
 

 مالی معاونت کی پالیسی کا خالصہ 
 

نگہداشت صحت کی خدمات تک رسائی میں رکاوڻوں کا سامنا  Ascension Saint Agnesکی وزارتوں سمیت اوپر بیان کی گئی صحت 
کرنے والے لوگوں کے تئیں ایک خاص تشویش کے ساتھ، ہر شخص کے وقار کے لیے پابند عہد ہے اور اس کا احترام کرتا ہے۔  

Ascension Saint Agnes ادری کی خدمت کے طور پر منظم کرنے کے تئیں بھی یکساں اپنی نگہداشت صحت کے وسائل کو پوری بر
کچھ ایسے لوگوں کو مالی امداد فراہم کرتا ہے  Ascension Saint Agnesطور پر پابند عہد ہے۔  ان اصولوں کو آگے لے جاتے ہوئے، 

 Ascension۔  یہ خالصہ میں ایمرجنسی یا طبی طور پر ضروری دیگر نگہداشت حاصل ہوتی ہیں Ascension Saint Agnesجنھیں 
Saint Agnes کی مالی معاونت کی پالیسی کے بارے میں مختصر جائزه پیش کرتا ہے۔ 

 
 کون اہل ہوتا ہے؟ 

 Arbutus 21227, Brooklyn/Linthicum,21225, Catonsville 21250,21228, Curtis Bay 21226, Gwynnاگر آپ 
Oak 21207, South Baltimore City 21223,21230, Southwest Baltimore City 21229, West Baltimore City  

میں رہتے ہیں، تو آپ مالی معاونت حاصل کرنے کے اہل ہو سکتے ہیں۔  مالی معاونت کا تعین عام طور پر آپ   21215,21216,21217
۔  اگر آپ کی آمدنی وفاقی سطح غربت کی کل گھریلو آمدنی کا وفاقی سطح غربت (فیڈرل پاورڻی لیول) کے ساتھ تقابل کر کے کیا جاتا ہے

خیراتی نگہداشت پا سکتے ہیں  100سے کم یا اس کے برابر ہے، تو آپ کو ان فیسوں کے حصے پر % 250(فیڈرل پاورڻی لیول) کے %
غربت کی  سے زیاده ہے لیکن وفاقی  250جس کے لیے آپ ذمہ دار ہیں۔  اگر آپ کی آمدنی وفاقی سطح غربت (فیڈرل پاورڻی لیول) کے %

سے زیاده نہیں ہے، تو آپ کو تدریجی پیمانے (سالئیڈنگ اسکیل) پر یا جائزه آمدنی کی بنیاد پر رعایتی شرحیں مل سکتی  500سطح سے %
ہیں۔  اگر ہنگامی اور طبی لحاظ سے ضروری نگہداشت کے لئے آپ کا طبی قرض آپ کی آمدنی سے زیاده ہے، تو آپ رعایت کے لئے اہل 

% سے زیاده ہیں، تو ممکن ہے کہ 250اگر آپ کے اثاثہ جات وفاقی سطح غربت (فیڈرل پاورڻی لیول) کی آمدنی کی رقم کے   ہوسکتے ہیں۔
آپ مالی معاونت کے اہل نہ ہوں۔  جو مریض مالی معاونت کے اہل ہیں ان سے ہسپتال کے مارک کو کم کی گئی فیس یا انشورنس کوریج 

 انے والی رقم، جو بھی کم ہو، سے زیاده نہیں لیا جائے گا۔ والے مریضوں سے عام طور پر لی ج
 

 تحریری تخمینہ۔
مریضوں کے پاس ہسپتال کی غیر ہنگامی خدمات، طریق کار، اور ان سپالئیز کے لیے کل چارجز سے متعلق تحریری تخمینہ کی درخواست 

 دمات فراہم کرنے میں توقع کی جاتی ہے۔کرنے اور حاصل کرنے کا حق حاصل ہے جن کی ہسپتال کے ذریعہ پیشہ ورانہ خ
 

 کون سی خدمات کا احاطہ کیا جاتا ہے؟
مالی معاونت کی پالیسی کا اطالق ہنگامی اور طبی لحاظ سے ضروری دیگر عالج پر ہوتا ہے۔  معالج کے چارجز کو ہسپتال کے بلوں میں 

ائط کی وضاحت مالی معاونت کی پالیسی میں کی گئی ہے۔  مالی  شامل نہیں کیا جاتا ہے اور اس کا بل الگ سے بھیجا جائے گا۔  ان شر
 معاونت کی خدمات میں دیگر تمام نگہداشت کا احاطہ نہیں کیا گیا ہے۔

 
 میں کیسے درخواست دے سکتا ہوں؟

ت فراہم کرنے مالی معاونت کی درخواست دینے کے لئے، عام طور پر آپ کو ایک تحریری درخواست مکمل کرنی ہوگی اور معاون دستاویزا
ہوں گے، جیسا کہ مالی معاونت کی پالیسی اور مالی معاونت کی پالیسی کی درخواست میں واضح کیا گیا ہے۔ درخواست کے لئے، براه کرم 

 پر رابطہ کریں۔ 667-234-2140
 

 میں درخواست کے حوالہ سے کیسے مدد حاصل کر سکتا ہوں؟
پر، میری لینڈ میڈیکل اسسڻنٹ  2140-234-667لیے، آپ مریض کی مالیاتی خدمات سے  مالی اعانت کی پالیسی کی درخواست میں مدد کے

پر یا اپنے مقامی ڈپارڻمنٹ آف سوشل سروسز سےبذریعہ  www.dhr.state.md.usپر یا انڻرنیٹ کے ذریعہ  8572-642-855-1سے
 فون

 ۔ TTY  :1-800 -925-4434؛ 1-800-332-6347
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dhr.state.md.us/


 

 
 میں مزید معلومات کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟

مالی معاونت کی پالیسی اور مالی معاونت کی پالیسی کے درخواست فارم کی کاپیاں 
Hospital-Agnes-Saint-https://healthcare.ascension.org/Locations/Maryland/MDBAL/Baltimore  900اور S. Caton 

Avenue, Baltimore, MD 21229 خدمات کے محکمہ پر دستیاب ہیں۔  مالی معاونت کی پالیسی اور مالی معاونت ، مریضوں کی مالی
پر مریضوں کے مالی خدمات کے محکمہ سے رابطہ کرکے ڈاک کے ذریعہ بھی موصول  2140-234-667کی درخواست کی مفت کاپیاں 

 کی جاسکتی ہیں۔ 
 
 

 اگر میں اہل نہیں ہوں تو کیا ہو گا؟
سی کے تحت مالی معاونت کے اہل نہیں ہیں تو ہوسکتا ہے آپ دیگر اقسام کی معاونت کے اہل قرار پائیں۔  مزید  اگر آپ مالی معاونت کی پالی

 یا  S. Caton Avenue, Baltimore, MD 21229 900معلومات کے لئے، براه کرم مریضوں کی مالی خدمات کے محکمہ سے 
 پر ڻیلیفون کے ذریعہ رابطہ کریں۔ 667-234-2140 

 
 

 ی کے منصوبےادائیگ 
Ascension Saint Agnes Hospital  کی طرف سے آپ کے طبی بل کی ادائیگی میں مدد کے لیے ادائیگی کے منصوبے پیش کیے

 پر رابطہ کریں۔  2175-234-667جاتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے، براه کرم کسڻمر سروس ڈپارڻمنٹ سے 
 
 

 رسید
کا مذکوره باال ساده زبان کا خالصہ موصول ہوا ہے اور  Financial Assistance Policyکی  Ascension Saint Agnesمجھ کو 

 میں پالیسی کے تحت اپنے حقوق کو سمجھتا/سمجھتی ہوں۔ 
 

 براه کرم مخفف دستخط کریں: [مخفف دستخط عام رضامندی کے فارم پر لیے جائیں گے۔] 
 
 

درخواست اور ہدایات، اور اس آسان زبان کے خالصے کا ترجمہ مندرجہ ذیل زبانوں میں ہماری مالی معاونت کی پالیسی، مالیاتی معاونت کی 
 ویب سائٹ پر اور درخواست کرنے پر دستیاب ہے۔

 
 عربی
 برمی

 چینی (آسان زبان)
 چینی (روایتی زبان)

 انگریزی
 فرانسیسی

 گجراتی
 اطالوی

 کوریائی
 روسی

 ہسپانوی
 تگالوگ

 اردو
 ویتنامی

 
 
 
 
 
 

https://healthcare.ascension.org/Locations/Maryland/MDBAL/Baltimore-Saint-Agnes-Hospital
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