پروویڈنس میں مالی معاونت:
ہمارے مشن اور بنیادی اقدار کے ساتھ ذہن میں رکھتے ہوئے ،پروویڈنس صحت اور خدمات لوگوں کے لئے پرواہ کرتا ہے اور ان
کی صحت سے قطع نظر کی ادائیگی کے لئے کی صالحیت کی ضرورت ہے .ہم طبی دیکھ بھال زیادہ سستی بنانے کے لئے
طریقوں کی تالش سمیت کسی بھی مالی مسائل کے ذریعے اپنے مریضوں کے ساتھ کام کرنے کے لئے مصروف عمل
ہیں ™ € Providenceâ .ے ہسپتالوں ان طبی بل کی ادائیگی کے لئے مالی صالحیت نہیں ہے جو اہل مریضوں کو مالی امداد کی
پیشکش .اگر آپ کو مصیبت یا تمام آپ کی صحت کی دیکھ بھال کے کچھ کے لئے ادائیگی کر رہے ہیں ،ہم آپ کی مدد کر سکتے
ہیں کہ کس طرح کے بارے میں ہمارے کاروبار کے دفتر میں ایک پروویڈنس مالیاتی مشیر یا کسی کے ساتھ بات کرنے کی حوصلہ
افزائی.
کیا ہم چھوٹ ادا کرنے کی صالحیت کی بنیاد پر  75سے  ٪100تک کے ساتھ ،ایک سالئڈنگ پیمانے پر فیس کی بنیاد پر اہل
مریضوں کو مالی امداد فراہم پروویڈنس ہسپتالوں میں ہنگامی اور طبی طور پر ضروری خدمات کے لئے؟ احاطہ کرتا ہے .دیگر
خدمات کے لئے یا ہمارے غیر اسپتالی سہولیات کی مالی امداد کی دیکھ بھال فراہم کرنے پروویڈنس ہستی کی پالیسیوں کی طرف
سے کنٹرول کیا جاتا ہے.
الگو کرنے کے لئے کس طرح؟ کسی بھی مریض کی مالی امداد حاصل کرنے کے لئے درخواست دے سکتے ہیں .پروویڈنس
دوسری صورت کی طرف اشارہ کرتا ہے جب تک مالی امداد کی تالش میں ایک مریض ،درخواست میں بیان کردہ دستاویزات کی
حمایت فراہم کرنا چاہیے .درخواست فارم کی طرف سے ٹیلی فون ،آن الئن حاصل ،یا ویب سائٹ یا ای میل ایڈریس سے ذیل میں
بیان کیا جا سکتا ہے.
دیگر معاونت:
کوریج کی امداد :آپ کی صحت کی انشورنس کے بغیر ہیں ،آپ کو دوسرے حکومت اور کمیونٹی پروگراموں کے لئے اہل ہو
سکتے ہیں .ہم آپ کو ( Medicaidاور سابق فوجیوں کے امور فوائد بھی شامل ہے) ان پروگراموں آپ کی طبی بل پورا کرنے میں
مدد کر سکتا ہے یا دریافت کرنے میں مدد کر سکتے ہیں .ہم نے بھی آپ کو ان پروگراموں کے لیے درخواست مدد کر سکتے ہیں.
بیمہ شدہ ڈسکاؤنٹس :پروویڈنس ہیلتھ انشورنس کوریج نہیں کر سکتے ہیں جو مریضوں کے لئے ایک رعایت پیش کرتا ہے .ہماری
رعایت پروگرام کے بارے میں ہم سے رابطہ کریں.
ادائیگی کی منصوبہ بندی :آپ کی انشورنس کمپنی بل کے عمل کے بعد ،آپ کی طرف سے واجب االدا رقوم کے لئے کسی بھی
توازن تیس دن کے اندر اندر کی وجہ سے ہے .خود کار طریقے سے کریڈٹ کارڈ ،ادائیگی کی منصوبہ بندی ،نقد ،چیک ،آن الئن بل
کی ادائیگی یا کریڈٹ کارڈ :بیلنس مندرجہ ذیل طریقوں میں سے کسی میں ادا کیا جا سکتا .آپ ایک ادائیگی کی منصوبہ بندی کی
ضرورت ہو تو ،انتظامات بنانے کے لئے آپ بلنگ بیان پر نمبر پر کال کریں.
ہنگامی دیکھ بھال :دستیاب صالحیتوں کے مطابق امتیاز کے بغیر (ہنگامی طبی عالج اور لیبر ایکٹ کی طرف سے وضاحت کے
طور پر) سرشار ہنگامی محکموں کے ساتھ پروویڈنس ہسپتالوں میں ایک مریض ادا کرنے کی صالحیت ہے یا اہل ہے یا نہیں کے
حوالے کے بغیر ،ہنگامی طبی حاالت کے لئے دیکھ بھال فراہم کرتے ہیں مالی مدد کے لئے.
مالی معاونت مدد یا ایپلی کیشنز کے لیے ہم سے رابطہ کریں
آپ کے پروویڈنس میڈیکل بلوں کے ساتھ مدد حاصل کرنے کے بارے میں مزید معلومات کے لئے ،کال کریں یا اپنے مقامی
پروویڈنس کے مرکز میں ایک مالیاتی مشیر یا بلنگ کے دفتر کا دورہ .ہم آپ کو آپ کی ضرورت ہے کسی بھی فارم دے سکتے ہیں
اور آپ کو مدد کے لئے درخواست دینے میں مدد کر سکتے .مریضوں سختی اگر ممکن ہو تو ،طبی عالج حاصل کرنے سے پہلے
مالی مدد کے لئے طلب کرنے کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں .عالج اور آپ کے ابتدائی بل کی وصولی کے بعد وقت کی ایک مدت
کے لئے وصول کرتے ہوئے مریضوں کو بھی کسی بھی وقت درخواست دے سکتے ہیں.
آپ کے سواالت ہیں یا کسی مالی امداد درخواست فارم حاصل کرنے کے لئے چاہتے ہیں تو ،مندرجہ ذیل سے رابطہ کریں:



ٹیلی فون کی طرف سے55 24-747-866-1 :
ہماری ویب سائٹ پرwww.providence.org :

