آسان زبان ميں خالصہ
 Houston methodistکی مالی اعانت کی پاليسی
 Houston methodistايسے افراد کو رفاہی نگہداشت فراہم کرنے کے ليے عہد بستہ ہے جن کا بيمہ نہيں ہے يا ضرورت سے
کم بيمہ ہے ،کسی سرکاری پروگرام کے ليے نا اہل ہيں ،يا بصورت ديگر اپنے انفرادی مالی صورتحال کی بنياد پر طبی طور پر
ضروری اور ہنگامی نگہداشت کے ليے ادائيگی سے قاصر ہيں۔
ايسے مريض حضرات جن کی خاندانی آمدنی وفاقی سطح افالس ) (FPLکے  200%کے مساوی يا اس سے کم وه مفت خدمات کے اہل ہيں؛
اور ايسے مريض جن کی خاندانی آمدنی  FPLکے  200%سے اوپر ليکن  400%سے زياده نہيں ہے وه رعايتی رقم پر خدمات حاصل
کرنے کے اہل ہيں۔ يہ رعايتی شرح اس اوسط رقم سے زياده نہ ہو جو  Houston methodistکو نجی بيمہ اور  Medicareکے ذريعہ
ادا کيا جائے گا ،اس ميں مريض کی کوئی ادائيگياں بھی کٹوتيوں ،معاون ادائيگيوں ،يا باہمی بيمہ کی شکل ميں شامل ہيں۔
آپ سے ہنگامی اور طبی طور پر ضروری خدمات کے ليے خدمات کی فراہمی سے قبل پيشگی ادائيگی کرنے يا ادائيگی کا انتظام
کرنے کا تقاضہ نہيں کی جائے گا۔ البتہ ،اگر آپ کو رعايتی رقم ادا کرنی ہے ،اور آپ خدمات کی فراہمی کے بعد پوری رعايتی رقم
ادا نہيں کرپاتے تو Houston methodist ،اس رعايتی رقم کی وصولی کی کوشش کرے گا۔  Houston methodistبل کا
ماہانہ گوشواره فراہم کرکے آپ سے ادائيگی کی درخواست کرے گا۔ اگر آپ رعايتی رقم يکمشت ادائيگی کی صورت ميں ادا نہيں
کرسکتے تو Houston methodist ،بالسود توسيعی ادائيگی کے اختيارات فراہم کرتا ہے۔ کسی بقايا غير ادا شده رعايتی رقوم
کی معلومات فريق ثالث وصولی ايجنسی کو وصولی کی مزيد کوششيں کرنے کے ليے بھيج ديا جائے گا۔ فريق ثالث کے ذريعہ
وصولی کی کارروائی ميں ذاتی امالک پر قبضے ،قانونی کارروائياں يا کريڈٹ بيورو کو اطالع دينا شامل نہيں ہوگا۔
 Houston methodistکی مالی اعانت کی پاليسی کی ايک مفت کاپی ،مالی اعانت کی درخواست اور وصولی کی پاليسياں
 Houston methodistکی اس ويب سائٹ  www.HoustonMethodist.org/Billingپر دستياب ہيں ،ساتھ ہی يہ ہسپتالوں،
داخلہ اور رجسٹريشن والے حصوں ميں بھی دستياب ہيں ،اور انہيں مرکزی بزنس آفس سے )مقامی( ) ،832-667-5900ٹول
فری(  877-493-3228پر رابطہ کرکے حاصل اور بذريعہ ڈاک طلب کيا جاسکتا ہے:
Houston Methodist
Centralized Business Office
Attn: Financial Assistance Unit
S. Fry Road 701
Katy, TX 77450
آسان زبان ميں يہ خالصہ ،مالی اعانت کی پاليسی ،مالی اعانت کی درخواست اور وصولی کی پاليسياں مذکوره باال رابطوں سے
متعدد زبانوں ميں دستياب ہيں۔
 Houston methodistکا مالی اعانت کا يونٹ مالی اعانت سے متعلق پاليسی کے بارے ميں سواالت کا جواب دينے اور
درخواست دہی کی کارروائی ميں آپ کی مدد کرنے کے ليے دستياب ہے۔ آپ مالی اعانت کی يونٹ کے کسی رکن سے پير تا جمعہ
صبح  7:00سے شام  7:00بجے تک ،ہفتہ کو صبح  8:00سے دوپہر  12:00بجے تک کے درميان  832-667-5900يا 877-
 493-3228پر رابطہ کرسکتے ہيں۔
جب آپ مالی اعانت کی درخواست مکمل کرليں تو ،براه کرم سبھی مطلوبہ معاون دستاويزات منسلک کريں اور اسے مالی اعانت
کے يونٹ کو بھيج ديں ،مذکوره باال پتہ ديکھيں ،يا برائے توجہ فائنانشيل اسسٹنس يونٹ لکھ کر  832-667-5995پر فيکس
کرديں۔

