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.I

پاليسی

 Houston methodistايسے مريضوں کو ايک بالسود توسيعی ادائيگی کا اختيارفراہم کرے گا جو اپنے بقايا جات کی
ادائيگی يکمشت طور پر نہيں کرسکتے۔
.II

طريق کار
 .Aتوسيعی ادائيگی کا اختيار ترتيب دينے کے ليے درج ذيل رہنما خطوط کو استعمال کيا جاتا ہے:
 .1توسيعی ادائيگی کے ليے اہل کھاتے کا کم از کم بقايا رقم  $50ہے؛
 .2بقايا رقم کی مکمل ادائيگی کے ليے وقت ميں زياده سے زياده توسيع کی مدت  18مہينے ہے؛ اور
 .3کم از کم ماہانہ ادائيگی  $20سے کم نہيں ہونی چاہيے۔
 .Bتوسيعی ادائيگی کی شرائط کی خالف ورزی پر درج ذيل کارروائياں کی جائيں گی:
 .1مقرره رقم کے  50%سے کم کی ادائيگی کو چھوٹی ہوئی ادائيگی تصور کيا جائے گا؛
 .2چھوٹی ہوئی ادائيگی کی صورت ميں اس پوری رقم کی ادائيگی ،چھوٹی ہوئی ادائيگی کے چار مہينوں کے
اندر کی جانی چاہيے تاکہ ادائيگی کے منصوبے کو جاری تصور کيا جائے؛ اور
 .3کوئی توسيعی ادائيگی واال منصوبہ جو چھوٹی ہوئی ادائيگی کے چار مہينوں کے اندر تازه حالت ميں نہ ہو
اسے نادہنده تصور کيا جائے گا اور ناقابل وصول قرضہ ميں منتقل کرديا جائے گا۔
 .Cذيل ميں ايسے اقدامات ہيں جو کسی مقرره ادائيگی کے منصوبے کے سلسلے ميں کيے جائيں گے جب مريض
پر اضافی بقايا واجب االدا ہوتا ہے:
 .1ادائيگی کے منصوبے ميں ماہانہ ادائيگی کی رقم ميں اضافہ کرکے ،ايک اضافی بقايا جوڑا جائے گا جو
کہ ماہانہ ادائيگی کے  10%سے کم ہوتا ہے؛ اور
 .2ادائيگی کی تعداد کو بﮍھا کر ادائيگی کے منصوبے ميں اضافی رقم جوڑی جائے گی جو ماہانہ ادائيگی
کے  10%سے زياده ہوتی ہے۔

.III
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