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AMITA HEALTH 
 

Alexian Brothers Behavioral Health Hospital; Alexian Brothers Medical Center; Holy Family 
Medical Center; Mercy Medical Center; Resurrection Medical Center; Saint Francis 

Hospital; Saint Joseph Hospital – Chicago; Saint Joseph Hospital-Elgin; Saint Joseph 
Medical Center; Saints Mary and Elizabeth Medical Center; St. Alexius Medical Center; St. 

Mary's Hospitalمالزمت پر مامور ڈاکڻروں کے کلینکس  ; 
 

 مالی معاونت کی پالیسی کا خالصہ
 

AMITA Health باال وزارت صحت، ہر کسی کے کے لئے عہد بستہ ہیں اور اس کا احترام ، بشمول مذکوره  وقار 
بناتے ہیں جنہیں ہیلتھ کیئر کی سہولیات تک رسائی کے   خاص طور پر ان لوگوں کو اپنی توجہ کا مرکز  کرتے ہیں، اور 

پر اپنے   AMITA Healthدوران رکاوڻوں کا سامنا ہوں۔    کے پاس پوری کمیونڻی کو فراہم کرده سہولت کے طور 
ان افراد    AMITA Healthکے وسائل کا انتظام کرنے کا بھی یکساں عزم ہے۔  ان اصولوں کے تحت   نگہداشت صحت

سے ہنگامی یا طبی لحاظ سے ضروری دیگر نگہداشت موصول    AMITA Healthکو مالی معاونت فراہم کرتی ہے جو 
 ئزه فراہم کیا گیا ہے۔کی مالی معاونت کی پالیسی کا مختصر جا  AMITA Healthکر رہے ہوں۔  اس خالصے میں  

 
 کون اہل ہے؟ 

پذیر ہیں تو آپ کو مالی معاونت مل سکتی ہے۔  مالی معاونت کا تعین عام طور پر آپ کی  اگر آپ الینوائے میں رہائش 
 کل گھریلو آمدنی کے وفاقی سطح غربت (فیڈرل پاورڻی لیول) کے ساتھ تقابل سے کیا جاتا ہے۔ 

سے کم یا اس کے مساوی ہے تو آپ اخراجات کے اس   250ت کے %اگر آپ کی آمدنی وفاقی سطح غرب ●
ہیں۔  100حصہ پر %  خیراتی عالج حاصل کریں گے جس کے آپ ذمہ دار 

بیمہ حاصل نہیں ہے اور آپ کی آمدنی وفاقی سطح غربت کے   ● سے زیاده ہے لیکن وفاقی    %250اگر آپ کو 
نہیں ہے تو آپ تدریجی پیمانہ پر رعایتی نرخ وصول کر سکتے ہیں۔  %600سطح غربت کے    سے متجاوز 

بیمہ حاصل ہے اور آپ کی آمدنی وفاقی سطح غربت کے % ● سے زیاده ہے لیکن وفاقی سطح    250اگر آپ کو 
نہیں ہے تو آپ تدریجی پیمانہ پر رعایتی نرخ وصول کر سکتے ہیں۔  400غربت کے %  سے متجاوز 

ہنگامی او  ● سے   20ر طبی لحاظ سے ضروری نگہداشت کے لیے آپ کا طبی قرض آپ کی آمدنی کے %اگر 
 زیاده ہے، تو آپ رعایت کے لیے اہل ہو سکتے ہیں۔ 

 
ہیں، تو ممکن   600اگر آپ کے اثاثہ جات وفاقی سطح غربت (فیڈرل پاورڻی لیول) کی آمدنی کی رقم کے % سے زیاده 

جو مریض مالی معاونت کے اہل ہیں ان پر مستحق عالج کے لیے اس رقم   ہے کہ آپ مالی معاونت کے اہل نہ ہوں۔ 
نہیں لگائے جائیں گے جو عام طور پر زیر بیمہ مریضوں پر عائد کی جاتی ہے۔   سے زیاده چارجز 

 
 کون سی خدمات کا احاطہ کیا جاتا ہے؟

عالج پر ہوتا ہے۔  ان شرائط کی وضاحت  مالی معاونت کی پالیسی کا اطالق ہنگامی اور طبی لحاظ سے ضروری دیگر 
 مالی معاونت کی پالیسی میں کی گئی ہے۔  مالی معاونت کی پالیسی میں دیگر تمام نگہداشت کا احاطہ نہیں کیا گیا ہے۔

 
 میں کیسے درخواست دے سکتا ہوں؟

ہوگی اور معاون   مالی معاونت کی درخواست دینے کے لیے، عام طور پر آپ کو ایک تحریری درخواست مکمل کرنی
دستاویزات فراہم کرنے ہوں گے، جیسا کہ مالی معاونت کی پالیسی اور مالی معاونت کی پالیسی کی درخواست میں 

 واضح کیا گیا ہے۔
 

 
 
 

 درخواست کے حوالے سے مدد حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟
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 کو   AMITA Health مالی معاونت کی پالیسی کی درخواست کے حوالے سے مدد حاصل کرنے کے لئے آپ
پر ای میل کر   amitafinancialassistance@amitahealth.orgپر کال کر سکتے ہیں،    888-693-2252

 سکتے ہیں یا اس پتے پر خط لکھ سکتے ہیں: 
  

AMITA Health PFS 
Attention: Financial Assistance Department 

1000 Remington Blvd., Suite 110 
Bolingbrook, IL 60440 

 
 

 مزید معلومات حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟
مالی معاونت کی پالیسی کی درخواست کے فارم کی نقول   مالی معاونت کی پالیسی اور 

 assistance-bill/financial-your-resources/pay-tahealth.org/patienthttps://www.ami  باال اور مذکوره 
مالی معاونت کی پالیسی کی درخواست کی مفت   کے پاس دستیاب ہیں۔  مالی معاونت کی پالیسی اور  صحت کی وزارتوں 

باال پتے پر خط ارسال کرکے بھی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ مالی معاونت کی پالیسی کے   نقول بذریعہ ڈاک مذکوره 
یا   amitafinancialassistance@amitahealth.orgمتعلق اضافی معلومات   پر ای میل کرکے 

 پر کال کرکے بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔  888-693-2252
 
 

ہوگا؟  اگر میں اہل نہیں ہوں تو کیا 
تو ہوسکتا ہے آپ دیگر اقسام کی معاونت کے اگر آپ مالی معاونت کی پالیسی کے تحت مالی معاونت کے اہل نہیں ہیں 

بیان کرده ای میل کے   2252-693-888اہل قرار پائیں۔  مزید معلومات کے لیے، براه کرم ڻیلی فون نمبر  پر؛ یا اوپر 
 سے رابطہ کریں۔  AMITA Healthذریعہ یا تحریری طور پر 

 
 

ہدایات اور آسان زبان میں اس خالصہ کے ترجمے مالی معاونت کی پالیسی، مالی معاونت کی پالیسی کی درخواست ا ور 
ہماری ویب سائٹ پر دستیاب ہیں:  مندرجہ ذیل زبانوں میں درخواست پر 

 
English; Español (Spanish); Polski (Polish); Tagalog (Filipino); 简体中文 (Simplified Chinese); 

漢語 (Traditional Chinese); 한국어 (Korean); Deutsch (German); اُردُو (Urdu); ગુજરાતી (Gujarati); 
Русский (Russian); Italiano (Italian); िहंदी (Hindi); Français (French); Eλληνικά (Greek); 

Tiếng Việt (Vietnamese); 日本語 (Japanese); Srpski (Serbian); ภาษาไทย (Thai); Kreyòl (Haitian Creole); 
босански (Bosnian); ��ែខ�រ (Khmer); Hrvatski (Croatian); فارسی (Farsi); العربیة (Arabic) 

https://www.amitahealth.org/patient-resources/pay-your-bill/financial-assistance/

