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 مقصد: 
کار�ور�شن منی مہ�ا � جا�ض وا� سہولت م��ضوں � د�کھ بھال � وا�ستہ تمام ف�سوں � جمع کر�ض � اصولوں ایچ ا�م ایچ ہاسپڻلس  

�شن  ) اور م��ض، ضامن، اور ہسپتالوں صارف خدمت اور رجس�ٹ � شناخت کرنا (اس مقام � "ہسپتالوں" � نام � جانا جاتا ��
ض تعامل � کارروائیوں � شن ۔� عملہ � مابنی  اخت کرنا ��

 جبکہ ہسپتال � شہرت برقرار ر�� 
گ

ا ہو�ض � نتی�ب منی ہسپتالوں � محصوالت � وصو� منی �کسان�ت ہو� اس پال�� پر عمل پ�ی
ورت ہویت  وری د�کھ بھال � �ض ا ہو�ض � نتی�ب منی اہل م��ضوں، جنہنی ا�مرجن� �ا طیب لحاظ � �ض ۔ اس پال�� پر عمل پ�ی

گ
�

، � ل�ی  ، اور وە ط��قہ کار جن � ذر�� یہ م��ض ما� امداد � درخواست  ��
گ

دست�اب ما� امداد � اخت�ارات منی ب� بڑھوتری ہو�
 کر سک�ت ہنی کا خا�ہ ب� ب�ض گا۔

 خدمت � نقد وصولیوں کو بڑھا�ض پر توجہ 
گ

، پ�ش� ، ق�مت � شفاف�ت کو بڑھا�ض ، ہمار� م��ضوں � ساتھ ابالغ کو بہ�ت بنا�ض
گ

ہو�
وری معلومات فراہم کر � م��ض / عوام �  اور نما�اں طور پر  ہمار� م��ضوں کو ان � د�کھ بھال � ق�مت سمجھ�ض � ل�ی �ض
ان کا احاطہ کر�ض � ل�ی   کہ برادری � تمام مم�ب

گ
۔ اس � عالوە، ہسپتالوں � پرزور کوشش ہو�

گ
تعلقات کو بہ�ت بنا�ض پر توجہ ہو�

۔رسا ز�ادە � ز�ادە  یئ فراہم کر � ہسپتال � خدمات � رسایئ کو بڑھا�ا جا�ئ

 ایچ ا�م ایچ ہسپتال کار�ور�شن: 
 ، ، سین�ٹ ، ہ�کینسک یونیورسیٹ م�ڈ�کل سین�ٹ ایچ ا�م ایچ ہسپتال کار�ور�شن (ہسپتال � طیب مرا�ز منی ب�شور م�ڈ�کل سین�ٹ

، ر�ورو  ض �ب م�ڈ�کل سین�ٹ ، ر���نٹ � � پال�س�ڈس م�ڈ�کل سین�ٹ �و م�ڈ�کل سین�ٹ اور جنویب اوشن م�ڈ�کل سین�ٹ شامل ہنی ) �ض معا�ش
۔ ما� امداد � بہت � اخت�ارات سم�ت مناسب  ور�ات کو پورا کر�ض � ل�ی ا�ک مقصد قائم ک�ا �� جس � وە خدمت کریت �� طیب �ض

۔ ایچ ا�م ایچ ہسپتال  سا�ھ اور وصو� � پروڻوکولز � ل�ئ پرعزم ما� پال�� ہسپتال مقصد � ل�ی  نازک حالت منی اہم اور بن�ادی ��
کار�ور�شن ا�مرجن� اور ڻروما � خدمات � عالوە مہ�ا � جا�ض وا� خدمات � قبل اپ�ض م��ضوں کو ما� ذمہ داری کا اظہار کر � 

ایت نگہداشت، یپ ق�متوں منی شفاف�ت � پال�� برقرار رکھ� گا۔ پال�� ہم�شہ اپ�ض م��ضوں � ما� حالت  اور خ�ی
گ

ام کر� � وں کا اح�ت
۔160، فصل 1992ا�ل 

گ
 � ز�ر انتظام قابل اطالق نیو جر� � قانون � مطابق اس منی شامل افراد � عظمت کو برقرار رکھ�ی �

حالتوں � حامل اشخاص ) � مطابق، ا�مرجن� طیب EMTALAا�مرجن� طیب اور فعال مزدور ا�کٹ (1986براە کرم نوٹ ک��ں کہ 
 اور مستحکم بنا�ا جا�ئ گا۔ اس ط�ح � خدمات منی تاخ�ی نہنی 

گ
 � استطاعت � قطع نظر اسک��ننگ � جا�ئ �

گ
� ان � ادائ��

، ل�کن   � متعلق استفسارات اس منی شامل ہنی
گ

، ان کا انکار نہنی ک�ا جا�ئ گا، �ا بصورت د�گر ک� ب� وجہ � اہل، ادائ��
گ

اس ہو�
۔ انتظامیہ پالی��  ) مالحظہ EMTALA، م��ض � منتق� اور ا�مرجن� طیب عالج اور فعال مزدور ا�کٹ (1-558تک محدود نہنی ��

 ک��ں۔
  



 م��ض � عام آبادی -وصول�اں  پیشگی ۔1

 پال��: 

ض   کا حصہ" کا تعنی
گ

"خود ادائ�� ، ب�مہ شدە م��ضوں � ل�ی ض ک�ی جا�ض � اس پال�� � مقصد � ل�ی  کر�ض وا� � طرف � تعنی
گ

ادائ��
۔"خود ادائ�� کا حصہ برا�ئ غ�ی  بعد تمام ا�اؤنٹس � ل�ی م��ض (اور / �ا ضامن) � طرف � واجب االدا رقم � طور پر ک�ا جاتا ��

ح � طور پر ک�ا جاتا  ض ہماری ہمدردی � ساتھ د�کھ بھال � �ش ۔"سہولت" � اصطالح �  ب�مہ شدە م��ض" � اصطالح کا تعنی ��
۔"ال�ت کا حصہ" � مراد ب�مۀ  مراد "اس سہولت � استعمال" � ق�متنی ہنی اور نہ کہ طب�ب � دف�ت �ا حک�م � ف�س � ق�متنی ہنی

۔  � رقم ��
گ

کہ ادائ�� کہ، مش�ت  مش�ت

 � اہل�ت ہ
گ

: عام طور پر، م��ض اور / �ا ضامن کو مندرجہ ذ�ل حاالت منی خود ادائ��
گ

 و�
A. ۔  م��ض � پاس صحت � د�کھ بھال مورد تحفظ برا�ئ سہولت � خدمات نہنی ��
B.  � اس 

گ
، تاہم وە خدمت جو مہ�ا � جا�ئ � م��ض � پاس صحت � د�کھ بھال مورد تحفظ برا�ئ سہولت � خدمات ��

۔  صحت � د�کھ بھال مورد تحفظ (جی� کاسمیڻک �جری) � ذر�� ب�مہ نہنی ک�ا گ�ا ��
C. ض ک�ا جاتا �� م ، تاہم صحت � د�کھ بھال مورد تحفظ � تصدیق پر، یہ تعنی ��ض � صحت � د�کھ بھال مورد تحفظ ��

۔ کہ، �ا مہ�ا �  کہ م��ض � پاس ال�ت � ح� � رقم واجب االدا ہویت �� ، قابل اطالق ب�مۀ مش�ت یہ رقم ساالنہ کڻویت
کہ ادائ� ۔جا�ض وا� سہولت � خدمات برا�ئ مش�ت  � شکل ہو سکیت ��
گ

� 
D.  ۔ جب( کت نہنی کرتا �� م��ض � ل�ی ن�ٹ ورک � باہر خدمات � ل�ی جرمانہ �� (ہسپتال مخصوص ن�ٹ ورک � ل�ی �ش

کویئ م��ض ن�ٹ ورک � باہر سہولت اور / �ا حک�م � ذر�� عالج کراتا �� تو یہ جرمانہ ادا کر�ض وا� � طرف � عائد ک�ا 
۔ جرمانہ  م��ضوں � ہسپتال � مورد تحفظ � بن�اد پر مختلف ہوگا۔ ن�ٹ ورک � باہر صحت � د�کھ بھال � جاتا ��

، ہسپتال م��ضوں کو انکشاف کر�ی گا کہ آ�ا م��ض � صحت � متعلق فوائد �  خدمات � شفاف�ت کو بڑھا�ض � ل�ی
؛  ون ن�ٹ ورک �� م��ضوں کو مشورە دے گا کہ، ا�ر سہولت ن�ٹ منصو�ب � سلس� منی سہولت درون ن�ٹ ورک �� �ا ب�ی

ورک � اندر �� تو م��ض کو عام طور پر درون ن�ٹ ورک � ط��قہ کار پر ال�و ہو�ض وا� اخراجات � عالوە ج�ب � کویئ 
ون ن�ٹ ورک فراہم کنندە ک ۔ اال یہ کہ م��ض جان بوجھ کر، رضا�ارانہ طور پر، اور خاص طور پر ب�ی

گ
� 

گ
و ق�مت نہنی ل�

ون  ون ن�ٹ ورک �� تو م��ض کو ب�ی ؛ م��ضوں کو مطلع کر� گا کہ،ا�ر سہولت ب�ی خدمات فراہم کر�ض � ل�ی منتخب کرتا ��
۔

گ
 ن�ٹ ورک � سہولت پر فراہم کردە صحت � د�کھ بھال � خدمات پر ال�و ہو�ض وای ما� ذمہ داری حاصل ہو�

E.   ،بھر) � ل�ئ اپیض صحت � م��ض �ض موجودە فائدە � دوران�ی (فائدە کا سال 
گ

ک�لنڈر کا سال اور / �ا ز�ادە � ز�ادە زند�
۔  د�کھ بھال � کور�ــــج ختم کر دی ��

 � 
گ

ض کر�ض اور / �ا خود � ادائ�� ا�ر ک� م��ض / ضامن � پاس صحت � د�کھ بھال مورد تحفظ � سہولت �� تو ا� تعںی
: ب�لینس � وصو� � ل�ی مندرجہ ذ�ل ر�نما ہدا�ا  ت استعمال کرنا چاہ�ی

A.  منی شفاخانہ منی داخل م��ض �  2018 - شفاخانہ مںی داخل م��ض � د�کھ بھال مںی کڻویت
۔ 1,340.00د�کھ بھال منی کڻویت $ �� 

B. کہ ب�مہ  شفاخانہ � باہر م��ض � د�کھ بھال کا مش�ت
، ہسپتال اے یپ �  کہ ب�مہ � رقم وصول ا�ر م��ض �ض ثانوی ب�مہ � تحفظ نہنی کرا�ا ��  � نظام االوقات � مطابق مش�ت

گ
ادائ��

۔ ا�ر فراہم � جا�ض وا� خدمت اے یپ � فہرست منی  کہ ب�مہ" � کالم منی د�ک� جا سکیت �� ۔ صحیح رقم "مش�ت � جایض چاہ�ی
، تو فراہم � جا�ض وا� خدمت � بن�اد پر موزوں د�کھ بھال � ف�س � نظام  االوقات مالحظہ ک��ں (بحا� طب ، نہنی ملیت ��

ە)۔ ، طیب ل�ب، ذ�اب�طس � تعل�م وغ�ی  م�موگرامز ، ا�م آیئ � یو / اے ا�م یب

۔ ا�ر قرض ز�ادە �� تو م��ض کو ب�لینس � ل�ی بل  براە کرم فائدە لی�ض وا� کو مشورە دیں کہ یہ ج�ب � عالوە ا�ک تخمییض خ�چ ��
۔د�ا جا�ئ گا۔ ا�ر یہ وصول کردە 

گ
 رقم � کم �� تو م��ض کو زائد رقم لوڻایئ جا�ئ �

 



.Cطئب امداد 
۔ ب�مہ � طیب امداد �  عام طور پر، ب�مہ شدە خدمات � ل�ی ج�ب � باہر اخراجات کا کویئ وصول کنندە / م��ض نہنی ہوتا ��

کہ ب�مہ اور / �ا غ�ی مورد تحفظ خدمت � ل�ی ج�ب �  ح � بن�اد پر، تاہم، مش�ت ۔�ش  باہر اخراجات ہو سک�ت ہنی

.Dن�ال کراس اور ن�ال ش�لڈ ب�مہ 
ر�ئل ڻائم اہل�ت �ا ادا  -برق�ایت انداز منی توثیق کر � م��ض � ذمہ داری �ا ج�ب � باہر خ�چ / ق�مت � تصدیق ک��ں (آر یٹ ای 

کنندە و�ب سائٹ) �ا ن�ال کراس � رابطہ کرنا۔ ا�ر م��ض � ذمہ داری اور / �ا غ�ی ب�مہ شدە خدمت �� تو  تصدیق ک��ں۔ ال�ت � 
 � رقم � آر یٹ ای اہل�ت �  (”ETC“) ا�مرجن� ڻروما سین�ٹ ک��ں اور م��ض کو مطلع ک��ں۔   ح� � رقم حاصل

گ
کہ ادائ�� مش�ت

توثیق � ذر�� �ا ادا کنندە � و�ب سائٹ تک رسایئ کر � تصدیق ک��ں۔ ا�ر آر یٹ ای �ا ادا کنندە � و�ب سائٹ � ذر�� توثیق نہنی 
 

گ
کہ ادائ�� ، تو مش�ت ۔ آخری راس�ت � طور پر ، مماثل ادا کنندە   کر سک�ت ہنی � رقم م��ض � ب�مہ شناخیت کارڈ پر د�ک� جا سکیت ��

 ۔� براە راست رابطہ ک��ں

.E تجاریت اور منظم نگہداشت � ادا کنندگان 
ای �ا ادا کنندە � و�ب سائٹ) برق�ایت انداز منی توثیق کر � م��ض � ذمہ داری �ا ج�ب � باہر خ�چ / ق�مت � تصدیق ک��ں (آر یٹ 

�ا ادا کنندە � رابطہ کرنا۔ ا�ر م��ض � ذمہ داری اور / �ا غ�ی ب�مہ شدە خدمت �� تو  تصدیق ک��ں۔ ال�ت � ح� � رقم حاصل 
 � رقم � تصدیق آر یٹ ای اہلییت توثیق � ذر�� �ا ادا کن

گ
کہ ادائ�� ندە � و�ب سائٹ ک��ں اور م��ض کو مطلع ک��ں۔ ای یٹ � مش�ت

 � 
گ

کہ ادائ�� ، تو مش�ت ۔ ا�ر آر یٹ ای �ا ادا کنندە � و�ب سائٹ � ذر�� توثیق نہنی کر سک�ت ہنی رقم تک رسایئ � ذر�� � جایض چاہ�ی
۔ آخری راس�ت � طور پر ، مماثل ادا کنندە � براە راست رابطہ ک��ں۔  م��ض � ب�مہ شناخیت کارڈ پر د�ک� جا سکیت ��

(ش�ڈول  م��ضشفاخانہ � باہر �  مںی  �س�ت  ا�ک اور �جری دن � ا�ک ، داخ� انتخایب �  م��ضشفاخانہ مںی داخل .1
 دورو�) کردە

 a. وضاحت � جایض چاہ�ی  پر طور � ما� وا� �ا بغ�ی ا�شور�س وا� م��ضوں  ا�شور�س: 
i. �؛� پہ� �ا اس تار�ــــخ  تار�ــــخ � جانچ � پہ� � داخ  �ا منی
ii.  ض  � کار ط��قہ ب�ب ، 12:00بال�ل ڻھ�ک دو�ہر  دن کارو�اری (3) پہ� تنی

 کا عالوە تمام اخراجات  � م��ضوں � ج�ب تمام توثیق، � واضح" � مراد ا�شور�س  معا�ش طور پر /  پر طور "ما�
وری تمام اور مجموعہ ، اور / �ا � �ڻ�فک�ٹ پری �ض وا�  ا�شور�سوا� جاتہ�۔ حوالہ ل�ئ  � م��ضوں ان ا�شور�س وا� کام�ایب

، ج�ب � عالوە اخراجات مںی مورد تحفظ � خارج تمام ال�توں (غ�ی مورد تحفظ � ط��قہ کار) سم�ت کڻوت�اں،  لوگوں � ل�ی
کہ ا�شور�س، اور �ک مش�ت ۔بغ�ی  � تنخواە �ش ، � ا�شور�س  وا� لوگوں رقوم شامل ہو سکئت ہںی  وە اخراجاتعال  � ج�ب ل�ئ

ح � بھال د�کھ � شفقت کار�ور�شن ہسپتالوں ایچ ا�م ایچ ۔ � �ش وط ہںی  ساتھ م�ش

، نہنی  صاف اندر � ف��م � وقت کردە ب�ان پر طور ما� م��ض کویئ  ا�ر  برا�ئ �وس ای��ا کو مطلع منتظم �ا ڈائ��ک�ٹ  طیب  تو ��
ورت طیب  � حالت � م��ض کار / جان � متعلق  ط��قہ بعد � اس جا�ئ گا اور ک�ا ض  پر طور � �ض  .ک�ا جا�ئ گا تعنی

 b. قبل از داخلہ 
�شن � پہ� � خدمات انتخایب  تمام کار�ور�شن ہاسپڻل ایچ ا�م ایچ تو ہو ممکن جب ۔ کر� رجس�ٹ

گ
�  

گ
 ط��قہ � ادائ��

، جایض  � پہ� � ہو�ض  داخل کو م��ض شناخت � کار  شامل ب� ب�لنس بقا�ا اور ح� � تنخواە خود منی  اس چاہ�ئ
۔ ورت ا�ر ہوگا۔ پہ� � کار ط��قہ شدە � � م��ض �شخ�ص ما� ہنی  � II (E) س�کشن منی  پال�� اس ، تو ہو �ض

وع   وا� ہو�ض  �ش
گ

 گا۔ جا�ئ  کر ل�ا حاصل معاہدە ما� ا�ک پہ� � کار ط��قہ شدە � � م��ض مبیض  پر متبادالت  � ادائ��

 شفاخانہ کے باہر کے مریض کی انتخابی سیلف پے .2
ض  � عمل اس کو م��ضوں بغ�ی  � اس �ا ساتھ � ا�شور�س  پر طور ما� بعد � ب�ب  12 دو�ہر ، پہ� دن کارو�اری (3) دن تنی

 ہوگا۔ کرنا صاف

 کرنا جمع کا اخراجات تمام وا� آ�ض  � باہر ل�ئ  � م��ضوں تمام ، تصدیق ا�شور�س مراد صاف"� پر طور "ما� اصطالح
وری تمام ل�ئ  � م��ضوں ا�شور�س اور ۔ فراہ� � جات حوالہ �ا / اور اجازت ، �ڻ�ف�ک�شن پری �ض  � والوں ا�شور�س ��



کہ کڻوتیوں، مںی  اخراجات وا� ہو�ض  باہر � ج�ب ، ل�ی  �ک ، اور ا�شور�س مش�ت  تمام وە ساتھ ساتھ � رقم � تنخواە �ش
۔ خارج � کار) ط��قہ شدە احاطہ (غ�ی  کور�ــــج جو ہںی  ہو سک�ت  شامل اخراجات ، � افراد وا� ہو�ض  نہ ا�شور�س ہںی  ل�ئ

وط ر�ٹ کی�ئ  کار�ور�شن ہاسپڻلس ایچ ا�م ایج  اخراجات باہر � ج�ب ۔ � ساتھ م�ش  ہںی

 � ای��ا �وس �ا ڈائ��ک�ٹ  کلین�کل ، تو ��  جاتا ک�ا نہنی  صاف اندر � ف��م ڻائم کردە ب�ان پر طور معا�ش  کو م��ض ک� ا�ر
��ٹ  ۔ ک��ں عزم پر طور فوری � حالت � م��ض متعلق � ڻ�سٹ / کار ط��قہ اس منی  بعد اور گا جا�ئ  ک�ا مطلع کو ا�ڈمنس�ٹ

گ
� 

 � داخ� � م��ضوں کا فائدە ا�� توثیق اور اہل�ت  داخ� راست براە / منتق� / داخ� � م��ضوں داخل پر طور فوری .3
  وقت

گ
۔ داخل پر طور � داخ� راست براە منتقل�اں �ا ، پر طور فوری منی  کار�ور�شن ایچ ا�م ایچ ہاسپڻل جو ہو�  ہنی

 �) یٹ  (ای ن�ٹ یس ڻروما ایمرجنسی .4
  ما� ب� ک�

گ
 اور جانچ کو حالت طیب  � م��ض کار�ور�شن ہاسپڻل ایچ ا�م ایچ پہ� � کر�ض  خ�ال تبادلہ پر انتظامات � ادائ��

۔ رکھ� جاری عالج کا ان
گ

۔ کر� نہنی  انکار � خدمات منی  ای یٹ � کار�ور�شن � ہسپتالوں ایچ ا�م ایچ �
گ

 � معالج � م��ض �
 جمع داری ذمہ � ج�ب � باہر � م��ض ، بعد � کر�ض  تصدیق � مل�ض  منظوری اور استحکام ، اسک��ننگ � م��ض � طرف
 گا۔ جا�ئ  ک�ا رابطہ منی  کوشش � کر�ض 

  � پاریٹ  ت��ی اور م�ڈ�ک�ڈ ، م�ڈ�کی�ئ  ، کار�ور�شن ہاسپڻلس ایچ ا�م ایچ بعد � توثیق � اہل�ت
گ

 سم�ت والوں کر�ض  ادائ��
۔ ال�ئ  بل کا کور�ــــج تمام � بھال د�کھ � صحت

گ
� 

 �ض د�کھ بھال � معاہدے مخصوص کار�ور�شن ہاسپڻلس ایچ ا�م ایچ وا� م��ض ا�شور�س - معاہدے � نگہداشت منظم  .5
۔ ک�ی  انتظامات   � پاریٹ  ت��ی داری ذمہ � م��ض ہنی

گ
۔ جا�ئ  � � ذر�عہ � کنندە ادائ��

گ
 � دہندگان حساب کا رقم � ڈالر �

ح � معاہدە شدە معاہدە ساتھ  گا۔ جا�ئ  ک�ا ہو�ئ  کر�ت  استعمال کا �ش

، براە � معلومات م��د مںی  سلس� � تعم�ل اور عمل � کر�ض  جمع � (6) (r) 501§ کوڈ محصوالت  داخلہ  کرم ل�ی
� � م��ضوں � اسپتالوں  � رابطہ ک��ں۔ A ضم�مہ مںی  پال�� اس ل�ئ  � الئن ڻائم � ذخ�ی

II.  �پال�� �امداد   ما 

 پال�� � امداد ما� ، 1846پال�� انتظا� کرم براە ،ل�ی  � مقدمات متعلق � عالج � م��ضوں طیب امداد وا�  �ا بچوں اہل
ایت د�کھ بھال / بچوں(  ۔� رابطہ ک��ں )میب امداد /  بھال د�کھ � خ�ی

۔ نہنی  تحت � پال�� اس خدمات تمام کردە فراہم اندر � سہول�ات � اسپتالوں کہ ک��ں نوٹ کرم براە  ذر�عہ � محکمہ آئنی
 پر طور طیب  �ا ہنگا� اندر � سہولت � ہسپتال جو ک��ں رج�ع � یب  اپینڈکس کرم براە ل�ئ  � فہرست � والوں کر�ض  فراہم

وری ۔ کر�ت  فراہم خدمات � بھال د�کھ � صحت �ض  اس کنندە فراہم � کون کون کہ ��  گ�ا ک�ا واضح یہ منی  ضم�مہ اس ہنی
۔ کون اور ہنی  آ�ت  تحت � پال�� ورت ا�ر اور گا جا�ئ  ل�ا جائزە کا ما� سہ منی  فہرست � وا� کر�ض  فراہم نہنی  اپ ا� تو ہو �ض

 گا۔ جا�ئ  ک�ا ڈ�ٹ

A. ہوتا اطالق کا چھوٹ � کی�ئ  ہمدردی پر ا�اؤنٹ ک� جب پال�� � چھوٹ � بھال د�کھ � شفقت مںی  ہسپتالوں 
�شینٹ رقم وا� جا�ض  � معاوضہ ، تو ��  �منٹ ��  س�لف پ�شینٹ آؤٹ اور ان�پ ۔ جا�ئ  � پر بن�اد � ر�ٹ کی�ئ  کم�پ

گ
 � م��ضوں �

ح � بھال د�کھ � ہمدردی ح � ڈی آر �ب  م�ڈ�کی�ئ  ل�ئ  � سال موجودە �ش ۔ �ش ح � بھال د�کھ � شفقت �شینٹ آؤٹ ہنی  �ش
ح � � یپ  اے م�ڈ�کی�ئ  ح � ش�ڈول � ف�س م�ڈ�کی�ئ  �ا مرتبہ دو �ش  خدمت گیئ  � پ�ش جو ��  ہویت  پر بن�اد � مرتبہ دو �ش

۔ منح� پر حنی  آخری یہ ***�� ۔ �ش  اہل FAP ب� ک� ، تاہم ، گا جا�ئ  ک�ا نہںی  اطالق کا رعایتوں م��د پر نرخوں ان ہنی
") ( رقم وا� جا�ض  � بل پر طور عام � فرد ض  مںی  بعد("اے �ب یب  گا۔ جا�ئ  ک�ا نہںی  وصول ز�ادە �) کردە متعںی

B. پال�� 15 رعایئت  �  ر�است جر� نیو 
ہمار� ہویت  واقع ک� منی  آمدیض  خاندایض  � جن � م��ضوں وا� ہو�ض  نہ ب�مار ، مؤثر � 2/4/09 �یٹ  موجودە ��  کی�ئ  چ�ی
۔ جائنی  ک�ی  اسک��ن خطوط ر�نما غ��ت ف�ڈرل ٪500  اور   300٪ ہو�ئ  کر�ت  استعمال کا عمل � اسک��ننگ

گ
 ہو اہل بار ا�ک �



  بن�ادی ، بعد � جا�ض 
گ

 15  اسٹ�ٹ جر� نیو انپشینٹ ک��ں۔ ترم�م منی  "کی�ئ  15 اسٹ�ٹ جر� نیو" - "Q76" کو کنندە ادائ��
ح � کی�ئ  ح � �ب  آر ڈی م�ڈ�کی�ئ  ل�ئ  � سال موجودە �ش ۔ �ش ح � کی�ئ  15 اسٹ�ٹ جر� نیو �شینٹ آؤٹ ہنی  اے میب امداد  �ش

ح � � یپ  ح � ش�ڈول � ف�س طیب امداد � �ا  ٪115  اوقات �ش  خدمت گیئ  � پ�ش جو ��  ہویت  مبیض  ٪ پر 115مطابق � �ش
۔ منح� پر �� 

)  اور ، نقائص ، (کڻوتیوں ب�لنس ا�شور�س
گ

کہ ادائ��   نہنی  تک ک�اس وقت  منی  ��  س�لف بعد � مش�ت
گ

 م��ض کہ تک جب ، ہو�
۔ ہوتا نہنی  اہل تحت � پال�� اس �� 

C.  رقم وا� جا�ض  � بل پر طور عمومی (" وری پر طور طئب  د�گر �ا ا�مرجن� ("اے �ب یب  کتاب حساب ل�ئ  � بھال د�کھ �ض
وری پر طور طیب  د�گر �ا حال صورت ہنگا� ، مطابق � (5) (r) 501§ کوڈ � محصول اندرویض   ، منی  صورت � بھال د�کھ �ض

 بھال د�کھ � ط�ح اس � جس گا جا�ئ  ل�ا نہنی  معاوضہ ز�ادە � وا� ب�مہ اس � م��ضوں اہل � مدد ما� تحت � پال�� اس
۔ جا�ئ  �

گ
� 

وری پر طور د�گر طیب  �ا صورتحال ہنگا� ل�ئ  � جس فرد واال جا�ض  د�ا قرار اہل ل�ئ  � معاونت ما� ورت � بھال د�کھ �ض  �ض
 :گا جا�ئ  ک�ا وصول کم � اس ��  ہویت 

۔ گیئ  � درج (B) - (A) (II) س�کشن �ض  کہ جتیض  رقم مذکورە .1  �ا ��
ی۔ .2 ب جی   اے 

 ب�ک ل�ئ  � کاروں ب�مہ صحت ن�ب  عالوە � خدمت � یب  �ب  اے سین�ٹ  م�ڈ�کل پال�سڈ�س اور سن�ٹ  م�ڈ�کل یونیورسیٹ  ہ�کنس�ک
۔ جایت  � حساب � استعمال � ف�س م�ڈ�کی�ئ  ب�ک  بال تفص�ل � کار ط��قہ � کتاب حساب اور ف�صد ذ�ل مندرجہ ��

۔ جاسکیت  � حاصل کر� درخواست پر طور تح��ری معاوضہ  :ہنی  ذ�ل مندرجہ صد �ض  اے �ب یب  موجودە ��
 %26 : شفاخانہ منی داخل م��ض .1
 %32 : شفاخانہ � باہر م��ض .2
 ER: 22%  شفاخانہ � باہر م��ض .3

ض  سدرن ، سن�ٹ  م�ڈ�کل و�و ر�ور ، سین�ٹ  م�ڈ�کل اوق�انوس ، سین�ٹ  م�ڈ�کل یونیورسیٹ  ساحل جر�  ب�شور ، سین�ٹ  م�ڈ�کل اوشنی
  ممکنہ کو یب  �ب  اے سین�ٹ  م�ڈ�کل �ب  رارڻن اور ، سن�ٹ  م�ڈ�کل

گ
 اور ��  جاتا ک�ا حساب کر ال کار برو�ئ  کو کار ط��قہ � ادائ��

حوں � خدمت ۔ برابر � ف�س م�ڈ�کی�ئ  ل�ئ  � �ش �� 

D.  فارم � ادائیگی 
  اسپتال

گ
 : ��  کرتا قبول کو اقسام ذ�ل مندرجہ � ادائ��

 نقد .1
 آرڈر میض  .2
�س ام��کن ، کارڈ ماس�ٹ  ، و�زا -کارڈ ک��ڈٹ منتخب .3  ک��ں در�افت ، ا�کس�پ
 کارڈز ڈیبٹ ساتھ � لوگو کارڈ ماس�ٹ  �ا و�زا .4
 چ�ک بینک .5
 چ�ک ذایت  .6
 ڻرا�سفر وائر .7

E.  ۔ ہو سک�ت  � معاہدے ما� پر درخواست کا منص��ہ معاہدے ما� � ہسپتالوں  � اس اور ��  جانا ل�ا ڈپازٹ کم � کم ہنی
۔ جاسکتا رکھا پر پالن قسط پا� � سود ب�لنس بعد �� 

  



F. امداد  ما� معاہدے ما� ل�ئ  � کھاتوں وا� ب�لنس بقا�ا 
گ

وع انتظامات تمام ہو�ئ  کر�ت  استعمال کا فارم � ادائ��  کردی�ئ  �ش
۔ جائنی 

گ
 :��  کرنا تقس�م ذ�ل مندرجہ کو فارموں مکمل تمام �

۔ جایت  پاس � م��ض کایپ  ا�ک تو گیئ  � درخواست ا�ر- (شفاخانہ سے باہر کے مریض کے مالی معاہده، انگریزی)  ��
(شفاخانہ سے باہر کے مریض کے مالی معاہده، اور  مریض کے مالی معاہده، ہسپانوی)(شفاخانہ سے باہر کے 

 انگریزی) (شفاخانہ سے باہر کے مریض کے مالی معاہده، ہسپانوی یا کوریائی)

 م��ض / ضامن � ذر�� پر  طور مکمل پر معاہدے مال�ایت 
ض  ذ�ل مندرجہ منی  معاہدے۔ گا  جا�ئ  ل�ا جائزە  ہو  ظاہر س�کش�ض

گ
 :ں �

  کہ ہوں کرتا �سل�م منی "
گ

 ا�م ایچ ا�م نت�جہ کا نا�ا� منی  کر�ض  پورا کو دار�وں ذمہ مطابق � وضاحت � منصو�ب  � ادائ��
ا ذر�عہ � کار�ور�شن ہاسپڻل  گ�ا د�ا دے قرار غلط کو معاہدے اس ا�ر کہ ہوں مانتا ب� یہ منی  گا۔ بھی�ب  پر کر�ض  ا�ڻھا ا�اؤنٹ م�ی

حنی  � چھوٹ ب� کویئ  وا� جا�ض  � اتفاق پر اس ، تو ��    آجائنی  وا�س پر معاو�ض  پور� �ش
گ

�شن "، اور" �  تمام وقت � رجس�ٹ
۔ جاسکیت  الیئ  تبد�� منی  اس اور ��  ہوتا مبیض  پر معال�ب  عالج � معالج وە اور ��  جاتا لگا�ا تخمینہ کا معاوضوں  کرم براە ��

 گا۔ جا�ئ  ک�ا نہنی  وصول ز�ادە � یب  �ب  اے کو فرد اہل � یپ  اے ا�ف ب� ک� کہ ک��ں نوٹ

G. �ایت د�کھ بھال جر� نیو - پروگرامکا  تعاون ما  طئب امداد �ا خ�ی
ح � بھال د�کھ � شفقت منی  اسپتالوں جو م��ض تمام وە  پاس � مش�ی  ما� ا�ک پر طور ابتدایئ  ہنی  قا� � کر�ض  ادا �ش

 � یونٹ اسسڻنس فنا�شل کو م��ض ، تو ��  قا� � کر�ض  صاف پر طور ما� کو م��ض کو�سلر فنا�شل ا�ر گا۔ جا�ئ  بھ�جا
ض  کا بات اس یونٹ گا۔ یہ جا�ئ  د�ا بھیج پاس ۔ �ا ��  اہل ل�ئ  � پروگرام حقدار ب� ک� م��ض آ�ا کہ گا کر� تعنی  نہنی

H.  ض  ): م��ضوں مل� غ�ی (پال�� � م��ضوں االقوا� بںی
ض  مںی  ہسپتالوں  : تع��ف � م��ضوں االقوا� بںی

ون وقت اس جو م��ض ا��  مںی  کار�ور�شن �ی ایچ ا�م ایچ ہسپتالل � خدمات خصو� جو اور ہںی  مق�ممںی  مل� ب�ی
۔ ر��  کر  سفر کا متحدە ر�استہا�ئ  ل�ئ  � معالجہ عالج ، گئئ  دی ترت�ب � پہ� خدمات یہ ہںی  ب�ان مںی  پال�� اسیہ  اور ہںی
وط دفعات � تعاون ما� کردە  ۔ہںی  نہںی � ساتھ م�ش

ض  تمام وە ون ل�ئ  � کر�ض  حاصل عالج طیب  شدە بندو�ست � پہ� جو م��ض االقوا� بنی  کا آ�ض  منی  اسپتالوں � ممال� ب�ی
  � معاوضہ ل�ئ  � خدمات ان ہنی  کر�ت  بندو�ست

گ
ح � منظوری � ادائ��   م� �ش

گ
 :نہنی  محدود تک ان ل�کن ، �

 قلب امراض •
 اعضا کے منتقلی کے پروگرام •
 ِعلِم َسلعات •
 ِعلِم تقویُم االعضا •
 کار قہیکے طر یورولوجی •

 � تار )سم�ت # فون ڻرا�سفر وائر( فنڈز  ل�ئ  � احاطہ � عالج وقت اس ، گا جا�ئ  ک�ا مقرر ل�ئ  � دوروں ان کو م��ضوں ان
 کرنا پہ� دن کارو�اری (5) پانچ ڻرا�سفر وائر � فنڈز قبل � دور� � ہسپتالوں � م��ضوں گا۔ جا�ئ  ک�ا انتظام کا منتق�
۔   استعمال از قبل چاہ�ئ

گ
۔ جا�ئ  � وا�� � ح� ب� ک� � ادائ��

گ
� 

III. �دینا درخواست امداد � ما 
 

a.  ز�انںی  دست�اب 
یپلیکیشن ، پی اے ایف کا سنڻر میڈیکل  اور میں انگریزی") ایس ایل پی(" خالصہ کا زبان ساده اور ا

 جو") پی ای ایل("ہے دستیاب میں زبان بنیادی کی آبادی والی رکھنے مہارت محدود میں انگریزی
فراد ہزار ایک ا کم سے ا  ویب کی سپتالوںہ دستاویزات یہا۔ ایری سروس ہے۔ ٪5  بنیادی کا ہسپتال ی

 ہیں۔ دستیاب بھی پر موقع کے درخواست اور سائٹ
 

b.  ک��ں پرنٹ اور د�کھںی  معلومات پر سائٹ و�ب � ہسپتالوں 
 :��  سکتا د�کھ الئن آن معلومات منی  بار� �امداد  ما� پر  سائٹ و�ب ذ�ل درج ٹ: ہر کویئ سائ و�ب

https://www.hackensackmeridianhealth.org/ 

https://www.hackensackmeridianhealth.org/
https://www.hackensackmeridianhealth.org/


 
c.  درخواست 
۔ کاغذ سکتا دے درخواست ل�ئ  � مدد ما� کر بھر کو کایپ  کاغذی � درخواست فرد ا�ک  ذ�ل مندرجہ درخواست � ��

 : ��  دست�اب مفت ذر�عہ � ا�ک ک� � منی  ط��قوں
a)  کے کر درخواست کی کاپی کاغذی کی درخواست کی دامدا مالی اور کر لکھ خط پر پتے ذیل مندرجہ  :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)  :مندرجہ  ،) 4:00تا شام  8:00بذات خود شعبۂ مالی امداد کی طرف سے روک کر (پیر تا جمعہ صبح  بذات خود

 ذیل پتے پر دستیاب 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,  
• 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)مالی امداد کے شعبہ سے بذریعہ فون HUMC, (201) 854-5092 PMC, 
  دیگر تمام مقامات پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ 7080-902 (732) یا

d.   :درخواست دی�ض � مدت 
 کر�ض  فراہم اسٹیڻمنٹ بلنگ پہال بعد � مادە وا� ہو�ض  خارج ل�ئ  � دی�ض  درخواست ل�ئ  � اعانت ما� پاس � فرد ک�

۔ ہو�ت  سال دو � تار�ــــخ �  ک�ا مطلع کو دہندگان درخواست ل�کن ، ��  جاتا ک�ا نہنی  غور پر درخواستوں نامکمل ہنی
۔ جاتا ک�ا فراہم موقع کا کر�ض  پ�ش معلومات / دستاو�زات گمشدە انہنی  اور ��  جاتا �� 

e.  درخواستںی  شدە مکمل: 
 � بلنگ ،پ�ت پر رابطہ ک��ن باال مذکورە( ک��ں م�ل ای نی درخواست مکمل تمام کو ڈیپارڻمنٹ اسسڻنس ما�  کرم براە

 ک�ا استعمال کا   ڈیڻا کردە فراہم ذر�عہ  � دہندە درخواست ل�ئ  � منظوری � امداد ما� �ف  ��  درج ب� پر ب�انات
 گا۔ جا�ئ 

باہر شفاخانہ �  اور م��ضشفاخانہ �  – الئن ڻائم ل�ئ  � وصو� � م��ضوں کار�ور�شن ہاسپڻلس ایج ا�م ایچ  :A ضم�مہ
 � ل�ی خدمات دونوں � م��ض

  ل�ئ  � خدمات وا� جا�ض  � مہ�ا منی  اسپتالوں بعد � کارروایئ  پر دعو� � ا�شور�س
گ

 ک�ی  فراہم ب�انات منی  بار� � ادائ��
۔ جا�ت   :ہنی  شامل ذ�ل مندرجہ منی  توازن بعد � ا�شور�س ہنی

  خود .1
گ

 م��ض)وا�ض  ب�مہ (بغ�ی  ادائ��

https://www.bing.com/local?lid=YN873x135126616&id=YN873x135126616&q=Riverview+Medical+Center&name=Riverview+Medical+Center&cp=40.3538284301758%7e-74.0636520385742&ppois=40.3538284301758_-74.0636520385742_Riverview+Medical+Center&FORM=SNAPST
https://www.bing.com/local?lid=YN873x135126616&id=YN873x135126616&q=Riverview+Medical+Center&name=Riverview+Medical+Center&cp=40.3538284301758%7e-74.0636520385742&ppois=40.3538284301758_-74.0636520385742_Riverview+Medical+Center&FORM=SNAPST
https://www.bing.com/local?lid=YN582x401442789&id=YN582x401442789&q=Southern+Ocean+Medical+Center&name=Southern+Ocean+Medical+Center&cp=39.7210960388184%7e-74.2854156494141&ppois=39.7210960388184_-74.2854156494141_Southern+Ocean+Medical+Center&FORM=SNAPST
https://www.bing.com/local?lid=YN582x401442789&id=YN582x401442789&q=Southern+Ocean+Medical+Center&name=Southern+Ocean+Medical+Center&cp=39.7210960388184%7e-74.2854156494141&ppois=39.7210960388184_-74.2854156494141_Southern+Ocean+Medical+Center&FORM=SNAPST
https://www.bing.com/local?lid=YN582x401442789&id=YN582x401442789&q=Southern+Ocean+Medical+Center&name=Southern+Ocean+Medical+Center&cp=39.7210960388184%7e-74.2854156494141&ppois=39.7210960388184_-74.2854156494141_Southern+Ocean+Medical+Center&FORM=SNAPST
https://www.bing.com/local?lid=YN582x401442789&id=YN582x401442789&q=Southern+Ocean+Medical+Center&name=Southern+Ocean+Medical+Center&cp=39.7210960388184%7e-74.2854156494141&ppois=39.7210960388184_-74.2854156494141_Southern+Ocean+Medical+Center&FORM=SNAPST
https://www.bing.com/local?lid=YN579x9988521&id=YN579x9988521&q=Bayshore+Community+Hospital&name=Bayshore+Community+Hospital&cp=40.4053344726562%7e-74.1917343139648&ppois=40.4053344726562_-74.1917343139648_Bayshore+Community+Hospital&FORM=SNAPST
https://www.bing.com/local?lid=YN579x9988521&id=YN579x9988521&q=Bayshore+Community+Hospital&name=Bayshore+Community+Hospital&cp=40.4053344726562%7e-74.1917343139648&ppois=40.4053344726562_-74.1917343139648_Bayshore+Community+Hospital&FORM=SNAPST


  خود بعد � ا�شور�س .2 .2
گ

 ذمہ � م��ض ب�لنس با�ت  ، ��  کردی پوری داری ذمہ � ان �ض  (ا�شور�س ادائ��
) داری �� 

�یٹ  � ہسپتالوں .3 ) � چھوٹ - بھال د�کھ � (شفقت کی�ئ  چ�ی  معاو�ض
  خود بعد � طیب د�کھ بھال .4

گ
 داری) ذمہ � م��ضطیب د�کھ بھال � مطابق ( ادائ��

۔ جاتا د�ا بھیج ب�ان ا�ک بعد دن چار تق��با � تار�ــــخ � خدمت �ا مادە ، ہنی  ہو�ت  نہنی  ا�شور�س جو ل�ئ  � م��ضوں ان �� 

۔ کا دن 62 سائ�کل بلنگ پہ� � بھ�ج�ض  کو کر�ض  جمع ب�لنس –  سائ�کل اسٹیڻمنٹ غ�ی طئب د�کھ بھال  ح� � ا�شور�س ��
۔ جاتا بھ�جا بل ا�ک کو م��ضوں بعد � کر�ض  پورا کو   مکمل ��

گ
۔ ہویض  موصول تک تار�ــــخ مقررە پر ب�ان ادائ��  گذشتہ ا�ر چاہ�ئ

  ملنی  ب�انات منی  بعد کو م��ض تو ، ��  ہوا نہنی  موصول تار�ــــخ آخری کا تار�ــــخ
گ

ض  پر طور مجمو�) �   ا�ر (تک تنی
گ

 موصول ادائ��
  منی  دن دس لی�ٹ  کل�کشن پری آخری ا�ک ، تو ہویئ  نہنی 

گ
 ب� اب ا�ر گا۔ جا�ئ  بھ�جا کو م��ض وا� کر�ض  درخواست � ادائ��

 
گ

 گا۔ جا�ئ  د�ا بھیج پاس � ا�جن� ک� وا� کر�ض  جمع کو ا�اؤنٹ ، تو ��  ہویئ  نہنی  موصول ادائ��

۔ کا دن 120 سائ�کل بلنگ پہ� � بھ�ج�ض  ل�ئ  � کر�ض  جمع ب�لنس – سائ�کل اسٹیڻمنٹ طئب د�کھ بھال  اور بعد � م�ڈ�کی�ئ  ��
  � ب�مہ ثانوی ک�

گ
۔ جاتا بھ�جا بل ا�ک کو م��ضوں بعد � ادائ��   مکمل ��

گ
 ہویض  موصول تک تار�ــــخ مقررە پر ب�ان ادائ��

۔   ملنی  ب�انات منی  بعد کو م��ض تو ہوا نہنی  موصول تار�ــــخ آخری کا تار�ــــخ گذشتہ ا�ر چاہ�ئ
گ

 ا�ر ۔(تک چار پر طور مجمو�) �
 

گ
  منی  دن دس لی�ٹ  کل�کشن پری آخری ا�ک ، تو ہویئ  نہنی  موصول ادائ��

گ
 گا۔ جا�ئ  بھ�جا کو م��ض وا� کر�ض  درخواست � ادائ��

  ب� اب ا�ر
گ

 وقت ب� ک� گا۔ جا�ئ  د�ا بھیج پاس � ا�جن� ک� وا� کر�ض  جمع کو ا�اؤنٹ ، تو ��  ہویئ  نہنی  موصول ادائ��
  جزوی منی  مدت � دن 120

گ
۔ جایت  دی رقم اضا�ض  � دن 120 قبل � بھ�ج�ض  پہ� � کر�ض  جمع ب�لینس ، ��  جایت  � ادائ�� �� 

 
  � م��ض

گ
  : پ�ت درج ذ�ل ہنی  � ادائ��

• Hackensack University Medical Center, P.O. Box 48027, Newark NJ 07101-4827 
• Palisades Medical Center, 7600 River Road, North Bergen, NJ, 07047 
• Jersey Shore University Medical Center, Neptune, NJ, Box 416765, Boston, MA 02241-6765 
• Ocean Medical Center, Brick, NJ, Box 416765, Boston, MA 02241-6765 
• Riverview Medical Center, Red Bank, NJ, Box 416765, Boston, MA 02241-6765 
• Southern Ocean Medical Center, Manahawkin, NJ, Box 416765, Boston, MA 02241-6765 
• Bayshore Medical Center, Holmdel, NJ, Box 416765, Boston, MA 02241-6765 
• Meridian Family Health Center, Neptune, NJ, 07753 Box 416765, Boston, MA 02241-6765 
• Jane H Booker Family Health Center, Neptune, NJ, 07753 Box 416765, Boston, MA 02241-

6765 
• Booker Behavioral Health Center, Shrewsbury, NJ, Box 416765, Boston, MA 02241-6765 
• -Parkway 100 Behavioral Health Center, Neptune, NJ P.O. Box 416765, Boston, MA 02241

6765  
• Raritan Bay Medical Center, 530 New Brunswick Ave, Perth Amboy, NJ.  Box 416765, Boston, 

MA 02241-6765 

 HUMC ، (201) 3355-996 (551) �وس کو کسڻمر م��ض کر�ض وا� ھچگ پوچھ مںی  بار� ب�لینس � اپ�ض 
854- 5092 PMC  ۔ فون پر مقامات تمام د�گر پر 4380-776 (732) �ا پر  کر سک�ت ہںی

  ہوں شامل ذ�ل درج منی  اقدامات � وصو� معمو� غ�ی 
گ

 عائد قرضہ پر جائ�داد � فرد ک� :ہنی  نہنی  محدود تک ان ل�کن ، �
 � فرد ک� ، کرنا منسل� � اس �ا کرنا قبضہ پر ا�اؤنٹ بینک � شخص ک� ، کرنا ضبط کو جائ�داد � شخص ک� ، کرنا

وع کاروایئ  سول خالف ۔ بنتا سبب کا جس ، کرنا �ش  جمع معمو� غ�ی  حصول۔ کا اجرت � فرد ک� اور ، گرفتاری � فرد ��
وعات � اس � بعد � اس اور ہنی  جایت  چالیئ  ذر�عہ � مدت ذ�ل درج کاروائ�اں � کر�ض    �ش

گ
 � یپ  اے ا�ف م��ض جب ہو�

ض  کا بات اس نہنی  �ا ��  اہل ۔ � کوششنی  معقول ل�ئ  � کر�ض  تعنی  جائنی



  ، کر�ض  جمع کو فرد کو سپتالوںہ :مدت � اطالع .1
گ

 تا�ہ ہوگا کرنا مطلع منی  بار� � پال�� � اعانت ما� اور ، ادائ��
 

گ
ە معمو� غ�ی  ب� ک� ل�ئ  � کر�ض  حاصل ادائ�� وعات � اعمال ذخ�ی  وا� جا�ض  � فراہم بار پہ� کو م��ض اور جا�ئ  � �ش
وع اقدامات معمو� غ�ی  � کر�ض  جمع تک دن 120 کم � کم � تار�ــــخ  ہو�ض  خارج ل�ئ  � بھال د�کھ ک��ں۔ گ��ز � کر�ض  �ش

 ب�ان کا بلنگ بعد � مادە وا�

 ب�ان پہال کا بل بعد � مرا�ز وا� ہو�ض  خارج بعد � کر�ض  خارج درخواست پاس � فرد ک� :مدت � درخواست .2
۔ ہو�ت  سال دو � تار�ــــخ � کر�ض  فراہم  ��  جایت  کرایئ  جمع درخواست وقت ب� ک� اندر � مدت � درخواست ا�ر ہنی

۔ جائنی  کردی�ئ  معطل اے � ای ، تو
گ

� 
ە معمو� غ�ی  .3  کم پہ� � کر�ض  جمع معمو� غ�ی  ب� ک� کو م��ض کو اسپتالوں :وقت کا کر�ض  انتظار ل�ئ  � اعمال ذخ�ی

 ہوگا۔ دینا نو�س کا دن (30) ت�س کم �
  



وری پر طور طئب  د�گر �ا ہنگا� مںی  سہول�ات � اسپتال جو کنندە فراہم ذر�عہ � محکمہ :B ضم�مہ  صحت �ض
۔ کر�ت  فراہم خدمات � بھال د�کھ �  ہںی

HUMC 

 گروپ / ادارە / محکمہ ذر�عہ احاطہ ک�ا گ�ا � پال�� اعانت ما�
  12/31/2018  کاری تازە

 نم�ب  اینستھ�سیولو�ب  نہیں
 نم�ب  سن�ٹ  کین� نہیں
 نم�ب  سازی دندان نہیں
 نم�ب  م�ڈ�سن ا�مرجن� نہیں
 نم�ب  م�ڈ�سن ف�م� نہیں
 نم�ب  دوایئ  داخ� نہیں
 نم�ب  �جری نیورو نہیں
 نم�ب  امراض �سایئ  اور نر�ی نہیں
تر نہیں  نم�ب  �ض
 نم�ب  �جری آرتھ���ڈک نہیں
�نگولو�ب  نہیں  آڻول�ی
 پیتھولو�ب  نہیں
 تعداد � بچوں � بچوں نہیں
 �جری نو �شک�ل اور پالسڻک نہیں
 پوڈ�اڻری نہیں
 م�ڈ�سن عمل طرز اور نفس�ات نہیں
 آنکولو�ب  تابکاری نہیں
 ر�ڈیوال�ب  نہیں
 طب بحا� نہیں
 �جری نہیں
 یورولو�ب  نہیں
  ہاسپڻلسٹ نہیں
 خدمات لیبارڻری نہیں
  

 
 احاطہ کرده ذریعہ کے پالیسی اعانت مالی گروپ / اداره / محکمہ

 12/31/2018  کاری تازه 
 JSUMC OMC RMC SOMC BMC RBMC 

 ہاں اینستھ�سیولو�ب 
 

 ہاں
 

 ہاں
 

 ہاں
 

 ہاں
 

 ہاں
 نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں سازی دندان 

 ہاں م�ڈ�سن ا�مرجن�
 

 ہاں
 

 ہاں
 

 ہاں
 

 ہاں
 

 ہاں
 نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں پ��کٹس خاندایض  

 نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں دوا
 نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں امراض اور پرسویت 

 نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں آپتھمولو�ب 
 نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں آرتھ���ڈکس
 ہاں پ�ڈ�اڻ��کس

 
 ہاں
 

 ہاں
 

 ہاں
 

 ہاں
 

 ہاں
 نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نفس�ایت  

 نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں آنکولو�ب  تابکاری



 نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں ر�ڈیوال�ب 
 ہاں ر�ڈیوال�ب 

 
 ہاں
 

 ہاں
 

 ہاں
 

 ہاں
 

 ہاں
 نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں �جری 

 
 

Palisades Medical Center Updated 12/31/2018
Department/Entity/Group Covered by Financial Assistance Policy

Anesthesiology No
Emergency Medicine No
Pathology No
Radiology No
Hospitalists No
Intensivists No
Cardiology No 

 
 
 

ان � شعبہ اس - "نہنی  ۔ کر�ت  نہنی  عمل پر پال�� � اعانت ما� � اسپتالوں مم�ب کت � ان کرم براە ہنی  � ان ل � تصدیق � �ش
ض  ک��ں۔ رابطہ � دفاتر �ڈینئ ان � گروپ م�ڈ�کل م�ی  ، اونکولو�ب  ، م�ڈ�سن اور ہنی  لی�ت  حصہ منی  یپ  اے ا�ف ہسپتالوں مم�ب

۔ ہو�ت  مم�ب  � محکموں � پ�ڈ�اڻ��کس اینڈ گائنا�الو�ب  اینڈ آسٹڻ�کل�س ، �جری  ہنی
 

 ںی کھ�د معلومات � کنندە فراہم پر سائٹ ب�و  � ہسپتالوں
A.  سکتا د�کھ معلومات منی  بار� � والوں کر�ض  فراہم الئن آن پر سائٹ و�ب ذ�ل درج فرد ا�ک :سائٹ و�ب  �� :  

https://www.hackensackmeridianhealth.org/ 
 

B. حاصل کایپ  � فہرست � کنندە فراہم عہ�ذر  � ک� � نی م قوں�ط�  ل�ذ درج کویئ ب� شخص فہرست � کنندە فراہم 
 :��  کرسکتا

a)  کر �:  درخواست � کایپ  کاغذی راو  کر ل�ھ خط پر پ�ت  ذ�ل درج: م�ل بذر�عہ  
• 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)  :مندرجہ  ،) 4:00تا شام  8:00بذات خود شعبۂ مالی امداد کی طرف سے روک کر (پیر تا جمعہ صبح  بذات خود

 ذیل پتے پر دستیاب 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,  
 

https://www.hackensackmeridianhealth.org/
https://www.hackensackmeridianhealth.org/
https://www.bing.com/local?lid=YN873x135126616&id=YN873x135126616&q=Riverview+Medical+Center&name=Riverview+Medical+Center&cp=40.3538284301758%7e-74.0636520385742&ppois=40.3538284301758_-74.0636520385742_Riverview+Medical+Center&FORM=SNAPST
https://www.bing.com/local?lid=YN873x135126616&id=YN873x135126616&q=Riverview+Medical+Center&name=Riverview+Medical+Center&cp=40.3538284301758%7e-74.0636520385742&ppois=40.3538284301758_-74.0636520385742_Riverview+Medical+Center&FORM=SNAPST
https://www.bing.com/local?lid=YN582x401442789&id=YN582x401442789&q=Southern+Ocean+Medical+Center&name=Southern+Ocean+Medical+Center&cp=39.7210960388184%7e-74.2854156494141&ppois=39.7210960388184_-74.2854156494141_Southern+Ocean+Medical+Center&FORM=SNAPST
https://www.bing.com/local?lid=YN582x401442789&id=YN582x401442789&q=Southern+Ocean+Medical+Center&name=Southern+Ocean+Medical+Center&cp=39.7210960388184%7e-74.2854156494141&ppois=39.7210960388184_-74.2854156494141_Southern+Ocean+Medical+Center&FORM=SNAPST
https://www.bing.com/local?lid=YN582x401442789&id=YN582x401442789&q=Southern+Ocean+Medical+Center&name=Southern+Ocean+Medical+Center&cp=39.7210960388184%7e-74.2854156494141&ppois=39.7210960388184_-74.2854156494141_Southern+Ocean+Medical+Center&FORM=SNAPST
https://www.bing.com/local?lid=YN582x401442789&id=YN582x401442789&q=Southern+Ocean+Medical+Center&name=Southern+Ocean+Medical+Center&cp=39.7210960388184%7e-74.2854156494141&ppois=39.7210960388184_-74.2854156494141_Southern+Ocean+Medical+Center&FORM=SNAPST
https://www.bing.com/local?lid=YN579x9988521&id=YN579x9988521&q=Bayshore+Community+Hospital&name=Bayshore+Community+Hospital&cp=40.4053344726562%7e-74.1917343139648&ppois=40.4053344726562_-74.1917343139648_Bayshore+Community+Hospital&FORM=SNAPST
https://www.bing.com/local?lid=YN579x9988521&id=YN579x9988521&q=Bayshore+Community+Hospital&name=Bayshore+Community+Hospital&cp=40.4053344726562%7e-74.1917343139648&ppois=40.4053344726562_-74.1917343139648_Bayshore+Community+Hospital&FORM=SNAPST


• 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 
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۔  رابطہ کر سک�ت ہنی


