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مالیاتی معاونت سادہ زبان میں خالصہ
آپ کو درخواست بھرنے اور اپنے خاندان کے مالیاتی حاالت سے متعلق سپورٹنگ دستاویزات
فراہم کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے جیسے آپ کی آمدنی اور اثاثے۔
اہلیت کے تقاضے۔ مالیاتی معاونت صرف آپ کے ذاتی بیلنسز پر الگو ہوتی ہے ،تمام فریق ثالث
فوائد (جیسے انشورنس فوائد ،سرکاری پروگرامز ،قانونی کارروائیوں سے پیشرفت یا نجی فنڈ
ریزنگ) کے استعمال ہو جانے کے بعد۔ اضافی طور پر tel ،یہ دیکھنے کے لیے آپ کو
اسکرین کرے گی کہ اگر آپ دیگر ادائیگی کی معاونت کے لیے پروگرامز جیسے ts tkrt
کے لیے اہل ہیں۔ آپ سے ایسی ادائیگی کی معاونت کے لیے درخواست کر کے تعاون کی توقع
ہے۔ مالیاتی معاونت کے لیے اہل ہونے کے واسطے ،آپ کی ساالنہ گھریلو آمدنی وفاقی غربت
آمدنی لیول (“ )”ngeآپ کے خاندان کی سائز کے لیے  ٪066سے کم یا اس کے برابر ہونی
چاہیے۔  telآپ کی اہلیت کا تعین کرتے ہوئے آپ کے اثاثوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھ
سکتا ہے اور کچھ حاالت میں اضافی اسکریننگ نقاضے کا اطالق کر سکتا ہے۔ اگر آپ مالیاتی
معاونت کے لیے منظور شدہ ہیں ،تو آپ کو اپنی مالی حالت تبدیل ہونے پر  06دن کے اندر
 telکو مطلع کرنا چاہیے۔ باآلخر ،دوسرے مریضوں کے ساتھ انصاف کے لیے ،اگر آپ
قصداً معلومات روکتے ہیں یا غلط معلومات فراہم کرتے ہیں تو آپ مالیاتی معاونت کے لیے نا اہل
ہو سکتے ہیں۔

 CHMNمالیاتی معاونت کے متعلق عمومی معلومات۔ whMroseMshr tsewhtro
 esroMrlrhsاور اس کے الحاق یافتہ گان ،بشمول ،tsewhtro ewertMro whMroseMshr
whMroseMshr ts tktrs ، whMroseMshr ts tktrs nrcs ewhseM ewertMro
، whMroseMshr ts tktrs sorwh ewertMro ،lsrMhro egrPs ewertMro
 whMroseMshr ts tkro hhwerاور whMroseMshr ts tktrs isPtwrro ts tkro
( hhwerجسے اس خالصے میں ' ' telکہا گیا ہے)  telکمیونٹی کے اندر ان لوگوں
کی نگہداشت صحت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پر عزم ہیں جو طبی طور پر
الزمی ایمرجنسی نگہداشت کے لیے ادائیگی سے قاصر ہیں ،بشمول غیر انشورڈ ،کم انشورڈ اور
سرکاری پروگرامز کے لیے نا اہل یا بصورت دیگر ادائیگی سے قاصر۔ جب درکار ہو،
 telمفت یا رعایتی قیمت پر طبی الزمی نگہداشت فراہم کرتا ہے ('مالیاتی معاونت')۔ اپنے
وسائل اور ذمہ داریوں کا نظم کرنے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مالیاتی معاونت
فراہم کرنے کے لیے  telنے مالیاتی معاونت فراہم کرنے کے لیے پروگرام کے رہنما
خطوط تشکیل دیے ہیں۔ تاہم tel ،مریض کی ادائیگی سے قطع نظر ،ہمیشہ ایمرجنسی
نگہداشت فراہم کرے گا۔ ادائیگی کے پالنز بھی دستیاب ہیں۔  telمالیاتی معاونت پالیسی کئی
معاون پروگرامز فراہم کرتی ہے۔ مفت یا رعایتی نگہداشت،

مالیاتی معاونت پروگرامز
پروگرام
غیر انشورڈ مریض

انشورڈ مریض
مفروضہ
اہلیت

اہلیت کے تقاضے
غیر انشورڈ  Lnرہائشی طبی طور پر الزمی نگداشت٭ اور
کوئی بھی غیر انشورڈ مریض جو ایمرجنسی نگہداشت
موصول کر رہا ہے
انشورڈ  Lnرہائشی طبی طور پر الزمی نگداشت٭ اور کوئی بھی
انشورڈ مریض جو ایمرجنسی نگہداشت موصول کر رہا ہے
غیر انشورڈ  Lnرہائشی جو بعض وفاقی اور ریاستی معاونت
کے پروگرامز کے تحت کوالیفائی کرتے ہیں

معاونت
قابل اطالق  ٪egn LP6یا کم کمانے والے مریضوں کے لیے مفت نگہداشت؛ ان کے
لیے رعایتی نگہداشت جو قابل اطالق  egnکے  ٪LP6اور  ٪066کے بیچ کماتے ہیں
قابل اطالق  ٪egn LP6یا کم کمانے والے مریضوں کے لیے مفت نگہداشت؛ ان کے لیے
رعایتی نگہداشت جو قابل اطالق  **egnکے  ٪LP6اور  ٪066کے بیچ کماتے ہیں
مفت نگہداشت

٭ تمام سروسز مالیاتی معاونت سے کورڈ نہیں ہوتیں اور مالیاتی معاونت نیٹ ورک سے باہر سروسز پر دستیاب نہیں ہے۔ اضافی طور پر ،آپ کا فزیشن اور غیر ہسپتال فراہم
کنندہ  telکے مالیاتی معاونت پروگرام میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ فراہم کنندگان اور آیا وہ  telکے مالیاتی معاونت پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں یا نہیں کی
ایک فہرست  telکی مالیاتی معاونت پالیسی کا حصہ ہے۔
٭٭ نگہداشت موصول کرنے والے افراد مشترکہ ادائیگیوں کے لیے ذمہ دار ہیں۔ رعایتی نگہداشت موصول کرنے والے افراد مشترکہ ادائیگیوں ،مشترکہ انشورنس اور کٹوتیوں
کے لیے ذمہ دار رہتے ہیں۔
اگر آپ رعایتی نگہداشت موصول کرتے ہیں اور اپنے بل کا ایک حصہ ادا کرنے کے ذمہ دار ہیں تو  telآپ کو اس رقم سے زیادہ چارج نہیں کرے گا جو ہم عموماً ان
مریضوں کو بل کرتے ہیں جن کے پاس ایسی نگہداشت کو کور کرنے کے لیے انشورنس موجود ہے۔
مالیاتی معاونت کے لیے کب درخواست دی جائے۔ جب آپ اپائنتمنٹ کے لیے کال کرتے ہیں ،تو اپ سے مالی بندوبست کرنے کا کہا جا سکتا ہے اگر آپ اپنے وزٹ سے پہلے مالیاتی معاونت کے لیے
درخواست نہیں کر سکتے تو آپ کو ایسا جلد از جلد کرنا چاہیے۔  telپھر فیصلہ کرے گا کہ آیا آپ مالیاتی معاونت کے لیے اہل ہیں اور آپ کتنے وصول کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے تعین سے متفق
نہیں ہیں تو آپ  srMetrrrktro lweresotrP srrhMeسے رابطہ کر سکتے ہیں۔
 CHMNکی مالیاتی معاونت پالیسی اور درخواست یا مزید معلومات کیسے حاصل کی جائیں۔ آپ یہاں پر  telکی پالیسی اور درخواست کی مفت کاپی حاصل کر سکتے ہیں)t :
 http://mybill.nm.org/financial-assistance.html,پر  telکی ویب سائٹ پر )tt ،ہمارے grMtsrM Sshntkse ،etrrrktro lweresotrP srrhMesrM
 srrhMesrMeاور داخلے اور رجسٹریشن پر ہمارے ایمرجنسی کمروں میں یا  )tttبذریعہ میل اگر آپ متعلق  etrrrktro lweresotrP srrhMesrMکو کال کرتے ہیں۔ مزید
معلومات کے لیے براہ کرم مندرجہ ذیل معلومات پر  etrrrktro lweresotrPسے رابطہ کریں۔
Northwestern Memorial Hospital
675 N. Saint Clair Street
Chicago، IL 60611
312.926.6906

NM Lake Forest Hospital
660 N. Westmoreland Road
Lake Forest, IL 60045
312.926.6906

NM Central DuPage Hospital
25 N. Winfield Drive
Winfield, IL 60190
630.933.5574

NM Valley West Hospital
1302 N. Main St.
Sandwich, IL 60548
630.933.5574

NM Delnor Hospital
300 Randall Road
Geneva, IL 60134
630.933.5574

NM Kishwaukee Hospital
1 Kish Hospital Drive
DeKalb, IL 60115
630.933.5574

Marianjoy Rehabilitation Hospital
26W171 Roosevelt Road
Wheaton, IL 60187
630.909.7370

ہماری مالیاتی معاونت کی پالیسی ،درخواست اور یہ خالصہ انگریزی اور ہسپانوی میں دستیاب ہیں۔
Copias de nuestra Póliza de Asistencia Financiera, la Aplicación, y este resumen están disponibles en Ingles y Español.

