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مقصد:
اس پالیسی کا مقصد آگے ادا کرنے کی صالحیت کے بغیر ان لوگوں کے لئے ضروری طبی دیکھ بھال تک رسائی کو فروغ دینے کے لئے ڈیزائن کیا جاتا ہے جس میں پروویڈنس
صحت اور سروسز (پییچ &  )Sکی مالی معاونت اور ہنگامی طبی دیکھ بھال کی پالیسیوں ،قائم کرنے کے لئے ،اور کی طرف سے ایک رعایت کی پیشکش کی ہے ان کی دیکھ
بھال کے اخراجات کا صرف ایک حصہ کے لئے ادا کرنے کے قابل ہیں جو افراد کے لئے بل الزامات .یہ پروگرام ہنگامی اور پییچ &  Sکی طرف سے فراہم کردہ دیگر طبی طور
پر ضروری طبی سہولیات کے لئے احترام کے ساتھ مکمل طور پر الگو ہوتے ہیں .اس پالیسی اور اس کے ساتھ ساتھ بیان کیا مالی امداد کے پروگراموں ،ملکیت کیلی فورنیا کی
ریاست کے اندر اندر پییچ &  Sکی طرف سے لیز پر دیا یا آپریشن کیا جاتا ہے کہ ہر ہسپتال کے لئے سرکاری مالی معاونت کی پالیسی (" )"FAPاور ہنگامی طبی دیکھ بھال کی
پالیسی کی تشکیل.
کیلی فورنیا میں پییچ &  Sہاسپٹل:
مریم میڈیکل سینٹر  Torranceکے پرووڈنس سینٹ جوزف میڈیکل سینٹر ،پروویڈنس حضور کراس میڈیکل سینٹر ،مریم میڈیکل سینٹر سان پیڈرو کے پرووڈنس لٹل کمپنی ،سینٹ
جان کی صحت مرکز ،پروویڈنس  Tarzanaمیڈیکل سینٹر اور پروویڈنس لٹل کمپنی.
پالیسی:
پییچ &  Sسب کے لئے خدا کی محبت ظاہر کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا اس کے مشن اور بنیادی اقدار ،،خاص طور پر کے ذریعے ،غریب اور کمزور شفقت سروس کے ساتھ
وابستگی کی طرف سے ہدایت ایک کیتھولک صحت کی دیکھ بھال کی تنظیم ہے .اس سے قطع نظر کی ادائیگی کے لئے کی صالحیت کے ،تاخیر کے بغیر ،فلسفہ اور طبی طور
پر ضروری طبی سہولیات کمیونٹی کے ارکان اور ہنگامی طبی ضرورت میں ان کے لئے دستیاب ہیں کہ ہر پییچ & کی وزارت کی مشق دونوں ہے .اس پالیسی کے مقاصد کے
لئے" ،مالی امداد" صدقہ کی دیکھ بھال اور پییچ &  Sکی طرف سے پیش کردہ دیگر مالی امداد کے پروگراموں میں شامل ہیں.
 .1پییچ اور ہنگامی طبی خدمات اور صدقہ کی دیکھ بھال سے متعلق وفاقی اور ریاستی قوانین اور ضابطوں کی تعمیل کریں گے.
 .2پییچ &  Sطبی طور پر ضروری پییچ اینڈ ایس صحت کی دیکھ بھال کی خدمات کے لئے تمام یا ان کی مالی ذمہ داری سے کچھ ان کو فارغ کرنے کی کوئی
دوسری بنیادی ادائیگی کے ذرائع کے ساتھ مریضوں کوالیفائنگ صدقہ کی دیکھ بھال فراہم کرے گا.
 .3اس کی بنیادی اقدار کے ساتھ سیدھ میں ،پییچ &  Sایک ،احترام شفقت ،منصفانہ ،مسلسل ،مؤثر اور موثر انداز میں مریضوں کوالیفائنگ صدقہ کی دیکھ بھال فراہم
کرے گا.
 .4پییچ &  Sوفاقی کی طرف سے ممنوع عمر ،نسل ،رنگ ،مذہب ،نسل ،مذہب ،قومی نژاد ،ازدواجی حیثیت ،جنس ،جنسی رجحان ،صنفی شناخت یا اظہار ،معذوری،
تجربہ کار یا فوجی حیثیت ،یا کسی دوسرے کی بنیاد کی بنیاد پر امتیازی سلوک نہیں کرے گا  ،ریاست ،یا صدقہ کی دیکھ بھال  determinationsکے کرتے وقت
مقامی قانون.
 .5اضطراری حالت میں ،پییچ &  Sاس کی صوابدید پر اس پالیسی کے دائرہ کار سے باہر مالی امداد کی منظوری دے سکتا / Uncollectible .پرکلپت صدقہ کی
وجہ سے منظور شدہ ہے لیکن مندرجہ ذیل تک محدود نہیں ہے :کوئی اسٹیٹ کے ساتھ میت سماجی تشخیص ،بے گھری ،دیوالیہ پن ،،غیر مریض کی تاریخ  /ادا
کرنے کے لئے اسمرتتا اور کیوں جمع کرنے والی ایجنسی تفویض اکاؤنٹ کے حل کے نتیجے میں نہیں کریں گے ضامن .
 .6صحت اور سیفٹی کوڈ کی دفعہ  127400یٹ میں تدوین کیلی فورنیا اسمبلی بل  ،774کے ساتھ مکمل تعمیل میں ہو کرنے کے لئے تاکہ یہ پالیسی کی تشریح اور
الگو کیا جا کرنے کے لئے ہے 1 ،.SEQ .جنوری 2007 ،موثر 1 ،جنوری 2008 ،مؤثر کیلیفورنیا اسٹیٹ سینیٹ بل  ،،350اسمبلی بل کی طرف سے نظر ثانی
کے طور پر  1 1503جنوری 2011 ،اور  2015/01/01مؤثر  SB 1276مؤثر .پروویڈنس صحت اور خدمات جنوبی کیلی فورنیا کی جانب سے کام کرنے
والے تمام مجموعہ ایجنسیوں ( )PHSSCسہولیات صحت اور سیفٹی کوڈ کی دفعہ  127400یٹ ساتھ عمل کرے گا .SEQ .مجموعہ ایجنسیوں کے حوالے سے
ترمیم اور قابل اطالق  PHSSپالیسیوں کے طور پر .مالحظہ متعلق عالقائی کاروبار آفس کی پالیسی ،GOV-107 ،قرض مجموعہ معیارات اور طرز عمل کی
پالیسی.
تعریفیں:
" .7چیریٹی کی دیکھ بھال" طبی طور پر ضروری یا اہل اختیاری صحت کی دیکھ بھال کی خدمات (مکمل صدقہ) کے لئے مکمل طور پر ان کی مالی ذمہ داری کے
ان کو فارغ کرنے ،کوالیفائنگ مریضوں کو مکمل مالی امداد سے مراد.
" .8ڈسکاؤنٹ ادائیگی" طبی طور پر ضروری یا اہل اختیاری صحت کی دیکھ بھال کی خدمات (جزوی صدقہ) کے لئے جزوی طور پر ان کی مالی ذمہ داری کے ان
کو فارغ کرنے ،کوالیفائنگ مریضوں کو جزوی مالی امداد سے مراد.
 .9آمدنی سے کٹوتیوں الگو کر رہے ہیں سے پہلے مجموعی الزامات مریضوں کی دیکھ بھال کی خدمات کی فراہمی کی سہولت کی مکمل قائم کی شرح میں کل
الزامات ہیں .مجموعی الزامات جزوی صدقہ یا نجی پے ڈسکاؤنٹس لئے کوالیفائی کرنے والے مریضوں کو بل نہیں کر رہے ہیں.
 .10ذاتی ادائیگی ڈسکاؤنٹ مالی امداد کے لئے اہل نہیں اور جو جن انشورنس سروس فراہم کرنے والے یا ان کے فوائد ختم ہو گئے ہیں کا احاطہ نہیں کرتا کسی
تیسرے فریق ادا کرنے والے یا نہیں ہے جو مریضوں کو مہیا کردہ ایک رعایت ہے .ذاتی ادائیگی ڈسکاؤنٹ پالیسی CA-FIN-5003 ،مالحظہ کریں.
 .11ایمرجنسی فزیشن مطابق  2باب کرنے کے الئسنس یافتہ ڈاکٹر اور سرجن ہسپتال کے شعبہ ایمرجنسی میں ہنگامی طبی خدمات فراہم کرنے کے لئے ہسپتال کی
طرف سے ایک ہسپتال کی طرف سے توثیق اور یا تو مالزم یا معاہدہ کیا ہے جو کاروباری اور پیشوں کوڈ کے (دفعہ  2000کے ساتھ شروع) کا مطلب  ،کہ ایک

"ہنگامی ڈاکٹر" سوائے ہنگامی ایک ہسپتال کے شعبہ یا جو عملے پر ہے یا ہنگامی شعبہ سے باہر ہسپتال میں استحقاق ہے میں کہا جاتا ہے جو ایک ڈاکٹر ماہر
شامل نہیں کریں گے PHSSC .ہسپتالوں میں مریضوں کو ہنگامی طبی خدمات فراہم کرنے والے ایمرجنسی روم ڈاکٹروں میں یا وفاقی غربت کی سطح کے
 ٪350سے نیچے ہیں جو اعلی طبی اخراجات کے ساتھ بیمہ شدہ مریضوں یا مریضوں کو چھوٹ فراہم کرنے کے لئے کیلی فورنیا کے قانون کی طرف سے کی
ضرورت ہے.
 .12پییچ اینڈ ایس کی  FAPکے تحت فراہم کرنے والے :ایک قابل عمل پییچ &  Sہسپتال کی سہولت کے لئے اس کے عالوہ ،تمام ڈاکٹروں اور ہسپتال کے قیام کے
دوران پییچ اینڈ ایس مریضوں کو دیکھ بھال انجام دوسرے فراہم کرنے والے خاص طور پر دوسری صورت میں شناخت جب تک ان پالیسیوں کے ساتھ مشروط
ہیں.مریضوں پییچ &  Sہسپتال محکموں میں کی دیکھ بھال رینڈر جو تمام فراہم کرنے والے سے متعلق فہرست (ے) حاصل کر سکتے ہیں جہاں ملحق اشارہ ،اور
یا نہیں وہ پییچ &  Sمالی معاونت کی پالیسی کے ساتھ مشروط ہیں .اس فہرست میں آن الئن حاصل کیا جا سکتا  ، www.providence.orgاور ہسپتال میں مالی
قونصلر کے ذریعے کی درخواست کی طرف سے بھی کاغذ کی شکل میں دستیاب ہے.
 .13طبی سمیت تیسری پارٹی  ، payorsکی طرف سے کی ضرورت ہے خود تنخواہ مریضوں اور شریک ادائیگی واجبات سمیت ہنگامی صورت حال یا طبی طور پر
ضروری کی دیکھ بھال یا اہل اختیاری دیکھ بھال ،وصول صدقہ کی دیکھ بھال اور ڈسکاؤنٹ ادائیگی کی پالیسی اہل مریضوں کو مہیا کردہ تمام خدمات پر الگو ہوتا
ہے:پالیسی کے تحت اہل خدمات اور سے  Mediکیل سرمایہ کاری اشتراک مقدار ،جس میں مریض ادا کرنے کے قابل نہیں ہے کہ مالی طور پر مقرر کیا جاتا
ہے .طبی طور پر ضروری صحت کی دیکھ بھال بھی شامل ہے:
.a
.b
.c
.d
.e

ایمرجنسی ڈیپارٹمنٹ میں ہنگامی خدمات.
 ،فوری طور پر عالج نہ کیا جائے تو ،مریض کی صحت کی حیثیت میں ایک منفی تبدیلی کے لئے قیادت کریں گے کہ ایک شرط کے لئے خدمات.
ایمرجنسی ڈیپارٹمنٹ (براہ راست داخلے) سے باہر زندگی کے لیے خطرناک حاالت کے رد عمل میں فراہم کی غیر اختیاری خدمات.
غیر احاطہ کرتا خدمات ہیں کہ میڈیکیڈ البارتیوں کو فراہم طبی طور پر ضروری خدمات.
کسی دوسرے طبی طور پر ضروری خدمات پییچ اینڈ ایس کی طرف سے ایک کیس کی طرف سے کیس کی بنیاد پر مقرر کیا.

 .14اہل اختیاری صحت کی دیکھ بھال بھی شامل ہے:
 .aمریضوں اور ان کے ڈاکٹروں اختیاری deferrable ،دیکھ بھال کے لئے خیراتی خدمات حاصل کر سکتے ہیں .مندرجہ ذیل ضروریات کے تمام مالقات
کر رہے ہیں صرف اس وقت جب اختیاری دیکھ بھال خیراتی اور ڈسکاؤنٹ کی خدمات کے لئے اہل ہو جاتا ہے:
 .iخیراتی خدمات کی درخواست جمع کروانا ہوگا ایک پییچ اینڈ ایس کی سہولت کے طبی عملے کے ایک رکن؛
 .iiمریضوں کو پہلے ہی درخواست ڈاکٹر کے ایک مریض ہے اور دیکھ بھال کی دیکھ بھال کی اچھی تسلسل کے لئے کی ضرورت ہے؛ جمالیاتی
طریقہ کار خیراتی خدمات کے لئے اہل نہیں ہیں؛
 .iiiاور مفت کی دیکھ بھال بھی شامل ہے ،اس پالیسی کے صدقہ ہدایات کے مطابق ہسپتال کی طرف سے مقرر کے طور پر ڈاکٹر اسی رعایت کی
شرح پر خدمات فراہم کرے گا؛
 .ivمریض (پییچ اینڈ ایس کی طرف سے مقرر کے طور پر) ہماری خدمات عالقے کے اندر اندر رہتا ہے؛ اور
 .vمریض کو ایک مالی معاونت کی درخواست مکمل اور پییچ &  Sسے پہلے اختیاری دیکھ بھال حاصل کرنے کے لئے تحریری طور پر منظوری
حاصل کر لی.
 .15چیریٹی کے لئے اہلیت کو مندرجہ ذیل معیار میں سے ایک یا اس سے زیادہ کی بنیاد پر اس پالیسی میں وضاحت کی ادائیگی کے لئے ایک اسمرتتا کی طرف سے
مقرر کی جائے گی:
 .aپرکلپت چیریٹی  -انفرادی تشخیص مالی معاونت کی درخواست کی وجہ سے کی ضرورت نہیں ہے کا تعین کرتا ہے:
 .iمریض کو ایک رہائش گاہ پتہ (مثال کے طور پر بے گھر) کے بغیر ہے،
 .iiخدمات اس پالیسی کے تحت اہل سمجھا لیکن میڈیکیڈ (کیلی فورنیا کے باشندوں کے لئے سے  Mediکیل) یا ریاست  Indigencyپروگرام کے
کسی نہ کسی شکل میں داخل کیا گیا ہے جو ایک مریض کو مہیا کیا گیا تھا ایک تیسرے فریق ادا کرنے والے کی طرف سے احاطہ نہیں (مثال کے
طور پر قابو سے  Mediکیل کوریج سے باہر خدمات حاصل ) یا خدمات ان پروگراموں کے لئے اہلیت کے طور پر مالی ،سے  Mediکیل عالج
اجازت تردید کر رہے تھے شامل معمولی اثاثے سے زیادہ نہیں اور ادا کرنے کی زیادہ سے زیادہ صالحیت کے طور پر الگت کا ایک سے Medi
کیل وضاحت حصہ رکھنے؛ اور  /یا
 .iiiادا کرنے کے لئے مریض کی ناکامی ایک باہر جمع کرنے والی ایجنسی کی آمدنی  /اثاثہ تالش کے ذریعے شناخت کیا جاتا ہے .ایجنسی ایک مقدمہ
کا تعاقب نہیں کیا جائے گا کا تعین کرنا چاہئے ،اکاؤنٹ ماہانہ پییچ &  Sجائزہ لینے کے ممکن صدقہ قبولیت اور منسوخی ایجنسی کی طرف سے
اور کریڈٹ رپورٹنگ کے خاتمے سمیت ،مزید کارروائی کا تعین کرے گا جہاں ایک غیر فعال حیثیت میں رکھا جائے گا.
 .ivادا کرنے کے لئے مریض کی ناکامی کسی تیسری پارٹی وجود استعمال کرتے ہوئے ایک آمدنی  /اثاثہ تالش کے ذریعے عالقائی کاروبار دفتر کے
عملے کی طرف سے نشاندہی کی ہے.
 .bچیریٹی  -ادا کرنے کے لئے اسمرتتا کے انفرادی تشخیص کی ضرورت ہے:
 PHSSC .iخطے میں تمام سہولیات کے لئے انسانی وقار کے مریم پوٹر پروگرام کیلئے مالی معاونت کی درخواست کی تکمیل؛
 .iiایک مریض کی مجموعی آمدنی ہے کہ توثیق سے کم تین بار ( )٪300وفاقی غربت ہدایات ( )FPGمریض مالی مدد کے لئے درخواست کی ہے
وقت الگو .اس آمدنی کی سطح کے ساتھ ایک مریض  ٪100صدقہ کی دیکھ بھال کے لئے اہل تصور کیا جائے گا؛ اور  /یا
 .iiiتوثیق ایک مریض کی مجموعی آمدنی  ٪100اور مریض ان کے انفرادی مالی حالت مالی مدد کے لئے اور یہ کہ درخواست کی ہے وقت الگو
( FPGاعلی طبی اخراجات ،وغیرہ) کے  ٪350کے درمیان ہے کہ ان (ممکن حد تک رعایت ادائیگی کے لئے اہل جزوی ہے صدقہ کی دیکھ
بھال) یا  ٪100صدقہ کی دیکھ بھال .سہولت مریض کی انفرادی مالی حالت کا اندازہ کرنے میں مریض کی آمدنی اور مالیاتی اثاثوں کے بارے میں
غور کر سکتے ہیں .مالیاتی اثاثوں ،تاہم ،ریٹائرمنٹ یا اندرونی ریونیو اخالق کے تحت کوالیفائی آستگت معاوضہ کی منصوبہ بندی ،یا
 nonqualifiedآستگت معاوضہ کی منصوبہ بندی میں شامل نہیں ہوں گے .مزید ،ایک مریض کی مانیٹری اثاثوں کے پہلے دس ہزار ڈالر ($
 ) 10،000اہلیت کا تعین کرنے میں شمار نہیں کیا جائے گا ،اور نہ ہی پہلے دس ہزار ڈالر ( )10،000 $کے دوران ایک مریض کی مانیٹری
اثاثوں کے  50فیصد کی اہلیت کا تعین کرنے میں شمار کیا جائے گا .آمدنی اور مالیاتی اثاثوں کے بارے میں حاصل کردہ معلومات ،تاہم ،کے
مجموعے سرگرمیوں کے لئے استعمال نہیں کیا جائے گا.
 .ivنیک نیتی میں یا ہسپتال توقع کریں گے ادائیگی کی رقم کے  ٪100سے زیادہ واجب االدا ہے کبھی نہیں کرے گا  FPGکے  ٪350سے نیچے
مجموعی آمدنی ،،کے ساتھ مریضوں طبی ،سے  Mediکیل ،صحت مند خاندانوں پروگرام سے خدمات فراہم کرنے کے لئے حاصل کریں ،یا زیادہ
سے زیادہ جو بھی ع الج موصول تھا جہاں ہسپتال حصہ لیتا ہے جس میں صحت کے فوائد کی ایک دوسرے کی حکومت کی طرف سے سپانسر

پروگرام .،یہ رقم ساالنہ کم از کم تصدیق کی جائے گی .عالج موصول تھا جہاں ہسپتال طبی کی طرف سے کوئی قائم ادائیگی یا ہسپتال حصہ لیتا
ہے جس میں صحت کے فوائد کے کسی بھی دوسرے سرکاری سرپرستی پروگرام ہے جس کے لئے ایک سروس فراہم کرتا ہے ،ہسپتال قائم اور
مناسب رعایتی ادائیگی کریں گے FPG .کے  ٪350سے زیادہ ایک مجموعی آمدنی کے ساتھ ایک مریض کم ہے جو بھی قابل اطالق نجی تنخواہ
داخل مریضوں یا آؤٹ پیشنٹ رعایتی آفسیٹ کی شرح ،یا کہا شریک تنخواہ رقم ،کے مقابلے میں کوئی زیادہ واجب االدا گا .اس کے عالوہ ،پر یا
پہلے  12ماہ کے دوران مجموعی ساالنہ آمدنی کا دس فیصد ( )٪10سے زیادہ میں کل طبی اخراجات پڑ جو  FPGکے  ٪350سے نیچے
مجموعی آمدنی کے ساتھ بیمہ شدہ اور بیمہ مریضوں  ٪100صدقہ فائدہ حاصل کریں گے .صدقہ کے لئے اہل اخراجات انشورنس بل اور انشورنس
ذمہ داری مقدار جمع کیا جاتا ہے کے بعد صرف مریض کی ذمہ داری مقدار شامل کرے گا لکھنے.
نوٹ :مجموعی الزامات جزوی صدقہ یا نجی تنخواہ چھوٹ کے لئے کوالیفائی کرنے والے مریضوں پر الگو نہیں .مجموعی الزامات مناسب طبی یا نجی
تنخواہ کی شرح کے لئے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے ایک بار آخر میں ایک جمع کرنے والی ایجنسی پر کہا جاتا ہے ،مریض کی ذمہ داری بھی تبدیل نہیں
کرے گا.
 .16مالی معاونت کے لیے اہل مریضوں کو چارج رقم کے حساب کے لئے بنیاد
 .aاس پالیسی کے تحت الزامات پر دستیاب چھوٹ اور حدود کے زمرے میں شامل ہیں
 100 .iفیصد رعایت  /مفت کی دیکھ بھال :جن مجموعی خاندان کی آمدنی ،خاندان کے سائز کے لئے ایڈجسٹ کیا کوئی مریض یا ضامن ،میں یا
موجودہ وفاقی غربت کی سطح (" )"FPLکے  ٪300سے نیچے کل ہسپتال الزامات سے دور ایک  100فیصد رعایت کے لئے اہل ہے مریض یا
ضامن دیگر نجی یا عوامی صحت کی کوریج کفالت کے لئے اہل نہیں ہے کہ اس حد تک ہنگامی صورت حال یا طبی طور پر ضروری کی دیکھ
بھال کے لئے.
 .iiڈسکاؤنٹس اے ایف  75فیصد چارجز  :Fمنسلکہ بی میں متعین فیس پیمانے سالئڈنگ پییچ اینڈ ایس کے مریضوں کے لئے  75فیصد کی چھوٹ
کی شکل میں فراہم کی جائے کرنے کے لئے مالی امداد کی رقم کا تعین کرنے کے لئے استعمال کریں یا  ٪301کے درمیان آمدنی کے ساتھ ضامن
ہو گا اور مریض یا ضامن کے لئے دستیاب تمام فنڈز کی فراہمی کے امکانات کے بعد موجودہ وفاقی غربت کی سطح کے  ٪350ختم یا اس کی
تردی د اور ذاتی مالی وسائل اور اثاثوں بل چارجز کے لئے ادا کرنے کے لئے ممکنہ فنڈنگ کے لئے جائزہ لیا گیا ہے کیا گیا ہے .حاالت شدید مالی
مشکالت یا ذاتی نقصان سے ظاہر ہوتا ہے جب مالی امداد مریضوں یا وفاقی غربت کی سطح کے  ٪350سے زیادہ خاندان کی آمدنی کے ساتھ
ضامن کرنے کی پیشکش کی جا سکتا ہے.
 .iiiمالی معاونت کے لیے اہل تمام مریضوں کے چارجز کی حدود :مالی معاونت کے لیے اہل تمام مریضوں کے چارجز کی حدود مذکورہ باال چھوٹ
سے کسی کے لئے کوئی مریض یا اہل ضامن "( AGBعام طور پر بل کی رقم" کے مقابلے میں زیادہ کے لئے ذاتی طور پر ذمہ دار ہوں گے
ٹریژری ریگولیشن سیکشن ( 1.501ر میں وضاحت کے طور پر مجموعی الزامات سے) فی صد( 1- )،ب) ( ،)2موصول ہنگامی صورت حال یا
دیگر طبی طور پر ضروری خدمات کے لئے قابل عمل پییچ &  Sہسپتال کی طرف سے .پییچ &  Sطبی کے تحت اجازت دعووں پر مبنی ہے جس
میں ایک مقررہ فی صد کی طرف سے کسی بھی ہنگامی صورت حال یا طبی طور پر ضروری دیکھ بھال کے لئے ہسپتال کی مجموعی الزامات
ضرب کی طرف سے  AGBتعین : .ہر پییچ &  Sہسپتال ،اور کس طرح وہ حساب کر رہے ہیں کی طرف سے استعمال  AGBفی صد کی
تفصیالت کے بارے میں معلومات کی چادریں ،مندرجہ ذیل ویب سائٹ کا دورہ کی طرف سے حاصل کیا جا سکتا
ہے  www.providence.orgیا فون کی طرف سے 2455-747-866-1 :کاغذی نقل درخواست کرنے کے لئے .اس کے عالوہ ،ایک  12ماہ
کی مدت میں جمع کیا جا سکتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ رقم  1مالی امداد کے لئے اہل مریضوں کو ہنگامی صورت حال یا طبی طور پر ضروری
صحت کی دیکھ بھال کی خدمات کے لئے مریض کی مجموعی خاندان کی آمدنی کا  20فی صد ہے ،اور اس کے تحت مریض کی مسلسل اہلیت
کے ساتھ مشروط ہے پالیسی.
 .17چیریٹی کی دیکھ بھال نہیں ہے:
 .aبرا قرض :ادائیگی یا دوسری صورت میں ادا کرنے کے لئے ایک ناکامی ثابت کریں گے کہ مالی امداد کے لئے کوالیفائی کرنے میں ناکامی سے ایک
مریضوں انچرچھا کی طرف سے ایک برا قرض نتائج؛
 .bمعاہدے ایڈجسٹمنٹ خدمات کے لئے خوردہ چارجز اور دور لکھا ہے کہ احاطہ کرتا ہے خدمات کے لئے ایک سرکاری یا معاہدہ منظم کی دیکھ بھال ادا
کرنے والے کی طرف سے اجازت رقم کے درمیان فرق؛ یا
 .cدوسرے ایڈجسٹمنٹ:
 .iمریض زیادہ سے زیادہ مریضوں کی دیکھ بھال کا تجربہ کے مقابلے میں ایک کم کی شناخت جب سروس وصولی ایڈجسٹمنٹ مکمل کر رہے
ہیں؛
 .iiرسک مینجمنٹ ایڈجسٹمنٹ :ایک ممکنہ خطرے کی ذمہ داری کی صورت حال کی نشاندہی کی ہے اور پروویڈنس رسک مینجمنٹ بل مریض
دیکھ بھال کے اخراجات کو جذب اور نہ کرنے کے لئے منتخب کیا ہے جہاں؛
 .iiiادا کرنے والے تردید :سہولت کی وجہ سے معاہدے کی شرائط کے مطابق اسامییک بلنگ کی ادائیگی حاصل کرنے کے لئے کے قابل نہیں تھا
جہاں؛ یا ایک منظم کی دیکھ بھال ادا کرنے والے کی طرف سے سروس کے الگو انکار اپیل کامیاب نہیں ہے جہاں.
 .18مناسب ادائیگی کی منصوبہ بندی :ایک بات چیت کی منصوبہ بندی  reached.SB 1276نہیں ہو سکتا جب جزوی صدقہ کے لئے کوالیفائنگ کے مریضوں کے
لئے ایس بی  1276کی طرف سے کی ضرورت ہے ایک پہلے سے طے شدہ منصوبہ بندی کو چھوڑ کر ایک ماہ کے لئے ایک مریض کے خاندان کی آمدنی کا
 10فیصد سے زیادہ نہیں ہے کہ ماہانہ ادائیگی ،کے طور پر منصوبہ بندی کی وضاحت کرتا ہے ضروری زندہ اخراجات کے لئے کٹوتیوں.
" .aضروری اخراجات" کا مطلب ہے ،اس ذیلی تقسیم کے مقاصد کے لئے ،مندرجہ ذیل میں سے کسی کے لئے اخراجات :کرایہ یا گھر کی ادائیگی اور
دیکھ بھال ،خوراک اور گھریلو سامان ،افادیت اور ٹیلی فون ،لباس ،طبی اور دانتوں کی ادائیگی ،انشورنس ،اسکول یا بچے کی دیکھ بھال ،بچے یا
انشورنس ،گیس ،اور مرمت سمیت زوجی خرچہ ،نقل و حمل اور آٹو اخراجات .،قسط کی ادائیگی ،النڈری اور صفائی ،اور دیگر غیر معمولی
اخراجات .ایمرجنسی ڈیپارٹمنٹ ڈاکٹروں اور ان  assigneesایک معقول ادائیگی کی منصوبہ بندی کے قیام میں آمدنی اور اخراجات کے ہسپتال کے
عزم پر انحصار کر سکتے ہیں.
تشخیص کے عمل:
مریضوں یا ضامن مندرجہ ذیل ذرائع میں سے کسی کی طرف سے اس پالیسی کے تحت مالی مدد کے لئے درخواست دے سکتے ہیں )1( :مشورہ پییچ اور یا مدد کی درخواست کی
ہے کہ مادہ کے وقت ،اور ایک درخواست فارم اور کوئی دستاویزات جمع کرانے سے پہلے اگر درخواست پر ایس کی مریض مالیاتی خدمات عملے پییچ اینڈ ایس کی طرف
سے؛ ( )2میں ،پییچ اینڈ ایس کی ویب سائٹ سے ایک درخواست فارم ڈاؤن لوڈ کرنے  ، www.providence.orgاور کسی بھی مطلوبہ دستاویزات کے ساتھ ایک دوسرے کے
ساتھ فارم کو جمع کرنے؛ ( )3فون کر ،ٹیلی فون کی طرف سے ایک درخواست فارم کی درخواست ،2455-747-866-1 :اور فارم کو جمع کرنے؛ یا ( )4پییچ اینڈ ایس کی بلنگ

اور مجموعے کی پالیسی میں بیان کردہ کسی بھی دوسرے طریقوں .پییچ &  Sمناسب رسائی عالقوں میں اس کی مالی مدد پالیسی کے بارے میں اشارے اور معلومات ظاہر کرے
گا .بشمول لیکن ایمرجنسی ڈیپارٹمنٹ اور داخلہ عالقوں تک محدود نہیں.
ایک شخص کی تالش میں صدقہ کی دیکھ بھال ایک ابتدائی اسکریننگ دیا جائے گا اور اس کی اسکریننگ صدقہ کی دیکھ بھال کے لئے اس  /اس نااہل قرار نہیں ہے تو ،ایک
درخواست کو الگو کرنے کے لئے ہدایات کے ساتھ فراہم کی جائے گی .اس اسکریننگ کے عمل پییچ &  Sکے حصے کے طور پر ضامن ختم یا کسی بھی تیسری پارٹی کے
ادائیگی کے ذرائع کے لئے اہل نہیں ہے کہ آیا کا جائزہ لیں گے .ایک مسکین شخص کے طور پر ضامن کی شناخت پییچ اینڈ ایس کے لئے واضح ہے کہاں اہلیت کا بادی النظر-
عزم بنایا جا سکتا ہے اور ان معامالت پییچ &  Sمیں ایک درخواست یا حمایت دستاویزات کی ضرورت نہیں کر سکتے ہیں.
ابتدائی اسکریننگ کے بعد صدقہ کی دیکھ بھال کے لئے درخواست دینے کے اہل ہو سکتا ہے جو ایک ضامن ہوگا جب تک درخواست کی گئی ہے یا دو سو چالیس ( )240دن
تاریخ کے بعد پہلی پوسٹ مادہ بل مریض کو بھیجا گیا تھا کے بعد چودہ ( ) 14دن  ،بعد میں جو بھی ،ایک صدقہ عزم کی حمایت کرنے کے لئے پییچ &  Sکے لئے کافی
دستاویزات فراہم کرنے کے لئے .صدقہ کی درخواست کے ساتھ فراہم کردہ دستاویزات کی بنیاد پر ،پییچ &  Sاضافی معلومات کی ضرورت ہے تو اس بات کا تعین ،یا ایک صدقہ
عزم بنایا جا سکتا ہے چاہے گا .اوپر بیان کردہ وقت مدت کے اندر اندر معقول حد تک مکمل مناسب درخواست کے طریقہ کار کے لئے ایک ضامن کی ناکامی اکٹھا کرنے کی
کوششوں کا آغاز کرنے کے لئے پییچ &  Sکے لئے کافی بنیاد ہو گی.
کفالت کی حیثیت اور صدقہ کی دیکھ بھال کے لئے کی صالحیت کی اہلیت کے ابتدائی عزم سروس کی تاریخ کے طور پر قریبی ممکن طور پر مکمل ہو جائے گا.
پییچ &  Sضروری دستاویزات حاصل کرنے کے دس ( ) 10کاروباری دنوں کے اندر تحریری طور پر ایک حتمی عزم کا ضامن کو مطلع کریں گے.
ضامن انکار کی نوٹس کی وصولی کے تیس ( )30دن کے اندر اندر پییچ &  Sسے متعلقہ اضافی دستاویزات فراہم کی طرف سے صدقہ کی دیکھ بھال کے لئے نااہلی کا تعین اپیل
کر سکتے ہیں .تمام اپیلوں جائزہ لیا جائے گا اور اپیل پر عزم انکار توثیق تو ،تحریری اطالع ضامن اور ریاستی قانون کے مطابق میں ڈیپارٹمنٹ آف ہیلتھ کو بھیجی جائے
گی .حتمی اپیل عمل درخواست گزار کی طرف سے انکار کی وصولی کے تیس ( )30دن کے اندر اندر ختم ہو گا.
:ہ ے س ک تا گ ر ت حت ک ے ذی ل م ندرجہ طری قے دی گر ےک ق اب ل یت ل ئے ک ے امداد مال ی
۔ ہ ے گ ئی ہ و خ تم مدت ک ا حدود مجموعہ مج سمہ ق ان ون ی
۔ ہ ے ن ہ یں پ روب ٹی ی ا ا س ٹ یٹ اور ہ ے مرگ یا ضامن
۔ ہ ے دائ ر درخوا ست ک ی پ ن دی وال یہ ضامن
۔ ہ ے دی ا ک ر ف راہ م اہ ل ک ے معاون ت مال ی ل یے ک ے اس/ا سے جو ری کارڈ مال ی ضامن
ہ و ق اب ل ک ے ک رن ے ادا سات ھ ک ے ضمان ت یوں عمر م قرر ہ ک ی آمدن یوں پ ر طور ک ے م ثال ق رض ،ک بھی آمدن ی ک ی ضامن ظاہ ر ری کارڈ مال ی ی ا/اور
۔ گ ا ہ و ب ہ تر ل ئے ک ے جائ ے







ک ے پ ال ی س یوں ک ی مجموعوں اور ادائ ی گی ک ی ب ل ی ک ساں ک ی  PH & Sمجموعے اگ ر ہ ے جات ا ک ہا جا س ک تا ک سی: ،مجموعے اور ادائ ی گی ک ی ب ل
مری ضوں م قدار ک ی ۔ ہ ے ب ی ل نس معاو ضہ ب ال ک سی االد ا ب عد ک ے درخوا ست ک ی رعای ت ک ی د س ت یاب سے طرف ک ی ضمان ت یوں ی ا مری ضوں ب موجب
مجموعوں اور ادائ ی گی ک ی ب ل ' PH & Sاالد ا ن ے پ ال ی سی ہ ے د س ت یاب مجموعے اور ادائ ی گی ک ی ب ل ک ے  PH & Sمالحظہ مہرب ان ی ب را ہ ضمان ت یوں ،ی ا
س ک تا جا ب ھ یجا جو ی ا ;: www.providence.orgمعاو ضہ ب ال پ ر م یز ،رج س ٹری شن ک ی ہ س پ تال  PH & Sہ ر پ ر عمل طرز ل ئے ک ے مع لومات م ت ع لق ک ے
: 1-866-747-2455.اگ ر ک ری ں ک ال ک و آپ ل ئے ک ے آپ ہ ے

حوالہ (ے)  /متعلقہ پالیسیوں
امریکی ہسپتال ایسوسی ایشن چیریٹی ہدایات
کیلی فورنیا ہسپتال ایسوسی ایشن چیریٹی ہدایات
کیتھولک صحت خیراتی خدمات ہدایات کیلی فورنیا االئنس
بیمہ شدہ ہدایات کو پروویڈنس صحت اور خدمات عہد
 2010کے مریض کے تحفظ اور سستی کیئر ایکٹ (فیڈرل چھوٹ معیارات) ذاتی پے بنائی پالیسی CA-FIN-5003
عالقائی کاروبار کے دفتر قرض مجموعہ معیارات اور طرز عمل کی پالیسیRBO-GOV-107 ،

تعاون
یہ پالیسی مندرجہ ذیل محکموں کے تعاون سے تیار کی گئی تھی:
 PHSSCفنانس ڈویژن
قانونی امور کے پروویڈنس صحت اور سروسز ڈیپارٹمنٹ
اجازت :
ٹریسا  Spaldingکے
نائب صدر ریونیو سائیکل _______________________________ _______________________________
فائل پر دستخط تاریخ

انس ایک
پییچ اینڈ ایس کی مالی معاونت کی پالیسی اور ایسوسی ایٹڈ ڈسکاؤنٹس سے مشروط نہیں ہسپتال کی بنیاد پر فراہم کرنے والے
ایک فہرست پییچ اینڈ ایس ہسپتال میں دیکھ بھال رینڈر جو تمام فراہم کرنے کے لئے دستیاب ہے ،اور یا نہیں وہ پییچ &  Sمالی معاونت کی پالیسی کے ساتھ مشروط ہیں .اس
فہرست میں آن الئن حاصل کیا جا سکتا  ، www.providence.orgیا ہسپتال میں مالی قونصلر کے ذریعے درخواست کی طرف سے کاغذ کی شکل میں دستیاب ہے .فراہم مالی
معاونت کی پالیسی کے ساتھ مشروط نہیں ہے ،تو ہے کہ فراہم کرنے اگر کوئی ہے کہ فراہم کرنے ،فراہم کرنے کے اپنے الگو مالی امداد کی ہدایات کی بنیاد پر ،ایک مریض کے
ہسپتال میں قیام کے دوران فراہم کرتا ہے کہ کسی بھی پیشہ ورانہ خدمات کے لئے علیحدہ سے مریضوں بل گے.

منسلکہ بی
فیس اسکیل سالئیڈنگ پییچ اینڈ ایس سی اے چیریٹی کی دیکھ بھال فی صد
آمدنی کے ساتھ ضامن اور  FPLگھر کی آمدنی کا  300فیصد سے اوپر اثاثوں اور اثاثوں کے لئے سالئڈنگ فیس پیمانے کے الگو ہونے کی شرائط کا تعین کرنے میں تصور کیا
جاتا ہے.
تشخیص کے لئے تصور کیا جاتا اثاثے؛ مریض فعال طور پر ان کی طرف سے آ رہا ہے جب تک ارا کی ،401K ،b403 ،اس پالیسی کے تحت مستثنی ہیں .دیگر تمام اثاثوں کے
لئے ،سب سے پہلے  10،000 $مستثنی ہے.

وفاقی غربت رہنما اصول کی
سطح کی ایک فی صد کے طور
آمدنی اور اثاثہ جات
٪300-100
٪350-301

اصل الزامات سے رعایت کی
فیصد (لکھنے بند)
٪100
٪75

بیلنس ضامن کرنے کے لئے بل
٪0
٪25

منسلکہ سی
کلیکشن کے مروجہ اصولوں کا نوٹس
ہسپتال کی خدمات کے لئے قرض کی وصولی احترام کے ساتھ مریض کے حقوق
ریاستی اور وفاقی قانون کافی آپ کا عالج اور جھوٹے بیانات یا فحش یا بیہودہ زبان استعمال تشدد کے خطرات بنانے ،اور آپ کے آجر سمیت تیسری پارٹیوں ،کے ساتھ نامناسب
مواصالت بنانے سے قرض جمعاکاروں کی ممانعت کو قرض جمعاکاروں کی ضرورت ہوتی ہے .غیر معمولی حاالت کے عالوہ ،قرض کے جمعکار  8:00بجے سے پہلے آپ
سے رابطہ نہیں کر سکتے ہیں یا عام طور پر  9:00بجے کے بعد ،ایک قرض کی جمع آپ کا وکیل یا جیون ساتھی کے عالوہ کسی دوسرے شخص کو آپ کے قرض کے بارے
میں معلومات ،نہیں دے سکتا .قرض کلیکٹر اپنے محل وقوع کی توثیق کرنے کے لئے یا ایک فیصلے نافذ پر کسی دوسرے شخص سے رابطہ کر سکتے .قرض جمع کرنے کی
سرگرمیوں کے بارے میں مزید معلومات کے لئے ،آپ کو  FTC -877-1مدد ( ) 4357-382میں یا آن الئن پر ٹیلی فون کے ذریعے فیڈرل ٹریڈ کمیشن سے رابطہ کر
سکتے . www.ftc.gov
آپ گروپ یا نجی بیمہ ،یا دیگر فریق ثالث دہندہ پروگرام کے ذریعے کوریج ہے ،اور آپ ہمیں اس تنظیم بل کرنا چاہتے ہیں تو ،آپ کو آپ کے اندراج کے بارے میں معلومات کے
ساتھ فراہم کرنا ضروری ہے .یہ ضرورت (اگر قابل اطالق ہو ،اور انحصار کوریج) پالیسی معلومات ،فراہم کرتا ہے کہ آپ کی انشورنس کارڈ یا دیگر مناسب دستاویز پیش کی
طرف سے مالقات کی ہے .آپ کو اس قرض کی ادائیگی میں مدد کی ضرورت ہے تو ،آپ کو طبی ،سے  Mediکیل ،صحت مند خاندانوں ،کیلی فورنیا بچوں کے کی خدمات،
صدقہ کی دیکھ بھال بھی شامل ہے متشدد جرائم ،آٹوموبائل طبی انشورنس ،یا دیگر تیسری پارٹی کے پروگرام ،کی ذمہ داری کیلی فورنیا متاثرین کے لئے اہل ہو سکتے ہیں  .آپ
کو ان اختیارات کا پیچھا کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہسپتال میں داخلے یا کاروبار کے دفتر کے نمائندے سے پوچھو .ہسپتال صدقہ اور خود تنخواہ رعایت پالیسیوں ،یا ایک ڈاؤن لوڈ،
اتارنا فارم کے لئے ہسپتال کی ویب سائٹ کا دورہ کر کے مدد کے لئے ایک داخلہ یا کاروبار کے دفتر کے نمائندے سے پوچھ سکتے ہیں یا تو کی طرف سے حاصل کیا جا سکتا
ہے.
غیر منافع بخش کریڈٹ مشاورت کی خدمات بھی مدد کی ہو سکتی ہے .ان پروگراموں میں سے ایک لسٹنگ کے لئے ایک ٹیلی فون ڈائریکٹری برائے مہربانی.
مریض یا ذمہ دار شخص ہسپتال میں داخلے یا آؤٹ پیشنٹ کے عالج کی شرائط پر دستخط کرنے کی ضرورت ہو گی .اس دستاویز میں ہسپتال کی طرف سے فراہم کردہ خدمات
کے لئے ادائیگی کے لئے مالی ذمہ داری کا اعتراف بھی شامل ہوں گے .ہسپتال آپ کو اندراج معلومات فراہم کرتے ہیں جس کے لئے کسی تیسری پارٹی دہندہ بل گے .تم ان
دہندگان کی طرف سے مقرر کے طور پر ،شریک ادائیگی کی ادائیگی کے لئے کہا جائے گا .تم ان پروگراموں کا احاطہ نہیں کرتے کی خدمات کے لئے ذمہ دار ہو سکتا .ذخائر
پہلے خدمات مہیا کی جا رہی کرنے کے لئے درخواست کی جا سکتی ہے ،اگرچہ آپ کو ،آپ کی خدمت کے اختتام مندرجہ ذیل بل بھیجا جائے گا .قرض ادت رہنا چاہئے ،اکاؤنٹ
ہسپتال کے ساتھ معاہدے کے تحت ایک باہر جمع کرنے والی ایجنسی کا حوالہ دیا جا سکتا ہے .جمع کرنے والی ایجنسی اوپر قرض مجموعہ اصولوں کی پاسداری کریں گے، .
جمع کرنے والی ایجنسی ،ہسپتال کی جانب سے ،کریڈٹ -رپورٹنگ ایجنسیوں کے ساتھ بال معاوضہ قرض کی فہرست گا قرض ادت رہنا چاہئے اور اجرت  garnishmentیا
مریض یا ذمہ دار کے اثاثہ جات کے خالف رکھا جاتا ایک لین کے نتیجے میں کر سکتے ہیں جو قانونی کارروائی ،کا آغاز کر سکتے ہیں پارٹی .پروویڈنس صحت اور خدمات
صدقہ پالیسی وفاقی غربت ہدایات ( )FPGکے  ٪250سے نیچ ے گھر کی مجموعی آمدنی کے ساتھ افراد مالی اعانت کی درخواست جمع کرانے پر مکمل مدد کے لئے اہل ہیں
فراہم کرتا ہے ٪250 .سے زیادہ مجموعی آمدنی کے حامل افراد بھی درخواست پر فراہم کردہ معلومات پر انحصار ،جزوی یا مکمل مدد کے لئے اہل ہو سکتے ہیں.
اگر اس نوٹس کے بارے میں کوئی سواالت ہیں ،تو کسی داخلے یا کاروبار کے دفتر کے نمائندے یا ( 800مناسب ہسپتال داخل فون نمبر) کال کر براہ کرم دریافت کریں.

منسلکہ ڈی

درخوا ست ےیل ک ے امداد یمال
م ع لومات یک ضیمر I.
ن م بر یک ورٹیس سو شل

گ ھر

ک ام

پ ہ لے سے سب

ف ون یلیٹ

ا ستیر

زپ

یآخر

شہر

ن ام ک ا ضیمر

یگ ل

ی
ہ اں یج
ن ہ یں

) (PCPبیطب ریک ئ یپ رائ مر

پ تا

پ یدائ ش ت اری خ

م ع لومات ضامن II.
ن ام ک ے شخص دار ذمہ ل ئے ک ے ک رن ے ادا ب ل

ت ع لق

ن م بر یک ورٹیس سو شل

پ یدائ ش ت اری خ

ا ستیر

زپ

شہر

ییی
ہ اں یج
ن ہ یں

یگ ل

گ ھر

ک ام

پ تا

ن م بر ف ون یلیٹ

.ںیخان ہ پ ڑت ال ک ر ہیت و ںیدرخوا ست دے رہ ے ہ ےیاہ ل ہ ون ے ک ے ل یت ب اور پ ر ایک ںیاگ ر آپ خدمات مو صول ن ہ

ن ہ یں

ہ اں یج

ہ ے? ایگ ایطرف سے م نظور ک یک میت نظ یب ھال ک ک ھید یاور صحت ک کیا ےیامداد ک ے ل یآپ مال
ںیک ر ایک ا ن ام مہ میاگ ر ہاں ،ت نظ
ن ہ یں

ہ اں یج

?ںی ہ یجا ر ہ ایطرف سے حوال ہ د ی سرجن ک ایڈاک ٹر یآپ ک س
ںیک ر ایت عداد مہ یاگ ر ہاں ،ن ام اور ف ون ک ے ڈاک ٹر ک

ک اغذ ا ضاف ی ت و ہ و ضرورت اگ ر ل وگ ت مام وال ے رہ نے م یں گ ھر اپ نے سم یت دہ ند ہ درخوا ست ن شان دہ ی ک رم ب رائ ے – م ع لومات گ ھری لو III.
ا س ت عمال

،ترجا )ک سیٹ زا لبق( یف ہر ست ہ ے ۔ آمدن ی شخص ک یرہ نے وال ے ک س ںیم رھگ ےنپا )یھب دوخ( یب راہ مہرب ان
ف ٹس،ینیب یورٹیک ا معاو ضہ ،سو شل سک یب ے روزگ ار ،یآمدن ہیک را ،ین ف قے آمدن ،یچائ لڈ س پورٹ آمدن
۔ ںیمل ہاخراجات شا یک ے ل ئے رہ ائ ش ر ہیف راہ م ک ردہ خدمات ،وغ یت بادل ہ ک ای ہیامداد ،ک را یعوام /سرک ار
ہ اں )ںین ہ ای ہ اں سرک ل( شدہ ؟ مہیب
,ک راس ویب ل یعنی( مہیب ت و اگ ر
ف ہر ست یک ).ر ہیوغ ,یپ چیا یپ

یک خدمت یآمدن یمجموع ماہ ان ہ
پ ہ لے سے خیت ار

ن ام ک ا آجر ای یآمدن عہیذر

ےیل ک ے ضیمر
ت ع ل قات

عمر

ارک ان ل ویگ ھر

ن اں ی ا ہ اں

1.

ن اں ی ا ہ اں

2.

ن اں ی ا ہ اں

3.

ن اں ی ا ہ اں

4.

ن اں ی ا ہ اں

5.

ن اں ی ا ہ اں

6.

ن اں ی ا ہ اں

7.

ن اں ی ا ہ اں

8.

ن اں ی ا ہ اں

9.

Continued on the other side.
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اث اث ے اور اخراجات

ا ں یگ ا ڑ ش نا ل یک ر ی ر
ںیجیث بوت ب ھ
میمیان شورن س پ ر ی صحت ک
ںیجیث بوت ب ھ
۔ ر ہیاک اؤن ٹوں ،وغ ٹ ائ رم نٹیر د،یا س ٹاک ،ق

IV.

ہیک را
یگیادائ یک جیمورٹ گ
رہ ن ت وازن

ب ھال ک ھید یماہ ان ہ ب چوں ک

الگ ت یک اتی سہول

ٹیا سٹ لیہ وم رئ یادیب ن

اک ائ ون ٹ ت وازن ک نگیچ

اث اث ے گ ر ی د

ب چت اک ائ ون ٹ ت وازن
یادائ یک ار ک
ک ر اریت ی سال اور گ اڑ

رپ ورٹ .یق رض ک ںیجیب ھ یطال ب ع لم ت و ب راہ مہرب ان

?ںیطال ب ع لم ہ یآپ ک ل وق ت

.ںیجیہ اں اگ ر ث بوت ب ھ ںیہ ےترک لصاح )ر ہیمدد )خوراک ڈاک ٹ کٹ ،ہ ود ہ اؤ س نگ ،وغ یق سم ک ے عوام یب ھ یآپ ک س

ک ا ث بوت ف راہ م یگیادائ یت ھے؟ )ب راہ مہرب ان ایاخراجات ک یک ے دوران اپ نے ک ل طب ن وںیگ ذ ش تہ  21مہ ی شگیپ
)ںیک رت ے ہ

ن ہ یں ہ اں یج

?ںی ہ یجا ر ہ یک تیطرف سے حما یدو سرے شخص ک ای نیآپ وال د

.ک سیمع لومات ٹ یک رن ے وال ے شخص ک تیحما یاور آپ ک ںیف راہ م ک رت ے ہ یآمدن یاگ ر ہ اں ،ت و ،ب راہ مہرب ان
اس ف ارم ی ضرورت ہ ے ت و ب راہ مہرب ان یخط ل کھ نے ک کیو ضاحت ک رت ے ہ وئ ے ا ی صورت حال ک یآپ اپ نے ان فراد
ک و م ن س لک.
V.

شامل سات ھ ک ے درخوا ست اس چاہ ی ئے ہ ون ی – م ع لومات مط لوب ہ

:ںیپ ڑت ال ک ر یک ہ ک ںی شامل ہ لیآپ م ندرجہ ذ
ای دک ھا یآمدن قیت صد یک یآمدن


ن قل یک ما ہ  3پ چھ لے

ان اتیب ک ے ن کیب

ادا ےیل ک ے سال یآمدن ت مام یک خیت ار ک ئ
۔ ںی ہ ک رت ے

ن قل یپ چھل
ٹ رنیر ک سیٹ ک ے سال

ک سیاور گ ز ش تہ سال ک ے ٹ ان اتیگ ز ش تہ  21ماہ ک ے  L & Pب ں،یمالزم ہ ںیذات م یاگ ر آپ اپ ن

.ںی شامل ہ یب راہ مہرب ان یک اپ یک ٹ رنیر
ہ ے ت و سای ضرورت ہ ے ۔ اگ ر ا یک رن ے ک ے ل ئے ک یدرخوا ست پ ر ک ارروائ یمع لومات آپ ک یا ضاف
گ ے .ںیہ م آپ سے راب طہ ک ر
ن امہ اجازت ک ا

VI.

ع لم ک ا رےیموجود مع لومات ک و در ست اور م کمل ک و م ںی سوال نامے م یاوپ ر مال قیگ ے ت صد ںیک ر ی مدللمد یاپ ن ںیم
کیاور ا ںیک ر قیت وث یت مام مع لومات ک ای یب ھ یک وئ یگ ئ ی صحت & د ڈن سیپ روو ںی سب سے ب ہ تر ہ ے ۔ م
ن ایاجازت د یخدمات ک ےیعمل ک ے ح صے ک ے طور پ ر چل س ک تا ہ ے ک ہ سملھ ک ے ل قیرپ ورٹ اس ت صد ڈٹیک ر
ت ھا.

X
د س تخط ک ے شخص دار ذمہ

خیت ار

Providence Health & Services strives to provide excellent service for your health care needs.
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