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Inova مالياتی امداد پاليسی 

 ساده زبان ميں خالصہ
 

Inova  ہر اس کميونٹی کے ہر شخص کو عالمی درجہ کی صحت نگہداشت فراہم  –ہر بار، ہر رابطہ پر  –کا مشن
افراد کے ليے ان کے ادائيگی  Inovaکرنا ہے جس کی خدمت کرنے کا ہميں اعزاز مال ہوا ہے۔ اس مقصد کے تحت، 

قابل ہونے کی بهی فکر کيے بغير ہنگامی اور ديگر طبی ضروريات صحت کی خيال کی خدمت فراہم کرتا کرنے کے 
 بهی فراہم کرتاه ہے۔) فکر صدقہ(مالياتی امداد پاليسی کی بنياد پر مالی امداد  Inovaمريضوں کو  Inovaہے۔ 

 
تعداد اور  یگهر کے افراد ک ،یآمدن یور اپنبهرنا ا شنيکيپليامداد ا یکو مال ضيمر ے،يامداد حاصل کرنے کے ل یمال

کی پاليسی اور مالی  Inovaدرج ذيل پيراگرافز ميں  ہوگا۔ یجمع کرنا ضرور زاتيرہائش کے دستاو ںيم اينيورج
 1امداد کی کاروائی کے کام کرنے کے طريقے کار کا خالصہ ہے۔

 
 کون سی خدمات مالی امداد رعايتوں کی اہل ہيں؟

Inova  اور ديگر طبی طور پر ضروری ايسی خدمات کے لئے مالی امداد فراہم کرتی ہے جنہيں ايمرجنسیInova 
مثال کے طور پر موٹاپا کم کرنے (فيسلٹی، اور کچه معالج فراہم کرتے ہيں۔ چننده خدمات  Inovaاسپتال، کچه ديگر 

الج کے ذريعہ فراہم کی جانے والی کا احاطہ نہيں کيا جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے مع) اور آرائشی جراحت
 خدمات کا بهی اس پاليسی ميں احاطہ نہ ہو۔

 
برائے مہربانی اہليت کے تقاضوں، پيش کی جانے والی رعايتوں، اور اس پاليسی کے ذريعہ احاطہ کرده فيسلٹيز اور 

جو آن الئن (فراہم کنندگان کی مفصل فہرست کے لئے مکمل مالی امداد پاليسی ديکهيں 
help/index.jsp-information/financial-visitor-and-http://www.inova.org/patient ۔)پر دستياب ہے 

 
 کون مالی امداد کا اہل ہے؟

کی مالی امداد کے اہل ہو سکتے ہيں۔  Inovaلوں والے مريض کم آمدنی والے مريض اور غيرمعمولی اعلی طبی ب
Inova  اہليت کی شناخت کے ليے مريض کی مالی امداد کے ايپليکيشن ميں درج کی گئی آمدنی کاFederal 

Poverty Guidelines کے ساته موازنہ کرتا ہے۔ 
 

Inova  کے  ضيموصول کرنے کے لئے، مر ںيتيخدمات پر رعا یمرجنسيارہائشی حالت پر بهی نظرثانی کرتی ہے۔
 ہے۔ یمسلمہ رہائش ہونا ضرور یک ديمز ايدنوں  30 ںيم اينيپاس ورج

 
Inova  فراہم کرتی ہے جن کے پاس کوئی ) مفت نگہداشت(فيصد مالی امداد رعايت  100ايسے مريضوں کو ايک

رہنما ہدايات کے چار گنا تک ہو، اور جو رہائش کے تقاضوں کو پورا  بيمہ نہ ہو، جن کی آمدنی وفاقی غربت کی
 کرتے ہوں۔

 
Inova  کم آمدنی والے انشورينس يافتہ مريضوں کو شريک ادائيگی اور کٹوتيوں کے اخراجات ميں تعاون کرنے کے

 Catastrophicليے مالی امداد کی رعايت فراہم کرتا ہے۔ غير معمولی زائد بلوں والے مريضوں کے ليے 
Financial Assistance بهی دستياب ہے۔ 

 

                                                 
 ہے۔ یجات یپر عطا ک اديبن یک یسيامداد مکمل پال یمال ہے۔ ںينہ ليمکمل تفص یک یسيامداد پال یاتيصہ مالخال ہي 1
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غيربيمہ کرده مريضوں سے ميڈيکيڈ يا کسی دوسرے قسم کے سرکاری  Inovaمالی امداد عطا کرنے سے پہلے، 
امداد يافتہ صحت بيمہ کے لئے درخواست کرنے کا تقاضا کرتی ہے، ان ميں مسافر صحت پروگرام يا کوئی تنظيمی 

کارپوريشنوں کے /، جيسے کہ ايسے پروگرام جنہيں غيرملکی حکومتوں يا بين االقوامی تنظيموںپروگرام شامل ہيں
 ذريعہ وابستہ افراد کے لئے عمل ميں اليا جاتا ہے۔

 
اسپتال، ادارے، يا فراہم کنندگان جو اس پاليسی ميں شامل ہيں مالی امداد کے حقدار افراد کو عام طور  Inovaکوئی  

 ہ افراد کے ليے بل کی رقم سے زياده چارج نہيں کرے گا۔پر انشورينس يافت
 

 ميں مالی امداد کے ليے کيسے درخواست دے سکتا ہوں؟
Inova  کی مالی امداد پاليسی کی درخواست اور اس کے بارے ميں اضافی معلومات آن الئن

help/index.jsp-information/financial-visitor-and-http://www.inova.org/patient  پر دستياب ہيں۔
آپ مالياتی امداد پاليسی کی ايک مفت کاپی اور ذيل پر درخواست ميل کرکے ايپليکيشن کی بهی درخواست کر سکتے 

 :ہيں
Inova Patient Financial Services 

8095 Innovation Park Drive, Suite 501 
Fairfax, VA 22031 

مريضوں کے لئے درخواست کو مکمل کرنا اور مکمل کرده فارم کو مطلوبہ دستاويزات کے ساته مذکوره باال پتہ پر 
 واپس کرنا ضروری ہے۔

 
 تياب ہيں۔مالياتی امداد پاليسی کا ترجمہ، ايپلکيشن، اور اس کا خالصہ درخواست کے ذريعے آن الئن دس

 
پر کال  5880-423-571مريض درخواست عمل ميں مدد حاصل کرنے کے ليے مالياتی معيار کوآرڈی نيٹر سے 

 کے ذريعہ رابطہ کر کے کر سکتے ہيں۔ 
 

کے مريض رجسٹريشن کے عملہ کے ارکان سے بهی پاليسی اور ايپليکيشن کی عمل کاری کے  Inovaمريض 
 متعلق پوچه سکتے ہيں۔

 

 

 

 


