مالیاتی اعانت کی درخواست ،مالیاتی اعانت کی پالیسی،
آسان زبان میں خالصہ ،اور بلنگ اور وصولی کی پالیسی
کی ایک مفت نقل درج ذیل کے ذریعہ انگریزی ،ہسپانوی
اور ان دیگر زبانوں میں دستیاب ہے جو مالیاتی اعانت
کی پالیسی میں بیان کردہ معیاروں پر پوری اترتی ہیں:
•	اسپتال کے داخلہ/رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ سے
رابطہ کرکے
•  281.312.4012یا
 281.312.4000پر کال کرکے ،آپشن 5
• بذریعہ ڈاک درخواست طلب کرکے:
Attn: Financial Assistance
300 Kingwood Medical Drive
Kingwood, TX 77339
•	Memorial Hermann Surgical Hospital Kingwood
کی ویب سائٹ سے اپلی کیشن ڈاؤن لوڈ کرکے:
http://www.memorialhermannkingwood.com/
financial-assistance-program/

Memorial Hermann Surgical
Hospital Kingwood

یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا آپ مالیاتی اعانت،Medicaid ،
 ،Medicareیا دیگر پروگرامز کے لیے اہل ہیں ،اور
درخواست دینے میں مفت رازدارانہ تعاون کے لیے
رابطہ کریں:

مالیاتی اعانت کا
خالصہ برائے مریض
آسان زبان میں خالصہ

Patient Business Services
Attention: Financial Assistance
300 Kingwood Medical Drive
Kingwood, TX 77339
فون 281.312.4012 :یا
 ،281.312.4000آپشن 5
جمعہ 8 :بجے صبح سے  5بجے شام تک
پیر – جمعرات 8 :بجے صبح سے  7بجے شام تک

کلیدی سواالت جن کے جواب دئے گئے ہیں:

ورژن تاریخ 1 :اکتوبر2018 ،

• کن خدمات کا احاطہ کیا جاتا ہے؟
• میں تعاون کے لیے کس طرح درخواست دوں؟
• تعاون کے لیے کون اہل ہوتا ہے؟
• آمدنی کی حدود کیا ہیں؟
•	اگر میں آمدنی کی حدود پر پورا نہیں اترتا تو
کیا ہوگا؟
•	درخواست دینے کے لیے مجھے درخواست
کہاں سے مل سکتی ہے؟

4412333

مالیاتی اعانت کی پالیسی ()FAP
آمدنی کی حدود

،Memorial Hermann Surgical Hospital Kingwood
آمدنی ،خاندان کے حجم اور افالس کی وفاقی سطح کی
بنیاد پر جزوی یا کلی تخفیف والے ہنگامی حاالت یا طبی
لحاظ سے ضروری اسپتال کی نگہداشت کے لیے اہل
مریضوں کو مالی اعانت کی پیشکش کرتا ہے۔ مالیاتی
اعانت چاہنے والے مریضوں کو اس پروگرام کے لیے
ضرور درخواست دینی چاہیے جس کا خالصہ اس
دستاویز میں دیا گیا ہے۔

خاندان/گھرانے
میں افراد

ساالنہ
آمدنی

1

$ 12,490

کن خدمات کا احاطہ کیا جاتا ہے؟

2

$ 16,910

3

$ 21,330

4

$ 25,750

5

$ 30,170

6

$ 34,590

7

$ 39,010

8

$ 43,430

مالیاتی اعانت کی پالیسی،(FAP) Memorial Hermann
 Surgical Hospital Kingwoodمیں فراہم کردہ ہنگامی
اور طبی لحاظ سے ضروری خدمات
کا احاطہ کرتی ہے۔
مالیاتی اعانت کی پالیسی درج ذیل کا احاطہ نہیں کرتی
ہے :کاسمیٹک کارروائیاں ،ڈاکٹروں اور دیگر فراہم
کنندگان کی طرف سے فراہم کردہ خدمات جو آپ کا
عالج کسی Memorial Hermann Surgical Hospital
 Kingwoodمیں کرتے ہیں ،لیکن وہ اسپتال کی طرف
سے مالزم نہیں ہیں ،یا وہ فراہم کنندگان جو اپنی خدمات
کے لئے اسپتال سے الگ بل بناتے ہیں۔

کس طرح درخواست دیں

مالیاتی اعانت کی پالیسی اور درخواست شخصی طور
پر ،ڈاک کے ذریعہ ،ٹیلیفون کے ذریعہ اور Memorial
 Hermann Surgical Hospital Kingwoodکی ویب سائٹ
سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ درخواست مکمل کریں،
مطلوبہ دستاویزات شامل کریں اور اسپتال کے داخلہ/
رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں یا اس کتابچہ کی پشت پر
مندرجہ پتہ پر جمع کر دیں۔

اہل قرار دئے جانے والے عناصر میں سے ایک درج ذیل
جدول پر مبنی آمدنی ہے:

 2019غربت کے رہنما خطوط

 8سے زائد افراد والے گھرانوں/خاندانوں کے لیے :ہر اضافی فرد
کے لیے  $ 4,420جوڑیں۔

مالیاتی اعانت کا اہل کون ہوتا ہے؟
مالیاتی اعانت کی مقدار آپ کی آمدنی ،خاندان کے حجم
اور افالس کی وفاقی سطح پر منحصر ہے۔ افالس کی
وفاقی سطح کی  200%یا اس سے کم کی خانگی آمدنی
والے مریض  100%رعایت کے لیے اہل ہو سکتے ہیں۔
افالس کی وفاقی سطح کی  200%سے زیادہ کی گھریلو
آمدنی والے مریض رعایت کے لیے اہل ہو سکتے ہیں۔
پالیسی سے متعلق تفصیلی معلومات یہاں دیکھیں:
http://memorialhermannkingwood.com/
financial-assistance-program
اہل مریضوں سے ہنگامی حاالت یا دیگر طبی لحاظ سے
ضروری نگہداشت کے لیے ان مریضوں سے جن کا
بیمہ ہے عام طور پر بل کردہ رقم ( )AGBسے زیادہ نہیں
چارج کیا جائے گا۔
تصویری شناخت کی درج ذیل صورتیں شناخت کے ثبوت
کے لیے قابل قبول ہیں:
•	اسٹیٹ سے جاری کردہ ڈرائیونگ الئسنس یا شناختی
کارڈ
• طالب علم کا شناختی کارڈ
• پاسپورٹ (یو ایس یا بیرون ملک)
• یو ایس امیگریشن کی دستاویز
•	بیرونی قونصل خانہ کی طرف سے جاری کردہ
شناختی کارڈ
• کریڈٹ کارڈ (مع تصویر)

