Providence Health Services

مالی معاونت کی پالیسی کا خالصہ
ہمارے مشن اور اقدار کے مطابق Providence Health Services ،ادائیگی کی صالحیت کا لحاظ کیے بنا تمام
لوگوں کے لیے نگہداشت فراہم کرنے کے لیے پُرعزم ہے ،مع ان لوگوں پر خاص توجہ دینے کے جو غریب اور
مجبور ہیں۔  Providence Health Servicesمریض یا ان کے اہل خانہ کو ان کی نگہداشت کے متعلق مالی
تفکرات کو حل کرنے میں مدد کرنے کے لیے مالی مشاورت اور معاونت فراہم کرتی ہے۔ ہماری معاونت کی
پالیسیاں ہمارے مریضوں کے ساتھ ان کی مالی ذمہ داریوں کو حل کرنے کی خاطر اختیارات کی شناخت کرنے کے
لیے نرمی اور نگہداشت کرنے کے اسلوب میں مل کر کام کرنے کے  Providence Health Servicesکے جذبے
کی عکاسی کرتی ہیں۔

کون اہل ہے؟

آپ مالی معاونت حاصل کرنے کے اہل ہو سکتے ہیں۔ مالی معاونت کا تعین عموما ً آپ کی مجموعی گھریلو آمدنی کے
وفاقی سطح غربت ( )Federal Poverty Levelکے ساتھ تقابل سے کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کی آمدن  FPLسے کم یا اس
کے  250%کے مساوی ہے تو آپ اخراجات کے اس حصہ پر  100%خیراتی عالج حاصل کریں گے جس کے آپ ذمہ
دار ہیں۔ اگر آپ کی آمدنی  FPLکے  %250سے زیادہ ہے لیکن  FPLکے  %400سے متجاوز نہیں ہے تو آپ تدریجی
پیمانہ پر رعائیتی نرخ وصول کر سکتے ہیں۔ جو مریض مالی معاونت کے اہل ہیں ان پر اہل عالج کے لیے اس رقم سے
زیادہ چارجز نہیں لگائے جائیں گے جو عام طور پر زیر بیمہ مریضوں پر عائد کی جاتی ہے۔

کون سی خدمات کا احاطہ کیا جاتا ہے؟
 FAPکا اطالق ہنگامی اور طبی لحاظ سے ضروری دیگر نگہداشت پر ہوتا ہے۔ ان شرائط کی وضاحت  FAPمیں کی
گئی ہے۔ منتخب خدمات  FAPکی جانب سے احاطہ کردہ نہیں۔

میں کیسے درخواست دے سکتا/سکتی ہوں؟

مالی معاونت کی درخواست دینے کے لیے ،عموما ً آپ کو ایک تحریری درخواست مکمل کرنا ہو گی اور معاونتی
دستاویزات فراہم کرنا ہوں گگی ،جیسا کہ  FAPاور  FAPکی درخواست میں واضح کیا گیا ہے۔

میں درخواست کے حوالہ سے کیسے مدد حاصل کر سکتا/سکتی ہوں؟
 FAPدرخواست میں مدد کے لیے ،آپ National Revenue Service Center (NRSC) Financial Assistance
 Representativeسے  800-566-5050پر رابطہ کرسکتے ہیں۔

میں مزید معلومات کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟
 FAPکی کنقول اور  FAPدرخواست فارم  http://www.provhosp.org/patients-guestsپر اور Patient
 Financial Counseling Officeمیں دستیاب ہے۔ مفت  FAPکی نقول اور  FAPدرخوست کو NRSC Financial
 Assistance Representativeسے  800-566-5050پر درخواست کر کے ڈاک سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

اگر میں اہل نہیں ہوں تو کیا ہو گا؟
وہ مریض جو  FAPکے تحت مالی معاونت کے اہل نہیں تو ہوسکتا ہے آپ دیگر اقسام کی معاونت کے اہل قرار پائیں۔
مزید معلومات کے لیے ،براہ کرم  NRSC Financial Assistance Representativeسے  800-566-5050پر
بذریعہ فون رابطہ کریں۔
 FAPکا ترجمہ اور  FAPدرخواست ،اور یہ عام فہم زبان کا خالصہ درخواست کرنے پر دستیاب ہیں۔

