
 400.11پاليسی  1
  

 جاری کرده منجانب: مالياتی سروسز  
 برائے مريض

 

 400.11پاليسی #: 

 تيار کرده منجانب: ريوينيو سائيکل 
 اسٹيئرنگ کميٹی

 تاريخ نفاذ:

3/1/2020 

 Steve McDonell منظور کرده منجانب: مالياتی سروسز برائے مريض شعبہ
 

 جائزے کی تاريخ

6/30/2022 

 نظرثانی کی تاريخ:  

6/30/2022 

 11کل  1صفحہ  )Financial Assistance Policy (FAP)مالی اعانت کی پاليسی ( عنوان:

 



 400.11پاليسی  2
  

 مالی اعانت کی پاليسی

 مقصد:

Chesapeake Regional Medical Center )CRMC(  کی يہ پاليسی ہے کہ تمام مريضوں کو ان کی ادائيگی کی استطاعت سے
کے ہر ہسپتال کے سہولتی مرکز پر (جيسا کہ ذيل ميں بيان کيا گيا ہے) ہنگامی سروسز اور ديگر طبی لحاظ سے  CRMCقطع نظر، 

 ضروری سروسز فراہم کرے۔ 

 Federal Emergency Medical Treatment and Labor Act of 1986کا وفاقی طبی ہنگامی عالج اور مزدور ايکٹ ( 1986
"(EMTALA)" ،اور طبی ہنگامی عالج اور مزدور ايکٹ کے ضوابط کے مطابق (CRMC  ہسپتال کے سہولتی مراکز، طبی ہنگامی

جو  ہداشت فراہم کريں گے۔کيفيات کے ليے، مالی اعانت کی اہليت يا ادائيگی کی استطاعت سے قطع نظر، بغير کسی امتيازی سلوک کے نگ
 CRMCمزيد برآں،  مريض ايمرجنسی نگہداشت طلب کر رہے ہيں، وه نگہداشت حاصل کرنے سے پہلے مالی جانچ کے تابع نہيں ہيں۔

ہسپتال کا سہولتی مرکز کسی بهی ايسے کام ميں ملوث نہيں ہوگا جو افراد کو ہنگامی طبی نگہداشت حاصل کرنے سے روکے، جيسے کہ 
نسی ڈيپارٹمنٹ کے مريضوں سے ہنگامی طبی کيفيات کے ليے عالج کروانے سے پہلے ادائيگی طلب کرنا يا ايمرجنسی ڈيپارٹمنٹ يا ايمرج

ديگر ايسے ايرياز ميں قرض وصولی کی سرگرميوں کی اجازت دينا جہاں غير امتيازی بنيادوں پر ہنگامی نگہداشت کی فراہمی ميں ايسی 
 کتی ہے۔ سرگرميوں سے مداخلت ہو س

کی رياستی اور وفاقی قوانين کی تعميل ميں مريض پر مرتکز نگہداشت، احترام اور ہمدردی، معيار اور سروس،  CRMCيہ پاليسی 
افراد کو ان کی ادائيگی کی استظاعت يا  CRMC کميونٹی کی صحت ميں بہتری، اور مالی ذمہ داری کی اقدار سے مطابقت رکهتی ہے۔

ت سے قطع نظر، بغير کسی امتياز کے، طبی ہنگامی کيفيات کے ليے نگہداشت اور ديگر طبی طور پر ضروری سروسز مالی اعانت کی اہلي
بہت سے عوامل پر  CRMC(جيسا کہ ذيل ميں بتايا گيا ہے) فراہم کرتا ہے۔ مريض کی نادار يا خيراتی حيثيت کا تعين کرنے کے ليے، 

تمام غير بيمہ شده  کے اثاثہ جات، مريض کے ماہانہ اخراجات اور مريض کی ذمہ دارياں۔غور کرتا ہے؛ مثالً مريض کی آمدنی، مريض 
رعايت ملے گی۔ اگر يہ رقم بڑی ہے تو يہ رعايت مالی اعانت کی پاليسی کے خيراتی جزو سے تبديل کی جا  40%مريضوں کو ازخود 

 سکتی ہے۔ 

 اس پاليسی کے مقاصد درج ذيل ہيں:

 کے ليے اہليتی معيار کا تعين (جيسا کہ ذيل ميں بتايا گيا ہے)؛ مالی اعانت وصول کرنے 

کے ہر ہسپتال کا سہولتی مرکز اہل سروسز (جيسا کہ ذيل ميں بيان کيا گيا ہے)  CRMCان حاالت اور معيارات کا خالصہ جس کے تحت 
ات کے ليے ادائيگی کرنے سے قاصر ہيں، کے ليے، اہل مريضوں کو جو غير بيمہ شده، کم بيمہ شده، يا دوسری صورت ميں ايسی خدم

مفت يا رعايت کرده نگہداشت فراہم کرے گا، ايسے مريضوں کے ليے کسی بهی رعايت کرده رقم کو حاصل کرنے کے ليے حساب کی بنياد 
کے  ہسپتال کے ہر سہولتی مرکز CRMCکميونٹيز کے اندر  CRMCاور طريقے مرتب کرے گا، اور وه اقدامات بيان کرے گا جو 

 ذريعے فراہم کی جانے والی اس پاليسی کو وسيع پيمانے پر عام کرنے کے ليے اٹهائے گا۔

CRMC ) ہسپتال کا سہولتی مرکز اس بات کو يقينی بنانے کے ليے معقول کوششيں کرے گا کہ ہمارے مالی اعانت پروگرامFAP کے (
 بارے ميں معلومات واضح طور پر سمجها دی گئی ہيں اور وسيع پيمانے پر عوام کے ليے دستياب ہيں۔ مالی امداد کی درخواست، 

ی پاليسی (پاليسی)، بلنگ اور وصولی پاليسی اور غير بيمہ شده رعايتی پاليسی ساده لسانی خالصہ، مالی اعانت ک
www.chesapeakeregional.com  پر ديکهنے يا ڈاؤن لوڈ کرنے کے ليے دستياب ہيں۔ اگر درخواست کی جاتی ہے، توCRMC 

نت کی درخواست مکمل کرنے ميں ہمارے کسی بهی افراد کو اپنی مالی اعانت کی ويب سائٹ کا ايڈريس بهی فراہم کرے گا۔ افراد مالی اعا
رجسٹريشن ايرياز، مالی صالح کار، يا کسٹمر سروس کے دفتر سے مدد حاصل اور وصول کر سکتے ہيں۔ مالی صالح کار کے دفاتر 

ک پر رک کر مريض کی رجسٹريشن کے عالقوں ميں موجود ہيں۔ افراد ہسپتال کے پہلے فلور پر موجود ہمارے کسی بهی معلوماتی ڈيس
افراد درخواست کر کے ہماری مالی اعانت کی درخواست  مالی صالح کار کے دفاتر کا پتہ تالش کرنے ميں معاونت طلب کر سکتے ہيں۔

اور پاليسی، ساده لسانی خالصہ، غير بيمہ شده رعايتی پاليسی، اور ہماری بلنگ اور وصولی پاليسی کی مفت کاپی ہمارے کسٹمر سروس 
۔ مالی اعانت کے ليے ڈاک کا پتہ 2پر کال کر کے حاصل کر سکتے ہيں اختيار # 6401-312-757يا  6281-312-757 کے شعبے کو

 ,Chesapeake Regional Medical Center, Attn: Financial Assistance, 736 Battlefield Blvd Nہے،
Chesapeake, VA 23320۔ 
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 تعريفات

 يں موجود اصالحات درج ذيل کے طور پر بيان کی جائيں گی:اس پاليسی کے مقاصد کے ليے، ذيل م

اگر حاالت ميں تبديلی ہو جائے يا مزيد معلومات پر غور کرنا ہو، تو تمام مريض/ضامنوں کے پاس اصل فيصلے کے خالف اپيل  "اپيلز"
کے  Chesapeake Regional Medical Centerدنوں کے اندر  30کرنے کا حق ہے۔ اپيلز استرداد کے نوٹيفيکشن کی تاريخ سے 

 مالی صالح کار کو تحريری صورت ميں کی جا سکتی ہيں۔

وقت کی مدت جو مريض کی مسلسل  وقت کی وه مدت جس ميں افراد مالی معاونت کے ليے درخواست کر سکتے ہيں۔ "درخواست کی مدت"
) دن 240رج بلنگ اسٹيٹمنٹ کی تاريخ کے دو سو چاليس (نگہداشت کے آغاز سے شروع ہوتی ہے اور نگہداشت کے ليے پہلی بعد از ڈسچا

 بعد ختم ہوتی ہے۔ 

 يا موجود نافذ العمل ورژن۔ PA0181#پاليسی برائے بلنگ اور وصولی  "پاليسی برائے بلنگ اور وصولی"

"CRMC" کا مطلب اوپر بيان کيا گيا ہے۔ 

ہسپتال کے سہولتی مرکز کی جانب سے  CRMC"وصول کار ايجنسی" ايک معاہده کرده ايجنسی ہے جو  "وصول کار ايجنسی"
 مريضوں/ضامنوں سے ادائيگی لينے يا وصول کرنے ميں مشغول ہوتی ہے۔

ے تحت کی جانب سے فراہم کرده سروسز (اور کوئی بهی متعلقہ مصنوعات) ہيں جو کہ اس پاليسی ک CRMCسے مراد  "اہليتی سروسز"
  مالی اعانت کے ليے اہل ہيں، جس ميں شامل ہو سکتی ہيں:

 ايمرجنسی روم کے ماحول ميں فراہم کرده ہنگامی سروسز۔ 

 کسی ايمرجنسی روم کے ماحول ميں جان ليوا حاالت ميں ہنگامی طبی سروسز کے عالوه ديگر غير اختياری طبی سروسز کی فراہمی۔ 

 طبی طور پر ضروری سروسز۔

 ک اور ديگر اختياری پيکجڈ منصوبہ جاتی طريقہ کار اس پاليسی سے مستثنٰی ہيں اور مختلف رعايتی قيمتوں کے تحت آ (کاسميٹ
 سکتے ہيں)

ہسپتال کے سہولتی مرکز کے اندر فراہم کی جاتی ہيں، ہو سکتا ہے کہ وه  CRMCہنگامی اور ديگر طبی طور پر ضروری سروسز جو 
غير تعينات معالجين اور  ے تعينات کرده معالجين يا خودمختار فراہم کننده کی جانب سے فراہم کی جائيں۔ہسپتال کے سہولتی مرکز، اس ک

 خود مختار فراہم کنندگان کی جانب سے فراہم کرده سروسز اس پاليسی کے تحت احاطہ نہيں کی جاتيں۔

ميں  1867)، سوشل سيکيورٹی ايکٹ کے سيکشن  .1395dd42 U.S.C§کا وہی معنی ہے جيسا کہ حسِب ترميم ( "طبی ہنگامی کيفيات"
اس اصطالح کی تعريف کی گئی ہے، ايک ايسی طبی حالت، چاہے جسمانی ہو يا ذہنی، جو کافی شدت کی عالمات سے ظاہر ہوتی ہے، 

ر توقع کی جا سکتی بشمول شديد درد، کہ جس ميں فوری طبی توجہ کی عدم موجودگی کی ايک عام نگہداشت کار آدمی سے معقول طور پ
ہے جس کے پاس صحت اور ادويات کا اوسط علم ہو جس کے نتيجے ميں اس شخص يا کسی دوسرے شخص کی صحت کو سنگين خطره 

 .42الحق ہو، جسم کے کام ميں شديد خرابی ہو يا حاملہ خواتين کے حوالے سے، جسم يا کسی حصے ميں سنگين بگاڑ ہو، جيسا کہ 
U.S.C 1395. سيکشنdd€(1)(B) مثال کے  ميں مزيد وضاحت کی گئی ہے، يا جيسا کہ قابل اطالق قانون کے ذريعہ بيان کيا گيا ہے۔

طور پر، طبی ہنگامی کيفيات ميں بے ہوشی، سانس لينے ميں دشواری، بے قابو خونی رساؤ، زہر خورانی، يا ٹوٹی ہوئی يا جگہ سے ہلی 
 يں۔ ہوئی ہڈياں شامل ہوں گی، ليکن ان تک محدود نہ

ہسپتال کے سہولتی مرکز کی جانب سے "طبی ہنگامی حالت" کے ليے فراہم کرده نگہداشت يا عالج، جيسا کہ  CRMC "ہنگامی سروسز"
 يہ اصطالح طبی ہنگامی عالج اور مزدور ايکٹ کی جانب سے واضح کی گئی ہے۔

"EMTALA" ) 42 489.2 §طبی ہنگامی عالج اور مزدور ايکٹ U.S.C. § 1395dd; 42 C.F.R ۔( 

کسٹمر کی کريڈٹ رپورٹنگ ايجنسيز يا کريڈٹ بيوروز کو منفی معلومات کی اطالع دينا،  )"ECAوصولی کی غير معمولی کارروائی ("
قانونی يا عدالتی سرگرمی جس ميں شامل ہو؛ کسی فرد کے خالف سول کارروائی کا آغاز کرنا، کسی فرد کی جائيداد پر حق کا دعوٰی کرنا، 

 کسی فرد کی اجرت ضبط کرنا۔اور 

) يا اس سے زياده افراد کا ايک گروپ جو ايک ساته رہتے ہيں اور جن کا تعلق پيدائش، شادی، يا گود لينے سے 2سے مراد دو ( "فرِد خانہ"
ے کا دعوٰی ہے، بشمول، بغير کسی حد کے، کسی بهی فرد کی جانب سے اس کے وفاقی انکم ٹيکس ريٹرن پر جس فرد کے زيِر کفالت ہون

 کيا گيا ہو۔

مطلب کسی فرد اور اس کے تمام افراِد خانہ کی مجموعی آمدنی، بشمول، بغير کسی حد کے، سروسز کا معاوضہ  "گهرانے کی آمدنی"
ارکن (اجرتيں، تنخواہيں، کميشن وغيره)، سود، منقسمے، رائلٹيز، ساالنہ وظائف، پنشن، ريٹائرمنٹ کی آمدنی، بے روزگاری کا معاوضہ ، ک

کا معاوضہ، سوشل سيکيورٹی، سپليمينٹل سيکورٹی انکم، عوامی يا سرکاری امداد، سابق فوجيوں کی ادائيگياں، پسماندگان کے فوائد، گهر 
سے باہر سے امداد، کرائے، نان نفقہ، چائلڈ سپورٹ، کاروباری آمدنی، امالک يا ٹرسٹس سے آمدنی، وظائف يا ديگر تعليمی امداد ، فيسيں، 

ف انشورنس يا اوقاف کے معاہدوں سے ہونے والی آمدنی، اور کوئی بهی دوسری مجموعی آمدنی يا اجرت، جو کسی بهی ذريعے سے الئ
اگر کوئی فرد قانوناً کسی دوسرے فرد کے زير کفالت سمجها جاتا ہے، تو اس فراہم کننده کے ليے درخواست پر آمدنی  حاصل کی گئی ہو۔

 اد پيشہ افراد گزشتہ سال کا ٹيکس ريٹرن بمعہ شيڈول الزمی فراہم کريں گے۔آز الزمی درج کی جائے گی۔
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 سے مراد ايسے فيصلوں کے وقت نافذ غربت کی رہنما ہدايات جو امريکی شعبۂ صحت  )"FPL"وفاقی رہنما ہدايات برائے غربت (
اور انسانی خدمات کی جانب سے ساالنہ وفاقی رجسٹر پر اپ ڈيٹ کی جاتی ہيں۔ موجوده رہنما ہدايات کے ليے 

http://aspe.hhs.gov/poverty/index.cfm  مالحظہ کريں۔ 

 ايت کرده نگہداشت ہے جو کسی بهی اہل فرد کو فراہم کی جاتی ہے۔سے مراد اس پاليسی کے تحت بالمعاوضہ يا رع "مالی اعانت"

کی جانب سے الئسنس يافتہ،  Commonwealth of Virginiaسے مراد ايسا سہولتی مرکز ہے جس کو  "ہسپتال کے سہولتی مرکز"
 رجسٹر کرده، يا ہسپتال کے طور پر جانا جاتا ہو۔

سے زياده نہ ہو، بشمول ليکن درج ذيل تک محدود نہيں؛ (نقدی،  $10,000.00رقم جو  گهريلو دستياب نقد اثاثوں کی کل "نقد اثاثہ"
چيکنگ، سيونگز اور منی مارکيٹ اکاؤنٹس، ڈپازٹ کے سرٹيفکيٹس، ٹرسٹ اکاؤنٹس، باہمی فنڈز اور بانڈز جو بغير کسی جرمانے کے کيش 

، (k)401اثاثہ جاتی اخراجات: پنشن يا ريٹائرمنٹ کے منصوبوں ميں رقم (يعنی انفرادی ريٹائرمنٹ اکاؤنٹس،  کروائے جا سکتے ہيں)۔
403(b) اور ،KEOGH  اور تعليمی اکاؤنٹس ميں رقم (يعنی ،(منصوبےCoverdell  داخلی ريوينيو) سيونگز اور اہل ٹيوشن اکاؤنٹس

 )۔530اور  529کوڈز 

  ہسپتال کے سہولتی مرکز کا کم بيمہ شده مريض جو درج ذيل معيار پر پورا اترتا ہے: CRMCراد سے م "طبی لحاظ سے نادار"

) سے زياده کی 25%تمام فريق ثالث ادا کنندگان کی طرف سے ادائيگی کے بعد، ايسے مريض کی ساالنہ مجموعی آمدنی کے پچيس فيصد (
يا اس سے نيچے ہو اور نقد اثاثہ جاتی  500%کے  FPLپابند ہو اور جو  ہسپتال کے سہولتی مرکز کا CRMCرقم کے ليے مالی طور پر 

 ميں طے کيا گيا ہے اور اس پاليسی کا حصہ بنايا گيا ہے۔  Aٹيسٹ پر پورا اترتا ہے جيسا کہ شيڈول 

 y(a)1395(A)(1)کے ليے بتائی گئی اصطالح جيسا ہی معنی ہے۔  Medicareميں  U.S.C 42کا  "طبی طور پر ضروری سروسز"
بيماری يا زخم کی تشخيص يا عالج کے ليے يا جسمانی نقص کے حامل رکن کی کارکردگی بہتر بنانے کے ليے معقول اور ("…

 سروسز يا آئٹمز۔…" ضروری

کے سہولتی مرکز کی جانب سے بل کرده طبی طور پر ضروری عالج کی طبی الگتوں کی مد ميں اضافی خرچ  CRMCکو  "طبی قرضہ"
بيان کيا جاتا ہے جس کے ليے درخواست کی جاتی ہے، اوپر بيان کيے گئے اضافی اخراجات ميں مشترکہ ادائيگياں، مشترکہ  کے طور پر

 انشورنس اور کٹوتياں شامل نہيں ہيں۔

دن کی مدت، جو کہ پہلی بعد از ڈسچارج بلنگ اسٹيٹمنٹ کی تاريخ سے شروع ہوتی ہے، جس ميں مريض کے  120 "اطالع کی مدت"
 خالف کوئی وصولی کی غير معمولی کارروائياں شروع نہيں کی جا سکتی ہيں۔

ے کہ تنظيم مالی ہسپتال کے سہولتی مرکز کے مريضوں کو مطلع کرتا ہ CRMCايک تحريری بيان جو  "")PLSساده لسانی خالصہ (""
  اعانت فراہم کرتی ہے اور واضح، جامع اور سمجهنے ميں آسان طريقے کے ساته اضافی معلومات فراہم کرتی ہے۔

 يا فی الحال موثر ورژن ہے۔ #400.11 اس سے مراد وقتاً فوقتاً ترميم کرده، مالی اعانت کی پاليسی "پاليسی"

مرکز کا مريض جس کے پاس ہيلته انشورنس، فريق ثالث کی امداد، ميڈيکل سيونگز  ہسپتال کے سہولتی CRMC "غير بيمہ شده مريض"
اکاؤنٹ، يا اہليتی سروسز کی فراہمی کے ليے ايسے فرد کی ادائيگی کی ذمہ داريوں کی ادائيگی يا مدد کرنے کے ليے بيمہ کے تحت آنے 

 والے فريق ثالث کے خالف دعوے کی کوئی سطح نہيں ہے۔

ہسپتال کے سہولتی مرکز کا وه مريض جس کے پاس کچه سطح تک کی انشورنس يا فريق ثالث کی  CRMCمطلب  مريض""کم بيمہ شده 
امداد ہو جو اس کے باوجود ايسی اہليتی سروسز کی فراہمی کے لئے اضافی اخراجات ادا کرنے کا پابند رہے جو ايسے فرد کی مالی 

 دار سمجها جاتا ہو يا وه آمدنی اور اثاثے کے تقاضوں پر پورا اترتا ہو، جيسا کہ استطاعت سے زياده ہوں اور اسے طبی لحاظ سے نا
 ميں درج ہے، جيسا کہ اس دستاويز کا حصہ بنايا گيا ہے۔ Aشيڈول 
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 طريقہ ہائے کار

 اہليت 

مريضوں، ايسے مريض جو غير بيمہ شده مريضوں، کم بيمہ شده  CRMCاس پاليسی کے مطابق مالی اعانت کا تعين کيے جانے پر۔ 
عوامی يا سرکاری امداد کے ليے نااہل ہوں، يا جو دوسری صورت ميں اہليتی سروسز کے ليے ادائيگی کرنے سے قاصر ہوں، ان کو يا ان 

، کے ليے اہليتی سروسز کی مد ميں مالی اعانت فراہم کرے گا۔ اس پاليسی کے مطابق مالی اعانت کی فراہمی نسل، جنس، عمر، معذوری
قومی نسب، جنسی رجحان، سماجی يا اميگريشن حيثيت، صنفی شناخت، مذہبی وابستگی يا ديگر تحفظ يافتہ درجات، کہ جو قانون يا ضابطے 

مالی اعانت ادائيگی کا آخری سہارا  کے ذريعہ نامزد کيے جا سکيں، ان سے قطع نظر ہر فرد کی مالی ضرورت کے تعين پر مبنی ہو گی۔
کی صورت ميں ديگر بيمہ کا حصول يا ہيلته انشورنس ايکسچينج سے خريدا گيا  Medicaidکے ديگر تمام ذرائع (يعنی ہے اور ادائيگی 

استرداد کا ثبوت درخواست کے عمل کے حصے کے طور پر فراہم کيا  Medicaidاستثنا جاتی خطوط يا  بيمہ) الزمی ختم ہونے چاہيئيں۔
 جانا الزم ہے۔

ديگر تمام اختيارات، بشمول نجی کوريج، وفاقی، رياستی، اور مقامی مالی اعانت پروگرامز، اور فريقيِن ثالث  ايک مريض کو ادائيگی کے
کی جانب سے فراہم کرده اعانت کی ديگر اقسام کو، مالی اعانت کے ليے منظور ہونے سے قبل ختم کرنا پڑ سکتا ہے۔ مالی اعانت کے 

ليے درخواست دينے کا بهی کہا جا سکتا ہے جو مريض کے اخراجات کو پورا کرنے ميں  درخواست گزار سے ايسے عوامی پروگرامز کے
ہسپتال کے سہولتی مرکز کی جانب سے فراہم کرده نگہداشت کے  CRMCمريض سے يہ توقع بهی کی جا سکتی ہے کہ وه  مدد کرتے ہيں۔

وشش کرے۔ قابل اطالق پروگرامز اور قابل شناخت فنڈنگ ليے عوامی يا نجی ہيلته انشورنس کی ادائيگی کے اختيارات کے حصول کی ک
کوريج (ايک وفاقی قانون جو نگہداشت صحت کے فوائد ميں وقتی توسيع کی اجازت ديتا ہے)، کے ليے  COBRAوسائل، بشمول 

رتا ہے کہ ہسپتال کا سہولتی مرکز يہ طے ک CRMCدرخواست دينے ميں مريض کے مکمل تعاون کی بهی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اگر 
COBRA  کوريج ممکنہ طور پر دستياب ہے، اور مريضMedicare  ياMedicaid  بينيفيشری نہيں ہے، تو مريض سے کہا جا سکتا ہے

ہسپتال کے سہولتی مرکز کو ضروری معلومات فراہم کرے۔  CRMCپريميئم کا تعين کرنے کے ليے  COBRAکہ مريض کے ليے ماہانہ 
ہولتی مرکز کے عملے کے ساته تعاون کرنے کے ليے کہا جا سکتا ہے تاکہ اس بات کا تعين کيا جا ہسپتال کے س CRMCمريض سے 

پريميئم اعانت کے ليے اہل ہے، جو انشورنس کوريج کے حصول ميں مدد کی خاطر محدود وقت کے ليے  COBRAسکے کہ آيا مريض 
روگرامز ميں درخواست دينے کے ليے اکثر مريض کی مدد کی ہسپتال کا سہولتی مرکز سرکاری و نجی پ CRMCپيش کی جا سکتی ہے۔ 

ہسپتال کے سہولتی مرکز کی  CRMCخاطر تائيدی کوششيں کرتا ہے۔ مريض سے کہا جاتا ہے کہ وه پاليسی کے تحت اہل ہونے کے ليے 
 جانب سے تمام مطلوبہ و درکار معلومات بروقت فراہم کرے۔

 طبی لحاظ سے نادار

رہنما ہدايات کے تحت مالی اعانت کے ليے اہل نہيں ہيں ليکن ان پر ہسپتال کا خاطر خواه قرض ہے وه رعايت  FPLوه مريض جو موجوده 
اگر فريق ثالث ادا کنندگان کی تمام ادائيگی کے بعد، مريض/ضامن ايسے مريض کی  برائے طبی لحاظ سے نادار کے ليے اہل ہو سکتے ہيں۔

ہسپتال کے سہولتی مرکز کا مالی طور پر پابند ہے،  CRMC) سے زياده رقم کے ليے 25%(ساالنہ مجموعی آمدنی کے پچيس فيصد 
ميں طے شده نقد اثاثے  Aيا اس سے کم ہو، اور اس پاليسی کے ساته منسلک اور اس کا حصہ بنائے گئے شيڈول  500%کے  FPLآمدنی 

ہسپتال کا قرض بسلسلہ طبی لحاظ سے  ظ سے نادار ملے گی۔کے ٹيسٹ پر پورا اترتا ہے، تو مريض/ضامنوں کو فيصدی رعايت طبی لحا
نادار کے معيار کے خروج ميں درج ذيل شامل ہو سکتے ہيں، ليکن ان تک محدود نہيں: وه مريض جو رضاکارانہ طور پر ازخود ادائيگی، 

 انشورنس کی مشترکہ ادائيگيوں، کٹوتيوں، اور مشترکہ بيمہ کی رقوم کا انتخاب کرتے ہيں۔

 مالی اعانت کے ليے درخواست

مالی اعانت کے ليے درخواست ميں دی گئی تمام معلومات، اور اس ميں درخواست کی گئی اور فراہم کی  CRMCوقتاً فوقتاً حسِب ترميم، 
ومات کے گئی تمام کی تمام دستاويزات (درخواست اور اس طرح کی دستاويزات، مجموعی طور پر، ايک "درخواست")، نيز مندرجہ ذيل معل

 کسی ايک يا زياده آئٹمز کا جائزه لے گا، اس بات کا تعين کرنے ميں کہ آيا کوئی فرد مالی اعانت کے ليے اہل ہو گا اور اسے حاصل 
 کرے گا:

  ،ًبيرونی عوامی طور پر دستياب ڈيٹا جو کسی فرد کی ادائيگی کرنے کی اہليت کے بارے ميں معلومات فراہم کرتا ہے (مثال
رپورٹس، اسکورز، يا درجہ بندياں؛ وفاقی رہنما ہدايات برائے غربت، متعلقہ شائع شده وفاقی يا رياستی رہنما ہدايات، کريڈٹ 

 ديواليہ پن کے اندراجات يا احکامات)؛

  کسی بهی رياستی يا وفاقی اعانتی پروگرام کے اندراج کے حصے کے طور پر ايسے فرد کی شرکت يا اندراج، يا فوائد کی
، خواتين، شير خوار، اور بچے SNAP، فوڈ اسٹامپس/Medicaidسے متعلق معلومات (مثالً سپليمينٹل سيکيورٹی انکم،  وصولی

)WIC) پروگرامز، امداد برائے زير کفالت بچے (AFDC) چلڈرن ہيلته انشورنس پروگرام ،(CHIP ،کم آمدنی والے گهرانے ،(
 )؛(HCAP)واال اسکول لنچ، صحت مند کميونٹی رسائی پروگرام  معذوری کے فوائد، بے روزگاری کا معاوضہ، سبسڈی

 معلومات جو فرد کی ملکيت يا اس کے پاس موجود اثاثوں اور فرد کی ذمہ داريوں يا ديگر ذمہ داريوں کو ثابت کرے؛ 
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 نااہل قرار ديا گيا  ايسی معلومات جو اس بات کی تصديق کرتی ہے کہ ايسا فرد بے گهر ہے يا رہا ہے، ذہنی معذور، ذہنی طور پر
ہے يا دوسری صورت ميں معذور قرار ديا گيا ہے، لٰہذا ايسے فرد کی ادائيگی کرنے کی مالی صالحيت پر منفی اثر پڑا ہے؛ اور 
اس بات کی تصديق کرنے والی معلومات کہ ايسے فرد نے فنڈنگ کے ديگر ايسے تمام دستياب ذرائع سے فوائد حاصل کيے ہيں 

 يا ديگر رياستی يا وفاقی پروگرامز۔ Medicaidاه رہا ہے جن کے ليے فرد اہل ہے، بشمول انشورنس، يا حاصل کرنا چ

مريضوں کو ان کی مالی استطاعت کی وجہ سے  CRMCکے مشن کے مطابق ہو گا اور  CRMCمالی اعانت کے ليے درخواست کا عمل 
 نگہداشت سے احتراز برتنے سے روکنے کی کوشش کرے گا۔

مکمل مالی اعانت کی درخواست قبول کرتا ہے، مريض کی نگہداشت کے  CRMCنت کی درخواست کی مدت جس کے دوران مالی اعا
 ) دن پر ختم ہوتی ہے۔240تسلسل کے آغاز سے شروع ہوتی ہے اور پہلی بعد از ڈسچارج بلنگ اسٹيٹمنٹ کی تاريخ کے بعد دو سو چاليس (

دنوں تک کے ليے موزوں ہے اور درخواست پر  240عانت درخواست پر دستخط کی تاريخ سے اگر منظور ہو جائے، تو منظور شده مالی ا
چيف مالياتی افسر اور مالياتی سروسز  دن تک پہلے کے اوپن بيلنسز والے اکاؤنٹس پر الگو کی جا سکتی ہے۔ 240دستخط کی تاريخ سے 

ے ناقابِل ادائيگی قرض يا وصولی اکاؤنٹس پر استثناء ديا جا سکتا برائے مريض کے ڈائريکٹر کی جانب سے ہر ايک کيس کی بنياد پر ايس
دنوں کے ليے  240گرچہ مالی اعانت کی منظوری  ہے، کہ جو فائل پر منظور شده مالی اعانت کی درخواست کی مدت سے خارج ہوں۔

ل کے سہولتی مرکز کے مريضوں ہسپتا CRMC درست ہے، ليکن ہم سمجهتے ہيں کہ اس دوران مريض کے حاالت بدل بهی سکتے ہيں۔
کو ترغيب دی جاتی ہے کہ اگر ان کے مالی حاالت بدل گئے ہيں اور پهر وه بڑی سطح کی مالی اعانت کے اہل ہو سکتے ہيں تو وه مالی 

ری کی دن کی منظو 240 اگر منظوری دی گئی تو، رعايت کا اطالق ممکنہ طور پر کيا جائے گا۔ اعانت کے ليے دوباره درخواست ديں۔
مدت کے دوران بعد ميں آنے والے دوروں پر، درخواست گزار کو حکومت کی مدد سے ہيلته انشورنس منصوبے کی اہليت کی اسکريننگ 

کے ليے مالی اور/يا ماخذ دستاويزات دوباره جمع کروانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ معلومات کو منظور شده درخواست کی مدت کے 
اره جانچ اور دوباره تصديق کے ليے بهی استعمال کيا جا سکتا ہے۔ ان دستاويزات ميں شامل ہيں، ليکن ان تک دوران مسلسل اہليت کی دوب

 محدود نہيں ہيں: آمدنی، گهريلو سائز، اثاثہ جات، واجبات اور اخراجات کا ثبوت۔ 

آن الئن دستياب ہو جائيں گی۔ مکمل شده رجسٹريشن ايريا، مريض اکاؤنٹنگ/ کسٹمر سروس، بذريعہ فون يا  CRMCدرخواستيں کسی بهی 
درخواستيں کسی بهی رجسٹريشن کے دفتر، پيشنٹ اکاؤنٹنگ، يا کسٹمر سروس کو واپس کی جا سکتی ہيں، يا درخواست پر موجود پتے پر 

ار کو مريض يا درخواست گز CRMCارسال کی جا سکتی ہيں۔ مالی اعانت کی درخواستوں پر فوری کارروائی کی جائے گی، اور 
CRMC ) دنوں کے اندر 30کی جانب سے، مکمل شده درخواست کی وصولی اور اس ميں درکار تمام معلومات جمع کروانے کے تيس (

 تحريری اطالع فراہم کرنے کی معقول کوشش کرے گا۔

 درج ذيل کام کرے گا:  CRMCاگر کوئی فرد درخواست کی مدت کے دوران ايک مکمل درخواست جمع کرواتا ہے، تو 
  جب تک کہ مالی اعانت کی اہليت کا تعين نہ ہو جائے، وصولی کی سرگرمی کو روکنے کے ليے اکاؤنٹ کو ہولڈ پر رکهے گا۔ 
 دنوں کے اندر فرد کو منظوری يا استرداد کے  30ی وصولی کے درخواست پر کارروائی کرے گا اور مکمل شده درخواست ک

 بارے ميں مطلع کرنے کی معقول کوششيں کرے گا۔ 

 درج ذيل فراہم کرے گا:  CRMCاگر فرد جزوی مالی اعانت کے ليے اہل ہے، تو 
  ايک منظوری کا خط جس ميں منظور شده مالی اعانت کی سطح اور مريض/ضامن کو ملنے والی رعايت کی رقم کی نشاندہی

 ہوتی ہے۔ 
 ايک بلنگ اسٹيٹمنٹ جو اس رقم کی نشاندہی کرتی ہو جو مريض/ضامن پر سروسز کے ليے واجب االدا ہے۔ 

اور مالی معاونت کی اہليت کا فوری تعين نہيں کيا جا سکتا ہے، تو مالی صالح اگر فرد مالی اعانت کی نامکمل درخواست جمع کرواتا ہے 
 درخواست گزار کو درج ذيل فراہم کرے گا:  CRMC کاران درخواست گزار سے اضافی معلومات کی درخواست کريں گے۔

 اہليت کا تعين کرنے کے ليے درکار اضافی معلومات اور/يا دستاويزات کا تحريری نوٹس 
 دن) ہے۔ 30دستاويزات فراہم کرنے کے ليے مناسب وقت ( مطلوبہ 
 CRMC  يا ان کی طرف سے کام کرنے والے فريقين ثالث کسی بهی وصولی کی غير معمولی کارروائيوں کو اس وقت تک

 معطل کر ديں گے جب تک کہ اہليت کا تعين نہيں ہو جاتا۔

کرواتا ہے، تو مريض/ضامنوں کو بلنگ سائيکل اسٹيٹمنٹس اور خطوط  اگر کوئی فرد درخواست کی مدت کے دوران درخواست جمع نہيں
کے بارے ميں معلومات ہوں گی۔ موصولہ سروسز کے ليے ادائيگی حاصل کرنے کی کوشش ميں،  FAPموصول ہوں گے جن ميں 

CRMC اور اس کے وصول کار ايجنسی کے شراکت دار وصولی کی غير معمولی کارروائی انجام دے سکتے ہيں۔ 

ايسی صورتحالوں ميں جہاں ايک مريض درخواست کے عمل کے حصے کے طور پر کوئی درخواست کرده معلومات فراہم کرنے سے 
 اس طرح کی معلومات کی تصديق کے طور پر درج ذيل قبول کر سکتا ہے: CRMCقاصر ہو، تو 

ں کی جا سکتی ہيں؛ اور مريض يا درخواست گزار مريض/درخواست گزار کی تحريری وضاحت کہ درخواست کرده معلومات کيوں فراہم نہي
کی درخواست کرده معلومات کا ايک بيان، جس پر مريض يا درخواست دہنده کے دستخط ہوں، جو اس ميں فراہم کرده معلومات کی درستگی 

 اور مکمل ہونے کی تصديق کرے۔

  فرضی مالی اعانت۔

کے ليے اہل ظاہر ہو سکتا ہے، ليکن فائل پر کوئی مالی اعانت کی درخواست  ايسی مثاليں موجود ہيں جب ايک مريض/ضامن مالی اعانت



 400.11پاليسی  7
  

نتيجے کے طور پر، ايسے حاالت ہو سکتے ہيں جن  نہيں ہے کيونکہ مريض/ضامن مکمل کرنے سے قاصر ہے، يا معلومات نامکمل ہيں۔
اکثر مريض کی  کی اہليت قائم ہو جاتی ہے۔ کے تحت باضابطہ اعانت کی درخواست مکمل کيے بغير مالی اعانت کے ليے مريض/ضامن)

طرف سے يا ديگر ذرائع سے فراہم کرده معلومات خاطرخواه ہوتی ہيں، جو مريض کو مالی اعانت فراہم کرنے کے ليے خاطر خواه ثبوت 
ہسپتال  CRMCيں، مالی اعانت کے ليے مريض کی اہليت کی تائيد کرنے کے ليے کوئی ثبوت نہ ہونے کی صورت م فراہم کر سکتی ہيں۔

کا سہولتی مرکز مالی معاونت کی اہليت اور ممکنہ رعايتی شرحوں کے تعين کی بنياد کے ليے تخمينی آمدنی کی رقوم اور نقد اثاثوں کے 
تعين ميں بيرونی ايجنسيوں کو استعمال کرنے کا حق محفوظ رکهتا ہے يا انفرادی ضرورت کا اندازه لگانے کے ليے معلومات کے ديگر 

ذرائع استعمال کر سکتا ہے۔ کسی بهی فريق ثالث کے استعمال کا ماڈل فيصلہ کے متعدد معيارات پر غور کرتا ہے جو ہر مريض/ضامن کو 
 انہی معيارات کے مطابق جانچنے کے ليے ڈيزائن کيے گئے ہوتے ہيں جو کہ اس پاليسی ميں بيان کيے گئے ہيں۔ 

ی موروثی نوعيت کی وجہ سے، واحد مالی اعانت جو فراہم کی جا سکتی ہے وه يا تو گهريلو ايک بار طے ہو جانے پر، ممکنہ حاالت ک
فرضی مالی اعانت کی اہليت کے  رائٹ آف ہوتا ہے۔ 100%سطحوں، اور نقد اثاثہ جات پر مبنی اکاؤنٹ بيلنس کا جزوی يا  FPLآمدنی، 

اہليت کا اطالق کسی بهی  خوں) سے ہو گا جن کا جائزه ليا جا رہا ہے۔ليے منظوری کا اطالق صرف ان اکاؤنٹس پر سروس کی تاريخ (تاري
اہل سروسز کے ليے مالی اعانت حاصل کرنے کی خاطر ممکنہ طور پر اہل  ماضی يا مستقبل کی تاريخوں کے حامل اکاؤنٹس پر نہيں ہو گا۔

ہسپتال کا  CRMCمی پورا اترنا چاہيئے يا ) پر الز1تصور کيے جانے کے ليے، مريض/ضامن کو درج ذيل معيارات ميں سے ايک (
 سہولتی مرکز مالی ضرورت کا انفرادی جائزه لينے کے ليے معلومات کے ديگر ذرائع استعمال کر سکتا ہے۔ 

نٹل )۔ سپليميSSI، سپليمينٹل سيکيورٹی انکم (Medicaidرياستی يا وفاقی امدادی پروگرام ميں شرکت يا اندراج يا فوائد کی وصولی مثالً؛ 
)، معذوری، بے روزگاری کا معاوضہ، WIC) يا فوڈ اسٹامپ کی اہليت، خواتين شيرخوار اور بچے (SNAPنيوٹريشن اسسٹنس پروگرام (

سبسڈی يافتہ يا اسکول کا مفت لنچ، کم آمدنی ميں رہائش يا رعايتی رہائش، بے گهر يا بے گهر يا مفت کلينک يا پناه گاه سے حاصل کرده 
طور پر نااہل جيسا کہ عدالت يا الئسنس يافتہ پيشہ ور کی جانب سے قرار ديا جائے؛ اور متوفی جس کی کوئی جائيداد نہيں  نگہداشت؛ ذہنی

ميں غير بيمہ شده مريض کی  Chesapeake Care Clinicطبی سروسز کے ليے رياستی اور مقامی نگہداشتی کلينکس جيسا کہ  تهی۔
شده کميونٹی کے رہائشيوں کے ليے رياستی اور مقامی اسپانسر شده بريسٹ اسکريننگ پروگرامز ميں  غير بيمہ شده اور/يا کم بيمہ شرکت۔

 ۔Bra-ha-haکا  CRMCکا موبائل ميموگرام اور  CRMCشرکت، جس ميں شامل ہيں، ليکن ان تک محدود نہيں: ايوری ويمنز الئف، 

:  Medicaidغ احاطہ شده   و

CRMC  رعايت کے ليے فرضی اہليت کی منظوری کا اطالق کر سکتا ہے جو  100%ان مريضوں کے ليےMedicaid  کے ليے اہل
کی جانب سے غير احاطہ شده تصور کيا  Medicaidہيں جنہيں کوئی بهی ايسی سروسز فراہم کی جاتی ہيں جنہيں بطور فريق ثالث ادا کننده 

سروسز کی  Medicaidے اہل اُن مريضوں کو فراہم کرده غير احاطہ کرده (يا ديگر نادار نگہداشتی پروگرامز) ک Medicaid جاتا ہے۔
 اقسام جو مالی اعانت برائے مريض کے ليے اہل ہوں۔ ٖغير احاطہ کرده مثالوں ميں، درج ذيل شامل ہيں، ليکن ان تک محدود نہيں ہيں:

 Medicaid  بينيفشريز کو محدودMedicaid  مريض جن کو صرف حمل يا ہنگامی کے ساته فراہم کرده سروسز(يعنی ايسی
 فوائد حاصل ہو سکتے ہيں، ليکن ہسپتال سے ديگر نگہداشت حاصل کرتی ہيں)

 Medicaid يا ديگر نگہداشتی پروگرام برائے نادار کا استرداد 

 قيام کی حد سے زياده دنوں سے متعلق چارجز 

  رياست سے باہرMedicaid کے بال ادائيگی دعوٰی جات 

  ايک منظور شدهMedicaid  درخواست پر سابقہ عائد کرده چارجز جو پرانی حد کے طور پر ادائيگی کے ليے نااہل 
 سمجهے گئے

ت گر فر ما اعانت  اہل   : د

کی درخواست کے عمل پر جواب نہ ديں، ان کی مالی ضرورت کا انفرادی اندازه  CRMCايسے مريض، يا ان کے ضامنوں کے ليے، جو 
لگانے کے ليے معلومات کے ديگر ذرائع استعمال کيے جا سکتے ہيں۔ يہ معلومات مريض/ضامن کی جانب سے براه راست فراہم کرده 

ہسپتال کے سہولتی مرکز کو غير جوابده  CRMCاب بہترين تخمينے استعمال کر کے، معلومات کی عدم موجودگی ميں دستي
 مريض/ضامنوں کی مالی ضرورت کے بارے ميں باخبر فيصلہ کرنے کے قابل بنائيں گی۔

مالی ضرورت کا اندازه لگانے کے ليے کسی مريض کی، يا مريض/ضامن کی  CRMCنادار مريضوں/ضامنوں کی مدد کے ليے)، 
ات کا جائزه لينے کے ليے فريق ثالث کی خدمات کا استعمال کر سکتا ہے۔ يہ جائزه نگہداشت صحت کی انڈسٹری کی طرف سے تسليم معلوم

شده، قابِل پيش گوئی ماڈل استعمال کرتا ہے جو عوامی ريکارڈ ڈيٹا بيسز پر مبنی ہے۔ ماڈل ميں سماجی، اقتصادی اور مالياتی صالحيت کے 
نے کے ليے عوامی ريکارڈ کے ڈيٹا کو شامل کيا گيا ہے۔ ماڈل کے اصول کا سيٹ ہر مريض/ضامن کا جائزه لينے کے اسکور کا حساب لگا

کی جانب سے تاريخی مالی اعانت کی منظوريوں کے خالف متعين کيا  CRMCليے ڈيزائن کيا گيا ہے) يکساں معيارات پر مبنی ہے اور 
کے قابل بناتا ہے کہ آيا کوئی مريض/ضامن دوسرے کسی ايسے مريضوں/ضامنوں کی  کو اس بات کا جائزه لينے CRMCگيا ہے۔ يہ 

 خصوصيت رکهتا ہے جو روايتی درخواست کے عمل کے تحت مالی اعانت کے ليے تاريخی طور پر اہل قرار پائے ہيں۔

اليا جائے گا کہ جب ديگر تمام اہليت اور  جب ماڈل کا استعمال کيا جائے گا، تو اسے ناقابِل ادائيگی قرض کی تفويض سے پہلے بروئے کار
مالی صالح کاران کو کسی بهی غير معمولی وصولی اقدامات کو آگے بڑهانے سے  CRMCادائيگی کے ذرائع ختم ہو چکے ہوں گے۔ يہ 
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ا اس پاليسی پہلے مالی اعانت کے ليے تمام مريض/ضامن کی اسکريننگ کرنے کی اجازت ديتا ہے۔ اس جائزے سے حاصل ہونے واال ڈيٹ
 FAPنتيجہ اس مريض (ضامن) کی قبوليت کی تقليد کرے گا جس نے  کے تحت مالی ضرورت کے ليے مناسب دستاويزات وضع کرے گا۔

کے ہسپتال کے سہولتی مرکز کی پاليسی ميں بتائی گئی سطح پر يا اس سے نيچے  CRMCکے تحت دستياب انتہائی فراخدالنہ سطح پر 
FPL کا مظاہره کيا ہے۔  اور اثاثے کی سطح 

اس صورت ميں کہ مريض/ضامن اس ماڈل کی بنياد پر مکمل فرضی اہليت کے ليے اہل نہ ہوں، مريض/ضامن جزوی فرضی کے ليے اہل 
ہو سکتا ہے يا پهر بهی مطلوبہ معلومات فراہم کر سکتا ہے اور روايتی (درخواست کا استعمال کر کے) مالی اعانت کے عمل کے تحت زيِر 

 اليا جا سکتا ہے۔ غور

اس فرضی ماڈل کی بنياد پر مکمل فرضی اہليت حاصل کرنے والے اکاؤنٹس کو مالی اعانت کے طور پر دوباره درجہ بند کيا جائے گا اور 
ان اکاؤنٹس کے ليے، رقم کی واپسی صرف اس صورت ميں کی جائے گی جب  باقی کوئی بهی واجب االدا بيلنس معاف کر ديے جائيں گے۔

CRMC  فرضی  کی سطح پر پورا اترتا ہو۔ 100%ہسپتال کی سہولت کا مريض بعد ميں درخواست کا عمل مکمل کرے اور خيرات کی
سروس کی کسی  اہليت کے ليے منظوری کا اطالق صرف ان اکاؤنٹس پر سروس کی تاريخ (تاريخوں) سے ہوگا جن کا جائزه ليا جا رہا ہے۔

يہ فيصلہ روايتی درخواست کے عمل کے ذريعے دستياب  ليے اکاؤنٹس پر اہليت کا اطالق نہيں ہو گا۔ بهی ماضی يا مستقبل کی تاريخوں کے
مفت نگہداشت کی صورت وضع نہيں کرے گا۔ ان اکاؤنٹس کو اس پاليسی کے تحت مالی اعانت کے ليے اہل سمجها جائے گا۔ انہيں وصولی 

کے ناقابِل ادائيگی قرض کے اخراجات  CRMCکے تابع نہيں کيا جائے گا، اور  کے ليے نہيں بهيجا جائے گا، وصولی کی مزيد کارروائی
 ميں شامل نہيں کيا جائے گا۔ 

مريض/ضامن کو صرف تب فرضی خيراتی ادارے کے بارے ميں مطلع کيا جائے گا اگر قابِل پيشن گوئی ماڈل يہ ظاہر کرے کہ مريض يا 
انہيں اس فيصلے سے آگاه کرنے کے  کے مطابق رعايت مل رہی ہے۔ Aکے درميان ہيں اور انہيں شيڈول  %400-201کے  FPLضامن 

 دن کا وقت ديا جائے گا۔ 30ليے ايک خط بهيجا جائے گا اور انہيں مکمل خيرات کے ليے درخواست دينے کے ليے 

وں کی منظم طريقے سے نشاندہی کرنے، انتظامی بوجه ہسپتال کے سہولتی مرکز کو مالی طور پر نادار مريض CRMCفرضی اسکريننگ 
کو کم کرنے اور اُن مريضوں اور ان کے ضامنوں کو مالی اعانت فراہم کرنے کے قابل بنا کر کميونٹی فائده فراہم کرتا ہے، جن ميں سے 

اپسی صرف اس صورت ميں کی ان اکاؤنٹس کے ليے، رقم کی و کچه نے شايد مالی اعانت کی درخواست کے عمل کا جواب نہ ديا ہو۔
فرضی اہليت  کی سطح پر پورا اترتا ہو۔ 100%جائے گی اگر مريض/ضامن بعد ميں درخواست کا عمل مکمل کرے اور مال اعانت کی 

 کے ليے منظوری کا اطالق صرف ان اکاؤنٹس پر سروس کی تاريخ (تاريخوں) سے ہوگا جن کا جائزه ليا جا رہا ہے۔ 

   ۔ مريضوں سے وصول کی جانے والی رقماہليت کا معيار اور 

مريض/ضامن، جن کو اہل قرار ديا گيا ہے، ايسے فرد کی مالی ضرورت کے مطابق مالی اعانت حاصل کريں گے، جيسا کہ وفاقی رہنما 
 ہدايات برائے غربت کا حوالہ دے کر طے کيا گيا ہو۔ 

اس پاليسی ميں اس کے برعکس کچه بهی ہونے کے باوجود، کسی بهی مريض/ضامن سے جو اہليتی سروسز کے ليے مالی اعانت حاصل 
کرنے کا اہل ہو، مناسب رعايتی رقم سے زياده وصول نہيں کيا جائے گا جيسا کہ وفاقی رہنما ہدايات برائے غربت اور نقد اثاثہ جات کے 

ديکهيں)۔ اس رعايتی فيصد کا حساب مجموعی چارجز اور اصل ادائيگيوں کے درميان فرق کو سروس  Aڈول ذريعے طے کيا گيا ہے (شي
فيس کا استعمال کرتے ہوئے مجموعی چارجز ميں تقسيم کر کے لگايا جاتا ہے۔  Medicareاور تمام نجی ہيلته انشورنس کمپنيز کے ليے 

 ماه کی مدِت جائزه برائے ساالنہ محصوِل روزگار  12سروسز کے ليے  اس حساب ميں ايمرجنسی اور ديگر طبی طور پر ضروری
)look-backہم وقتاً فوقتاً اس رعايتی فيصد کو اپ ڈيٹ کريں گے۔ ) کا استعمال کيا گيا ہے۔ 

بيمہ شده ہسپتال کے سہولتی مرکز غير بيمہ شده مريضوں يا کم  CRMCان رقوم کا تعين کرنے اور ان کا حساب لگانے کی بنياد جو 
آمدنی کی حد کے رہنما ہدايات پر پورا  FPLمريضوں پر بل کی صورت عائد کرے گا، اس کا گهرانے کے سائز اور ساالنہ آمدنی پر مبنی 

 ميں بيان کرده نقد اثاثے کی حد پر پورا اترنا بهی الزم ہے۔ Aاترنا الزم ہے نيز اس پاليسی کے شيڈول 

  وں اور عوام تک پہنچانا۔پاليسی کے بارے ميں معلومات مريض

ہسپتال کے سہولتی مرکز اپنے مريضوں اور مالقاتيوں اور کميونٹی کے رہائشيوں کو  CRMCہسپتال کے اپنے ہر سہولتی مرکز کے ليے، 
آگاه کرنے اور مطلع کرنے کے اقدامات اپنائے گا کہ جو اس طرح کے ہسپتال کے سہولتی مرکز کے ذريعے خدمات وصول کرتے ہوں 

خاص طور پر، انہيں جن کو مالی اعانت کی ضرورت پڑنے کا قوی امکان ہو)۔ اس طرح کے اقدامات ميں، بغير کسی حد کے، درج ذيل (
) بغير کسی معاوضے کے داخلے کے عمل کے حصے کے طور پر مريضوں کو پاليسی کی 1شامل ہوں گے، ہسپتال کا سہولتی مرکز (
) بلنگ بيان پر ايک واضح تحريری نوٹس شامل کرے گا جو پاليسی کے تحت 2پيش کرے گا؛ ( ساده لسانی خالصے کی ايک کاغذی کاپی

مالی اعانت کی دستيابی کے بارے ميں وصول کنندگان کو آگاه اور مطلع کرتا ہو اور اس ميں ہسپتال کے سہولتی مرکز کے دفتر يا اس 
کے بارے ميں معلومات فراہم کر سکتا ہو اور وه براه راست ويب سائٹ  محکمے کا ٹيليفون نمبر جو پاليسی اور پاليسی درخواست کے عمل

) نماياں عوامی ڈسپلے (يا مريضوں کی 3) شامل ہو جہاں سے پاليسی دستاويزات کی کاپياں حاصل کی جا سکتی ہوں؛ (URLايڈريس يا (
گا کہ جو مريضوں کو ہسپتال کے سہولتی  توجہ مبذول کروانے کے ليے معقول طريقے سے شمار کيے گئے ديگر اقدامات) ترتيب دے
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مرکز کے اندر عوامی مقامات، بشمول، کم از کم، ايمرجنسی روم، داخلہ جاتی يا رجسٹريشن مقامات اور متعلقہ انتظار گاہوں ميں، يا ڈاک 
 کے ذريعے پاليسی کے بارے ميں آگاه اور مطلع کريں۔

ے سہولتی مرکز کے عملے يا طبی عملے کے کسی بهی رکن، بشمول معالجين، ہسپتال ک CRMCمالی اعانت کے ليے مريضوں کا ريفرل 
نرسوں، مالی صالح کاروں، سماجی کارکنوں، کيس مينيجرز، پادريوں، اور مذہبی تعاون کاروں کی جانب سے ديا جا سکتا ہے۔ قابل اطالق 

ے ساتهی کی طرف سے مالی اعانت کی درخواست کی رازداری کے قوانين کے تحت، مريض يا کسی فرِد خانہ، قريبی دوست، يا مريض ک
 جا سکتی ہے۔

CRMC  کی مالی اعانت کی پاليسی، درخواست اور ساده لسانی خالصہ انگريزی اور انگريزی ميں محدود مہارت کے حامل طبقے کی
کے عالقے ميں خدمات حاصل حصہ ہے جو بنيادی سروس  5%افراد يا کميونٹی کا  1,000") ميں موجود ہے جو کہ LEPبنيادی زبان ("

کر رہے ہيں۔ اس پاليسی سے متعلق تمام کے تمام تحريری يا طبع شده معلومات، بشمول درخواست، ہر اس زبان ميں دستياب بنائی جائيں گی 
ی جانے افراد بولتے ہوں۔ فی الحال، بول 5%جو ہر ہسپتال کے سہولت مرکز کی جانب سے خدمات حاصل کرنے والے طبقے کے کم از کم 

اس بات کو يقينی بنانے  CRMC والی زبانيں ہسپانوی، تگالوگ، ويتنامی، عربی، اور فرانسيسی، چينی (مينڈارن)، کوريائی اور اردو ہيں۔
کے ليے معقول کوششيں کرے گا کہ اس پاليسی اور اس کی دستيابی کے بارے ميں معلومات واضح طور پر ان مريضوں تک پہنچائی جائيں 

لکهنے ميں ماہر نہيں ہيں اور/يا جو ان زبانوں کے عالوه دوسری زبانيں بولتے ہيں جن کے ليے اس پاليسی کے بارے ميں جو پڑهنے 
 معلومات طبع يا شائع کی گئی ہيں۔

ار ہسپتال کا سہولتی مرکز دستاويزات کو برقرار رکهنے کی اُن پاليسيوں کے مطابق برقر CRMC دستاويز کو برقرار رکهنے کے طريقے۔
رکهے گا جو مالی اعانت کے اہل متعين کرده ہر مريض کی شناخت کے ليے کافی ہيں، جن ميں، بغير کسی حد کے، شامل ہيں، مريض کی 

درخواست، مالی اعانت کے ليے ايسے مريض کی اہليت کا تعين کرنے ميں حاصل کی گئيں يا زير غور الئی گئيں کوئی بهی معلومات 
کی آمدنی اور اثاثوں کے بارے ميں معلومات)، مريض کی آمدنی کی تصديق کے ليے استعمال ہونے واال (بشمول، اس طرح کے مريض 

طريقہ، مريض پر واجب االدا رقم، کسی بهی ايسی مالی اعانت کا طريقہ اور حساب جس کے ليے ايسا مريض اہل تها اور درحقيقت جو وه 
 يے ايسے مريض کی اہليت کے تعين کی منظوری دی تهی۔وصول کرتا تها، اور وه فرد جس نے مالی اعانت کے ل

 )ECAوصولی کی غير معمولی کارروائی (

CRMC :اور اس کے وصول کار ايجنسی کے شراکت دار ذيل ميں درج ايک وصولی کی غير معمولی کارروائی انجام دے سکتے ہيں 
 کی اطالع دينا صارفين کی کريڈٹ رپورٹنگ ايجنسيوں يا کريڈٹ بيوروز کو منفی معلومات  
  سے زياده مجموعی بيلنس والے  $1,000قانونی کارروائيوں ميں شامل ہيں: ديوانی مقدمہ، جائيداد پر حق کا دعوٰی کرنا اور

 اکاؤنٹس کے ليے اجرت ضبط کرنا

 وصولی کی غير معمولی کارروائی کی مريض/ضامن کو اطالع:
  دن پہلے تحريری  30وصول کار ايجنسی کے شراکت دار کی طرف سے وصولی کی غير معمولی کارروائی کی انجام دہی سے

 طور پر اطالع ديں جس ميں وه ٹائم فريم شامل ہو جس کے ليے وصولی کی غير معمولی کارروائی شروع کی جائے گی 
 اطالع فراہم کريں کہ اہل افراد کے ليے مالی اعانت  وصولی کی غير معمولی کارروائی شروع کرنے سے پہلے تحريری 

 دستياب ہے
  وصولی کی غير معمولی کارروائیCRMC  ہسپتال کے سہولتی مرکز کے نگہداشت کے ليے پہلی "بعد از ڈسچارج" بلنگ

 دن بعد شروع کی جائے گی۔ 150اسٹيٹمنٹ فراہم کرنے کے کم از کم 
 دن پہلے پاليسی کے ساده لسانی خالصے کی ايک کاپی فراہم کريں 30سے  وصولی کی غير معمولی کارروائی کے آغاز 

CRMC  کی وصول کار ايجنسی کے شراکت دار مريض/ضامن کو پاليسی اور اس بارے ميں مطلع کرنے کی معقول کوشش کريں گے کہ
وه کس طرح مدد حاصل کر سکتے ہيں۔ تمام اکاؤنٹس کے پاس مالی اعانت کے ليے درخواست دينے کے ليے پہلی بعد از ڈسچارج بلنگ 

ہسپتال کا سہولتی مرکز  CRMCوقت ہو سکتا ہے۔ درخواست کی مدت طويل ہو سکتی ہے چنانچہ دن تک کا  240اسٹيٹمنٹ کی تاريخ سے 
يا اس کی وصول کار ايجنسی کے شراکت دار نگہداشت کے ليے ادائيگی حاصل کرنے کے ليے ايک يا زياده وصولی کی غير معمولی 

 مطلع کريں۔ دن پہلے مريض/ضامن کو الزماً  30کارروائياں شروع کرنے سے کم از کم 

CRMC  اور اس کے وصول کار ايجنسی کے شراکت دار ايسے مريض/ضامن کے ليے وصولی کی غير معمولی کارروائی کی پيروی
نہيں کريں گے جس نے مالی اعانت کے ليے درخواست جمع کرائی ہے۔ اگر يہ طے کيا جاتا ہے کہ مريض/ضامن مالی اعانت کے ليے اہل 

اس بات کی نشاندہی کرنے کے ليے تحقيق کرے گا کہ آيا مريض/ضامن کے ساته  CRMCئيگی کی ہے، تو ہے اور مريض/ضامن نے ادا
ال ديگر کوئی ايسے اکاؤنٹس وابستہ ہيں، جن کا کوئی واجب االدا بيلنس ہے کہ جو مالی اعانت کے ليے اہل نہ ہوں۔ اگر واجب االدا بيلنس وا

ے، خط کے ذريعے رابطہ کرے گا، اور مريض/ضامن کو مطلع کرے گا کہ اس اکاؤنٹ مريض/ضامن س CRMCاکاؤنٹ پايا جاتا ہے، تو 
پر کی گئی ادائيگی، جسے مالی اعانت کے ليے منظور کيا گيا تها، واجب االدا بيلنس والے اکاؤنٹ ميں بهيجی جائے گی۔ اگر مريض/ضامن 

اگر کوئی  رقم مريض/ضامن کو واپس کر دی جائے گی۔ فنڈز کی منتقلی پر راضی نہيں ہوتا ہے، تو پهر ادا کی گئی کوئی بهی
مريض/ضامن جزوی مالی اعانت کے ليے اہل ہو جاتا ہے تو بقيہ بيلنس تمام بلنگ سائيکل کوششوں کے تابع ہو گا۔ اگر مريض/ضامن مالی 

جائزه ليے گئے اکاؤنٹ کے ضمن  اعانت کی درخواست جمع نہيں کرتا ہے اور اسے فرضی مالی اعانت کے ليے منظور کر ليا جاتا ہے، تو
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ميں فرضی مالی اعانت صرف سروس کی تاريخ (تاريخوں) کے لئے مريض/ضامن کے موجوده بيلنس پر الگو ہو گی اور کوئی پچهلی يا 
 مستقبل کی ادائيگياں واپس نہيں کی جائيں گی۔

دا رقم (رقوم) کے تمام يا کسی بهی حصے کی کسی بهی مريض/ضامن کے ليے جو واجب اال بلنگ اور وصولی کی پاليسی سے تعلق۔
بروقت ادائيگی کرنے ميں ناکام رہتا ہے، مالی اعانت کے ليے درخواست ديتا ہے، يا فرضی طور پر ايسے مريض کے اکاؤنٹ کی مالی 

ايات پر عمل کرے گا؛ ہسپتال کے سہولتی مرکز اپنی بلنگ اور وصولی پاليسی ميں بيان کرده رہنما ہد CRMCاعانت پر پورا اترتا ہے، 
کسی بهی مريض کے اکاؤنٹ کے تمام يا کسی بهی حصے کی بروقت ادائيگی ميں ناکامی پر اس مريض/ضامن کے  CRMCبشرطيکہ؛ 

خالف، پہلے يہ تعين کرنے کی معقول کوششيں کيے بغير غير معمولی وصولی کی کارروائياں شروع نہيں کرے گا يا نہيں کروائے گا کہ آيا 
يض/ضامن مالی اعانت کے ليے اہل ہے يا نہيں۔ اس طرح کی معقول کوششيں پاليسی برائے بلنگ اور وصولی ميں بيان کی گئی ہيں ايسا مر
کی ويب سائٹ پر مفت دستياب ہے، بشمول جو مريض کی مواصلت اور مطلوبہ کارروائيوں، وقت کی مدتوں اور مکمل يا  CRMCجو کہ 

 تعلق نوٹس سے متعلقہ ہوں۔نامکمل درخواست جمع کروانے سے م

يا  6281-312-757درخواست پر، افراد ہماری بلنگ اور وصوليوں کی پاليسی کی، ايک مفت کاپی ہمارے کسٹمر سروس کے شعبے کو 
 Chesapeake Regional۔ مالی اعانت کے لئے ميلنگ کا پتہ ہے2پر کال کر کے حاصل کر سکتے ہيں اختيار # 757-312-6401

er, Attn: Financial Assistance, 736 Battlefield Blvd N, Chesapeake, VA 23320Medical Cent۔ 

يہ پاليسی فريق ثالث ادا کنندگان سے ادائيگی  ۔ہسپتال کی ديگر پاليسيوں پر کوئی اثر نہيں ہو گا؛ پاليسی قابل اطالق قانون سے مشروط ہے
پاليسيوں کو تبديل يا ترميم نہيں کرے گی۔ يہ پاليسی اور اس کے تحت  CRMCديگر حاصل کرنے، منتقليوں يا ہنگامی نگہداشت سے متعلق 

 کسی بهی مالی اعانت کی فراہمی تمام قابل اطالق وفاقی، رياست اور مقامی قانون کے تابع ہو گی۔

چيف فنانشل افسر دونوں ہسپتال کے سہولتی مرکز کے  CRMCمالياتی سروسز برائے مريض کے ڈائريکٹر اور  اس پاليسی سے استثنات۔
کو يہ اختيار ديا گيا ہے کہ وه ہر ايک مريض کے حقائق اور حاالت کے مطابق ہر کيس کی بنياد پر اس پاليسی کے ليے اہليت اور تعين کے 

بيان کرده  کسی بهی ايسی صورت ميں مريض کو مالی اعانت سے انکار نہيں کيا جائے گا کہ اگر وه اس پاليسی ميں استثنات فراہم کريں۔
 ۔اہليتی خدمات کے ليے بيان کرده اہليت اور تعين کے تقاضوں کو پورا کرتا/کرتی ہے

 Revenue Cycle Committee, Patient Access, Patient Accountingذمہ دار محکمہ: 

 متعلقہ پاليسز: محکمہ جاتی غير بيمہ شده رعايت کی پاليسی، پاليسی برائے بلنگ اور وصولی
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 غربت کی وفاقی سطحوں اور رعايتی فيصدوں کا جدول Aشيڈول 
 

 

 

 


