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وفاقی اور ریاستی قوانین، ضوابط، رہنما  ریفرنسز: 

 اصول اور پالیسیاں 
 

 CFOنائب صدر،  ایگزیکٹو کا دستخط:

 

 

 تعارف

 

 HMH  کمیونٹی کی صحت کو فروغ دینے کے اپنے مشن کے سلسلے میں،  اور وسائل کی دستیابی سے مشروط،

Carrier Clinic  وقتا فوقتا غیر بیمہ شدہ یا کمزور مریضوں کو چھوٹ یا مفت نگہداشت اور خدمات کی شکل میں مالی

 HMHایسا کرنے کے لئے،   1مدد فراہم کرے گا جو ان صحت کی خدمات کی ادائیگی کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔

Carrier Clinic ( نے پالیسی برائے مالی اعانتFAPقائم کی ہے تاکہ یہ یقین  ) ی بنایا جا سکے کہ مالی مدد فراہم کرنے

کا فیصلہ یکساں، مقصد کے معیار پر مبنی ہے، اور اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ایسے مریضوں کی شناخت اور 

 ان کی مدد کے لیے عمل اور طریقہ کار موجود ہیں جن کو ایسی مالی اعانت کی ضرورت ہو سکتی ہے۔

 

 مقصد:

 

ت کی دستیابی سے آگاہ کرنے کے لیے، مریضوں کی مالی اعانت کے لیے درخواست دینے اور مریضوں کو مالی اعان

( کی تعمیل کریں، جس میں جزوی طور پر، درج ذیل r) 501سیکشن  IRCاہل ہونے کا ایک موقع فراہم کریں، اور 

 تقاضے شامل ہیں:

 پالیسی برائے مالی اعانت کو برقرار رکھنا، .1

 مشروط مریض کو وسائل کی دستیابی کے آگاہ کرنا،اس پالیسی کے  .2

 اس پالیسی سے متعلقہ تمام دستاویزات مریضوں کو بال معاوضہ دستیاب کرانا، .3

4. EMTALA ،کے مطابق ہنگامی طبی نگہداشت فراہم کرنا 

 مالی اعانت کے اہل افراد کے لیے بل کی گئی رقم پر حد مقرر کرنا، اور .5

اہلیت کی تعیین سے قبل غیر معمولی جمع کرنے کی سرگرمی کو محدود  مالی اعانت کے لیے کسی فرد کی .6

 کرنا

 

 تعریفات:

 

"مالی اعانت" کا مطلب غیر بیمہ شدہ یا انڈر انشورڈ مریضوں کو مالی اعانت جو اپنی حکومت یا تجارتی انشورنس  •

کے فوائد کے تحت کسی بھی کٹوتی،  شریک ادائیگی، یا بیلنس کے لیے مالی مشکالت کا ثبوت پیش نہیں کر سکتے 

یض کی "دستیاب گھریلو وسائل" کے تحت مالی ہیں، ایسی صورت میں وہ وفاقی رہنما خطوط کے مقابلے میں مر

 اعانت کے لیے اہل ہو سکتے ہیں۔  

 

 
بیمہ شدہ مریض جو کسی بھی شریک ادائیگی اور کٹوتی کے تقاضوں کو پورا کرنے سے قاصر ہے ان کا واجبات کی چھوٹ کے  1

کے تحت قدرپیمائی کی جائے  کارپوریٹ پالیسی برائے براہ راست صارفین کی مارکیٹنگ اور مریضوں کی چھوٹ کی ادائیگیوں اور کٹوتیوںلیے

 گی۔
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"غیر بیمہ شدہ" کا مطلب ہے کہ مریض کے پاس مریض کی ادائیگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں مدد کے   •

 انشورنس کی کوئی سطح یا تھرڈ پارٹی امداد نہیں ہے۔  

 

پاس کچھ سطح کا انشورنس یا تیسری پارٹی کی اعانت ہوتی ہے، لیکن "انڈر انشورڈ" کا مطلب ہے کہ مریض کے  •

 پھر بھی جیب کے کچھ اخراجات ہوتے ہیں جو مریض کی مالی ذمہ داریوں سے تجاوز کر سکتے ہیں۔

  

کے رشتہ داروں کے ذریعہ کمائی ہوئی یا رکھی ہوئی تمام  مریض اور تمام کنبہ ”(AHR"دستیاب گھریلو وسائل، ) •

ر اثاثوں کا مجموعہ ہے اگر مریض کسی بالغ رشتہ دار )یعنی خون ، شادی یا اپنانے سے ایک رشتہ دار( آمدنی او

کے ساتھ رہتا ہے، جیسے رشتہ دا)وں( وہ مریض کے گھر کا حصہ ہوگا، اور اس طرح کے رشتے دار)وں(کی 

عیین میں شامل کیا جائے گا، خواہ آمدنی اور اثاثوں کے عالوہ، مریض کی آمدنی اور اثاثوں کو کل اے ایچ آر کی ت

اس رشتے دار)وں( کے انکم ٹیکس ریٹرن اس مریض کا دعوی کیا گیا ہو یا نہیں۔  یہاں مالی اعانت کی درخواست 

 میں بیان کردہ مالی زمرے کی مزید تفصیالت بیان کی گئی ہیں۔

 

 پالیسی:

 

کلینک اپنے ذاتی مریض کو مالی اعانت کی فراہمی  HMH Carrier Clinic  مالی اعانت کی دستیابی کا نوٹس۔ .1

کو مخصوص ذاتی مالی شرائط اور وسائل سے مشروط کرتا ہے۔ تمام مریضوں کو مالی اعانت کی دستیابی سے آگاہ کیا 

کی ویب سائٹ پر مناسب معلومات  HMH Carrier Clinicجائے گا۔ اسے پورے ہسپتال کے کیمپس میں عالمات اور 

جام دیا جاتا ہے؛ اور داخلے کے عمل کے دوران یا ہسپتال سے چھٹی سے پہلے، اس پالیسی کا سادہ زبان کے ذریعہ ان

 ( مریض، کنبہ اور/ یا ضامن کو عملی طور پر فراہم کیا جاتا ہے۔PLSکا خالصہ )

 

خدمت کے نمائندے، اگر داخلے کے بعد، مریض،  کنبہ اور/یا ضامن مزید تفصیالت کے خواہاں ہیں تو، وہ مریض کی 

سماجی خدمت کے محکمہ کے نمائندے سے رابطہ کر کے پالیسی برائے مالی اعانت اور/یا مالی امداد کے لیے 

-908درخواست کی ایک کاپی حاصل کر سکتے ہیں، یا ہسپتال سے چھٹی کے بعد،  مریض کی خدمات کے نمائندے )

 کی ویب سائٹ پر ایسی معلومات حاصل کر سکتے   HMH Carrier Clinic( سے رابطہ کر کے،  یا 281-1624

   /policy-assistance-financial-clinics-https://carrierclinic.org/2019/08/09/carrierہیں: 

 

 

ی کے تحت ہونے والی مالی اعانت سے طبی معاون صحت کی دیکھ بھال کی خدمات اس پالیس.  اطالق پذیری .2

( کے ذریعہ فراہمی کی فراہمی میں مالی اعانت LIPکے الئسنس یافتہ آزادانہ پریکٹشنر ) HMH Carrier Clinicاور 

کا حوالہ ہوگا جو اہل مریضوں کو ہو سکتے ہیں۔  مالی اعانت کا اطالق غیر مالزمت یافتہ ڈاکٹروں یا دیگر فراہم کنندگان 

میں مریضوں کو ان کی  HMH Carrier Clinicاور سپالئرز کے ذریعہ پیش کی جانے والی خدمات پر نہیں ہوگا جو 

اہل اور غیر اہل فراہم کنندگان کی فہرست:  –دیکھیں  Aمات اور فراہمی کے لیے الگ سے بل دیتے ہیں۔ نمائش خد
policy-assistance-ancialfin-clinics-https://carrierclinic.org/2019/08/09/carrier/ . 

 

 

 ) مالی معاونت کی درخواستمالی اعانت طلب کرنے والے ہر مریض کو  الی اعانت کے لیے اہل بننام .3
(، کو مکمل کرنا ضروری ہے، جس میں درخواست میں بیان کردہ متعلقہ ذاتی اور خاندانی مالی دستاویزات "درخواست"

کرنے کے فیصلے ریاستہائے متحدہ کے محکمہ صحت اور انسانی خدمات کے اہلیت پر غور  شامل ہے۔فراہم کرنا 

( پر مبنی ہوں AHR( کے مقابلے میں کل دستیاب گھریلو وسائل )US DHHS FPGوفاقی غربت کے رہنما خطوط )

میں مریض اور کنبہ کے مالی وسائل شامل ہیں بشمول: آمدنی کے تمام وسائل، چیکنگ میں بیلنس، بچت،  AHRگے۔ 

میں مزید  درخواستجیسا کہ  ،سرمایہ کاری اور میوچل فنڈ اکاؤنٹس، اور کچھ رہائشی امالک، بنیادی رہائش کے عالوہ

میں مالی وسائل کی فراہمی کی نظرثانی اور فیصلے میں جن وسائل پر غور کیا جائے  درخواستوضاحت کی گئی ہے۔  

پر مریض، کنبہ یا ضامن کی فراہم کردہ معلومات اور  گا اس کی مزید تفصیالت بیان کی گئی ہیں، جو مکمل طور

 دستاویزات پر مبنی ہے۔
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کے رہائشی پر نہیں ہوتا ہے جو مریض اور ڈی ٹاکسیفیکیشن  Somerset Countyمالی اعانت کا اطالق کسی بھی  •

 کے ساتھ Carrier Clinicکی خدمات کی فراہمی کے لیے طبی افالس کے معیار کو پورا کرتا ہے اور 

Somerset County  کی فنڈنگ گرانٹ کے لیے اہل ہے۔ 51باب 

 

اور معاون دستاویزات کی نظرثانی کے بعد مکمل کردہ  درخواستمریض اور/ یا مریض کا ضامن )اگر قابل اطالق ہو( 

دن کے اندر تحریر میں مواصلت موصول کرے گا جس میں اس بات کا ذکر ہوگا کہ  45کی وصولی سے  درخواست

درخواست اور مزید بقایا رقم کے تعلق سے کیا فیصلہ کیا گیا۔  نتائج پر سواالت ڈائریکٹر آف پیشنٹ فنانشل سروسز 

کی ویب سائٹ پر  HMH Carrier Clinic( کو بھیجے جا سکتے ہیں۔ یہ درخواست ہسپتال میں یا 908-281-1526)

  /policy-assistance-financial-clinics-https://carrierclinic.org/2019/08/09/carrierموجود ہے۔  

 

شدہ مالی اعانت کی رقم دستاویزی طور پر دستیاب گھریلو وسائل .  منظور مالی اعانت میں ڈسکاؤنٹ کی فی صد .4

(AHR اور )US DHHS FPG   :کو استعمال کرتے ہوئے سالئیڈنگ اسکیل پر مبنی ہوگی، جیسا کہHMH 

Carrier Clinic  اس پالیسی کے مطابق نوٹس پر گھریلو آمدنی اور اثاثوں کا جائزہ لینے کے معیار پر نظر ثانی کا

 رکھتا ہے۔ حق محفوظ

 

 
 

مالی اعانت کے اہل افراد سے ہنگامی یا طبی ۔   ( اور واجب االدا رقم کا حسابAGBعام طور پر بل کی گئی رقم ) .5

ان افراد سے کرتے ہیں  AGBلحاظ سے ضروری نگہداشت کے لیے اس سے زیادہ وصول نہیں کیا جائے گا جتنا 

کا حساب نفسیاتی خدمات اور  AGBپر کیا جائے گا۔  AGBجن کے پاس انشورنس ہے۔   ڈسکاؤنٹ فیصد کا اطالق 

( پر مبنی، IPF PPSکیئر ان پیشنینٹ سائیکائٹرک فیسلیٹی پراسپیکٹیو پیمنٹ سسٹم )تمام انشورینس کے لیے میڈی 

 ( طریقہ کار کا استعمال کر کے کیا جاتا ہے جو حسب ذیل ہے:look-backبیک )-لک

 

 فیصد AGBنفسیاتی خدمات 

a)     :42.9داخلی مریض% 

b)   :53.9بیرونی مریض% 

 ہے۔ AGB% 49.9%نشے کی خدمات 

 

AGB ( میں مذکور قابل اطالق ڈسکاؤنٹ 3ایڈجسٹمنٹ کا اطالق کرنے کے بعد، حاصل ہونے والی رقم پیراگراف )

2019 FINANCIAL ASSISTANCE PROGRAM (FAP)
SLIDING SCALE PERCENTAGE REDUCTION

FAMILY 

SIZE 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1 37,470      34,972      32,474      29,976      27,478      24,980      22,482      19,984      17,486         14,988      12,490      

OR MORE 37,469      34,971      32,473      29,975      27,477      24,979      22,481      19,983         17,485      14,987      

2 50,730      47,348      43,966      40,584      37,202      33,820      30,438      27,056      23,674         20,292      16,910      

OR MORE 50,729      47,347      43,965      40,583      37,201      33,819      30,437      27,055         23,673      20,291      

3 63,990      59,724      55,458      51,192      46,926      42,660      38,394      34,128      29,862         25,596      21,330      

OR MORE 63,989      59,723      55,457      51,191      46,925      42,659      38,393      34,127         29,861      25,595      

4 77,250      72,100      66,950      61,800      56,650      51,500      46,350      41,200      36,050         30,900      25,750      

OR MORE 77,249      72,099      66,949      61,799      56,649      51,499      46,349      41,199         36,049      30,899      

5 90,510      84,476      78,442      72,408      66,374      60,340      54,306      48,272      42,238         36,204      30,170      

OR MORE 90,509      84,475      78,441      72,407      66,373      60,339      54,305      48,271         42,237      36,203      

6 103,770    96,852      89,934      83,016      76,098      69,180      62,262      55,344      48,426         41,508      34,590      

OR MORE 103,769    96,851      89,933      83,015      76,097      69,179      62,261      55,343         48,425      41,507      

7 117,030    109,228    101,426    93,624      85,822      78,020      70,218      62,416      54,614         46,812      39,010      

OR MORE 117,029    109,227    101,425    93,623      85,821      78,019      70,217      62,415         54,613      46,811      

8 130,290    121,604    112,918    104,232    95,546      86,860      78,174      69,488      60,802         52,116      43,430      

OR MORE 130,289    121,603    112,917    104,231    95,545      86,859      78,173      69,487         60,801      52,115      
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فیصد کے تابع ہوگی۔  ڈسکاؤنٹ فیصد کا اطالق کرنے کے بعد باقی کوئی بھی بیلنس مریض اور/یا گارنٹیئر کو ادا 

 کیا جائے گا۔
 

 HMH Carrierبعد باقی بچ جانے والے واجب االدا معیاری :  ڈسکاؤنٹ فیصد کے اطالق کے عدم ادائیگی کا اثر .6

Clinic  بلنگ اور وصولی کے طریقوں کے مطابق بروقت ادائیگی کے تابع ہیں۔ بقایا بل کی ادائیگی میں ناکامی

مختلف وصولی کی سرگرمیوں سے مشروط ہو سکتی ہے جس میں کسی باہری وصولی ایجنسی کا حوالہ بھی شامل 

 دیکھیں جسکی ایک کاپی بلنگ اور وصولی کی پالیسیومات کے لیے، ہے۔  مزید معل
policy-assistance-financial-clinics-https://carrierclinic.org/2019/08/09/carrier/  پر دستیاب ہے 

 

.  مالی اعانت کی فراہمی کو ساالنہ بجٹ میں شامل کیا جائے گا جیسا کہ بورڈ آف ٹرسٹیز نے وسائل کی حد بندی .7

 ۔منظور کیا ہے

 

۔  مریض قابل اطالق انشورنس کوریج اور سرکاری امداد کے پروگراموں کے دیگر فوائد پہلے الگو ہوتے ہیں .8

مالی معاونت کے اہل ہو سکتے ہیں، جن کو تالش نہیں کیا گیا ہے  دود نہیں ہےتک مح Medicaidبعد ہی، جن میں 

، اپیلیں، حوالہ جات، اور غیر یعنی)اورقابل اطالق، دستیاب حد تک(۔  انشورنس پالیسی کے رہنما خطوط کی تعمیل )

وک سکتی ہے، جیسا کہ مجاز خدمات( یا دستیاب سرکاری امدادی پروگراموں کی پیروی میں ناکامی مالی اعانت کو ر

 نے طے کیا ہے۔ HMH Carrier Clinicاپنے صوابدید میں 

 

.  کسی بھی مریض کو نسل، قومی نژاد، قومیت، ملک، شہریت، یا امیگریشن حیثیت کی بنیاد پر اس عدم امتیاز .9

د فراہم کی جائے پالیسی کے تحت مالی اعانت سے انکار نہیں کیا جائے گا۔  مریض اور اس کے مالی ضامن کو مالی مد

گی جسے، ادائیگی کی قابلیت کے آس پاس کے حاالت کے انفرادی معائنہ کے بعد، پر تعیین کیا گیا ہے کہ بل کی 

 خدمات کا کچھ حصہ یا جیب سے مالی ذمہ داریوں کی ادائیگی کرنے سے قاصر ہے۔

 

 HMH Carrier انشیورڈ مریضوں کو.  اس پالیسی کے تناظر سے باہر غیر بیمہ یا انڈر مکمل جامع پالیسی .10

Clinic   کے ذریعہ کوئی مالی اعانت فراہم نہیں کی جائے گی۔ 

 

11. EMTALA ۔  مذکورہ باال کے باوجود،کے واجبات متاثر نہیں ہوتے ہیںHMH Carrier Clinic  بغیر کسی

( USC 1395dd 42) امتیازی سلوک کے اپنے الئسنس یافتہ آزاد پریکٹیشنرز کے ذریعے، )سوشل سیکیورٹی ایکٹ

کے معنی میں( اس پالیسی کے تحت مالی معاونت کے لیے ان کی ادائیگی کرنے کی اہلیت یا ان کی  1867کے سیکشن 

اہلیت سے قطع نظر، اس طرح کی دیکھ بھال طلب کرنے والے تمام افراد کو، ایمرجنسی میڈیکل حاالت کی دیکھ بھال 

 [۔ پالیسی EMTALA] کی HMH Carrier Clinic کرے گا۔  دیکھیں

 

اس پالیسی اور اس سے متعلقہ تمام دستاویزات جن کا حوالہ دیا گیا ہے اور بلنگ اور وصولی پالیسی  ترجمہ۔ .12

میں صارفین کی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے جس کی شناخت تنظیم کی حالیہ کمیونٹی ہیلتھ ضروریات کی جانچ کی 

ور یہاں ہیں: ا رپورٹ میں کی گئی ہے۔ یہ درخواست پر بغیر کسی فیس کے دستیاب ہیں
https://carrierclinic.org/2019/08/09/carrier-clinics-financial-assistance-policy / 

 

 

تنظیمی قیادت اور بورڈ آف ٹرسٹیز کے ذریعہ اس پالیسی اور تمام تازہ  انتظامیہ کے ذریعہ منظور شدہ پالیسی۔ .13

 کاریوں کا جائزہ لیا جاتا ہے اور اسے منظور کیا جاتا ہے۔
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