
Inova Financial Assistance Policy Summary 

 

صحت نگہداشت فراہم کرنا ہے جس  یدرجہ ک
 یکرنے کے قابل ہونے ک یگیان کے ادائ یے

 Inovaکو  یضوںمر Inovaخدمت فراہم کرتا ہے۔ 
 فراہم کرتا ہے۔

کے  Inovaتعداد اور  یگھر کے افراد ک ی،
امداد  یاور مال یسیپال یک Inova یںم یراگرافز

اور کچھ  یاتسہول Inova یگرں، کچھ د
کا ) جراحت یوالیبائشز یاطور پر، موٹاپے 
 احاطہ نہ ہو۔ یعہکے ذر یسیہو سکتا ہے اس پال

اور فراہم کنندگان  یاتشامل سہول یںم 
 ہے یابسائٹ پر دست یبجو اس و

http://www.inova.org/patient (۔یںمالحظہ کر 

 Inova۔ یںامداد کے اہل ہو سکتے ہیمال
 Federal Poverty Guidelinesکا  

 Inovaکے پاس  یضوںاصل کرنے کے لئے، مر
 ہے۔ یمستقل رہائش ہونا ضرور

 یآمدن ینہ ہو، جن ک یمہفراہم کرتا ہے جن کے پاس ب
 کرتے ہوں۔

  یپر عطا ک یادبن یک یسیامداد مکمل پال

Inova Financial Assistance Policy Summary – Plain Language – Urdu 

Inova یسیامداد پال یاتیمال 

 خالصہ یںساده زبان م

 
درجہ ک یکے ہر شخص کو عالم یونٹیہر اس کم –ہر بار، ہر رابطہ پر 

یےافراد کے ل Inovaاعزاز مال ہوا ہے۔ اس مقصد کے تحت،  یں
خدمت فراہم کرتا ہے۔  یک یالخ یصحت ک ریاتضرو یطب یگراور د یہنگام

Financial Assistance Policyفراہم کرتا ہے۔ یبھ) فکر صدقہ(امداد  یپر مال یادبن یک

ی،آمدن یبھرنا اور اپن یپلیکیشنامداد ا یکو مال یضمر یے،ل کرنے کے ل
یراگرافزپ یلہوگا۔ درج ذ یجمع کرنا ضرور یزاترہائش کے دستاو 

 1ے کار کا خالصہ ہے۔یقکے کام کرنے کے طر

 یں؟اہل ہ یک یتوںامداد رعا

اسپتالوں، کچھ د Inovaخدمات کے لئے  یلحاظ سے ضرور یطب یگر
طور پر، موٹاپے مثال کے (منتخب خدمات  مدد فراہم کرتا ہے۔ یحاصل ہونے وال

ہو سکتا ہے اس پال یفراہم کرده خدمات کا بھ یعہجاتا ہے، اور آپ کے معالج کے ذر

 یسیاور اس پال یشکش،پ یکیتوںرعا یل،مکمل تفص یک یاتضرور
جو اس و( Financial Assistance Policyمکمل  یےفہرست کے ل

ancialinformation/fin-visitor-and-p://www.inova.org/patient

 امداد کا اہل ہے؟

مال یک Inova یںہ یمعمول یربل غ یجن کے طب یضاور وه مر یض،
 یآمدن یگئ یدرج ک یںم یپلیکیشنامداد کے ا یمال یک یضمر یے
 کے ساتھ موازنہ کرتا ہے۔

خدمات پر مراعات حاصل کرنے کے لئے، یہنگام ہے۔ یکرت ینظرثان یحالت پر بھ
مستقل رہائش ہونا ضرور یعرصے ک یادهاس سے ز یا ینےمہ 9 یں

فراہم کرتا ہے جن کے پا) مفت نگہداشت( یترعا یمدد ک یمال یصدف 100کو 
کرتے ہوں۔ یلتکم یتقاضوں ک یسطح سے چار گنا تک ہو، اور جو رہائش

                                         
Financial Assistance Policy امداد مکمل پال یہے۔ مال یںنہ یلمکمل تفص یک

inova.org

 

Inova  ہر بار، ہر رابطہ پر  –کا مشن
یںخدمت کرنے کا ہم یک
ہنگام یربغ یےفکر ک یبھ

Financial Assistance Policy
 

امداد حاصل کرنے کے ل یمال
 یخدمت کے عالقوں ک

کے کام کرنے کے طر یکاروائ یک
 

امداد رعا یخدمات مال یکون س

Inova یگراورد یہنگام
حاصل ہونے وال یعہکے ذر ینمعالج

جاتا ہے، اور آپ کے معالج ک یاکیںاحاطہ نہ
 

ضرور یک یتبراه کرم اہل
فہرست کے ل یلیتفص یکا یک

help/index.jsp-ancial
 

امداد کا اہل ہے؟ یکون مال

یض،والے مر یکم آمدن
یےشناخت کے ل یک یتاہل

کے ساتھ موازنہ کرتا ہے۔
 

Inova حالت پر بھ یرہائش
یںخدمت کے عالقہ م یک
 

Inova کو  یضوںان مر
سطح سے چار گنا تک ہ یغربت ک یوفاق

 
 

 
 
 
 

                                               
ancial Assistance Policyخالصہ  یہ 1

 ہے۔ یجات
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 یمال یےتعاون کرنے کے ل یںکے اخراجات م
Catastrophic Financial Assistance 

 یعہحکومت کے ذر یا یڈیکیڈہے کہ وه م
پروگرام،  یمیتنظ یکوئ یامسافر صحت پروگرام 

 یں،ہ یکرت یشنیںکارپور/یمیںتنظ یاالقوام

 ینسامداد کے حقدار افراد کو عام طور پر انشور

 معلومات
http://www.inova.org/patient ۔یںہ یابپر آن الئن دست   

درخواست کر  یبھ یک یپلیکیشنکرکے ا 

 ہے۔ یالزم یجنا باال پتے پر بھ

 ۔یںہ یابآن الئن دست یعےاور اس کا خالصہ درخواست کے ذر

 یعہپر کال کے ذر 5880-423-571سے 

کے متعلق پوچھ  یعمل کار یک یپلیکیشن

Inova Financial Assistance Policy Summary – Plain Language – Urdu 

کے اخراجات میوںاور کٹوت یگیادائیککو شر یضوںمر یافتہ ینسوالے انشور
Catastrophic Financial Assistance یےکے ل یضوںزائد بلوں والے مر یمعمول یرفراہم کرتا ہے۔ غ

ہے کہ وه م یسے مطالبہ کرت یضوںکرده مر یربیمہغ Inovaامداد عطا کرنے سے پہلے، 
مسافر صحت پروگرام  یںجس م یں،درخواست کر یےکے ل یمہقسم کا صحت ب

االقوام ینب یایںحکومت یرونیب  یےل ےپروگرام جن کا نظم وابستہ لوگوں ک

امداد کے حقدار افراد کو عام طور پر انشور یمال یںشامل ہ یںم یسیفراہم کنندگان جو اس پال یااسپتال، ادارے، 
 کرے گا۔ یںچارج نہ یادهرقم سے ز یبل ک

 درخواست دے سکتا ہوں؟ یسےک یے

معلومات یکے متعلق اضاف Financial Assistance Policy یک
information/financial-visitor-and-http://www.inova.org/patient

Financial Assistance Policy یلپر درخواست م یلاور ذ یمفت کاپ یکا یک 

Inova Financial Aid Office 
2990 Telestar Court, 1st floor 

Falls Church, VA 22042 
کے ساتھ درج باال پتے پر بھ یزاتبھر کر مکمل فارم کو درکار دستاو

Financial Assistance Policy اور اس کا خالصہ درخواست کے ذر یپلکیشن،کا ترجمہ، ا

سے  یٹرن یکوآرڈ یارمع یاتیمال یےمدد حاصل کرنے کے ل یںدرخواست عمل م
۔یںرابطہ کر کے کر سکتے ہ

یپلیکیشناور ا یسیپال یکے عملہ کے ارکان سے بھ یشنرجسٹر یضکے مر

inova.org

 
 
 
 

Inova والے انشور یکم آمدن
فراہم کرتا ہے۔ غ یترعا یامداد ک

 ہے۔ یابدست یبھ
 

امداد عطا کرنے سے پہلے،  یاتیمال
قسم کا صحت ب یت کرده دوسراعان

پروگرام جن کا نظم وابستہ لوگوں ک یسےکہ ا یسےج
 ۔یںشامل ہ

 
اسپتال، ادارے،  Inova یکوئ

بل ک یےافراد کے ل یافتہ
 
یےامداد کے ل یمال یںم

کInovaاور  یپلیکیشنا
help/index.jsp-information/financial

ancial Assistance Policyآپ 
 :یںسکتے ہ

l Aid Office
2990 Telestar Court, 1st floor

Falls Church, VA 22042
بھر کر مکمل فارم کو درکار دستاو یپلکیشنکو ا یضوںمر
 

ancial Assistance Policy
 

درخواست عمل م یضمر
رابطہ کر کے کر سکتے ہ

 
کے مر Inova یضمر

 ۔یںسکتے ہ



Notice of Non-Discrimination 

As a recipient of federal financial assistance, Inova Health System (“Inova”) does not exclude, deny 
benefits to, or otherwise discriminate against any person on the basis of race, color, national origin, 
sex, disability, or age in admission to, participation in, or receipt of the services or benefits under any 
of its programs or activities, whether carried out by Inova directly or through a contractor or any other 
entity with which Inova arranges to carry out its programs and activities. 

This policy is in accordance with the provisions of Title VI of the Civil Rights Act of 1964, Section 504 
of the Rehabilitation Act of 1973, the Age Discrimination Act of 1975, Section 1557 of the Affordable 
Care Act, and regulations of the U.S. Department of Health and Human Services issued pursuant to 
these statutes at 45 C.F.R. Parts 80, 84, 91 and 92, respectively. 

Inova: 

 Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, 
such as:  

 Qualified sign language interpreters 
 Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, 

other formats)  

 Provides free language services to people whose primary language is not English, such as: 
 Qualified interpreters 
 Information written in other languages 

  
If you need these services, please let our staff know of your needs for effective communication.  
 
If you believe that Inova has failed to provide these services or discriminated in another way on the 
basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance by calling 
703.205.2175. You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a 
grievance, the Patient Relations staff is available to help you.  
 
You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, 
Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:  
 
U.S. Department of Health and Human Services  
200 Independence Avenue, SW  
Room 509F, HHH Building  
Washington, D.C. 20201 1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD)  
 
Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html  

See reverse for language services.
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Spanish 

 
 
 

Korean 

 
 
 

Vietnamese 
 

 
Chinese 

 
 

Arabic 
 
 
Tagalog 
 

 
Farsi 
 

 
Amharic 
 
 
Urdu 
 

 
French 
 
 
Russian 
 
 
Hindi 
 
 
German 
 
 
Bengali  
 
 
Kru (Bassa) 
 
 

Ibo 

 
 

Yoruba 
 

Akiyesi: Bi o ba ns  Yoruba, aw n i  iranil w  ede wa l’ f  fun . J w  j  ki ara ibi  wa m  

nipa aw n aini r  fun ibara nis r  ti o munadoko.

Nr bama:  b r  na  na as  Igbo, r  enyemaka as s , n’efu, d r  g . Biko mee ka nd  r  

any  mara mkpa g  maka nkwuk r ta ga-aga nke ma.

, 

 

Achtung: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen kostenlose Service-Sprachdienstleistungen zu Ihrer 

Verfügung. Teilen Sie unserem Team bitte Ihre Wünsche für eine effektive Kommunikation mit.

, 

Attention: Si vous parlez Francais, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. 

Veuillez informer notre personnel de vos besoins pour assurer une communication efficace.

            

      

.

Atensyon: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, mayroong magagamit na mga libreng serbisyong tulong sa wika para sa iyo. 

Mangyaring ipaalam sa aming mga kawani ang iyong mga pangangailangan para sa epektibong komunikasyon.

 

Chú ý: N u quý v  nói ti ng Vi t, d ch v  h  tr  ngôn ng  có s n mi n phí cho quý v  s  d ng. 

Xin vui lòng thông báo cho nhân viên bi t nhu c u c a quý v   giao ti p hi u qu  

:        .  

        .

Atención: Si usted habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia con el idioma. 

Por favor infórmele a nuestro personal sobre sus necesidades para lograr una comunicación efectiva.

. 
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