NEWYORK – PRESBYTERIAN /QUEENS
مالی امداد کی پالیسی کا خالصہ
 NewYork-Presbyterian/Queensان مریضوں کی اعانت کرنے کے لیے ایک طویل مدتی پالیسی رکھتا ہے جنہیں ہمارے ہسپتال میں
نگہداشت صحت کی خدمات موصول ہوتی ہیں اور جنہیں مالی امداد درکار ہے ،جس میں عمر ،صنف ،نسل ،قومی نژاد ،سماجی و معاشی یا
ترک وطن کی حیثیت ،جنسی رجحان یا مذہبی وابستگی کا لحاظ نہیں کیا جاتا ہے۔
اگر ( NEW YORK – PRESBYTERIAN/QUEENSہاسپٹل) کے تئیں آپ پر مالی جوابدہی ہے اور آپ کو یقین ہے کہ آپ ادائیگی
کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں تو  NYP/QUEENSکے پاس مالی امداد کی ایک پالیسی ہے جو اہل قرار یافتہ مریضوں کی اعانت کر
سکتی ہے۔
مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں مالی امدادکیلئے اہل ہوں؟
 New York Stateکے رہائشی طبی طور پر الزمی ہنگامی خدمات کیلئے مالی امداد کے اہل ہو سکتے ہیں۔ ہسپتال کی بنیادی خدمت کے

شعبے کے رہائشی طبی طور پر الزمی غیر ہنگامی خدمات کیلئے مالی امداد کے کے لیے اہل قرار پا سکتے ہیں۔
 NewYork-Presbyterian/Queensکے لیے ،خدمت بنیادی کا عالقہ  New York Cityاور  Nassau Countyکے پانچوں بورو

(کاؤنٹیز) پر مشتمل ہے۔
جو مریض مذکورہ باال معیار پر پورا اترتے ہیں اور جن کی آمدنی نیچے دکھائی گئی رقم سے کم ہے وہ مالی امداد کے لیے اہل قرار پا

سکتے ہیں۔
آمدنی (مؤثر از )1/17/2020
فیملی یا گھرانے میں موجود افراد
$76,560
1
$103,440
2
$130,320
3
$157,200
4
ہر اضافی شخص کے لیے ،جوڑیں:
$26,880
مالی امدادکی اہلیت کا تعین عموما ً مالی امداد کی درخواست کے مکمل ہونے کے بعد کیا جائے گا۔

یہ پالیسی ان معالجین یا دیگر فراہم کنندگان کے چارجز پر الگو نہیں ہوتی ہے جو اپنی خدمات کے لیے آزادانہ طور پر بل بھیجیں گے۔

مجھے کس قسم کی اعانت مل سکتی ہے؟
ہسپتال اپنے چارجز کو اپنے مالی امداد پروگرام کے لیے اہل مریضوں پر بیمہ شدہ افراد کو ہنگامی یا دیگر طبی لحاظ سے الزمی

نگہداشت کے لیے عام طور پر جتنی رقم کا بل بھیجا جاتا ہے ( )amounts generally billed, AGBاس سے زیادہ رقم چارج نہیں
کرے گا۔ دیگر تمام نگہداشت کے لیے ،کسی اہل فرد پر ہسپتال کے مجموعی چارجز سے زیادہ چارج نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہسپتال متوقع
طریقہ استعمال کرکے  AGBکا حساب کرتا ہے اور اس شرح کی بنیاد نیو یارک اسٹیٹ کی فیس برائے خدمت کی  Medicaidکی
شرحوں پر ہوتی ہے۔
اہل مریضوں کے لیے قسط میں ادائیگی کا منصوبہ دستیاب کرایا جائے گا۔

آپ کی درخواست جمع ہو جانے پر ،آپ کسی بل کو تب تک نظر انداز کر سکتے ہیں جب تک ہم اس درخواست پر کوئی فیصلہ صادر نہ

کر دیں۔
میں اپنے سوالوں کے جوابات پانے کے لیے کس طرح درخواست دے سکتا ہوں؟
مالی امداد کی پالیسی ،خالصہ اور درخواست ہمارے داخلہ کے دفاتر میں یا  www.nyp.grg/queensپر ہماری ویب سائٹ پر مالی امداد

کے بٹن کی نیچے انگریزی اور دیگر زبانوں میں دستیاب ہے۔
مالی امداد کی اہلیت اور درخواست پر کارروائی سے متعلق معلومات داخلہ کے دفاتر میں یا ہمیں  (866) 252-0101پر ٹول فری کال کر

کے دستیاب ہیں

