداشتوں کے ليے مجموعی قيمت سے زياده چارج نہيں ليا
شرح فيصد کو جوڑتا  AGBجائے گا۔  اداره  " سابقہ معلومات" کے طريقے کا استعمال کرکے ايک يا ايک سے زياده 

يويٹ طبی بيمہ کنندگان جو تنظيم کو دعوؤں کی ادائيگی ہے، اور ميڈی کيئر کی فيس کے عوض سروس اور وه تمام پرائ
شمار کرنے کی تفصيالت اور شرح فيصد نکالنے  AGB کے مطابق اس ميں شامل ہوتی ہيں  (r)501کرتی ہيں، يہ سب 

کی ايک مفت کاپی کسی بهی اندراج کی جگہ سے درخواست کرکے حاصل کی جاسکتی ہے۔  مريض ڈاک کے ذريعہ يا 
کے حساب کتاب کی ايک مفت کاپی بهيجنے کی  AGBپر کال کرکے  1043-383(201)ی سروس کو مريض ماليات

 درخواست کرسکتے ہيں، جو مريض کے مراسلتی پتے پر بهيجی جائے گی۔  
 

 مالی امداد يا ديگر امداد کی درخواست کرنا
 

درخواست فارم جمع  FAPہوئے مريض مفروضہ اہليتی اسکور کے ذريعہ مالی امداد کے اہل ہوسکتے ہيں يا بهرے 
ايپليکيشن کی ہدايات سروس کے وقت مريض  FAPايپليکيشن اور  FAPکرکے مالی امداد کی درخواست کرسکتے ہيں۔  

کی درخواست پر دستياب کرائے جائيں گے۔  اگر کوئی مريض سروس کے ايام کے بعد مالی امداد کی درخواست دينا 
درخواست کی ہدايات تک رسائی حاصل کرسکتا ہے اور براه راست  FAPاور  کی درخواست FAPچاہتا ہے، تو مريض 

کی ويب سائٹ سے اس کی پرنٹ نکال سکتا ہے۔  مريض ڈاک کے  HackensackUMC Pascack Valleyہيکنسيک 
درخواست کی ہدايات کی ايک کاپی طلب کرسکتے ہيں۔  ڈاک کے ذريعہ  FAPدرخواست ايپليکيشن اور  FAPذريعہ بهی 

-383(201)ستاويزات کی ايک کاپی طلب کرنے کے ليے مريضوں کو مريضوں کے لئے مالياتی سروس ڈپارڻمنٹ کو د
ايپليکيدرخواست کی ہدايات دونوں انگريزی اور ہسپانوی زبانوں  FAPدرخواست اور  FAPپر کال کرنا چاہئے۔   1043

 ميں مذکوره باال ہر مقام پر دستياب ہيں۔  
 

 داخلی مريض اور بيرونی مريض کی خدمات  --کا ڻائم ڻيبل  مريضوں کے کليکشن
 
 

ميڈيکل سينڻر اپنی خدمات کے لئے بلنگ اسڻيڻمنٹ (بل کی وضاحت) بيمہ HackensackUMC Pascack Valley ه 
کمپنی کی طرف سے دعوی کو پروسس کئے جانے کے بعد، يا بغير بيمہ والے مريضوں کے ليے فوری طور پر فراہم 

 کرتا ہے۔
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 بقيہ رقم کی ادائيگی ميں، جو مريض کی ذمہ داری ہے، درج ذيل چيزيں شامل ہيں:

 

 ذاتی ادائيگی (بغير بيمہ والے مريض)  •
بيمہ کے بعد ذاتی ادائيگی (بيمہ کمپنی نے اپنی ذمہ داری پوری کردی ہے، اور بقيہ رقم کی ادائيگی مريض   •

 کی ذمہ داری ہے)
 چيرڻی کيئر (چيرڻی شرح فيصد کے تناسب کے مطابق تخفيف شده چارج)  •
 ميڈی کيئر کے بعد ذاتی ادائيگی (ميڈی کيئر کی وضاحت کے مطابق مريض کی ذمہ داری)  •

 
 اسڻيڻمنٹ کا دورانيہ

 
تمام مريضوں کے ليے، بقيہ رقم کی ادائيگی کرنا مريض کی ذمہ داری قرار پانے کے تقريبا پانچ دن بعد ايک اسڻيڻمنٹ 

 ارسال کيا جاتا ہے۔ 

دن پہلے کا ہے۔   بيمہ کمپنی کی  120تمام مريضوں کے لئے کل بل کا دورانيہ بقيہ رقم کے کليکشن کو بهيجے جانے سے 
ئے جانے کے بعد مريض کو ايک اسڻيڻمنٹ بهيجا جاتا ہے، اگر کوئی ہو۔ اگر مريض کی ذمہ جانب سے اپنا حصہ ادا ک

داری کا وقت پر ادا نہ کی گئی کل رقم مقرره تاريخ تک جمع نہ ہو، تو مريض کو مسلسل اسڻيڻمنٹ موصول ہوتے رہيں گے 
 يکشن ايجنسی کو بهيج ديا جائے گا۔۔ اگر اب بهی ادائيگی موصول نہ ہو، تو اس کا حساب کل )بار 5(تقريبا کل 

پر کال  5557-525 (866) جو مريض اپنے بقيہ رقم کے بارے ميں معلومات کرنا چاہتے ہيں، وه کسڻمر سروس کو
يہ پتہ لگانے کے ليے کہ آيا وه ادائيگی کے انتظام کے ليے اہل ہيں۔   جو مريض ادائيگی نہيں کرسکتے ہيں،  کرسکتے ہيں،

 پر رابطہ کرسکتے ہيں۔ 1043-383 (201)وه ہمارے مالياتی امداد کے دفتر سے 

زمی صحت کی شعبوں کے مطابق فراہم کنندگان جو اسپتال کی سہولت کے اندر ايمرجنسی يا ديگر طبی طور پر ال
 نگہداشت کی ديگر خدمات فراہم کرتے ہيں،

 

 مالياتی امداد پاليسی کے ذريعہ احاطہ شده شعبہ/کمپنی/گروپ
 نہيں ڈپارڻمنٹ آف انيستهسيالوجی

 نہيں ڈپارڻمنٹ آف ايمرجينسی ميڈيسن
 نہيں نيو جرسی ڈپارڻمنٹ آف ميڈيسن

 نہيں ڈاپارڻمنٹ آف آبسڻيڻرکس اينڈ پيڈياڻرکس
 نہيں ڈپارڻمنٹ آف سرجری

 نہيں ڈپارڻمنٹ آف ريڈيولوجی
 نہيں ڈپارڻمنٹ آف کارڈيولوجی
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