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 5: ورژن نمبر مالياتی امداد پاليسی :پاليسی کا عنوان

 :تالش الفاظ
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 :نيچے دستخط کے ذريعہ منظور کرده
 
 

_______________________________________________ 

Alice Pope, CFO 
 

I .مقصد 

Inova  ہر اس کميونٹی کے ہر شخص کو عالمی درجہ کی صحت نگہداشت فراہم  –ہر بار، ہر رابطہ پر  –کا مشن
کرنا ہے جس کی خدمت کرنے کا ہميں اعزاز مال ہوا ہے۔ اس مقصد کے مطابق اور ٹيکس معاف کرنے والی ہيلته کيئر 

ے ان کے ادائيگی کرنے کے قابل ہونے کی بهی فکر کيے بغير ہنگامی اور افراد کے لي Inovaتنظيم کے طور پر، 
 ديگر طبی ضروريات صحت کی خيال کی خدمت فراہم کرتا ہے۔

 

II .پاليسی 

Inova نے اس مالياتی امداد پاليسی (Financial Assistance Policy (FAP))  کو اپنے وسائل کا ذمہ داری سے
سے زياده ضرورت مند لوگوں کو مناسب حد تک تعاون فراہم کرنے کی اجازت دينے کو زياده  Inovaنظم کرنے اور 

کے ليے قائم کی گئی تهی۔ يہ پاليسی کسی بهی مقامی گورنمينٹ اور تمام قابل اطالق رياست اور وفاقی قوانين اور 
مکمل تعميل کے کے ساته کيے گئے کسی بهی معاہدے کی  r(501(ضوابط، بشمول اندرونی آمدنی کوڈ کے سيکشن 

 مطابق بنائی گئی ہے۔
 

کی اسپتال سہوليات اور ديگر احاطہ  Inovaاس پاليسی کے تحت، مالی امداد ان اہل افراد کو فراہم کی جاتی ہے جو 
کرده اداروں اور احاطہ کرده فراہم کنندگان ميں سے ہر ايک کے ذريعہ فراہم کی جانے والی ايمرجنسی اور ديگر طبی 

 خدمات موصول کرتے ہيں۔ طور پر الزمی
 

 :پاليسی ميں شامل ہيں
 اس پاليسی کے ذريعے استعمال شده مختلف شرائط کی تعريف؛ 
 ذيل کی ايک تفصيل: 

o ،مالی امداد اس پاليسی ميں شامل خدمات کے ليے دستياب ہے 
o حد کی مالی امداد حاصل کرنے کے ليے اہليت کے معيار کو مطمئن کرنا /کسی فرد کے ليے ہر قسم

 روری ہے،ض
o ،افراد مالی امداد کے ليے کيسے درخواست دے سکتے ہيں 
o  معلومات جوInova  اہليت قائم کرنے کے ليے استعمال کرسکتا ہے جو ان افراد کے عالوه ديگر

 ذرائع کے ذريعے حاصل کيا گيا ہو جو مالی امداد تالش کر رہے ہيں،
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o  کارروائياں جنہيںInova کتی ہے،عدم ادائيگی کی صورت ميں کر س 
o  کميونٹيز جن ميں ہر اسپتال کی سہوليات فراہم کی جاتی ہيں اور ديگر شامل اداروں ميںInova 

 پاليسی کی تشہير بڑے پيمانے پر کيسے کر ے گا،
o Inova  کس طرح سے عام طور پر بل کی جانے والی رقموں(Amounts Generally Billed 

(AGB)) کی تعيين کرتی ہے، اور 
o حت مالی امداد کے لئے اہل مريضوں پر چارج کی جانے والی رقموں کا حساب اس پاليسی کے ت

 کتاب کرنے کی بنياد۔
 

 :اس پاليسی ميں تين ضميمے ہيں
  ضميمهA قابل اطالق وفاقی غربت کے رہنما اصول فراہم کرتا ہے؛ 
  ضميمہB  اس بات کو بيان کرتی ہے کہ کنInova ی کے ذريعہ سہوليات اور فراہم کنندگان کا اس پاليس

 احاطہ ہے اور کن کا نہيں؛ اور
  ضميمہC ميں آمدنی اور رہائش کے لئے قابل قبول دستاويزات کی جامع فہرست دی گئی ہے۔ 

  
اسپتال، اداره، يا اس پاليسی کے ذريعہ احاطہ کرده فراہم کننده مالی امداد کے اہل فرد پر عام طور  Inovaکوئی بهی 

  زياده چارج نہيں کرے گا۔ سے بل کی جانے والی رقموں سے
 

 گورننس
 يہ پاليسی سہوليات اور اداروں کے ليے اجازت شده ہے بذريعے ان مجاز جماعت جس پر اس کا اطالق ہوتا ہے۔

 

III .تعريف 
 

  :اس پاليس کے مقصد کے ليے، درج ذيل شرائط ذيل کے طور پر متعارف کی گئی ہيں
 

  عام طور پر بل کرده رقم(Amounts Generally Billed (AGB)): )r(501  کے تحت، کوئی اسپتال
AGB  کی تعيين نگہداشت کے ليے اسپتال کی کل فيسوں کو کل فيسوں کے ايک يا مزيد فيصدوں)AGB 
کا ) فيصدوں(کے فيصد AGBسے ضرب دے کر کر سکتا ہے۔ کسی بهی اسپتال سہولت کے لئے اپنی ) فيصد

ضروری ہے اور اس کے لئے وه ايمرجسنی اور ديگر طبی طور پر سال ميں کم از کم ايک بار حساب لگانا 
ضروری نگہداشت کے اپنے سبهی دعووں کے ميزان کو ان دعووں کے لئے کل چارجز سے تقسيم کرے گی۔ 

Inova  کے ذريعہAGB  10کے حساب کتاب سے متعلق مزيد معلومات کے لئے، اس پاليسی کا صفحہ 
برائے مہربانی ) مفت ميں دستياب(متعلق مزيد معلومات کے لئے  يا حساب کتاب سے/اور AGBديکهيں۔ 
Inova  پر رابطہ کريں۔ 5880-423-571کے محکمۂ مالی امداد سے  

 
 وه  :احاطہ کرده ادارےInova يا ديگر طبی طور پر ضروری نگہداشت فراہم کرتے /ادارے جو ايمرجنسی اور

 :ے، ان ميں درج ذيل شامل ہيںہيں اور جن پر يہ مالی امداد پاليسی الگو ہوتی ہ
o Inova اسپتال سہوليات: 

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

o  ديگرInova اتيسہول یحرکت کرت: 
 Inova Cares Clinic for Children 
 Inova Cares Clinic for Women 
 Inova Cares Clinic for Families 
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 Inova Emergency Care Centers 
o  منتخبInova  ضميمہ (طبی جماعت معالج کے اعمالB ديکهيں( 

 
 احاطہ کرده فراہم کنندگان: Inova  الحاق شده ڈاکٹر اور ديگر فراہم کنندگان کے ذيلی سيٹ جن پر اس

تا ہے۔ شامل اداروں اور شامل فراہم کنندگان کی مکمل فہرست کے ليے مالياتی امداد پاليسی کا اطالق ہو
 ديکهيں۔ Bضميمه 

 
 اہل خدمت: Inova  کے احاطہ کرده اداروں اور احاطہ کرده فراہم کنندگان کے ذريعہ فراہم کی جانے والی

ں فراہم کی جانے ايمرجنسی روم ترتيب مي) 1: (ايسی خدمات جو مالی امداد کی اہل ہيں، ان ميں يہ شامل ہيں
غيرايمرجنسی روم ترتيب ميں زندگی کے لئے خطره بننے والے حاالت کے ) 2(والی ايمرجنسی طبی خدمات؛ 

 ديگر طبی طور پر ضروری خدمات۔) 3(جواب ميں فراہم کی جانے والی خدمات؛ اور 
 

 ميڈيکيئر کے شريک اسپتالوں کے لئے سوشل سيکورٹی ايکٹ  :ہنگامی طبی حاالت(42 U.S.C. 1395dd) 
 Emergency Medical)ميں شامل ايمرجنسی طبی عالج اور محنت و مشقت قانون  1867کے سيکشن 

Treatment and Labor Act (EMTALA))  اس طرح کی کے تقاضوں کو پورا کرنا الزمی ہے۔
ہيں کيا نگہداشت کے ليے پيش ہو رہے کسی مريض کو ہنگامی طبی نگہداشت کا کسی بهی حالت ميں انکار ن

ضامن کی مالياتی امداد حالت، بيمہ کرده حالت، ادائيگی کی اہليت، موجوده يا ماضی /جا سکتا ہے اور مريض
کی جمع کاری حالت، يا کسی قرض کی عدم ادائيگی سے قطع نظر اس پاليسی کے کسی بهی حصہ کا ايسا 

 ے کی اجازت ملے۔مطلب نہيں نکاال جائے گا کہ جس سے اس طرح کی نگہداشت کے انکار کرن
 

 داخلی آمدنی خدمت قوانين کے مطابق، اگر مريض کسی شخص کے بارے ميں دعوی کرے کہ وه اس  :کنبہ
کی آمدنی محصول واپسی پر منحصر ہے، تو مالياتی امداد کی فراہمی کے مقاصد سے وه اراکين خاندان 

اجازت ديتا ہے۔ اگر نماياں ديگر  اس کی تعيين کے لئے انهيں رہنما ہدايات کی Inovaسمجهے جاتے ہيں۔ 
افراد کو درخواست ميں سپورٹ کے طور پر درج فہرست کيا گيا ہے تو ان کے لئے آمدنی کی تصديقات کی 

 درخواست کی جائے گی۔
 

 گهريلو آمدنی کی درج ذيل طريقوں سے مقرر کی جاتی ہے :گهريلو آمدنی: 
o قبل ٹيکس کی بنياد پر مقرر کيا جاتا ہے؛ 
o کمائياں، بے روزگاری معاوضہ، کارکن معاوضہ، سوشل سيکورٹی، : ندر يہ شامل ہيںاس کے ا

تکمالتی سيکورٹی آمدنی، عوامی امداد، تجربہ کار افراد ادائيگياں، پسماندگان فوائد، پنشن يا سبکدوشی 
آمدنی، سود، حصے ميں آنے واال منافع، کرايے، حق تصنيف کے معاوضے، جائيداد سے آمدنی، 

 تعليمی امداد، نفقہ، طفل معاونت، گهرانے سے باہر کی امداد، اور ديگر مختلف وسائل؛ ٹرسٹ،
o سرمايہ سے وابستہ نقصانات؛ اور: اس سے يہ چيزيں خارج ہيں 
o IRS  کی رہنما ہدايات کی تعميل ميں، اگر خاندان کے کسی فرد نے اپنے انکم ٹيکس ريٹرن پر اس

ن کا فرد سمجها جاتا ہے اور اس طرح کے خاندان کے فرد کی مريض کا دعوی کيا ہے تو، انهيں خاندا
 آمدنی شامل کی جانی چاہئے۔

 ميں دستياب ہے۔ Cقابل قبول دستاويزات کی ايک جامع فہرست ضميمہ 
 

 
 FAP -ايک فرد جسے  :اہل فردInova  نے اس مالياتی امداد پاليسی کے مطابق مالی امداد حاصل کرنے پر

 مقرر کيا۔
 

  کے رہنما اصول وفاقی غربت(Federal Poverty Guidelines (FPG):  غربت کے رہنما اصول
 ۔)ديکهيں Aضميمہ (امريکی محکمہ برائے صحت و انسانی خدمات کے ذريعہ وقفہ وقفہ سے تجديد کرده 
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 ات مالی امداد ميں ايسے افراد کو فراہم کی جانے والی مفت يا رياعت يافتہ صحت خدم  :تباه کن مالياتی امداد
کی مالی امداد کے معياروں پر پورا اترتے ہيں اور جو فراہم کرده سبهی خدمات يا  Inovaشامل ہوتی ہيں جو 

خراب : ان کے کچه حصے کی ادائيگی کرنے سے قاصر ہوتے ہيں۔ مالی امداد ميں درج ذيل شامل نہيں ہيں
کے طور پر درج کيا مگر بعد ميں نے اپنے ريکارڈ ميں آمدنی  Inovaقرض يا  ناقابل وصولی چارجز جنہيں 

کسی مريض کی ادائيگی نہ کر پانے کی وجہ سے جسے خرچ کر ديا گيا؛ ميڈيکيڈ يا حکومت کے ديگر ايسے 
پروگرام جن ميں وسائل کا اعتبار کيا جاتا ہے يا  ميڈيکيئر کے تحت فراہم کرده نگہداشت اور ان سے حاصل کی 

خود سے ادائيگی يا بالتاخير ادائيگی پر ملنے والی رعايتيں؛ يا کسی  جانے والی آمدنی کے بيچ الگت کا فرق؛
 تيسرے فريق ادائيگی کننده کے ساته معاہداتی مطابقتيں۔

 
 مريض نگہداشت خدمات کی فراہمی پر تنظيم کی مکمل مسلمہ شرحوں کے اعتبار سے لگائے : کل اخراجات

 ، الگو ہوتے ہيں۔جانے والے مجموعی چارجز، آمدنی سے کٹوتيوں سے پہلے
 

 کيسے کم از کم ا ںيم زاتيدستاو ليدرج ذ ںيم زاتيکے قابل قبول دستاو یآمدن یخاندان :آمدنی کے دستاويزات 
 :ہے یکا شامل ہونا ضرور) 1(

 
o حاليہ ٹيکس کی واپسی کی ايک نقل؛ 
o 2 حاليہ ادائيگی کے پرچيوں کی کاپی؛ 
o Inova رے فريق آمدنی تصديق کی ايک ديگر شکل، کے ذريعہ قابل قبول سمجهی جانے والی تيس

جيسے کہ گهر کا ليز يا خريداری کی درخواست، گاڑی کا ليز يا قرض کی درخواست، يا آمدنی کی 
 تصديق کا تقاضا کرنے والی ديگر درخواست۔

 ميں دستياب ہے۔ Cقابل قبول دستاويزات کی ايک جامع فہرست ضميمہ 
 

 ے لئے خدمات، جس کا فوری طور پرعالج نہيں کيا جاتا ہے، وه کسی ايسی حالت ک :طبی طور پر ضروری
مريض کی صحت حالت ميں منفی تبديلی کا سبب بنيں گی۔ موٹاپے کو کم کرنے کی خدمات، آرائشی طريقہ 

 ہائے کار، اور مخصوص ديگر خدمات کا اس مالی امداد پاليسی ميں احاطہ نہيں کيا گيا ہے۔
 

 Inova خدمت کے عالقے: Inova  اس پاليسی کے احاطہ  –کے ذريعے خدمت فراہم کرده جغرافيائی عالقہ
 کے مقصد سے اس ميں رياست ورجينيا شامل ہو گی۔

 
 جس مريض کو اس کی ادائيگی کی ذمہ داريوں کو پورا کرنے ميں مدد کے ليے اس کے پاس  :غير بيمہ شده

 بيمہ کی حد يا فريق ثالث کا تعاون نہ ہو۔
 

 کے پاس بيمہ کی کچه حد تک يا فريق ثالث کا تعاون ہو ليکن پهر بهی کچه اخراجات  جس مريض :بيمہ شده
 جو ادائيگی کی حد پار کر چکے ہوں۔

 

IV .اہليت 
 

 اہليت کے معيار اور مالی امداد دستياب
 

Inova ی صحت افراد کو ان کے گهريلو آمدنی، دستياب اثاثے، اور گورنمينٹ کے مالی تعاون يا گورنمينٹ کی امداد
اسپتال فيسلٹی، احاطہ کرده اداره، يا احاطہ کرده فراہم  Inovaکے انشورينس کی اہليت کی بنياد پر مالی امداد ديتا ہے۔ 

کننده کے ذريعہ فراہم کی جانے والی اہل خدمات کے لئے غيربيمہ کرده يا کم بيمہ کرده کرده افراد کو مالی امداد کی 
 ں کی بنياد پر کی جاتی ہے۔تعيين نيچے بيان کيے گئے معيارو
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 ہنگامی طبی حاالت يا غير ہنگامی حالت، طبی طور پر ضروری خدمات کے ليے مالياتی امداد۔. 1
Inova  کے مالی امداد پروگرام کا مقصد ان لوگوں کے لئے آخری مرجع ہونا ہے جو ايمرجنسی اور طبی طور پر

لہذا، مالی امداد کے درخواست دہندگان سے اميد کی جاتی  ضروری نگہداشت کے لئے ادائيگی کرنے سے قاصر ہيں۔
ہے کہ وه کسی طبی نگہداشت کا احاطہ کرنے والے ايسے مقامی، رياستی، يا وفاقی پروگراموں کے اسکريننگ اور 
درخواست اعمال کی تعميل کريں گے جن ميں مسافر صحت پروگرام يا کوئی تنظيمی پروگرام شامل ہيں، جيسے کہ 

کارپوريشنوں کے ذريعہ وابستہ افراد کے لئے عمل /وگرام جنہيں غيرملکی حکومتوں يا بين االقوامی تنظيموںايسے پر
 ميں اليا جاتا ہے۔

 
A. یخدمات کے لئے مال یطور پر ضرور یطب یمرجنسيا-ريغ ايخدمات  یطب یمرجنسيا :رہائش کا تقاضہ 

بار  یپہل یاور جن کے پاس اہل خدمات ک ںيہرہتے  ںيم اينيہے جو ورج ابيافراد کے لئے دست سےيامداد ا
رہائش کا تقاضہ  مسلمہ رہائش ہے۔ کيا یاس سے زائد ک ايدنوں ) 30( سيسے پہلے ت خيتار یک یفراہم

Inova کی نگہداشت کلينکس برائے خواتين، اطفال، اور خاندان پر الگو نہيں ہو گا۔  
 

کے اندر رہائش ثابت کر سکتے  اينيز دکها کر ورجآئٹم سےيا) 1( کيسے ا ںيفہرست م یگئ ید چےيافراد ن
 :موجوده پتہ درج ہو یجن پر کوئ ںيہ

  
 ورجينيا کا ڈرائيور الئسنس يا رياست کے ذريعہ جاری کرده شناختی کارڈ 
  دنوں يا اس سے زائد پہلے جاری کيا  30ماہانہ بينک گوشواره۔ اسے بينک کے ذريعہ، خدمات سے

 گيا ہونا ضروری ہے۔
 گاڑی يا زندگی کا بيمہ بل؛ موجده 
  امريکی بين االقوامی آمدنی خدمت(Internal Revenue Service (IRS))  ٹيکس رپورٹنگ

W-2  مہينوں سے زياده پرانا نہ ہو؛ 18فارم جو  1099فارم يا 
 امريکہ يا ورجينيا کا گزشتہ سال کا آمدنی محصول واپسی فارم؛ 
 ثالوں ميں گيس، بجلی، گندے پانی کے نکاس، پانی، عرضی گزار کو جاری کيا گيا سہولت بل۔ م

 کيبل يا فون کے بل شامل ہيں؛
 ليز معاہده؛ 
  ورجينيا مقامی رجسٹريشن کارڈ جسے مقامی رجسٹرار کے ذريعہ عرضی گزار کو بذريعہ ڈاک

 بهيجا گيا ہو؛
  کسی ورجينيا ذاتی جائيداد محصوالت يا حقيقی جائيداد محصوالت کی رسيد جنہيں رياست ورجينيا يا

 عالقہ کو ادا گيا ہو؛
 يا/اندراج کے تعليمی سند کے محکمۂ ورجينيا کا فارم؛ اور 
 تحريری نقل جنہيں امريکی رياست کے دائرۀ اختيار يا خطے کے ذريعہ اجازت /اسکول ريکارڈز

 يافتہ کسی اسکول کے ذريعہ جاری کيا گيا ہو۔
 رہائش کا نوٹری واال خط 

 ميں دستياب ہے۔ Cايک جامع فہرست ضميمہ  قابل قبول دستاويزات کی
  

B.  مالياتی امداد کے تين زمرے ايسے افراد کو دستياب ہيں جو اوپر مذکوره رہائشی ضروريات اور نيچے
 درج کرده آمدنی کے معياروں پر پورے اترتے ہيں۔

 
ه ايسے غيربيمہ کرد) مفت نگہداشت(مالياتی امداد رعايت  100%ايک  :غيربيمہ کرده افراد .1

مريضوں کو دستياب ہے جن کی خاندانی آمدنياں موجوده وفاقی غريب کے رہنما اصول 
(Federal Poverty Guidelines (FPG))  پر يا اس سے نيچے ہيں۔ 400%کے 

ايسے بيمہ کرده افراد کے لئے ) مفت نگہداشت(مالی امداد رعايت  100%ايک : کم بيم کرده افراد .2
پر يا اس کے نيچے ہوں جنہيں  FPGکی  400%آمدنياں موجوده بهی دستياب ہے جن کی خاندانی 

مثالً ايسے کم بيمہ کرده افراد جو عالج موصول کرنے کے بعد ايسی (جزوی احاطہ حاصل ہو 
، جو بصورت ديگر )معذوريوں ميں مبتال ره جاتے ہيں جن کی ادائيگی کرنے سے وه قاصر ہيں
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کو  Inovaپر پورا اترتے ہيں، اور جن کا بيمہ کننده  اس پاليسی ميں بيان کرده اہليت کے معياروں
ايسے فرد کے  Inova اجازت ديتا ہے کہ وه بيمہ کے بعد ان کے بيلنس پر مالی امداد عطا کرے۔

يا ديگر مريض کے فرائض کو معاف کرنے سے قاصر ہے جس /لئے ڈڈکٹبلس، کوانشورينس اور
 يک فراہم کننده نہيں ہوتا ہے۔ايک شر Inovaکے پاس ايسا منصوبہ ہے جس کے تحت 

تباه کن مالياتی امداد ايسے مريضوں کے ليے دستياب ہے جو مذکوره باال  :تباه کن مالياتی امداد .3
معياروں کی بنياد پر مفت نگہداشت کے اہل نہيں ہيں، جن پر، فراہم کرده خدمات کی نوعيت اور 

دستياب ذرائع کے ضمن ميں حد کی وجہ سے، گهرانہ کی آمدنی اور ديگر ممکنہ طور پر 
نگہداشت سے متعلق اہم مالياتی ذمہ دارياں ہيں۔ اس طرح کے حاالت ميں، مريض کی ذمہ داری 

 سے کم تک محدود ہوں گی۔ 15%خاندانی آمدنی يا عام طور پر بل کی جانے والی رقموں کے 
 
 قبل گفت و شنيد شرح۔. 2

موصول ہو رہی ہو مالی امداد کے ) پيکيج کی قيمتوں کا تعين(مريض جنہيں خدمات کے ليے قبل گفت و شنيد رعايت 
 ليے اہل نہيں ہوں گے۔

 
  غير امتيازی سلوک۔. 3

مالی امداد کا عطيہ کرنے کی بنياد ہر فرد کی مالی ضرورت کی تعيين پر ہوتی ہے، اور اس ميں عمر، صنف، صنفی 
شناخت، نسل، قومی اصل، سماجی يا مہاجرت حالت، جنسی رجحان، يا مذہبی وابستگی کا لحاظ نہيں کيا جاتا ہے۔ 

Inova  فراہم کرتا ہے خواه وه مالی امداد کے اہل ہوں يا نہ بغير امتياز کيے افراد کو ہنگامی طبی حالت ميں خدمت
 ہوں۔

 
  حکومت کے ذريعہ کفالت کرده يا معاونت کرده بيمہ يا نجی بيمہ کے ليے درخواست دينے کی ضرورت۔. 4

Inova Financial Assistance Program  ايک انشورينس پاليسی نہيں ہے۔Inova  غيربيمہ کرده افراد سے
يا سرکار کے ذريعہ اعانت يافتہ صحت بيمہ يا نجی بيمہ کے ) مثالً ميڈيکيڈ(وه سرکاری کفالت والے  تقاضا کرتی ہے کہ

منصوبوں کے اہل ہو سکتے ہيں، ان ميں /کا ماننا ہے کہ يہ افراد ان پروگراموں Inovaلئے درخواست کريں اگر 
روگرام جنہيں غيرملکی حکومتوں يا بين مسافر صحت پروگرام يا کوئی تنظيمی پروگرام شامل ہيں، جيسے کہ ايسے پ

کارپوريشنوں کے ذريعہ وابستہ افراد کے لئے عمل ميں اليا جاتا ہے۔ حکومت کے ذريعہ کفالت کرده /االقوامی تنظيموں
منصوبہ يا آجر پر مبنی منصوبہ کے توسط سے صحت منصوبہ خريدنے کی اہليت والے افراد کے ليے، ان کی 

ن کے اثاثوں کی حفاظت کے ليے، صحت نگہداشت خدمات تک ان کی رسائی کو يقينی مجموعی ذاتی صحت، اور ا
 بنانے کے ايک ذريعہ کے طور پر، ايسا کرنا ضروری ہوگا۔

 
 احتمالی مالياتی امداد۔. 5

A. Inova  اعتراف کرتی ہے کہ ايسا نہيں ہے کہ ہر مريض، يا مريض کا ضامن، مالی امداد درخواست مکمل
مالياتی امداد کے ليے مريض  Inovaستاويزات فراہم کرنے کا اہل ہو۔ ايسے حاالت ميں، کرنے يا مطلوبہ د

يا مريض کی ضامن کی اہليت کی تشخيص کے ليے ان کی معلومات پر نظرثانی کرنے کی خاطر کسی 
   تيسرے فريق کو استعمال کر کے مريضوں کو احتمالی طور پر مالياتی امداد کے ليے اہل مان سکتی ہے۔

B. حتمالی مالياتی نگہداشت عمل کے ذريعہ بلوں کو اہل سمجهے جانے کے بعد، بل ميں درج مريض فريضہ ا
 مالياتی امداد رعايت موصول کرے گی۔ 100%رقم 

C. Inova آزموده پروگراموں ميں -افراد کو احتمالی طور پر اہل مان سکتی ہے اگر وه مندرجہ ذيل ذرائع
 :ره کرتے ہيںمندرجہ ذيل شرائط يا اہليت کا مظاہ

 بے گهر ہونا؛ .1
 فوت شده بغير کسی جائيداد کے؛ .2
 Supplemental Nutrition Assistance Program)تکمالتی غذائيت امداد پروگرام  .3

(SNAP))؛ 
ہنگامی ميڈيکيڈ کے ليے اہل ہونے والے مريض ايسی ہنگامی حالت يا طبی طور پر ضروری  .4

 ميڈيکيڈ پروگرام ميں احاطہ نہيں کيا گيا ہے؛خدمات سے وابستہ امداد کے اہل ہوں گے جن کا 
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مقامی کاؤنٹی مفلس پروگراموں کے ليے اہل ہونے والے مريض ايسی ہنگامی حالت يا طبی طور  .5
پر ضروری خدمات سے وابستہ امداد کے اہل ہوں گے جن کا اس طرح کے پروگرام ميں احاطہ 

  نہيں کيا گيا ہے۔
 
 اس پاليسی سے استثنا. 6

فيسلٹی کے نائب صدور کے پاس ايسے افراد کو  Inovaکل کا نائب صدر، آبادی صحت کا نائب صدر اور ہر آمدنی سائي
 معاملہ وار مالی امداد عطا کرنے کا اختيار ہے جو بصورت ديگر اس پاليسی کے تحت مالی امداد کے قابل نہيں ہوں گے۔

 
  اہليت گر افراد گورنميٹ کوريج سے رد کيے جاتے ہيں۔. 7
ی امداد ايسے کم آمدنی والے مريضوں کے لئے دستياب ہے جنہوں نے حکومت کی کفالت يا حکومت کی امداد يافتہ مال

يا اس وجہ سے احاطہ کا انکار کر ديا گيا /صحت بيمہ کے لئے درخواست کی مگر پهر جنہيں زائد آمدنی يا وسائل اور
 پر پورے نہيں اترے تهے۔ معذوری تقاضوں/کيونکہ وه ان بيمہ پروگراموں کے ايمرجنسی

 
  مريض کی درخواست کا حق۔. 8

 45کی مالی امداد کے لئے اہليت کی تعيين سے اتفاق نہيں کرتا ہے تو، مريض تعيين کے  Inovaاگر کوئی مريض 
دنوں  60کا مالی امداد دفتر اپيل پر نظرثانی کرے گا اور  Inovaدنوں کے اندر تحريری شکل ميں اپيل کر سکتا ہے۔ 

 کے اندر ايک حتمی فيصلہ سے مطلع کرے گا۔
 

V .درخواست کا طريقۂ کار 
 

 مالی امداد کے ليے درخواست دينے کا طريقہ
 

Inova  کے بنياد پر مالی امداد فراہم کرتا ہے۔ ) ايپليکيشن(مکمل مالی امداد ايپليکيشنInova  کی مالياتی امداد پاليسی
-http://www.inova.org/patient-and-visitorکی درخواست اور اس سے متعلق معلومات 

information/financial-help/index.jsp پر آن الئن دستياب ہيں۔  
 

ريٹائرمنٹ اکاؤنٹ کی باقی رقم، بينک اکاؤنٹ کی (ايپليکيشن کے ليے آمدنی کے دستاويز اور ساته ہی ساته کچه اثاثوں 
کے متعلق معلومات درکا ہے۔ ) مالک ہو يا کرايہ پر دی گئی ہےباقی رقم، خواه درخواست دہنده کسی رہائشی جگہ کا 

  :افراد کو ايپلکيشن بهر کر مکمل فارم کو درکار دستاويزات کے ساته اس پتے پر بهيجنا الزمی ہے
Inova Patient Financial Services 

8095 Innovation Park Drive, Suite 501 
Fairfax, VA 22031 

 
پر رابطہ کر  5880-423-571مداد کے حصول کے لئے افراد محکمۂ مالی امداد سے درخواست کےعمل ميں ا

  سکتے ہيں۔
 

دن تک  240خدمت بلنگ بيان کی تاريخ کے -مالی امداد کی ايپليکيشن جلد از جلد جمع کی جانی چاہيے، اور پہلی بعد
 Inova FAPن قبل جمع کرديا گيا ہو، تو د 240قبول کيا جائے گا۔ اگر مالی امداد کا مکمل کرده فارم پہلے بيان سے 

اہليت کا تعين کرے گا اور درخواست دہنده کو تعاون کے متعلق جس کے ليے فرد اہل ہے مطلع کرے گا۔ اگر مالی 
ايک تحريری نوٹس مہيا کرے گا جس ميں ايپليکيشن  Inovaامداد کے ليے ايک مکمل ايپليکيشن جمع کرديا جائے، تو 

 ری معلومات يا دستاويزات کی وضاحت کی گئی ہوگی۔مکمل کرنے ميں ضرو
 

مہينہ کے آخری دن تک ويلڈ رہتی ہيں۔ چه مہينے ) 6(مالی امداد کی تعيينيں، پہلی اہل خدمت کی تاريخ کے بعد چهٹے 
کی مدت ميں مريض کو مالی امداد کی دوباره درخواست دينے کی ضرورت نہيں ہوگی، البتہ، وه مريض جو دخلے 
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واپس آ رہا ہو انہيں گورنمينٹ امدادی يا گورنمينٹ امدادی صحت کی انشورينس جن کے ليے وه اہل ہيں پر  کے ليے
 دوباره درخواست کرنے کے ليے کہا جا سکتا ہے۔

 
اگر فائل ميں مالياتی امداد کی درخواست غيردرست ہے تو مالياتی امداد کی ضرورت کی بعد کے ہر اس وقت ميں 

 ائے گی جب اہل خدمات فراہم کی جائيں گی۔دوباره تشخيص کی ج
 

کی اقدار کو درخواست کے عمل، مالی امداد کی تعيين اور مالی امداد کو  Inovaانسانی وقار اور منتظمی سے متعلق 
عطا کرنے کے عمل ميں منعکس کيا جائے گا۔ مالی امداد کی درخواست پر فوری طور پر عمل کاری ہونی چاہيے اور 

Inova دن کے اندر  30ض يا درخواست دہنده کو اہليت کےتعين کے متعلق ايک مکمل ايپليکيشن کی رسيد کے کو مري
 تحرير ميں مطلع کرنے کے ليے مناسب کوشش کرنی چاہيے۔

 
Inova  کے ذريعہ مالياتی امداد عطا کيے جانے کے ليے، افراد کو درخواست کرده معلومات کو وقت پر فراہم کر

کفالت کرده يا حکومت کے ذريعہ اعانت کرده صحت بيمہ يا کوئی بهی ديگر بيمہ پروگرام  کے، حکومت کے ذريعہ
کے درميان قائم کرده ادائيگی  Inovaکے ليے درخواست کرکے جس کے وه اہل ہو سکتے ہيں، اور مريض اور 

 چاہئے۔ منصوبوں کے ذريعہ مطلوب واجب االدا کسی رقم کی ادائيگی کر کے، الزمی طور پر تعاون کرنا
 

 مالی امداد کے متالشی افراد کے عالوه ذرائع سے معلومات کا استعمال
 

مالی امداد کے متالشی افراد کے عالوه ذرائع سے معلومات کا استعمال کر سکتا ہے۔  Inovaاہليت کا تعين کرنے ميں، 
 :اس ميں سسٹم کے ڈيٹا شامل ہيں جو

 Inova کرنے ميں مدد کرتا ہے اور جو اس ليے مدد کے ليے  کو مالی امداد کے ضرورت مندوں کی شناخت
 ايپليکيشن حاصل کرنے کے ليے رابطہ کيا جانا چاہيے؛

 Inova  کو افراد کی مالی امداد کی ايپليکيشنز ميں فراہم کرده معلومات کی درستگی کی توثيق کرنے ميں مدد
 کرتا ہے؛

 Inova  کو غير بيمہ شده پايا گيا اور اس کے پاس پہلے کو يہ شانخت کرنے ميں مدد کرنا کہ آيا کوئی مريض
 يا/يا ديگر فريق ثالث کوريج کی اہليت قائم ہے؛ اور Medicaidسے 

 کے مريضوں کے طور ) مثالً وفاقی کواليفائيڈ صحت مرکز(جال تنظيم -کا- جو افراد کی شناخت کسی سالمتی
مالی امداد کے  Inovaتے ہيں جنہيں پر کرتی ہے جس کے پاس پہلے سے ہی آمدنی يا ايسے دستاويزات ہو

 لئے اہليت کی تعيين کے مقاصد کے لئے قبول کر سکتی ہے۔
 

 عدم ادائيگی کی صورت ميں طريقہ ہائے کار
 

عمومی بلنگ  Inovaايسے مريض جنہوں نے اس پاليسی کے تحت مالياتی امداد کے ليے درخواست نہيں کی ہے وه 
 تابع ہوں گے۔اور جمع کاری کے طريقہ ہائے کار کے 

 
Inova  کے اکاؤنٹس کے سبهی مريض کی ذمہ داری سے متعلق حصےInova  کی بلنگ اور جمع کاری نظاموں کے

ذريعہ سے عمل ميں الئے جائيں گے تاکہ وفاقی رہنما ہدايات کے مطابق کارگر طور پر جمع کاری کی جا سکے۔ 
بلنگ، بيانات، اور پيروی کے ذريعے عمل کاری  مريض کی ذمہ داری کے حصے خودکار اور منظم مراحل ميں قبل

بين االقوامی ضابطۂ  ACAکيے جائيں گے۔  سبهی جمع کاری کے اعمال منصفانہ قرض جمع کاری اعمال قانون اور 
 اخالق اور پيشہ وارانہ ذمہ داری کی تعميل ميں ہوں گے۔

 
رابطہ نہ ہونے پر اور قابل قبول  دنوں بعد، مريض سے کوئی 120دن کے بيانات حاصل کريں گے۔  120مريض 

ادائيگی کی شرائط کے قائم کيے بغير، اکاؤنٹ پيشہ ورانہ جمع اجينسيوں کو منتقل کرديا جائے گا۔  اگر معقول مدت کے 
 اس اکاؤنٹ پر اضافی کارروائياں کر سکتی ہے۔ Inovaبعد مسلسل عدم ادائيگياں ہوتی ہيں تو، 
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مات کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس اکاؤنٹ کو مکمل طور پر ادا کرنے کے لئے اگر کوئی مريض ادائيگی کے انتظا
ادائيگی کے منصوبے  Inovaکو اپنی حالت سے آگاه کردے اور  Inovaوسائل نہيں ہيں تو، مريض کو چاہئے کہ وه 

 پيش کرے گی۔
 

 extraordinary)وائياں اداره يا تيسرا فريق جمع کاری ايجنٹ  غيرمعمولی جمع کاری کارر Inovaکوئی بهی 
collections actions ("ECAs"))  عائد نہيں کرے گا جيسے کہ کسی مريض کے خالف قانونی کارروائياں يا منفی

کريڈٹ رپورٹنگ، اس سے پہلے اسے يہ تعيين کرنے کے لئے معقول کوشش کرنی ہو گی کہ آيا مريض اس پاليسی 
 :شوں ميں يہ شامل ہيںکے تحت مالی امداد کا اہل ہے۔ ان مناسب کوش

  دنوں تک کوئی  120يہ يقينی بنانا کہ پہلے بلنگ اسٹيٹمنٹ کی تاريخ کے کم از کمECAs  عائد نہيں کی
 جاتی ہيں۔

  روزه تحريری نوٹس فراہم کرنا جس ميں  30ايکInova  کی مالی امداد پاليسی کے بارے ميں اور کسی بهی
 ے عدم ادائيگی کی صورت ميں عائد کرنے کا اراده ہے۔کے بارے ميں معلومات ہوں گی جس ECAsايسی 

  عدم ادائيگی کی صورت ميں کسی اراده کردهECA کے بارے ميں زبانی اطالع فراہم کرتے ہوئے۔ 
  اگر تعيين ميں کوئی مريض مالی امداد کا اہل پايا جاتا ہے حاالنکہ ادائيگی موصول ہو گئی ہے يا کوئیECAs 

 کاؤنٹ کو ايڈجسٹ کيا جائے گا اور جمع کاری کے اعمال کو الٹ ديا جائے گا۔عائد کر دی گئی ہے تو، ا
 ايکہ آ یہو گ یذمہ دار یکرنے ک نييتع ہي یاس کے نامزد فرد ک اينائب صدر  یک/کا شنزيآپر کليسائ یآمدن 

 Inova ںيبات کرنے کے سلسلے م یعائد کرنے ک ECAs ديمز اي کياہل ہونے اور ا- FAPفرد کے  یکس
 ۔ںيہ یک ںيمعقول کوششنے 

 

VI .پاليسی سے متعلق مواصالت 
 

Inova پاليسی کی تشہير بڑے پيمانے پر کيسے کرے گا 
 

Inova ۔ ہرInova کے ادارے کے ساته، مالياتی امداد پاليسی کی بڑے پيمانے پر تشہير کرے گا، درج ذيل ذرائع سے۔ 
 Inova  اس پوری مالی امداد پاليسی(Financial Assistance Policy (FAP)) مالی امداد کے لئے ،

کے ايک ساده زبان والے خالصہ کی لنک کو ہر اسپتال فيسلٹی اور احاطہ کرده اداره  FAPدرخواست، اور 
 کے لئے ويب سائٹ پر دستياب کرائے گی؛

 ت پر يا ساده زبان ميں خالصہ کی درخواس/پاليسيی کی کاغذ کی کاپيز، مالی امداد کے ليے ايپليکيشن، اور
 کوئی چارج کيے بغير مہيا کی جائے گی، عوامی مقامات پر، اور ميل کے ذريعے؛

 FAP  کی ايک ساده زباره ميں خالصہ عمل کاری کے داخلے اور خارجے کے حصے کے طور پر پيش کيا
 جائے گا، تاکہ ہر غير بيمہ شده، بيمہ شده يا خود ادائيگی والے مريضوں کو پاليسی معلوم ہوجائے؛

 FAP،  مالی امداد کے ليے ايپليکيشن، اورFAP سے  1,000( کا ايک ساده زبان ميں خالصہ کو اہم آبادی
جو ) فی صد آبادی کو خدمت فراہم کرنا 5کے ذريعے کميونٹی کی  Inova hospital facilityکم افراد يا ہر 

 انگريزی ميں مہارت نہيں رکهتے ان کے ليے ترجمہ کيا جائے گا؛
 ر داخلہ فارم کی صورتحال ميں بلنگ بيانات اوFAP  کے متعلق ايک نماياں تحريری نوٹس شامل ہوگی

 ؛)شعبہ کا نمبر جو مالی امداد کے متعلق معلومات فراہم کرسکے Inovaبشمول (
  پاليسی کی زبانی اور تحرير تفصيل ان لوگوں کے ليے بنائی جائے گی جو خدمات کے ليے ادائيگی نہ

 يں؛کرپانے کا اشاره ديتے ہ
 Inova  اس بات کو يقينی بنائے گی کہ مالی امداد پاليسی کو ہرInova  اسپتال فيسلٹی اور احاطہ کرده اداره

کے اندر عوامی مقامات پر واضح تفصيالت کے ساته عوام کے لئے آويزاں کيا جائے گا، ان مقامات ميں 
 ايمرجنسی روم اور داخلوں اور رجسٹريشن کے عالقے شامل ہيں؛

 Inova  مثال کے طور پر (تنظيم کی بنياد پر ساده زبان ميں کاپياں فراہم کرے گاFederally Qualified 
Health Centers  اور ديگرsafety net clinics ( جو مالی امداد کی ضرورت مند افراد کو خدمت فراہم

 کرتا ہے؛ اور
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 ئدے کی گفتگو ميں اس مالی امداد پاليسی کے متعلق معلومات مارکيٹنگ اور کميونٹی کے فاInova  کے
 ذريعے خدمت فراہم کرده کميونٹيز پر معمول کے مطابق شامل کی جائے گی۔

 

VII .اضافی انضباطی معلومات 

 :(Amounts Generally Billed (AGB))عام طور پر بل کرده رقم 
 

Inova Health System کرده افراد کو عام طور پر بل  يقين دہانی کراتا ہے کہ مالياتی امداد کے اہل افراد کو بيمہ
اس مالی امداد پاليسی کے تحت پيش  Inova Health Systemکی جانے والی رقموں سے زياده بل نہيں کيا جاتا ہے۔ 

" واپس ديکهيں"ميں بيان کيے گئے  r(501(کی جانے والی کم از کم رعايتوں کا حساب اندرونی آمدنی کوڈ، سيکشن 
اہل شخص کو الزماً فراہم -FAPہے۔ اس طريقہ کے تحت، وه کم از کم رقم چهوٹ جسے طريقہ استعمال کر کے کرتا 

اسپتال سہولت اور احاطہ کرده  Inova Health Systemکيا جانا چاہئے اس کا حساب کتاب درج ذيل طور پر ہر 
 :ہستی کے ليے کيا جاتا ہے

 
 Inova Health System  عام طور پر بل کی جانے والی رقم(amount generally billed (AGB)) 

   ديکهيں طريقہ کا استعمال کر کے کرتا ہے۔-کی تعيين واپس
 AGB  کا ہرInova  اسپتال فيسلٹی کے لئے حساب لگايا جاتا ہے اور پهر حساب لگائے گئے سب سے زياده

AGB رعايت کو پورے نظام ميں الگو کيا جاتا ہے۔ 
 AGB اسپتال ميں غيرداخل مريض دونوں طرح کی خدمات کے  کا حساب کتاب اسپتال ميں داخل مريض اور

) فيس- کے ليے- روايتی اور خدمات(اور ميڈيکيئر ) HMOبشمول ميڈيکيئر (ليے نجی  ادائيگی بيمہ فراہم کننده 
کے ذريعہ اجازت شده سبهی دعووں کا استعمال کر کے کيا جاتا ہے۔ حساب کتاب سے خارج ادائيگی کنندگان 

 ادائيگی شامل ہيں۔-کيڈ پينڈنگ، خيراتی اداره اور خودميں ميڈيکيڈ، ميڈي
 AGB  کے حساب کتاب کا نتيجہ اس ُکل چارجز کا زياده سے زياده فيصد فراہم کرتا ہے جسے کسیFAP-

جس کا الٹا پيش کی جانے والی کم از کم مالی امداد رعايت (اہل فرد کو ادائيگی کرنے کے لئے کہا جائے گا 
 ۔)کی نمائندگی کرتا ہے

 AGB  31ماہی مالی سال کے لئے کيا جاتا ہے جو سال -12اپريل کو، پيشگی  1کا حساب کتاب ہر سال 
ميں کسی تبديلی کو اس تاريخ کے  AGBدسمبر کو ختم ہوتا ہے۔ تجديد کرده شمار کے نتيجہ کے طور پر 

 دنوں کے اندر نافذ کيا جانا ہوتا ہے۔ 120
 

AGB برائے مہربانی ) مفت ميں دستياب(علومات کے لئے اور حساب کتاب سے متعلق مزيد مInova  کے محکمۂ مالی
 پر رابطہ کريں۔  5880-423-571امداد سے 

 
 ريگيوليٹری ضروريات

 
، شامل ادارے، اور شامل فراہم کنندگان کو تمام Inova hospital facilitiesاس پاليسی کے الگو کرنے ميں، تمام 

، قواعد، پابندی کے معاہدے، اور ضوابط جس کا اطالق پاليسی کے مطابق منعقد کرده فيڈرل، رياست، اور مقامی قانون
  سرگرميوں پر ہوتا ہے کے ساته تعميل کرے گا۔

 


