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I مقصد . 
Inova  ہر اس کمیونڻی کے ہر شخص کو عالمی درجہ کی صحت نگہداشت فراہم  –ہر بار، ہر رابطہ پر  –کا مشن

کرنا ہے جس کی خدمت کرنے کا ہمیں اعزاز مال ہوا ہے۔ اس مقصد کے مطابق اور ڻیکس معاف کرنے والی ہیلتھ کیئر  
ے ان کے ادائیگی کرنے کے قابل ہونے کی بھی فکر کیے بغیر ہنگامی اور افراد کے لی Inovaتنظیم کے طور پر، 

 دیگر طبی ضروریات صحت کی خیال کی خدمت فراہم کرتا ہے۔
 

II پالیسی . 
Inova نے اس مالیاتی امداد پالیسی (Financial Assistance Policy (FAP))   کو اپنے وسائل کا ذمہ داری سے

سے زیاده ضرورت مند لوگوں کو مناسب حد تک تعاون فراہم کرنے کی اجازت دینے  کو زیاده  Inovaنظم کرنے اور 
کے لیے قائم کی گئی تھی۔ یہ پالیسی کسی بھی مقامی گورنمینٹ اور تمام قابل اطالق ریاست اور وفاقی قوانین اور  

مکمل تعمیل کے  معاہدے کی  کے ساتھ کیے گئے کسی بھی r(501ضوابط، بشمول اندرونی آمدنی کوڈ کے سیکشن (
 مطابق بنائی گئی ہے۔

 
کی اسپتال سہولیات اور دیگر احاطہ  Inovaاس پالیسی کے تحت، مالی امداد ان اہل افراد کو فراہم کی جاتی ہے جو 

کرده اداروں اور احاطہ کرده فراہم کنندگان میں سے ہر ایک کے ذریعہ فراہم کی جانے والی ایمرجنسی اور دیگر طبی 
 خدمات موصول کرتے ہیں۔  ور پر الزمیط
 

 پالیسی میں شامل ہیں:
 اس پالیسی کے ذریعے استعمال شده مختلف شرائط کی تعریف؛  •
 ذیل کی ایک تفصیل: •

o  ،مالی امداد اس پالیسی میں شامل خدمات کے لیے دستیاب ہے 
o طمئن کرنا کسی فرد کے لیے ہر قسم/حد کی مالی امداد حاصل کرنے کے لیے اہلیت کے معیار کو م

 روری ہے،ض
o  ،افراد مالی امداد کے لیے کیسے درخواست دے سکتے ہیں 
o  معلومات جوInova   اہلیت قائم کرنے کے لیے استعمال کرسکتا ہے جو ان افراد کے عالوه دیگر

 ذرائع کے ذریعے حاصل کیا گیا ہو جو مالی امداد تالش کر رہے ہیں،
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o  کارروائیاں جنہیںInova  کتی ہے، رت میں کر سعدم ادائیگی کی صو 
o  کمیونڻیز جن میں ہر اسپتال کی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں اور دیگر شامل اداروں میںInova  

 پالیسی کی تشہیر بڑے پیمانے پر کیسے کر ے گا، 
o Inova  کس طرح سے عام طور پر بل کی جانے والی رقموں(Amounts Generally Billed 

(AGB)) کی تعیین کرتی ہے، اور 
o  حت مالی امداد کے لئے اہل مریضوں پر چارج کی جانے والی رقموں کا حساب یسی کے تپالاس

 کتاب کرنے کی بنیاد۔
 

 اس پالیسی میں تین ضمیمے ہیں: 
 قابل اطالق وفاقی غربت کے رہنما اصول فراہم کرتا ہے؛  Aضمیمھ  •
ی کے ذریعہ کا اس پالیسسہولیات اور فراہم کنندگان  Inovaاس بات کو بیان کرتی ہے کہ کن  Bضمیمہ  •

 احاطہ ہے اور کن کا نہیں؛ اور 
 میں آمدنی اور رہائش کے لئے قابل قبول دستاویزات کی جامع فہرست دی گئی ہے۔ Cضمیمہ  •
  

اسپتال، اداره، یا اس پالیسی کے ذریعہ احاطہ کرده فراہم کننده مالی امداد کے اہل فرد پر عام طور   Inovaکوئی بھی 
  زیاده چارج نہیں کرے گا۔  لی رقموں سےسے بل کی جانے وا

 
 گورننس 

 یہ پالیسی سہولیات اور اداروں کے لیے اجازت شده ہے بذریعے ان مجاز جماعت جس پر اس کا اطالق ہوتا ہے۔ 
 

III  . تعریف 
 

  اس پالیس کے مقصد کے لیے، درج ذیل شرائط ذیل کے طور پر متعارف کی گئی ہیں:
 

کے تحت، کوئی اسپتال   r(501(  :(Amounts Generally Billed (AGB))عام طور پر بل کرده رقم  •
AGB ) کی تعیین نگہداشت کے لیے اسپتال کی کل فیسوں کو کل فیسوں کے ایک یا مزید فیصدوںAGB  

کے فیصد(فیصدوں) کا   AGBفیصد) سے ضرب دے کر کر سکتا ہے۔ کسی بھی اسپتال سہولت کے لئے اپنی 
ضروری ہے اور اس کے لئے وه ایمرجسنی اور دیگر طبی طور پر حساب لگانا سال میں کم از کم ایک بار 

ضروری نگہداشت کے اپنے سبھی دعووں کے میزان کو ان دعووں کے لئے کل چارجز سے تقسیم کرے گی۔  
Inova  کے ذریعہAGB  10کے حساب کتاب سے متعلق مزید معلومات کے لئے، اس پالیسی کا صفحہ  

متعلق مزید معلومات کے لئے (مفت میں دستیاب) برائے مہربانی   سےساب کتاب اور/یا ح AGBدیکھیں۔ 
Inova  پر رابطہ کریں۔ 5880-423-571کے محکمۂ مالی امداد سے  

 
ادارے جو ایمرجنسی اور/یا دیگر طبی طور پر ضروری نگہداشت فراہم کرتے  Inovaوه  احاطہ کرده ادارے: •

 ے، ان میں درج ذیل شامل ہیں:الگو ہوتی ہہیں اور جن پر یہ مالی امداد پالیسی 
o Inova :اسپتال سہولیات 

• Inova Alexandria Hospital 
• Inova Fair Oaks Hospital 
• Inova Fairfax Medical Campus 
• Inova Loudoun Hospital 
• Inova Mount Vernon Hospital 

o  دیگرInova اتیسہول یحرکت کرت: 
• Inova Cares Clinic for Children 
• Inova Cares Clinic for Women 
• Inova Cares Clinic for Families 



Inova Financial Assistance Policy - Urdu 

 11 از 3 صفحہ 

• Inova Cares Clinic for Community Bridging 
• Inova Cares Clinic for Behavioral Health 
• Inova Juniper Program 
• Inova Emergency Care Centers 

o  منتخبInova  طبی جماعت معالج کے اعمال (ضمیمہB  (دیکھیں 
 

الحاق شده ڈاکڻر اور دیگر فراہم کنندگان کے ذیلی سیٹ جن پر اس   Inova  دگان: کنن  ده فراہم احاطہ کر  •
تا ہے۔ شامل اداروں اور شامل فراہم کنندگان کی مکمل فہرست کے لیے مالیاتی امداد پالیسی کا اطالق ہو 

 دیکھیں۔  Bضمیمھ  
 

ندگان کے ذریعہ فراہم کی جانے والی  کے احاطہ کرده اداروں اور احاطہ کرده فراہم کن Inova اہل خدمت: •
ں فراہم کی جانے ) ایمرجنسی روم ترتیب می1جو مالی امداد کی اہل ہیں، ان میں یہ شامل ہیں: (ایسی خدمات 

) غیرایمرجنسی روم ترتیب میں زندگی کے لئے خطره بننے والے حاالت کے 2والی ایمرجنسی طبی خدمات؛ (
 ) دیگر طبی طور پر ضروری خدمات۔ 3ت؛ اور (جواب میں فراہم کی جانے والی خدما

 
  (U.S.C. 1395dd 42)میڈیکیئر کے شریک اسپتالوں کے لئے سوشل سیکورڻی ایکٹ  ہنگامی طبی حاالت: •

 Emergency Medical)میں شامل ایمرجنسی طبی عالج اور محنت و مشقت قانون  1867کے سیکشن 
Treatment and Labor Act (EMTALA)) اس طرح کی الزمی ہے۔ و پورا کرنا کے تقاضوں ک

ہیں کیا  نگہداشت کے لیے پیش ہو رہے کسی مریض کو ہنگامی طبی نگہداشت کا کسی بھی حالت میں انکار ن
جا سکتا ہے اور مریض/ضامن کی مالیاتی امداد حالت، بیمہ کرده حالت، ادائیگی کی اہلیت، موجوده یا ماضی 

ادائیگی سے قطع نظر اس پالیسی کے کسی بھی حصہ کا ایسا   کی جمع کاری حالت، یا کسی قرض کی عدم 
 ے کی اجازت ملے۔مطلب نہیں نکاال جائے گا کہ جس سے اس طرح کی نگہداشت کے انکار کرن

 
داخلی آمدنی خدمت قوانین کے مطابق، اگر مریض کسی شخص کے بارے میں دعوی کرے کہ وه اس  کنبہ: •

مالیاتی امداد کی فراہمی کے مقاصد سے وه اراکین خاندان   کی آمدنی محصول واپسی پر منحصر ہے، تو
اجازت دیتا ہے۔ اگر نمایاں دیگر   اس کی تعیین کے لئے انھیں رہنما ہدایات کی  Inovaسمجھے جاتے ہیں۔ 

افراد کو درخواست میں سپورٹ کے طور پر درج فہرست کیا گیا ہے تو ان کے لئے آمدنی کی تصدیقات کی  
 گی۔درخواست کی جائے 

 
 گھریلو آمدنی کی درج ذیل طریقوں سے مقرر کی جاتی ہے:  گھریلو آمدنی: •

o قبل ڻیکس کی بنیاد پر مقرر کیا جاتا ہے؛ 
o ندر یہ شامل ہیں: کمائیاں، بے روزگاری معاوضہ، کارکن معاوضہ، سوشل سیکورڻی، اس کے ا

اندگان فوائد، پنشن یا سبکدوشی  تکمالتی سیکورڻی آمدنی، عوامی امداد، تجربہ کار افراد ادائیگیاں، پسم
آمدنی، سود، حصے میں آنے واال منافع، کرایے، حق تصنیف کے معاوضے، جائیداد سے آمدنی، 

 تعلیمی امداد، نفقہ، طفل معاونت، گھرانے سے باہر کی امداد، اور دیگر مختلف وسائل؛ ڻرسٹ،
o اس سے یہ چیزیں خارج ہیں: سرمایہ سے وابستہ نقصانات؛ اور 
o IRS رہنما ہدایات کی تعمیل میں، اگر خاندان کے کسی فرد نے اپنے انکم ڻیکس ریڻرن پر اس ی ک

ن کا فرد سمجھا جاتا ہے اور اس طرح کے خاندان کے فرد کی  مریض کا دعوی کیا ہے تو، انھیں خاندا
 آمدنی شامل کی جانی چاہئے۔

 میں دستیاب ہے۔ Cقابل قبول دستاویزات کی ایک جامع فہرست ضمیمہ 
 

 
• FAP-:ایک فرد جسے  اہل فردInova  نے اس مالیاتی امداد پالیسی کے مطابق مالی امداد حاصل کرنے پر

 مقرر کیا۔ 
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غربت کے رہنما اصول  :Federal Poverty Guidelines (FPG))کے رہنما اصول وفاقی غربت  •
 دیکھیں)۔ Aضمیمہ امریکی محکمہ برائے صحت و انسانی خدمات کے ذریعہ وقفہ وقفہ سے تجدید کرده (

 
ات مالی امداد میں ایسے افراد کو فراہم کی جانے والی مفت یا ریاعت یافتہ صحت خدم  تباه کن مالیاتی امداد: •

کی مالی امداد کے معیاروں پر پورا اترتے ہیں اور جو فراہم کرده سبھی خدمات یا   Inovaشامل ہوتی ہیں جو 
وتے ہیں۔ مالی امداد میں درج ذیل شامل نہیں ہیں: خراب  ان کے کچھ حصے کی ادائیگی کرنے سے قاصر ہ

کے طور پر درج کیا مگر بعد میں  نے اپنے ریکارڈ میں آمدنی  Inovaقرض یا  ناقابل وصولی چارجز جنہیں 
کسی مریض کی ادائیگی نہ کر پانے کی وجہ سے جسے خرچ کر دیا گیا؛ میڈیکیڈ یا حکومت کے دیگر ایسے  

ل کا اعتبار کیا جاتا ہے یا  میڈیکیئر کے تحت فراہم کرده نگہداشت اور ان سے حاصل کی  پروگرام جن میں وسائ
خود سے ادائیگی یا بالتاخیر ادائیگی پر ملنے والی رعایتیں؛ یا کسی  جانے والی آمدنی کے بیچ الگت کا فرق؛

 تیسرے فریق ادائیگی کننده کے ساتھ معاہداتی مطابقتیں۔
 

ی فراہمی پر تنظیم کی مکمل مسلمہ شرحوں کے اعتبار سے لگائے شت خدمات کمریض نگہداکل اخراجات:  •
 ، الگو ہوتے ہیں۔ جانے والے مجموعی چارجز، آمدنی سے کڻوتیوں سے پہلے

 
 کیسے کم از کم ا ںی م زاتیدستاو لیدرج ذ ںیم زاتیکے قابل قبول دستاو یآمدن ی خاندان آمدنی کے دستاویزات: •

 ہے: ی) کا شامل ہونا ضرور1(
 
o حالیہ ڻیکس کی واپسی کی ایک نقل؛ 
o 2 حالیہ ادائیگی کے پرچیوں کی کاپی؛ 
o Inova رے فریق آمدنی تصدیق کی ایک دیگر شکل، کے ذریعہ قابل قبول سمجھی جانے والی تیس

جیسے کہ گھر کا لیز یا خریداری کی درخواست، گاڑی کا لیز یا قرض کی درخواست، یا آمدنی کی 
 ے والی دیگر درخواست۔تصدیق کا تقاضا کرن

 میں دستیاب ہے۔ Cقابل قبول دستاویزات کی ایک جامع فہرست ضمیمہ 
 

ے لئے خدمات، جس کا فوری طور پرعالج نہیں کیا جاتا ہے، وه  کسی ایسی حالت ک طبی طور پر ضروری: •
طریقہ مریض کی صحت حالت میں منفی تبدیلی کا سبب بنیں گی۔ موڻاپے کو کم کرنے کی خدمات، آرائشی 

 ہائے کار، اور مخصوص دیگر خدمات کا اس مالی امداد پالیسی میں احاطہ نہیں کیا گیا ہے۔ 
 

• Inova :خدمت کے عالقے Inova  اس پالیسی کے احاطہ   –کے ذریعے خدمت فراہم کرده جغرافیائی عالقہ
 کے مقصد سے اس میں ریاست ورجینیا شامل ہو گی۔

 
کو پورا کرنے میں مدد کے لیے اس کے پاس ائیگی کی ذمہ داریوں جس مریض کو اس کی اد غیر بیمہ شده: •

 بیمہ کی حد یا فریق ثالث کا تعاون نہ ہو۔
 

کے پاس بیمہ کی کچھ حد تک یا فریق ثالث کا تعاون ہو لیکن پھر بھی کچھ اخراجات  جس مریض بیمہ شده: •
 جو ادائیگی کی حد پار کر چکے ہوں۔

 
IVاہلیت . 

 
 مالی امداد دستیاب  اہلیت کے معیار اور

 
Inova ی صحت  افراد کو ان کے گھریلو آمدنی، دستیاب اثاثے، اور گورنمینٹ کے مالی تعاون یا گورنمینٹ کی امداد

اسپتال فیسلڻی، احاطہ کرده اداره، یا احاطہ کرده فراہم   Inovaکے انشورینس کی اہلیت کی بنیاد پر مالی امداد دیتا ہے۔ 
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امداد کی   ی جانے والی اہل خدمات کے لئے غیربیمہ کرده یا کم بیمہ کرده کرده افراد کو مالیکننده کے ذریعہ فراہم ک
 ں کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ تعیین نیچے بیان کیے گئے معیارو

 
 
 . ہنگامی طبی حاالت یا غیر ہنگامی حالت، طبی طور پر ضروری خدمات کے لیے مالیاتی امداد۔ 1

Inova ئے آخری مرجع ہونا ہے جو ایمرجنسی اور طبی طور پر کا مقصد ان لوگوں کے ل کے مالی امداد پروگرام
لہذا، مالی امداد کے درخواست دہندگان سے امید کی جاتی  ضروری نگہداشت کے لئے ادائیگی کرنے سے قاصر ہیں۔

سکریننگ اور ہے کہ وه کسی طبی نگہداشت کا احاطہ کرنے والے ایسے مقامی، ریاستی، یا وفاقی پروگراموں کے ا
درخواست اعمال کی تعمیل کریں گے جن میں مسافر صحت پروگرام یا کوئی تنظیمی پروگرام شامل ہیں، جیسے کہ 

وگرام جنہیں غیرملکی حکومتوں یا بین االقوامی تنظیموں/کارپوریشنوں کے ذریعہ وابستہ افراد کے لئے عمل  ایسے پر
 میں الیا جاتا ہے۔ 

 
A. :یخدمات کے لئے مال یطور پر ضرور یطب  یمرجنسیا-ریغ ایخدمات  یطب  یمرجنسی ا رہائش کا تقاضہ 

بار  یپہل یاور جن کے پاس اہل خدمات ک ںیہ رہتے  ںیم این یہے جو ورج ابیافراد کے لئے دست سےیامداد ا
رہائش کا تقاضہ  مسلمہ رہائش ہے۔ کیا یاس سے زائد ک ای) دنوں 30( سی سے پہلے ت خیتار یک یفراہم

Inova اور مستقل  یشہر -ریغ ت کلینکس برائے خواتین، اطفال، اور خاندان پر الگو نہیں ہو گا۔گہداشکی ن
پر آنے  زایو ی احتیس ںیمتحده م استہائےیتاہم ر ں،یامداد حاصل کرنے کے اہل اہل ہ یمال یدونوں ہ یرہائش

 گا۔ئے جا ایغور ک یہ ںینگہداشت اسپتال داخلوں کے سلسلے م یپر صرف ہنگام ضوںیوالے مر
 

کے اندر رہائش ثابت کر سکتے   اینی ز دکھا کر ورجآئڻم سےی) ا1( کیسے ا ںیفہرست م یگئ ید چےیافراد ن
 موجوده پتہ درج ہو: یجن پر کوئ ںیہ

  
 ورجینیا کا ڈرائیور الئسنس یا ریاست کے ذریعہ جاری کرده شناختی کارڈ •
ں یا اس سے زائد پہلے جاری کیا نود 30ماہانہ بینک گوشواره۔ اسے بینک کے ذریعہ، خدمات سے  •

 گیا ہونا ضروری ہے۔
 گاڑی یا زندگی کا بیمہ بل؛ موجده •
ڻیکس رپورڻنگ   (Internal Revenue Service (IRS))امریکی بین االقوامی آمدنی خدمت  •

W-2  مہینوں سے زیاده پرانا نہ ہو؛ 18فارم جو   1099فارم یا 
 محصول واپسی فارم؛ امریکہ یا ورجینیا کا گزشتہ سال کا آمدنی •
ثالوں میں گیس، بجلی، گندے پانی کے نکاس، پانی، عرضی گزار کو جاری کیا گیا سہولت بل۔ م •

 کیبل یا فون کے بل شامل ہیں؛ 
 لیز معاہده؛  •
ورجینیا مقامی رجسڻریشن کارڈ جسے مقامی رجسڻرار کے ذریعہ عرضی گزار کو بذریعہ ڈاک  •

 بھیجا گیا ہو؛ 
کسی ورجینیا  الت کی رسید جنہیں ریاست ورجینیا یا یا حقیقی جائیداد محصوذاتی جائیداد محصوالت  •

 عالقہ کو ادا گیا ہو؛
 اندراج کے تعلیمی سند کے محکمۂ ورجینیا کا فارم؛ اور/یا •
اسکول ریکارڈز/تحریری نقل جنہیں امریکی ریاست کے دائرۀ اختیار یا خطے کے ذریعہ اجازت  •

 یا گیا ہو۔ یافتہ کسی اسکول کے ذریعہ جاری ک
 رہائش کا نوڻری واال خط  •

 میں دستیاب ہے۔ Cایک جامع فہرست ضمیمہ  قابل قبول دستاویزات کی
  

B.  مالیاتی امداد کے تین زمرے ایسے افراد کو دستیاب ہیں جو اوپر مذکوره رہائشی ضروریات اور نیچے
 درج کرده آمدنی کے معیاروں پر پورے اترتے ہیں۔ 
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ه  مالیاتی امداد رعایت (مفت نگہداشت) ایسے غیربیمہ کرد 100% ایک غیربیمہ کرده افراد: .1
مریضوں کو دستیاب ہے جن کی خاندانی آمدنیاں موجوده وفاقی غریب کے رہنما اصول 

(Federal Poverty Guidelines (FPG)) % پر یا اس سے نیچے ہیں۔ 400کے 
ایسے بیمہ کرده افراد کے لئے مالی امداد رعایت (مفت نگہداشت)  100ایک %کم بیم کرده افراد:  .2

پر یا اس کے نیچے ہوں جنہیں  FPGکی   400آمدنیاں موجوده %ے جن کی خاندانی بھی دستیاب ہ
جزوی احاطہ حاصل ہو (مثالً ایسے کم بیمہ کرده افراد جو عالج موصول کرنے کے بعد ایسی 

، جو بصورت دیگر معذوریوں میں مبتال ره جاتے ہیں جن کی ادائیگی کرنے سے وه قاصر ہیں)
کو  Inovaپر پورا اترتے ہیں، اور جن کا بیمہ کننده  اس پالیسی میں بیان کرده اہلیت کے معیاروں

ایسے فرد کے   Inova اجازت دیتا ہے کہ وه بیمہ کے بعد ان کے بیلنس پر مالی امداد عطا کرے۔
قاصر ہے جس  لئے ڈڈکڻبلس، کوانشورینس اور/یا دیگر مریض کے فرائض کو معاف کرنے سے

 یک فراہم کننده نہیں ہوتا ہے۔ایک شر Inovaکے پاس ایسا منصوبہ ہے جس کے تحت 
 یآمدن یہے جن ک  ابیکے لئے دست ضوںیامداد" ان مر ی"آفت سے متعلق مال تباه کن مالیاتی امداد: .3

FPL  وجہ سے،  یاور حد ک تینوع یسے زائد ہو، اور جن پر، فراہم کرده خدمات ک 400%کے
وسائل کے حوالہ سے، نگہداشت سے متعلق اہم   ابیممکنہ طور پر دست گریاور د یآمدن ینہ کگھرا

  یجانے وال ی"عام طور پر بل ک یذمہ دار یک ضیمر ں،یان حاالت م ہوں۔ اں یذمہ دار یمال
 ۔یسے کم تر رقم تک محدود ہو گ ںی" مصدیف 15%کا   یآمدن یاندان"خ ایرقموں" 

 
 . قبل گفت و شنید شرح۔2

(پیکیج کی قیمتوں کا تعین) موصول ہو رہی ہو مالی امداد کے  مریض جنہیں خدمات کے لیے قبل گفت و شنید رعایت 
 لیے اہل نہیں ہوں گے۔

 
  . غیر امتیازی سلوک۔3

مالی امداد کا عطیہ کرنے کی بنیاد ہر فرد کی مالی ضرورت کی تعیین پر ہوتی ہے، اور اس میں عمر، صنف، صنفی  
، قومی اصل، سماجی یا مہاجرت حالت، جنسی رجحان، یا مذہبی وابستگی کا لحاظ نہیں کیا جاتا ہے۔  شناخت، نسل

Inova  فراہم کرتا ہے خواه وه مالی امداد کے اہل ہوں یا نہ  بغیر امتیاز کیے افراد کو ہنگامی طبی حالت میں خدمت
 ہوں۔

 
  . حکومت کے ذریعہ کفالت کرده یا معاونت کرده بیمہ یا نجی بیمہ کے لیے درخواست دینے کی ضرورت۔4

Inova Financial Assistance Program  ایک انشورینس پالیسی نہیں ہے۔Inova    غیربیمہ کرده افراد سے
عانت یافتہ صحت بیمہ یا نجی بیمہ کے  وه سرکاری کفالت والے (مثالً میڈیکیڈ) یا سرکار کے ذریعہ ا تقاضا کرتی ہے کہ

کا ماننا ہے کہ یہ افراد ان پروگراموں/منصوبوں کے اہل ہو سکتے ہیں، ان میں   Inovaلئے درخواست کریں اگر 
روگرام جنہیں غیرملکی حکومتوں یا بین  مسافر صحت پروگرام یا کوئی تنظیمی پروگرام شامل ہیں، جیسے کہ ایسے پ

وریشنوں کے ذریعہ وابستہ افراد کے لئے عمل میں الیا جاتا ہے۔ حکومت کے ذریعہ کفالت کرده االقوامی تنظیموں/کارپ
منصوبہ یا آجر پر مبنی منصوبہ کے توسط سے صحت منصوبہ خریدنے کی اہلیت والے افراد کے لیے، ان کی  

سائی کو یقینی  ن کے اثاثوں کی حفاظت کے لیے، صحت نگہداشت خدمات تک ان کی رمجموعی ذاتی صحت، اور ا 
حاصل کرنے سے لوگوں کو نگہداشت   جیکور نسیانشور بنانے کے ایک ذریعہ کے طور پر، ایسا کرنا ضروری ہوگا۔

 –ہے  یمدد ملت ںیخدمات دونوں کے لئے صحت نگہداشت حاصل کرنے کا اہل ہونے م یسلسلوں اور جار  ہیکے حال
 جائے۔ اینہ فراہم ک ایجائے  ایممکن ہے کہ فراہم ک عہیکے ذر  Inova ںیجنہ

 
 . احتمالی مالیاتی امداد۔ 5

A. Inova   اعتراف کرتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر مریض، یا مریض کا ضامن، مالی امداد درخواست مکمل
مالیاتی امداد کے لیے مریض  Inovaستاویزات فراہم کرنے کا اہل ہو۔ ایسے حاالت میں، کرنے یا مطلوبہ د

ت کی تشخیص کے لیے ان کی معلومات پر نظرثانی کرنے کی خاطر کسی یا مریض کی ضامن کی اہلی
   تیسرے فریق کو استعمال کر کے مریضوں کو احتمالی طور پر مالیاتی امداد کے لیے اہل مان سکتی ہے۔

B. حتمالی مالیاتی نگہداشت عمل کے ذریعہ بلوں کو اہل سمجھے جانے کے بعد، بل میں درج مریض فریضہ  ا
 اتی امداد رعایت موصول کرے گی۔مالی 100رقم %
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C. Inova آزموده پروگراموں میں -افراد کو احتمالی طور پر اہل مان سکتی ہے اگر وه مندرجہ ذیل ذرائع
 ره کرتے ہیں: مندرجہ ذیل شرائط یا اہلیت کا مظاہ

 بے گھر ہونا؛  .1
 فوت شده بغیر کسی جائیداد کے؛ .2
 Supplemental Nutrition Assistance Program)تکمالتی غذائیت امداد پروگرام  .3

(SNAP))؛ 
ہنگامی میڈیکیڈ کے لیے اہل ہونے والے مریض ایسی ہنگامی حالت یا طبی طور پر ضروری  .4

 میڈیکیڈ پروگرام میں احاطہ نہیں کیا گیا ہے؛خدمات سے وابستہ امداد کے اہل ہوں گے جن کا 
ہنگامی حالت یا طبی طور مقامی کاؤنڻی مفلس پروگراموں کے لیے اہل ہونے والے مریض ایسی  .5

پر ضروری خدمات سے وابستہ امداد کے اہل ہوں گے جن کا اس طرح کے پروگرام میں احاطہ 
  نہیں کیا گیا ہے۔

 
 . اس پالیسی سے استثنا6

افراد کو   سے ی کے نائب صدر کے پاس ا   ی سلڻ ی ف   Inovaصحت کا نائب صدر اور ہر    ی کا نائب صدر، آباد   کل یسائ   ی آمدن 
 ہوں گے۔  ں ی امداد کے قابل نہ   ی کے تحت مال  ی س ی اس پال  گر یہے جو بصورت د  ار ی امداد عطا کرنے کا اخت   ی معاملہ وار مال 

 
  . اہلیت گر افراد گورنمیٹ کوریج سے رد کیے جاتے ہیں۔7
ی امداد ایسے کم آمدنی والے مریضوں کے لئے دستیاب ہے جنہوں نے حکومت کی کفالت یا حکومت کی امداد یافتہ مال

بیمہ کے لئے درخواست کی مگر پھر جنہیں زائد آمدنی یا وسائل اور/یا اس وجہ سے احاطہ کا انکار کر دیا گیا   صحت
 پر پورے نہیں اترے تھے۔  کیونکہ وه ان بیمہ پروگراموں کے ایمرجنسی/معذوری تقاضوں

 
  . مریض کی درخواست کا حق۔8

 45تعیین سے اتفاق نہیں کرتا ہے تو، مریض تعیین کے کی مالی امداد کے لئے اہلیت کی  Inovaاگر کوئی مریض 
دنوں   60کرے گا اور  یپر نظرثان لیاعانت دفتر اپ یکا مال Inovaدنوں کے اندر تحریری شکل میں اپیل کر سکتا ہے۔ 

 سے مطلع کرے گا۔ صلہیف یحتم کیکے اندر ا
 

Vدرخواست کا طریقۂ کار . 
 

 یقہ مالی امداد کے لیے درخواست دینے کا طر 
 

Inova  مکمل مالی امداد ایپلیکیشن (ایپلیکیشن) کے بنیاد پر مالی امداد فراہم کرتا ہے۔Inova  کی مالیاتی امداد پالیسی
-http://www.inova.org/patient-and-visitorکی درخواست اور اس سے متعلق معلومات 

information/financial-help/index.jsp پر آن الئن دستیاب ہیں۔  
 
لیے آمدنی کے دستاویز اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اثاثوں (ریڻائرمنٹ اکاؤنٹ کی باقی رقم، بینک اکاؤنٹ کی  یپلیکیشن کے ا

مالک ہو یا کرایہ پر دی گئی ہے) کے متعلق معلومات درکا ہے۔  باقی رقم، خواه درخواست دہنده کسی رہائشی جگہ کا 
  :ںیسے جمع کروائ عہیذر کیا یکس لیاور درج ذ ںیہے کہ وه درخواست مکمل کر یلوگوں کے لئے ضرور

 ;6895-665-571 :ںیکر کسی کے ساتھ اس نمبر پر ف زاتیمکمل کرده فارم کو مطلوبہ دستاو •
 :ںیکر لیم یکے ساتھ اس پتے پر ا  زاتیمکمل کرده فارم کو مطلوبہ دستاو •

Inova Patient Financial Services 
8095 Innovation Park Drive 

Fairfax, VA 22031; 
 : ںیپتے پر ڈال لیکے ساتھ درج ذ زاتیمکمل کرده فارم کو مطلوبہ دستاو •

Inova Cares Clinic for Families  
2740 Prosperity Drive #300 
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Fairfax, VA 22031 
 بجے شام  5:00تا  1:00تا جمعہ  ریاوقات: پ

 
پر رابطہ کر   5880-423-571د سے  مداد کے حصول کے لئے افراد محکمۂ مالی امداا درخواست کےعمل میں

  سکتے ہیں۔
 

دن تک  240خدمت بلنگ بیان کی تاریخ کے -مالی امداد کی ایپلیکیشن جلد از جلد جمع کی جانی چاہیے، اور پہلی بعد
  Inova FAPن قبل جمع کردیا گیا ہو، تو د  240قبول کیا جائے گا۔ اگر مالی امداد کا مکمل کرده فارم پہلے بیان سے 

ت کا تعین کرے گا اور درخواست دہنده کو تعاون کے متعلق جس کے لیے فرد اہل ہے مطلع کرے گا۔ اگر مالی  اہلی
ایک تحریری نوڻس مہیا کرے گا جس میں ایپلیکیشن  Inovaامداد کے لیے ایک مکمل ایپلیکیشن جمع کردیا جائے، تو 

 وگی۔ری معلومات یا دستاویزات کی وضاحت کی گئی ہمکمل کرنے میں ضرو
 

) مہینہ کے آخری دن تک ویلڈ رہتی ہیں۔ چھ مہینے  6مالی امداد کی تعیینیں، پہلی اہل خدمت کی تاریخ کے بعد چھڻے (
کی مدت میں مریض کو مالی امداد کی دوباره درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، البتہ، وه مریض جو دخلے 

ورنمینٹ امدادی صحت کی انشورینس جن کے لیے وه اہل ہیں پر واپس آ رہا ہو انہیں گورنمینٹ امدادی یا گ کے لیے
 دوباره درخواست کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ 

 
اگر فائل میں مالیاتی امداد کی درخواست غیردرست ہے تو مالیاتی امداد کی ضرورت کی بعد کے ہر اس وقت میں 

 ائے گی جب اہل خدمات فراہم کی جائیں گی۔دوباره تشخیص کی ج
 
کی اقدار کو درخواست کے عمل، مالی امداد کی تعیین اور مالی امداد کو  Inovaنسانی وقار اور منتظمی سے متعلق ا

عطا کرنے کے عمل میں منعکس کیا جائے گا۔ مالی امداد کی درخواست پر فوری طور پر عمل کاری ہونی چاہیے اور  
Inova دن کے اندر   30لق ایک مکمل ایپلیکیشن کی رسید کے ض یا درخواست دہنده کو اہلیت کےتعین کے متعکو مری

 تحریر میں مطلع کرنے کے لیے مناسب کوشش کرنی چاہیے۔ 
 

Inova  کے ذریعہ مالیاتی امداد عطا کیے جانے کے لیے، افراد کو درخواست کرده معلومات کو وقت پر فراہم کر
صحت بیمہ یا کوئی بھی دیگر بیمہ پروگرام کفالت کرده یا حکومت کے ذریعہ اعانت کرده  کے، حکومت کے ذریعہ

کے درمیان قائم کرده ادائیگی  Inovaکے لیے درخواست کرکے جس کے وه اہل ہو سکتے ہیں، اور مریض اور 
 چاہئے۔  منصوبوں کے ذریعہ مطلوب واجب االدا کسی رقم کی ادائیگی کر کے، الزمی طور پر تعاون کرنا

 
 وه ذرائع سے معلومات کا استعمالمالی امداد کے متالشی افراد کے عال

 
مالی امداد کے متالشی افراد کے عالوه ذرائع سے معلومات کا استعمال کر سکتا ہے۔   Inovaاہلیت کا تعین کرنے میں، 

 اس میں سسڻم کے ڈیڻا شامل ہیں جو: 
• Inova ے لیے کرنے میں مدد کرتا ہے اور جو اس لیے مدد ک کو مالی امداد کے ضرورت مندوں کی شناخت

 ایپلیکیشن حاصل کرنے کے لیے رابطہ کیا جانا چاہیے؛ 
• Inova   کو افراد کی مالی امداد کی ایپلیکیشنز میں فراہم کرده معلومات کی درستگی کی توثیق کرنے میں مدد

 کرتا ہے؛ 
• Inova  لے  کو غیر بیمہ شده پایا گیا اور اس کے پاس پہکو یہ شانخت کرنے میں مدد کرنا کہ آیا کوئی مریض

 یا دیگر فریق ثالث کوریج کی اہلیت قائم ہے؛ اور/یا Medicaidسے 
جال تنظیم (مثالً وفاقی کوالیفائیڈ صحت مرکز) کے مریضوں کے طور -کا-جو افراد کی شناخت کسی سالمتی •

مالی امداد کے  Inovaتے ہیں جنہیں پر کرتی ہے جس کے پاس پہلے سے ہی آمدنی یا ایسے دستاویزات ہو
 ت کی تعیین کے مقاصد کے لئے قبول کر سکتی ہے۔ لئے اہلی
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 عدم ادائیگی کی صورت میں طریقہ ہائے کار 
 

عمومی بلنگ  Inovaایسے مریض جنہوں نے اس پالیسی کے تحت مالیاتی امداد کے لیے درخواست نہیں کی ہے وه 
 تابع ہوں گے۔اور جمع کاری کے طریقہ ہائے کار کے 

 
Inova یض کی ذمہ داری سے متعلق حصے کے اکاؤنڻس کے سبھی مرInova   کی بلنگ اور جمع کاری نظاموں کے

ذریعہ سے عمل میں الئے جائیں گے تاکہ وفاقی رہنما ہدایات کے مطابق کارگر طور پر جمع کاری کی جا سکے۔ 
ی بلنگ، بیانات، اور پیروی کے ذریعے عمل کار مریض کی ذمہ داری کے حصے خودکار اور منظم مراحل میں قبل

بین االقوامی ضابطۂ   ACAکیے جائیں گے۔  سبھی جمع کاری کے اعمال منصفانہ قرض جمع کاری اعمال قانون اور 
 اخالق اور پیشہ وارانہ ذمہ داری کی تعمیل میں ہوں گے۔

 
رابطہ نہ ہونے پر اور قابل قبول  دنوں بعد، مریض سے کوئی 120دن کے بیانات حاصل کریں گے۔  120مریض 

ی شرائط کے قائم کیے بغیر، اکاؤنٹ پیشہ ورانہ جمع اجینسیوں کو منتقل کردیا جائے گا۔  اگر معقول مدت کے  ادائیگی ک
 اس اکاؤنٹ پر اضافی کارروائیاں کر سکتی ہے۔ Inovaبعد مسلسل عدم ادائیگیاں ہوتی ہیں تو، 

 
مکمل طور پر ادا کرنے کے لئے  مات کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس اکاؤنٹ کواگر کوئی مریض ادائیگی کے انتظا

ادائیگی کے منصوبے   Inovaکو اپنی حالت سے آگاه کردے اور  Inovaوسائل نہیں ہیں تو، مریض کو چاہئے کہ وه 
 پیش کرے گی۔ 

 
 Extraordinary)وائیاں اداره یا تیسرا فریق جمع کاری ایجنٹ  غیرمعمولی جمع کاری کارر Inovaکوئی بھی 

Collections Actions ("ECAs"))  عائد نہیں کرے گا جیسے کہ کسی مریض کے خالف قانونی کارروائیاں یا
منفی کریڈٹ رپورڻنگ، اس سے پہلے اسے یہ تعیین کرنے کے لئے معقول کوشش کرنی ہو گی کہ آیا مریض اس 

 شوں میں یہ شامل ہیں: پالیسی کے تحت مالی امداد کا اہل ہے۔ ان مناسب کوش
عائد نہیں کی  ECAsدنوں تک کوئی   120لے بلنگ اسڻیڻمنٹ کی تاریخ کے کم از کم یہ یقینی بنانا کہ پہ •

 جاتی ہیں۔
کی مالی امداد پالیسی کے بارے میں اور کسی بھی  Inovaروزه تحریری نوڻس فراہم کرنا جس میں  30ایک  •

 اده ہے۔ے عدم ادائیگی کی صورت میں عائد کرنے کا ارکے بارے میں معلومات ہوں گی جس ECAsایسی 
 کے بارے میں زبانی اطالع فراہم کرتے ہوئے۔  ECAعدم ادائیگی کی صورت میں کسی اراده کرده   •
 ECAsاگر تعیین میں کوئی مریض مالی امداد کا اہل پایا جاتا ہے حاالنکہ ادائیگی موصول ہو گئی ہے یا کوئی   •

 کے اعمال کو الٹ دیا جائے گا۔کاؤنٹ کو ایڈجسٹ کیا جائے گا اور جمع کاری عائد کر دی گئی ہے تو، ا 
 ایکہ آ یہو گ یذمہ دار  یکرنے ک نییتع ہی یاس کے نامزد فرد ک  اینائب صدر  یکا/ک شنزیآپر کلیسائ یآمدن •

  Inova ںیبات کرنے کے سلسلے م یعائد کرنے ک ECAs دیمز ای کیاہل ہونے اور ا-FAPفرد کے  یکس
 ۔ںیہ  یک ںیمعقول کوششنے 

 
VIمواصالت . پالیسی سے متعلق 

 
Inova  پالیسی کی تشہیر بڑے پیمانے پر کیسے کرے گا 

 
Inova ۔ ہرInova  کے ادارے کے ساتھ، مالیاتی امداد پالیسی کی بڑے پیمانے پر تشہیر کرے گا، درج ذیل ذرائع سے۔ 
• Inova  اس پوری مالی امداد پالیسی(Financial Assistance Policy (FAP))  مالی امداد کے لئے ،

کے ایک ساده زبان والے خالصہ کی لنک کو ہر اسپتال فیسلڻی اور احاطہ کرده اداره   FAPست، اور درخوا
 کے لئے ویب سائٹ پر دستیاب کرائے گی؛

ت پر پالیسیی کی کاغذ کی کاپیز، مالی امداد کے لیے ایپلیکیشن، اور/یا ساده زبان میں خالصہ کی درخواس •
 عوامی مقامات پر، اور میل کے ذریعے؛ کوئی چارج کیے بغیر مہیا کی جائے گی، 
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• FAP  کی ایک ساده زباره میں خالصہ عمل کاری کے داخلے اور خارجے کے حصے کے طور پر پیش کیا
 جائے گا، تاکہ ہر غیر بیمہ شده، بیمہ شده یا خود ادائیگی والے مریضوں کو پالیسی معلوم ہوجائے؛

• FAP،  مالی امداد کے لیے ایپلیکیشن، اورFAP  سے   1,000(  ایک ساده زبان میں خالصہ کو اہم آبادیکا
فی صد آبادی کو خدمت فراہم کرنا) جو  5کے ذریعے کمیونڻی کی  Inova hospital facilityکم افراد یا ہر 

 انگریزی میں مہارت نہیں رکھتے ان کے لیے ترجمہ کیا جائے گا؛
ایک نمایاں تحریری نوڻس شامل ہوگی کے متعلق  FAPر داخلہ فارم کی صورتحال میں بلنگ بیانات او •

 شعبہ کا نمبر جو مالی امداد کے متعلق معلومات فراہم کرسکے)؛  Inova(بشمول 
پالیسی کی زبانی اور تحریر تفصیل ان لوگوں کے لیے بنائی جائے گی جو خدمات کے لیے ادائیگی نہ  •

 یں؛ کرپانے کا اشاره دیتے ہ
• Inova ی امداد پالیسی کو ہر اس بات کو یقینی بنائے گی کہ مالInova   اسپتال فیسلڻی اور احاطہ کرده اداره

کے اندر عوامی مقامات پر واضح تفصیالت کے ساتھ عوام کے لئے آویزاں کیا جائے گا، ان مقامات میں 
 ایمرجنسی روم اور داخلوں اور رجسڻریشن کے عالقے شامل ہیں؛

• Inova اہم کرے گا (مثال کے طور پر تنظیم کی بنیاد پر ساده زبان میں کاپیاں فرFederally Qualified 
Health Centers  اور دیگرsafety net clinics جو مالی امداد کی ضرورت مند افراد کو خدمت فراہم (

 کرتا ہے؛ اور 
کے   Inovaئدے کی گفتگو میں اس مالی امداد پالیسی کے متعلق معلومات مارکیڻنگ اور کمیونڻی کے فا •

 م کرده کمیونڻیز پر معمول کے مطابق شامل کی جائے گی۔ذریعے خدمت فراہ
 

VIIاضافی انضباطی معلومات . 
 : (Amounts Generally Billed (AGB))عام طور پر بل کرده رقم 

 
Inova Health System کرده افراد کو عام طور پر بل   یقین دہانی کراتا ہے کہ مالیاتی امداد کے اہل افراد کو بیمہ

اس مالی امداد پالیسی کے تحت پیش   Inova Health Systemرقموں سے زیاده بل نہیں کیا جاتا ہے۔  کی جانے والی
میں بیان کیے گئے "واپس دیکھیں"   r(501کی جانے والی کم از کم رعایتوں کا حساب اندرونی آمدنی کوڈ، سیکشن (

اہل شخص کو الزماً فراہم -FAPجسے  ہے۔ اس طریقہ کے تحت، وه کم از کم رقم چھوٹطریقہ استعمال کر کے کرتا 
اسپتال سہولت اور احاطہ کرده   Inova Health Systemکیا جانا چاہئے اس کا حساب کتاب درج ذیل طور پر ہر 

 ہستی کے لیے کیا جاتا ہے: 
 

• Inova Health System   عام طور پر بل کی جانے والی رقم(Amount Generally Billed (AGB)) 
   ھیں طریقہ کا استعمال کر کے کرتا ہے۔دیک-کی تعیین واپس

• AGB  کا ہرInova   اسپتال فیسلڻی کے لئے حساب لگایا جاتا ہے اور پھر حساب لگائے گئے سب سے زیاده
AGB  رعایت کو پورے نظام میں الگو کیا جاتا ہے۔ 

• AGB ات کے  اسپتال میں غیرداخل مریض دونوں طرح کی خدم  کا حساب کتاب اسپتال میں داخل مریض اور
فیس)  -کے لیے -) اور میڈیکیئر (روایتی اور خدماتHMOلیے نجی  ادائیگی بیمہ فراہم کننده (بشمول میڈیکیئر 

کے ذریعہ اجازت شده سبھی دعووں کا استعمال کر کے کیا جاتا ہے۔ حساب کتاب سے خارج ادائیگی کنندگان  
 شامل ہیں۔ادائیگی -کیڈ پینڈنگ، خیراتی اداره اور خودمیں میڈیکیڈ، میڈی 

• AGB  کے حساب کتاب کا نتیجہ اس ُکل چارجز کا زیاده سے زیاده فیصد فراہم کرتا ہے جسے کسیFAP-
اہل فرد کو ادائیگی کرنے کے لئے کہا جائے گا (جس کا الڻا پیش کی جانے والی کم از کم مالی امداد رعایت 

 )۔کی نمائندگی کرتا ہے 
• AGB  31ماہی مالی سال کے لئے کیا جاتا ہے جو سال -12شگی اپریل کو، پی 1کا حساب کتاب ہر سال  

میں کسی تبدیلی کو اس تاریخ کے  AGBدسمبر کو ختم ہوتا ہے۔ تجدید کرده شمار کے نتیجہ کے طور پر 
 دنوں کے اندر نافذ کیا جانا ہوتا ہے۔  120

 
AGB انی علومات کے لئے (مفت میں دستیاب) برائے مہرباور حساب کتاب سے متعلق مزید مInova  کے محکمۂ مالی

 پر رابطہ کریں۔   5880-423-571امداد سے 
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 ریگیولیڻری ضروریات

 
، شامل ادارے، اور شامل فراہم کنندگان کو تمام Inova hospital facilitiesاس پالیسی کے الگو کرنے میں، تمام 

ا اطالق پالیسی کے مطابق منعقد کرده  ، قواعد، پابندی کے معاہدے، اور ضوابط جس کفیڈرل، ریاست، اور مقامی قانون
  سرگرمیوں پر ہوتا ہے کے ساتھ تعمیل کرے گا۔

 


