
 مالی امداد کی پالیسی )خیراتی دیکھ بھال/بچے 

 سادے زبان میں خالصہ  -کی دیکھ بھال/میڈی کیڈ( 
  

HMH  (ہسپتالوں“ہسپتال کارپوریشن” ) مالی امداد کی پالیسی اور مالی امداد کی پالیسی )خیراتی دیکھ بھال/بچے کی دیکھ بھال/میڈی
کا وجود مستحق مریضوں کو جزوی یا کلی طور پر رعایتی ایمرجنسی یا طبی طور پر ( “FAP”کیڈ( )آگے چل کر، ایک ساتھ 

ہسپتال کارپوریشن کی طرف سے فراہم کی جاتی  HMHصحت کی ضروری دیکھ بھال کی دیگر وه خدمات فراہم کرنا ہے جو  
 ہیں۔ مالی امداد طلب کرنے والے مریضوں کو اس پروگرام کے لیے درخواست دینا ضروری ہے جن کا ذیل میں خالصہ کیا گیا ہے۔ 

پر صحت ہسپتالوں کی طرف سے فراہم کرده خدمات اور ہسپتال کے ذریعے  ادا کرده بل ایمرجنسی یا طبی طور  -مستحق خدمات
کا اطالق صرف ہسپتالوں کے ذریعے ادا کرده بل کی خدمات پر ہوتا ہے۔ دیگر وه  FAPکی ضروری دیکھ بھال کی دیگر خدمات۔ 

 FAPخدمات جن کے بل کی ادائیگی دیگر فراہم کننده کے ذریعے عالحده طور پر ہوتی ہے، جیسے کہ ڈاکڻروں یا تجربہ گاہیں، وه 
 کے تحت اہل نہیں ہیں۔ 

خدمات حاصل کرنے والے وه مستحق مریض، جنہوں نے مالی امداد کی مکمل درخواست جمع کی ہیں )بشمول -حق مریضمست
 متعلقہ دستاویز ات/ معلومات(، اور جو ہسپتالوں کے ذریعے مالی امداد کے اہل ہونے کے لیے پُرعزم ہیں۔ 

 شامل / مکمل / جمع کی جا سکتی ہیں:  اور متعلقہ فارمز میں ذرج ذیل چیزیں FAP -درخواست دینے کا طریقہ

 ہسپتال کی ویب سائٹ پر معلومات دیکھیں اور پرنٹ کریں 

 : کوئی بھی شخص درج ذیل ویب سائٹ پر آن الئن مالی امداد سے متعلق معلومات دیکھ سکتا ہے: ویب سائٹ
 /https://www.hackensackmeridianhealth.org 

غذی کاپی کو بھر کر مالی مدد کے لئے درخواست دے سکتا ہے۔ کاغذی درخواست مندرجہ کوئی فرد درخواست کی کا درخواست:
 ذیل طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے مفت دستیاب ہے: 

(a :مندرجہ ذیل پتے پر خط لکھ کر اور مالی امداد کی درخواست کی ایک کاغذی کاپی کی درخواست کر کے:  بذریعہ میل 

•   ,HUMC patients 100 First Street - Suite 300 Hackensack, NJ 07601 

•    ,Palisades Medical Center, 7600 River Road, North Bergen, NJ, 07047 

• Jersey Shore University Medical Center, Ocean Medical Center, Riverview Medical  
Center, Southern Ocean Medical Center, Bayshore Medical Center, and Raritan Bay  

 Medical Center - 1945 Route 33, Neptune NJ, 07753 

   (b:بجے(، درج ذیل پتے  4:00بجے تا شام  8:00ذاتی طور پر محکمۂ مالی امداد میں رک کر )پیر تا جمعہ صبح  ذاتی طور پر
 پر واقع ہے: 

•   HUMC,100 First Street - Suite 300 Hackensack, NJ 07601 

•   Palisades Medical Center, 7600 River Road, North Bergen, NJ, 07047 

•  Jersey Shore University Medical Center, 1945 Route 33, Neptune, NJ, 07753 

•  Ocean Medical Center, 425 Jack Martin Boulevard, Brick, NJ 08724 

•  Riverview Medical Center, 1 Riverview Plaza, Red Bank, NJ 07701 

•   Southern Ocean Medical Center, 1140 Route 72 W, Manahawkin, NJ 08050 

•   ,Bayshore Medical Center, 727 N Beers St, Holmdel, NJ 07733 



 مالی امداد کی پالیسی )خیراتی دیکھ بھال/بچے 

 سادے زبان میں خالصہ  -کی دیکھ بھال/میڈی کیڈ( 
  

  
•  Meridian Family Health Center, 1828 W Lake Ave # 202, Neptune, NJ, 07753 

•  Jane H Booker Family Health Center, Neptune, NJ, 07753 

• Booker Behavioral Health Center, Shrewsbury, NJ, Parkway 100 Behavioral Health  
 Center, Neptune, NJ, 07753 

•  Raritan Bay Medical Center, 530 New Brunswick Ave, Perth Amboy, NJ 

  (c:4343-996 (551) ,محکمۂ مالی امداد سے فون سے HUMC (201) 854-5092 PMC  پر   7080-902 (732)یا
 دیگر تمام مقامات سے رابطہ کیا جا سکتا ہے 

  –درخواست کی کارروائی کا خالصہ  

مریض ایک ایسی تحریری درخواست کو مکمل کرتا ہے جو  اہل خانہ کی آمدنی، اہل خانہ کے اثاثے، افراد خانہ کی  •
 تعداد کی درخواست کرتی ہے 

 فادیتی بل یا دیگر معاون دستاویز میں درکار ہوتا ہے۔ ڈرائیور الئسنس کے فارم، ا NJرہائشی ثبوت  •

 درخواست کا جائزه تکمیل اور صحت کے لیے لیا جاتا ہے۔   •

 مریض سے نا مکمل معلومات کی تکمیل کے لیے درخواست کی جاتی ہے  •

 درخواست کی منظوری یا منسوخی بھیج دی جاتی ہے  •

والی کسی ( “LEP”مالی امداد کی پالیسی، درخواست، اور ساده زبان میں خالصہ انگریزی میں محدود مہارت)  -دستیاب زبانیں 
٪( 5بھی آبادی کی بنیادی زبان میں دستیاب ہیں جو ہسپتالوں کے ذریعہ خدمات انجام دینے والے پرائمری سروس ایریا میں پانچ) 

 افراد سے کم ہے۔  1000فیصد یا 

 واستیں مذکوره باال پتے پر محکمۂ مالی امداد کو بھیجی جا سکتی ہیں۔ مکمل کرده درخ

عام طور پر، مستحق افراد مالی امداد کے اہل ہوتے ہیں، سالئیڈنگ اسکیل کا استعمال کر کے، جب  -مالی امداد کی اہلیت کا تعین 
 س سے کم ہے۔ فیصد یا ا 500ان کی گھریلو آمدنی وفاقی حکومت کے وفاقی غربت رہنما خطوط کا 

اہلیت برائے مالی امداد کا مطلب ہے کہ مستحق افراد کو ان کی دیکھ بھال کی تکمیل کلی طور پر یا جزوی طور پر کی جائے گی،  
( سے زیاده بل نہیں لیا جائے گا، جیسا کہ انڻرنل ریونیو AGBاور انشورنس والے افراد سے "عام طور پر لی جانے والی رقم) "

پر مبنی مالی امداد  FPG)ر( میں بیان کیا گیا ہے۔ بنیادی طور پر افراد خانہ کی آمدنی اور  501سیکشن  IRC سروس کے ذریعہ
 تک ہے۔  FPG 500%کی سطحوں کا تعین کیا جاتا ہے اگر آمدنی 

یں منتقل کیا جا کے عالوه دیگر معیار پر بھی غور کیا جاتا ہے )جیسے، نقد کی دستیابی یا دیگر اثاثے جن کو نقد م FPG -نوٹ
سکتا ہے، اور ماہانہ گھریلو اخراجات کے مقابلے میں اضافی ماہانہ خالص آمدنی(، جس کے نتیجے میں سابقہ مستثنٰی ہو سکتی ہے۔ 
اگر افراد خانہ کی آمدنی کی کوئی اطالع نہیں دی جاتی ہے تو یہ معلومات درکار ہوگی کہ روزمره کی ضروریات کیسے پوری 

تالوں کے محکمۂ مالی امداد جمع کرائی گئی درخواستوں کا جائزه لیتے ہیں جو مکمل ہیں، اور اسپتالوں کی مالی امداد ہوتی ہیں۔ ہسپ
کی پالیسی کے مطابق مالی امداد کی اہلیت کا تعین کرتے ہیں۔ نامکمل درخواستوں پر غور نہیں کیا جاتا ہے، لیکن درخواست دہندگان 

 ں نامکمل دستاویزات / معلومات پیش کرنے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ کو مطلع کیا جاتا ہے اور انہی

  

  



 مالی امداد کی پالیسی )خیراتی دیکھ بھال/بچے 
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بجے(، درج ذیل پتے پر واقع مدد ،تعاون،  4:00بجے تا شام  8:00ذاتی طور پر محکمۂ مالی امداد میں رک کر )پیر تا جمعہ صبح 

 یا سواالت کے جوابات حاصل کیے جا سکتے ہیں: 

•   HUMC,100 First Street - Suite 300 Hackensack, NJ 07601 

•   Palisades Medical Center, 7600 River Road, North Bergen, NJ, 07047 

•  Jersey Shore University Medical Center, 1945 Route 33, Neptune, NJ, 07753 

•  Ocean Medical Center, 425 Jack Martin Boulevard, Brick, NJ 08724 

•  Riverview Medical Center, 1 Riverview Plaza, Red Bank, NJ 07701 

•   Southern Ocean Medical Center, 1140 Route 72 W, Manahawkin, NJ 08050 

•   ,Bayshore Medical Center, 727 N Beers St, Holmdel, NJ 07733 

•  Meridian Family Health Center, 1828 W Lake Ave # 202, Neptune, NJ, 07753 

•  Jane H Booker Family Health Center, Neptune, NJ, 07753 

• Booker Behavioral Health Center, Shrewsbury, NJ, Parkway 100 Behavioral Health  
Center, Neptune, NJ, 07753 

•  Raritan Bay Medical Center, 530 New Brunswick Ave, Perth Amboy, NJ 

پر دیگر   7080-902 (732)یا  HUMC (201) 854-5092 PMC 4343-996 (551) ,محکمۂ مالی امداد سے :فون سے
 تمام مقامات سے رابطہ کیا جا سکتا ہے 

 


