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 مایل اعانت کا سادہ زبان میں خالصہ
 

Northwestern Memorial HealthCare (NMHC)  یک مایل اعانت ےک
 بارے میں عمویم معلومات۔ 

Northwestern Memorial HealthCare  ،اور اس ےک الحاق یافتگان

 Northwestern Memorial Hospital، Northwesternبشمول 

Medicine Lake Forest Hospital، Northwestern Medicine 

Central DuPage Hospital، Northwestern Medicine Delnor 

Hospital، Northwestern Medical Group ، ر  اوNorthwestern 

Medicine Regional Medical Group (  جنہیں اس خالصہ میں

"NMHC " ) کمیونٹی میں شامل ان لوگوں   NMHCےک حواےل ےس ذکر کیا گیا ہے

وریات پوری کرنر ےک پابند عہد ہیں جو طٹی لحاظ  یک نگہداشت صحت یک ضر

 کرنر ےس قاض ہیں 
ی

وری یا ہنگایم نگہداشت ےک لیں ادائیگ ، اس میں وہ ےس ضر

، اور جو رسکاری  ، کم بیمہ واےل ہیں لوگ بیھ شامل ہیں جو غیں بیمہ شدہ ہیں

ورت   ۔ ضر  کرنر ےس قاض ہیں
ی

پروگراموں ےک لیں نا اہل ہیں یا بصورت دیگر ادائیگ

 ، حوں پر  NMHCپڑنر وری نگہداشت مفت یا رعایٹی رسر طٹی لحاظ ےس ضر

۔ اپنر وسائل ،  )"مایل اعانت"( فراہم کرتا ہے اور ذمہ داریوں کا نظم کرنر ےک لیں

 ، اور ممکن حد تک زیادہ ےس زیادہ لوگوں کو مایل اعانت فراہم کرنر ےک لیں

NMHC   نر مایل اعانت فراہم کرنر ےک لیں پروگرام ےک رہنما خطوط تشکیل دنے

 کرنر یک اہلیت ےس قطع نظر، 
ی

۔ تاہم، ادائیگ ہمیشہ ہنگایم  NMHCہیں

۔نگہداشت فراہم کرے گ   ےک منصونی دستیاب ہیں
ی

یک مایل   NMHC’sا۔ ادائیگ

۔ مفت یا رعایٹی  اعانت یک پالییس اعانت ےک متعدد پروگرام فراہم کرتی ہے

،  نگہداشت ےک لیں زیر غور النے جانر ےک لیں

 آپ کو ایک درخواست فراہم کرنر اور اپنر اور اپٹر فیمیل ےک مایل حاالت،
رے میں تائیدی دستاویزی شہادت فراہم کرنر  جیےس اپٹر آمدتر اور اثانے ےک با 

۔  ورت پڑ سکٹی ہے  یک ضر

مایل اعانت کا اطالق فریق ثالث یک دیگر ساری مراعات  -اہلیت ےک تقاض  

)جیےس بیمہ یک مراعات، رسکاری پروگراموں، قانوتر کارروائیوں ےک ماحصل، یا  

۔  نجی چندہ وصویل( کا استعمال ہو جانر ےک بعد، آپ ےک ذاتی بیلنسر پر ہوتا ہے

   NMHCاس ےک عالوہ،  
ی

آپ یک جانچ پڑتال کر ےک دیکھے گا کہ آیا آپ ادائیگ

۔ آپ ےس  Medicaidمیں اعانت ےک دورسے پروگراموں جیےس  ےک لیں اہل ہیں

 میں اعانت ےک لیں درخواست دے کر تعاون کرنر یک توقع یک 
ی

اس طرح یک ادائیگ

، آپ یک ساالنہ گھریلو آمدتر آپ   ۔ مایل اعانت کا اہل ہونر ےک لیں یک جاتی ہے

ےس کم   %600ےک  "( FPLفیمیل ےک سائز ےک لیں وفاقی آمدتر یک سطح افالس )"

۔  وری ہے ر کرنر میں آپ ےک  NMHCیا اس ےک برابر ہونا ضر آپ یک اہلیت کا تعیں

، جانچ پڑتال ےک  اثاثوں کو بیھ ملحوظ رکھ سکتا ہے اور، کچھ حاالت میں

۔ اگر آپ مایل اعانت  ےک لیں منظور شدہ ہیں تو،  اضاقر تقاضر الگو کر سکتا ہے

کو مطلع کرنا آپ   NMHCدنوں ےک اندر  30آپ ےک مایل حاالت تبدیل ہونر پر 

۔ آخری بات، دورسے مریضوں ےک ساتھ انصاف برتنر ےک لیں عرض  پر الزم ہے

ہے کہ، اگر آپ جان بوجھ کر معلومات روک لینی ہیں یا غلط معلومات فراہم  

۔  لیں   کرنی ہیں تو، آپ مایل اعانت ےک  نا اہل قرار دنے جا سکیی ہیں

 مایل اعانت ےک پروگرام

 اعانت  اہلیت ےک تقاض   پروگرام 

وری نگہداشت* موصول کرنر واےل غیں   غیں بیمہ شدہ مریض  طٹی لحاظ ےس ضر
ےک باشندے اور ہنگایم    (Illinois)   نوانے ی ال  بیمہ شدہ 

 نگہداشت موصول کرنر واےل کوتے غیں بیمہ شدہ مریض 

 % یا اس ےس کم کمانر واےل مریضوں ےک لیں مفت250کا  FPLقابل اطالق 
FPL  ؛ قابل اطالقFPL  ےک بیچ کمانر والوں ےک لیں  %600اور    %250ےک

 رعایٹی نگہداشت

وری نگہداشت* موصول کرنر واےل غیں  طٹی لحاظ ےس  غیں بیمہ شد مریض  ضر
ےک باشندے اور ہنگایم نگہداشت موصول   ILبیمہ شدہ 

 کرنر واےل کوتے بیمہ شدہ مریض 

یا اس ےس کم کمانر واےل مریضوں ےک لیں مفت  %250کا  FPLقابل اطالق 
ےک بیچ کمانر واےل  %600اور   %250ےک  FPLنگہداشت؛ قابل اطالق 

 یں محیط خدمات ےک لیں رعایٹی نگہداشت ** مریضوں ےک لیں غ

ےک وہ غیں بیمہ شدہ باشندے جو   (Illinois)  نوانے ی ال پیش قیایس اہلیت 
مخصوص وفاقی اور ریاسٹی اعانت پروگراموں ےک تحت اہل  

 قرار پانی ہیں 

 مفت نگہداشت 

۔ اس ےک عالوہ، آ ، اور مایل اعانت نیٹ ورک ےس باہر یک خدمات ےک لیں دستیاب نہیں ہے پ کا معالج یا غیں ہسپتال کا فراہم  * تمام خدمات مایل اعانت ےک ذریےع محیط نہیں ہیں
۔ فراہم کنندگان یک اور وہ  NMHC’sکنندہ  کت نہیں کر سکتا ہے کت کرنی ہیں یا نہیں اس یک ایک فہرست ےک ما NMHC’sےک مایل اعانت پروگرام میں رسر یل اعانت پروگرام میں رسر

NMHC’s   ۔  یک مایل اعانت یک پالییس کا حصہ ہے

کہ ادائیگی ۔ رعایٹی نگہداشت موصول کرنر واےل افراد مشیی
ی

کہ ادائیگیوں ےک ذمہ دار رہیں ےک کہ بیمہ، اور کٹوتیوں ےک** مفت نگہداشت موصول کرنر واےل افراد مشیی  لیں  وں، مشیی
۔  ذمہ دار رہنی ہیں

آپ کو اس ےس زیادہ رقم کا بل نہیں بھیجی گا جتیر کا بل ہم عام   NMHCاگر آپ کو رعایٹی نگہداشت موصول ہوتی ہے اور آپ اپنر بل کا بعض حصہ ادا کرنر ےک ذمہ دار ہیں تو، 

۔  طور پر اس طرح یک نگہداشت کو محیط بیمہ رکھنر واےل مریضوں کو بھیجنی ہیں

۔ اگر آپ اپٹر آمد ےس قبل مایل اعانت ےک   - اعانت ےک لیں درخواست کب دیںمایل لیں اپائنٹمنٹ ےط کرنر ےک لیں آپ ےک کال کرنی وقت، آپ ےس مایل تیاریاں کرنر کو کہا جا سکتا ہے

۔ اس ےک بعد  آیا آپ مایل اعانت ےک لیں اہل ہیں اور آپ کو کتنا موصول ہو   فیصلہ کرے گا کہ NMHCدرخواست نہیں دے سکیی تو، آپ کو جلدی ممکن ہو یہ کام کر لینا چاہنں

۔ ر ےس اختالف کرنی ہیں تو، آپ محکمہ برانے مایل مشاورت ےس رابطہ کر سکیی ہیں ۔ اگر آپ ہمارے تعیں  سکتا ہے

NMHC’s  آپ  -یک مایل اعانت یک پالییس اور مزید اعانت ےک لیں درخواست یک کاپیاں کیےس حاصل کریںNMHC’s   : یک ویب   NMHC’s( 1یک پالییس اور درخواست یک مفت کاتی

جنیس رومز ( ہمارے محکمہ جات برانے مایل مشاورت، محکمہ برانے مریضوں یک خدمات، اور ہمارے ایمر 2 پر، assistance.html-http://mybill.nm.org/financialسائٹ 
یشن ےک وقت؛ یا  ، براہ کرم ذیل یک  3میں داخلہ یا رجسیی ۔ مزید معلومات ےک لیں ( اگر آپ متعلقہ محکمہ برانے مایل مشاورت کو کال کرنی ہیں تو بذریعہ ڈاک حاصل کر سکیی ہیں

 معلومات پر مایل مشاورت ےس رابطہ کریں۔

http://mybill.nm.org/financial-assistance.html
http://mybill.nm.org/financial-assistance.html


Northwestern Memorial Hospital 
675 N. Saint Clair Street 

Chicago, IL 60611 

NM Lake Forest Hospital 
660 N. Westmoreland Road 

Lake Forest, IL 60045 

NM Central DuPage Hospital 
25 N. Winfield Drive 

Winfield, IL 60190 

NM Delnor Hospital 
300 Randall Road 

Geneva, IL 60134 

NM Palos Hospital 
12251 80th Ave 

Palos Heights, IL 60463 

 

NM Valley West Hospital 

1302 N. Main St. 

Sandwich, IL 60548 

 

Marianjoy Rehabilitation Hospital 

26W171 Roosevelt Road 

Wheaton, IL 60187 

 

NM Kishwaukee Hospital 

1 Kish Hospital Drive 

Dekalb, IL 60115 

 

NM Huntley Hospital 

10400 Haligus Road 
Huntley, IL 60142 

 

NM McHenry Hospital 

4201 Medical Center Drive 

McHenry, IL 60050 

 

 

پر متعدد زبانوں میں   NM.org 312-926-6906ہماری مایل اعانت یک پالییس، درخواست، اور اس خالصہ یک کاپیاں 

 دستیاب ہیں 


