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 عمومی

 پالیسی

تمام مقررہ غیر بیمہ شدہ یا کم بیمہ شدہ مریض جو ادائیگی میں مالی تنگی کا ذکر کرتے 

ہیں ان کی چیریٹی کیئر/کڈ کیئر/میڈیکیڈ کے لیے ابتدائی اسکریننگ کی جائے گی۔   

ایسے تمام مریضوں کو اسکریننگ والے اپائنٹمنٹ کے لیے باہری مریضوں کے داخلہ 

 ا جائے گا جو رہنما خطوط کی تکمیل کرتے نظر آئیں گے۔ والے سیکشن میں بھیج

 

 مقصد

چیریٹی کیئر/کڈ کیئر/میڈیکیڈ کے لیے رجسٹریشن سے قبل والی کارروائی کے دوران 

 ایسے تمام مریضوں کی اسکریننگ کرنا جو یہ بتاتے ہیں کہ ان کا کوئی بیمہ نہیں ہے۔

 

 نظم و نسق

فائنانس اور وائس پریذیڈنٹ آف پیشنٹ فائنانشیل سروسز ایگزیکیٹو وائس پریذیڈنٹ برائے 

پالیسی کے نظم و نسق، اسے برقرار رکھنے اور اس پالیسی پر بعد کی نظرثانی کے لیے ذمہ 

 دار ہیں۔

 

 طریق کار

ایسے تمام مریض جو ماقبل رجسٹریشن کی کارروائی کے دوران یہ بتاتے ہیں کہ ان کا کوئی بیمہ  .1

نہیں ہے اور انہیں مالی مدد کی ضرورت ہے، درج ذیل کے لیے ان کی اسکریننگ کی جائے گی۔  

 سے رجوع کریں۔ Aابتدائی اسکریننگ کی تعریفات کے لیے منسلکہ 

a.  کیئرنیو جرسی ریذیڈنسی فار چیریٹی 

b. ازدواجی حیثیت 

c. خاندان کی جسامت 

d. خاندان کی ساالنہ آمدنی 

e. خاندان کے اثاثوں کی رقم 

f. کیا مریض باروزگار ہے؟ 

g. کیا شریک حیات باروزگار ہے؟ 

h.  ماہ میں کام کیا ہے؟ 3کیا مریض نے پچھلے 

i.  ماہ میں کام کیا ہے؟ 3کیا شریک حیات نے پچھلے 

 

 طریق کار

جسامت کے لحاظ سے اثاثوں کے معیار کی بنیاد مریض کی آمدنی اور خاندان کی  .1

 پر اس کی ابتدائی اسکریننگ کی جائے گی۔  درج ذیل سے رجوع کریں برائے:

a.   منسلکہ  –چیریٹی کیئر اور رعایتی چیریٹی کیئر کے لیے اہلیتB 

 

b.   براہ کرم دیکھیں:  -میڈیکیڈ/ کڈکیئر

http://www.njfamilycare.org/default.aspx 

 

c.  ایسے مریضوں کو اسکریننگ والے اپائنٹمنٹ کے لیے باہری مریضوں کے داخلہ

والے سیکشن میں بھیجا جائے گا جو رہنما خطوط کی تکمیل کرتے نظر آئیں گے۔  

 کریں۔"آؤٹ پیشنٹ ان ٹیک ڈپارٹمنٹ کے لیے حوالہ کے دستاویز سازی" سے رجوع 

 

d.  کے ہنگامی طبی معالجہ اور فعال مزدوری قانون  1986براہ کرم نوٹ کر لیں کہ

[Emergency Medical Treatment & Active Labor (EMTALA)]  کے

http://www.njfamilycare.org/default.aspx
http://www.njfamilycare.org/default.aspx
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مطابق، ہنگامی طبی کیفیات میں مبتال افراد کی ادائیگی کرنے کی اہلیت سے قطع نظر 

ان کی جانچ اور حالت کو مستحکم کرنے کے لیے ان کا عالج کیا جائے گا۔  ادائیگی 

سے متعلقہ استفسارات سمیت لیکن بال تحدید، کسی بھی وجہ سے اس طرح کی 

نہیں کیا جائے گا، یا بصورت دیگر اہل  خدمات میں تاخیر نہیں ہوگی، ان سے انکار

، مریض کی منتقلی اور ہنگامی طبی 1-558قرار نہیں دیا جائے گا۔ انتظامی پالیسی 

 ( دیکھیں۔EMTALAمعالجہ اور فعال مزدوری قانون )

 

e.  براہ کرم نوٹ کر لیں کہ میڈیکل سنٹر کی ہسپتال کی فسیلیٹیز کے اندر فراہم کردہ

کے تحت محیط نہیں ہیں۔ براہ کرم محکمے کی جانب سے سبھی خدمات اس پالیسی 

سے رجوع کریں جو ہنگامی یا دیگر  Cان فراہم کنندگان کی فہرست کے لیے منسلکہ 

طبی لحاظ سے ضروری نگہداشت صحت کی خدمات ہسپتال کی فسیلیٹی کے اندر ہی 

ی کے تحت فراہم کرتے ہیں۔ یہ منسلکہ بتاتا ہے کہ کون سے فراہم کنندگان اس پالیس

محیط ہیں او کون محیط نہیں ہیں۔ فراہم کنندہ کی فہرست پر تین مہینے پر نظرثانی کی 

 جائے گی اور اگر ضرورت ہو تو اسے اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔

 

ہنگامی اور دیگر طبی لحاظ سے ضروری نگہداشت کے لیے عام طور پر جتنی  .2

اس کا  [Amounts Generally Billed (AGB)]رقم کا بل بھیجا جاتا ہے 

 حساب کتاب 

a.  501§داخلی ضابطۂ محصول(r)(5)  کے مطابق، ہنگامی اور دیگر طبی لحاظ سے

ضروری نگہداشت کے معاملے میں، اس پالیسی کے تحت مالی اعانت کے لیے اہل مریضوں 

پر اس طرح کی نگہداشت پر محیط بیمہ رکھنے والے کسی فرد سے زیادہ چارج نہیں کیا 

 جائے گا۔ 
b.   مالی اعانت کے لیے اہل تصور کیے جانے والے ایسے فرد پر جس کو ہنگامی اور دیگر طبی

 لحاظ سے ضروری نگہداشت مطلوب ہو درج ذیل سے کم چارج کیا جائے گا:
i.  مذکورہ باال سیکشنز(II)(A)-(B) کے مطابق حساب کردہ رقم؛ یا 
ii. AGB  ۔ 

c.  خدمت پلس نجی صحت بیمہ دہندگان کے لیے لک بیک میڈیکیئر فیس کا استعمال کرکے

AGB  کا حساب کیا جاتا ہے۔  موجودہAGB :کے فیصد حسب ذیل ہیں 
i.  :26ان پیشنٹ% 
ii.  32آؤٹ پیشنٹ% 
iii.  آؤٹ پیشنٹER: 22% 

 

 

 

 

 

 

 

 مالی اعانت کیلئے درخواست دینے کے طریقے  .3
a.  پر مالحظہ کریںمعلومات میڈیکل سنٹر کی ویب سائٹ 

i.  ویب سائٹ:  کوئی فرد مالی اعانت کے بارے میں معلومات کو آن الئن درج

 ذیل ویب سائٹ پر دیکھ سکتا ہے:
              http://www.hackensackumc.org/financialassistancepolicy 

   
b. اپلیکیشن 

i. :دستیاب زبانیں 
a.  میڈیکل سنٹر کاFAP درخواست اور ،PLS  انگریزی میں اور

 limited proficiency in]انگریزی کی محدود مہارت 
English (“LEP”)]  رکھنے والی آبادی کی ابتدائی زبان

میں دستیاب ہیں جو میڈیکل سروس کے بنیادی سروس ایریا کے 

http://www.hackensackumc.org/financialassistancepolicy
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کو الزم ہوتا ہے۔ یہ دستاویزات  %5افراد سے کم یا  1,000

 درخواست کرنے پر بال معاوضہ دستیاب ہیں۔ 
ii.  کوئی فرد درخواست کی ایک کاغذی کاپی پُر کرکے مالی اعانت کے لیے

درخواست دے سکتا ہے۔  کاغذی درخواست بال معاوضہ درج ذیل کسی بھی 

 طریقے سے دستیاب ہے:
b. مالی اعانت کی  درج ذیل پتے پر خط لکھ کر اور:  بذریعہ ڈاک

 درخواست کی ایک کاغذی کاپی کی درخواست کر کے:
1) 100 First Street - Suite 300 

Hackensack, NJ  07601 
c. فائنانشیل اسسٹنس ڈپارٹمنٹ میں بذات خود جا کر :  ذاتی طور پر

بجے(، جو اس  4:00شام  -بجے  8:00)پیر تا جمعہ، صبح 

 پتے پر واقع ہے:
1) 100 First Street - Suite 300 

Hackensack, NJ  07601 
d. (551)فائنانشیل اسسٹنس ڈپارٹمنٹ تک رسائی   :بذریعہ فون-

 پر ہو سکتی ہے۔ 996-4343
 

iii.   :درخواست کا عرصہ 

a.  کسی فرد کے پاس چیریٹی کیئر کی درخواست جمع کروانے

( دن کا 365کے لیے، خدمت کی تاریخ سے تین سو پینسٹھ )

 وقت ہوتا ہے۔

b.  درخواستوں پر غور نہیں کیا جاتا ہے، لیکن نامکمل

درخواست دہندگان کو مطلع کر دیا جاتا ہے اور انہیں چھوٹی 

ہوئی دستاویزی شہادت/معلومات مکمل کرنے کا موقع دیا جاتا 

 ہے۔

 

iv.   :مکمل کردہ درخواستیں 

a.  سبھی مکمل کردہ درخواستیں مالی اعانت کے محکمے کو

 سے رجوع کریں(: ڈاک سے بھیجیں )مذکورہ باال پتے

 

 Internal Revenue Code] (6)(r)501§بلنگ/ وصولی کی کارروائی اور داخلی ضابطۂ محصول 
§501(r)(6)]  کی تعمیل کے سلسلے میں مزید معلومات کے مدنظر ہیکنسیکUMC  کے پیشنٹ کلیکشن ٹائم

 سے رجوع کریں۔ Cالئن کے لیے براہ کرم اس پالیسی کے منسلکہ 
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 ابتدائی اسکریننگ کی تعریفات  Aمنسلکہ 
 

 خاندان کی جسامت

سال یا زیادہ کی عمر کا ہوتا ہے۔  البتہ، اگر بالغ فرد  18مریض، شریک حیات، اور کسی نابالغ بچہ کو خاندان تصور کیا جاتا ہے۔  کوئی بالغ فرد 

( کے طور پر گنا 2سال کی عمر تک نابالغ تصور کیا جائے گا۔  کسی حاملہ عورت کو خاندان کے دو رکن ) 22کل وقتی طالب علم ہے تو، اسے 

 جائے گا۔
 

  ازدواجی حیثیت

 فرد۔ 1خاندان کی جسامت  –کنوارا 

ں فرد تاوقتیکہ اس فرد کو نابالغ بچوں کی کسٹڈی دی گئی ہو۔  ایسی صورت میں نوعمر بجو 1خاندان کی جسامت  –مطلقہ 

 کو خاندان کے سائز میں شمار کیا جاتا ہے۔

 ( افراد کا خاندان ہے۔2تاوقتیکہ ان کے پاس قانونی دستاویز نہ ہو، عالحدہ ہوچکا جوڑا دو ) –عالحدہ 

 

  خاندان کی آمدنی

 سال کے لیے آمدنی کی مجموعی رقم۔

 

 خاندان کے اثاثوں کی رقم

کیت ہوں، اس کا شمار مریض کے لیے کیا جاتا ہے۔  اثاثوں میں اثاثے، جو شریک حیات اور نوعمر بچوں کے زیر مل

 ، یا دیگر ریٹائرمنٹ والے کھاتے۔IRAsبینک اکاؤنٹس، چالو اور بچت کھاتے دونوں، نقد، 
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 :  رفاہی نگہداشت اور رعایتی نگہداشت کی اہلیتBمنسلکہ 
 

 نگہداشت کی اہلیترفاہی نگہداشت اور رعایتی 

 2015مارچ،  23مؤثر: 

 مریض کے لیے آمدنی اور اثاثوں کے معیار کی تکمیل کرنا ضروری ہے

 

 آمدنی کا معیار:  جب کل ساالنہ آمدنی درج ذیل دائروں کے اندر ہو تو مریض کے ذریعہ ادا کردہ شرح کا فیصد

مریض چارجز  
ادا  %0کا 

 کرتاہے

مریض چارجز 
ادا  %20کا 

 تاہےکر

مریض چارجز 
ادا  %40کا 

 کرتاہے

مریض چارجز 
ادا  %60کا 

 کرتاہے

مریض چارجز 
ادا  %80کا 

 کرتاہے

مریض چارجز 
ادا  %100کا 

 کرتاہے

خاندان کی 
 جسامت*

=<200% >200<=225% >225<=250% >250<=275% >275<=300% 300% 

یا  $23,540 1

 کم

تا   $23,541

$26,483 

تا  $26,484

$29,425 

تا  $29,426

$32,368 

تا  $32,369

$35,310 

یا  $35,311

 زیادہ

یا  $31,860 2

 کم

تا  $31,861

$35,843 

تا  $35,844

$39,825 

تا  $39,826

$43,808 

تا  $43,809

$47,790 

یا  $47,791

 زیادہ

یا  $40,180 3

 کم

تا  $40,181

$45,203 

تا  $45,204

$50,225 

تا  $50,226

$55,248 

تا  $55,249

$60,270 

یا  $60,271

 زیادہ

یا  $48,500 4

 کم

تا  $48,501

$54,563 

تا  $54,564

$60,625 

$60,626-
$66,688 

تا  $66,689

$72,750 

یا  $72,751

 زیادہ

یا  $56,820 5

 کم

تا  $56,821

$63,923 

تا  $63,924

$71,025 

تا  $71,026

$78,128 

تا  $78,129

$85,230 

یا  $85,231

 زیادہ

تا  $65,141 $65,140 6

$73,283 

تا  $73,284

$81,425 

تا  $81,426

$89,568 

تا  $89,569

$97,710 

یا  $97,711

 زیادہ

یا  $73,460 7

 کم

تا  $73,461

$82,643 

تا  $82,644

$91,825 

تا  $91,826

$101,008 

تا  $101,009

$110,190 

یا  $110,191

 زیادہ

یا  $81,780 8

 کم

تا  $81,781

$92,003 

تا  $92,004

$102,225 

تا  $102,226

$112,448 

تا  $112,449

$122,670 

یا  $122,671

 زیادہ

اراکین سے زیادہ والے خاندانوں کے لیے، خاندان کے ہر اضافی رکن کے لیے ہر کالم میں درج اعلی ترین رقم میں درج ذیل  8

 جوڑیں۔

 $8,320 $9,360 $10,400 $11,440 $12,480  

 رکن کے طور پر گنا جائے گا۔ 2*حاملہ عورت کو خاندان کے 

 

پر طے  %30پر ہیں تو وہ اپنی مجموعی ساالنہ آمدنی کے  %80تا  %20اگر مریض حضرات تدریجی فیس کے پیمانے پر 

کردہ حقیقی طبی اخراجات کی ادائیگی کے ذمہ دار  ہیں )جیسے )جو بل دیگر مریضوں کے ذریعہ غیر ادا شدہ ہیں(، پھر  
 قم کو ہسپتال کے ذریعہ اعانت میں ادائیگی )چیریٹی کیئر( تصور کیا جاتا ہے۔سے زیادہ کی ر 30%

 

 اثاثوں کا معیار

 سے زیادہ کے نہیں ہوسکتے۔15,000اور خاندانی اثاثے $ 7,500انفرادی اثاثے $
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صحت کی خدمات : محکمہ کی جانب سے فراہم کنندگان جو ہنگامی یا دیگر طبی لحاظ سے ضروری نگہداشت Cمنسلکہ 

 ہسپتال کی فسیلیٹی میں ہی فراہم کرتے ہیں۔
 

 مالی اعانت کی پالیسی کے ذریعہ محیط ہے؟ شعبہ/ادارہ/گروپ

 نہیں شعبہ برائے علم تخدیر

 نہیں شعبہ برائے کینسر سنٹر

 نہیں شعبہ برائے امراض دندان

 نہیں شعبہ برائے ہنگامی ادویہ

 نہیں شعبہ برائے عائلی ادویہ

 نہیں شعبہ برائے داخلی ادویہ

 نہیں شعبہ برائے امراض اعصاب

 نہیں شعبہ برائے زچگی و علم امراض نسواں

 نہیں شعبہ برائے امراض چشم

 نہیں شعبہ برائے جراحت تقویم االعضاء

 نہیں شعبہ برائے امراض کان و نرخرہ

 نہیں شعبہ پیتھالوجی

 نہیں شعبہ برائے امراض اطفال

 نہیں برائے پالسٹک و باز تخلیقی جراحتشعبہ 

 نہیں شعبہ برائے امراضیات

 نہیں شعبہ برائے طب نفسی و رویہ جاتی ادویہ

 نہیں شعبہ برائے اشعاعی سلعیات
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 نہیں شعبہ برائے ریڈیالوجی

 نہیں شعبہ برائے بحالی صحت کی ادویات

 نہیں شعبہ جراحت )سرجری(

 نہیں شعبہ برائے امراض بول

 نہیں ہاسپٹلسٹس

 نہیں لیبارٹری کی خدمات
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 ان پیشنٹ اور آؤٹ پیشنٹ خدمات کے لیے  -پیشنٹ کلیکشنز ٹائم الئن  UMC:  ہیکنسیک Dمنسلکہ 
 

ہیکنسیک یونیورسٹی میڈیکل سنٹر بیمہ کے ذریعہ دعوے پر کارروائی ہو جانے کے بعد مہیا کردہ خدمت کے لیے بلنگ 

 فراہم کرتا ہے۔   بیمہ کے بعد والے بیلنسز میں درج ذیل شامل ہیں:اسٹیٹمنٹس 
 خود ادائیگی )بغیر بیمہ والے مریض( .1

بیمہ کے بعد خود ادائیگی )بیمہ نے اپنی ذمہ داری کی تسلی کرلی ہے، باقی ماندہ بیلنس مریض کی ذمہ داری  .2

 ہے(

 رعایتی چارجز( –چیریٹی کیئر )ہمدردانہ نگہداشت  UMCہیکنسیک  .3

 میڈیکیئر کے بعد خود ادائیگی )میڈیکیئر کی تعریف کے مطابق مریض کی ذمہ داری( .4

بغیر بیمہ والے مریضوں کے لیے ڈسچارج یا خدمت کی تاریخ کے تقریباً پانچ دنوں کے بعد ایک اسٹیٹمنٹ ڈاک سے بھیجا 

 جاتا ہے۔
 

دن ہے۔  بیمہ کے ذریعہ  62ے بلنگ کا کل دور بیلنس کلیکشن کو بھیجے جانے سے پہل –غیر میڈیکیئر اسٹیٹمنٹ سائیکل 

اپنے حصے کی تسلی کر لینے کے بعد مریضوں کو بل بھیجا جاتا ہے۔  اسٹیٹمنٹ پر درج آخری تاریخ تک پوری ادائیگی 

وصول ہو جانا ضروری ہے۔  اگر کل پچھال بقایا آخری تاریخ تک وصول نہیں ہوتا ہے تو، مریض کو بعدازاں اسٹیٹمنٹس 

ین تک( موصول ہوتے رہے ہیں۔  اگر ادائیگی وصول نہیں ہوتی ہے تو، دس دنوں کے اندر ادائیگی کی درخواست )کل ت

کرتے ہوئے مریض کو ایک حتمی پری کلیکشن خط بھیجا جائے گا۔  اگر ادائیگی ابھی بھی وصول نہیں ہوتی ہے تو، 

 ا جائے گا۔( کے حوالے کر دیCollection Agencyاکاؤنٹ ایک کلیکشن ایجنسی )
 

دن ہے۔  میڈیکیئر اور کسی  120بیلنس کلیکشن کو بھیجے جانے سے پہلے بلنگ کا کل دور  –میڈیکیئر اسٹیٹمنٹ سائیکل 

ثانوی بیمے کے ذریعہ ادائیگی ہونے کے بعد مریضوں کو ایک بل بھیجا جاتا ہے۔  اسٹیٹمنٹ پر درج آخری تاریخ تک 

اگر کل پچھال بقایا آخری تاریخ تک وصول نہیں ہوتا ہے تو، مریض کو بعد  پوری ادائیگی وصول ہو جانا ضروری ہے۔

ازاں اسٹیٹمنٹس )کل چار تک( موصول ہوتے رہے ہیں۔  اگر ادائیگی وصول نہیں ہوتی ہے تو، دس دنوں کے اندر ادائیگی 

ھی بھی وصول نہیں کی درخواست کرتے ہوئے مریض کو ایک حتمی پری کلیکشن خط بھیجا جائے گا۔  اگر ادائیگی اب

 ( کے حوالے کر دیا جائے گا۔Collection Agencyہوتی ہے تو، اکاؤنٹ ایک کلیکشن ایجنسی )
 مریض کی ادائیگیوں کے لیے پتہ: 

Hackensack University Medical Center 
P.O. Box 48027 

Newark NJ 07101-4827 
 
پر کال کر سکتے 3355-996-551اپنے بیلنس کے سلسلے میں استفسارات رکھنے والے مریض کسٹمر سروس کو  

 ہیں
پر یہ پتہ کرنے کے  3355-996-551جو مریض اپنے اکاؤنٹ کا بیلنس ادا کرنے سے قاصر ہوں وہ کسٹمر سروس کو 

قرار پاتے ہیں۔  جو مریض ادائیگی کرنے سے قاصر ہیں لیے کال کر سکتے ہیں کہ آیا وہ ادائیگی کے انتظام کے لیے اہل 

پر یہ پتہ کرنے کے لیے کال کر سکتے ہیں کہ آیا وہ مالی اعانت  4343-996-551وہ مالی اعانت کے ہمارے دفتر کو 

 کے لیے اہل قرار پاتے ہیں۔
 

حدود نہیں ہیں: فرد کی امالک پر حق دعوی کر دینا، فرد وصولی کے غیر معمولی اقدامات میں درج ذیل شامل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ انہی تک م

ئی کی امالک پر تالہ بندی، فرد کے بینک کھاتے یا کسی دگر ذاتی امالک کو ضبط کر لینا یا اسے منسلک کر دینا، فرد کے خالف دیوانی کارروا

لی کے غیر معمولی اقدامات درج ذیل عرصۂ وقت وصو  شروع کرنا، فرد کی گرفتاری کا باعث بننا، اور کسی فرد کی اجرتیں کاٹ لینا۔

 کے تابع ہیں:
 

اطالع کا عرصہ:  میڈیکل سنٹر ادائیگی حاصل کرنے اور وصولی کی غیر معمولی کارروائیاں شروع کرنے   .1

سے پہلے وصولی، ادائیگی، اور مالی اعانت کی پالیسی کے بارے میں ڈسچارج کے بعد نگہداشت کے لیے پہال 

 دن پہلے اس فرد کو مطلع کرے گا۔  120مریض کو فراہم کیے جانے کی تاریخ سے کام از کم  بلنگ اسٹیٹمنٹ
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درخواست کا عرصہ:  کسی فرد کے پاس درخواست جمع کرانے کے لیے ڈسچارج کے بعد بلنگ کا پہال اسٹیٹمنٹ  .2

 دن کا وقت ہوتا ہے۔   240انہیں فراہم کیے جانے کی تاریخ سے 

کو وصولی کی کسی غیر  UMCرروائیوں کے لیے انتظار کا وقت:  ہیکنسیک وصولی کی غیر معمولی کا .3

( دن کا نوٹس فراہم کرنا ضروری 30معمولی کارروائیوں میں شامل ہونے سے پہلے مریض کو کم از کم تیس )

 ہے۔  

 


