
 

 
 پروویڈنس میں مالی امداد:  

ہمارے مشن اور بنیادی اقدار کو مدنظر رکھتے ہوئے، پروویڈنس لوگوں اور ان کی صحت کی ضروریات کی دیکھ بھال کرتا ہے  

چاہے ان کی ادائیگی کی صالحیت سے قطع نظر۔ ہم کسی بھی مالی مسائل کے ذریعے اپنے مریضوں کے ساتھ کام کرنے کے لئے  

ستا بنانے کے طریقے تالش کرنا بھی شامل ہے۔ پروویڈنس کے ہسپتال ان اہل  پرعزم ہیں، جس میں طبی سہولیات کو مزید س
اگر آپ کو صحت کی    مریضوں کو مالی امداد فراہم کرتے ہیں جو اپنے طبی بلوں کی ادائیگی کی مالی صالحیت نہیں رکھتے ہیں۔

زائی کرتے ہیں کہ آپ پروویڈنس فنانشل کونسلر  تمام یا کچھ سہولیات کی ادائیگی میں دشواری کا شکار ہیں، تو ہم آپ کی حوصلہ اف

 یا ہمارے کاروباری دفتر میں کسی شخص کے ساتھ بات کریں کہ ہم آپ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں۔  
 

کیا احاطہ کیا جاتا ہے؟ پروویڈنس اسپتالوں میں ہنگامی اور ضروری خدمات کے لئے ہم سالئیڈنگ فیس اسکیل کی بنیاد پر اہل  

فیصد تک رعایت دی جاتی ہے۔  دیگر   100سے  75  لی مدد فراہم کرتے ہیں، ادائیگی کی صالحیت کی بنیاد پر مریضوں کو ما

خدمات کے لئے مالی امداد یا ہماری غیر ہسپتال سہولیات پر پروویڈنس ادارے کی پالیسیوں کے تحت کام کیا جاتا ہے جو دیکھ بھال  

 فراہم کرتا ہے۔  
 

یض مالی امداد حاصل کرنے کے لئے درخواست دے سکتا ہے۔  مالی مدد کے خواہاں مریض کو  بھی مر کیسے لگائیں؟ کوئی 
درخواست میں مخصوص کردہ معاون دستاویزات فراہم کرنی چاہیے، جب تک کہ پروویڈنس بصورت دیگر نشاندہی نہ کرے۔   

 یا جا سکتا ہے۔ درخواست فارم آن الئن، ٹیلی فون کے ذریعے، یا نیچے دی گئی ویب سائٹ سے حاصل ک
 

 دیگر معاونت:
اہل ہوسکتے ہیں۔ ہم آپ کو    کوریج کی مدد: اگر آپ ہیلتھ انشورنس کے بغیر ہیں تو آپ دیگر سرکاری اور کمیونٹی پروگراموں کے

یہ دریافت کرنے میں مدد کر سکتے ہیں کہ آیا یہ پروگرام )بشمول میڈیکیڈ اور سابق فوجی امور کے فوائد( آپ کے طبی بلوں کو  

 پورا کرنے میں مدد دے سکتے ہیں یا نہیں۔ ہم ان پروگراموں کے لئے درخواست دینے میں بھی آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔  
 

کوریج نہیں ہو سکتی ہے۔    بیڈ ڈسکاؤنٹ: پروویڈنس ان مریضوں کے لئے رعایت فراہم کرتا ہے جن کے پاس ہیلتھ انشورنسانوینا

 براہ کرم ہمارے ڈسکاؤنٹ پروگرام کے بارے میں ہم سے رابطہ کریں۔  
 

کا کوئی بھی توازن تیس دن  ادائیگی کے منصوبے: آپ کی انشورنس کمپنی کے بل پر کارروائی کے بعد، آپ کی واجب االدا رقم 

اندر اندر واجب االدا ہے۔ بیلنس درج ذیل میں سے کسی بھی طریقے سے ادا کیا جا سکتا ہے: خودکار کریڈٹ کارڈ، ادائیگی کا     کے

منصوبہ، نقد رقم، چیک، آن الئن بل کی تنخواہ یا کریڈٹ کارڈ۔ اگر آپ کو ادائیگی کے منصوبے کی ضرورت ہے تو براہ کرم  

 امات کرنے کے لئے اپنے بلنگ بیان پر نمبر کال کریں۔  انتظ
 

ہنگامی دیکھ بھال: وقف ہنگامی محکموں کے ساتھ پروویڈنس اسپتال دستیاب صالحیتوں کے مطابق امتیازی سلوک کے بغیر  

کرتے ہیں، اس   ہنگامی طبی حاالت )جیسا کہ ایمرجنسی میڈیکل ٹریٹمنٹ اور لیبر ایکٹ کی وضاحت کے مطابق ہے( کی دیکھ بھال 

 ہے۔    بات کا لحاظ کیے بغیر کہ مریض ادائیگی کی صالحیت کا حامل ہے یا نہیں یا مالی امداد کا اہل 
 
مالی امداد کی مدد یا درخواستوں کے لئے ہم سے رابطہ کریں اپنے پروویڈنس میڈیکل بلوں میں مدد حاصل کرنے کے بارے میں  

 امی پروویڈنس سہولت پر کسی مالیاتی کونسلر یا بلنگ آفس پر کال کریں یا مزید معلومات کے لئے، براہ کرم اپنی مق

مالحظہ کریں۔ ہم آپ کو اپنی ضرورت کی کوئی بھی شکل دے سکتے ہیں اور مدد کے لئے درخواست دینے میں آپ کی مدد کر  

کرنے سے پہلے مالی مدد طلب   سکتے ہیں۔ مریضوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ اگر ممکن ہو تو طبی عالج حاصل
کریں۔ مریض عالج کے دوران کسی بھی وقت اور آپ کے ابتدائی بل کی وصولی کے بعد ایک مدت تک درخواست بھی دے سکتے  

 ہیں۔   
 

 اگر آپ کے سواالت ہیں یا مالی امداد کی درخواست فارم وصول کرنا چاہتے ہیں، تو براہ کرم ذیل میں رابطہ کریں:
 www.providence.orgیا ہماری ویب سائٹ پر:    6466-229-855-1ذریعے: ٹیلی فون کے   .1
 

http://www.providence.org/

