
 آسان زبان میں خالصہ -مالی اعانت کی پالیسی اور مالی اعانت کی پالیسی )چیریٹی کیئر/کڈ کیئر/میڈیکیڈ( 
 

کی پالیسی )چیریٹی کیئر/کڈ ( کی مالی اعانت کی پالیسی اور مالی اعانت HackensackUMCہیکنسیک یونیورسٹی میڈیکل سنٹر )

"( اہل مریضوں کو ہیکنسیک یونیورسٹی میڈیکل سنٹر کے ذریعہ فراہم FAP)یہاں کے بعد، مجموعی طور پر " -کیئر/میڈیکیڈ( 

کردہ جزوی یا مکمل رعایت یافتہ ہنگامی یا دیگر طبی طور پر ضروری نگہداشت صحت کی خدمات فراہم کرنے کے لیے ہے۔  

 طلبگار مریضوں کو پروگرام کے لیے درخواست دینی چاہیے، جس کا خالصہ ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔مالی اعانت کے 

 
ہنگامی یا دیگر طبی طور پر ضروری نگہداشت صحت کی خدمات کی فراہمی ہیکنسیک یونیورسٹی میڈیکل سنٹر کے  -اہل خدمات

کا اطالق صرف  FAPٹی میڈیکل سنٹر ہی بھیجتا ہے۔ ذریعہ فراہم کی جاتی ہے اور اس کے لیے بل بھی ہیکنسیک یونیورس

ہیکنسیک یونیورسٹی میڈیکل سنٹر کے ذریعہ بل کردہ خدمات پر ہوتا ہے۔ دیگرفراہم کنندگان کے ذریعہ عالحدہ طور پر فراہم کردہ 

 کے تحت اہل نہیں ہں۔  FAPخدمات، جیسے کہ فزیشیئن یا لیباریٹریوں کے بل، 

 
صل کرنے والے مریض، جو مالی اعانت کی مکمل درخواست )بشمول متعلقہ دستاویزات/ معلومات( جمع اہل خدمات حا -اہل مریض

 کرواتے ہیں، اور جنہیں ہیکنسیک یونیورسٹی میڈیکل سنٹر کے ذریعہ مالی اعانت کا ااہل مانا جاتا ہے۔

 
 کیا جاسکتا ہے: اور متعلقہ درخواست فارم ذیل کے مطابق حاصل/ مکمل/ جمع FAP -درخواست کیسے دیں

 
:  کوئی فرد مالی اعانت کے بارے میں معلومات کو آن الئن درج ذیل ویب معلومات میڈیکل سنٹر کی ویب سائٹ پر مالحظہ کریں

 //:www.hackensackumc.org/financialassistancepolicyhttpسائٹ پر دیکھ سکتا ہے: 

 
کوئی فرد درخواست کی ایک کاغذی کاپی پُر کرکے مالی اعانت کے لیے درخواست دے سکتا ہے۔  کاغذی درخواست  -درخواست

 بال معاوضہ درج ذیل کسی بھی طریقے سے دستیاب ہے:
کی درخواست کی ایک کاغذی کاپی کی درخواست :  درج ذیل پتے پر خط لکھ کر اور مالی اعانت بذریعہ ڈاک

 کر کے:

100 First Street - Suite 300 
Hackensack, NJ  07601 

 

شام  -بجے  8:00فائنانشیل اسسٹنس ڈپارٹمنٹ میں بذات خود جا کر )پیر تا جمعہ، صبح   ذاتی طور پر:

 بجے(، جو اس پتے پر واقع ہے: 4:00

100 First Street - Suite 300 
Hackensack, NJ  07601 

 
 پر ہو سکتی ہے۔ )551(-996-4343:  فائنانشیل اسسٹنس ڈپارٹمنٹ تک رسائی بذریعہ فون

 
"( والی LEPمالی اعانت کی پالیسی، درخواست، اور آسان زبان میں خالصہ کی کاپی انگریزی کی محدود اہلیت )" -دستیاب زبانیں

دستیاب ہے جو میڈیکل سنٹر کے بنیادی خدمت والے عالقے کے اندر کی آبادی کے پانچ  کسی بھی ایسی آبادی  کی بنیادی زبان میں

 افراد پر مشتمل ہو۔ 1,000( فیصد سے کم یا 5%)
 

 ,Financial Assistance Department at 100 First Street, Suite 300, Hackensackمکمل شدہ درخواستیں 
NJ 07601 کو بھیجی جاسکتی ہیں ۔ 
 

عام طور پر اہل افراد، تدریجی پیمانے کا استعمال کرتے ہوئے، مالی اعانت کے مستحق ہوتے ہیں،  -انت کی اہلیت کا تعینمالی اع

کے مساوی یا اس سے کم ہوتی  %500( کے FPGجب ان کی خاندانی آمدنی وفاقی حکومت کے افالس سے متعلق رہنما خطوط )

کہ اہل افراد کو ان کی نگہداشت کا پورا یا جزوی احاطہ حاصل ہوگا، اور انہیں بیمہ مالی اعانت کے لیے اہلیت کا مطلب ہے ہے۔ 

سیکشن  IRC( سے زیادہ کا بل نہیں دیا جائے گا )انٹرنل ریونیو سروس کے ذریعہ AGBشدہ افراد کو"عام طور پر بل کردہ رقم" )

(r)501 )طور پر خاندان کی آمدنی اور  ۔ مالی اعانت کی سطحوں، جو بنیادیمیں بیان کردہ کے مطابقFPG  پر مبنی ہوتی ہیں،  کا

 تک ہو۔ %500کا  FPGتعین ایسی صورت میں کیا جاتا ہے اگر آمدنی 

 
ے عالوہ دیگر معیارات پر بھی غور کیا جاتا ہے )جیسے نقد یا دیگر اثاثوں کی دستیابی جنہیں رقم میں تبدیل کیا FPG -وٹنوٹ

جاسکتا ہے، اور گھرانے کے ماہانہ اخراجات کے مقابلے زائد ماہانہ خالص آمدنی(، جس کے نتیجے میں اول الذکر میں استثناء 



 

اطالع نہیں دی گئی ہے تو، اس بارے میں معلومات کی ضرورت ہوگی کہ روزمّرہ کی ہوسکتا ہے۔  اگر خاندان کی کسی آمدنی کی 

ضروریات کی تکمیل کس طرح ہوتی ہے۔ ہیکنسیک یونیورسٹی میڈیکل سنٹر کا فائنانشیئل اسسٹنس ڈپارٹمنٹ ایسی جمع کردہ 

مالی اعانت کی پالیسی کے مطابق مالی  درخواستوں کا جائزہ لیتا ہے جو مکمل ہوں، اور ہیکنسیک یونیورسٹی میڈیکل سنٹر کی

اعانت کی اہلیت کا تعین کرتا ہے۔ نامکمل درخواستوں پر غور نہیں کیا جاتا ہے، لیکن درخواست دہندگان کو مطلع کر دیا جاتا ہے 

 اور انہیں چھوٹی ہوئی دستاویزی شہادت/معلومات مکمل کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔
 

یے، براہ کرم فائنانشیئل اسسٹنس ڈپارٹمنٹ سے ذاتی طور پرملیں یا کال کریں )پیر تا جمعہ، صبح مدد، اعانت، یا سواالت کے ل

-(551یا کال کریں، ) First Street - Suite 300, Hackensack, NJ  07601 100بجے، بمقام:  4:00تا شام  8:00
 ۔996-4343


