بون سیکرس ہیلتھ سسٹم ،انک۔
مالی معاونت کے خالصہ کی شیٹ
بون سیکرس ہیلتھ سسٹم  ،انک۔ ) (BSHSIکا مقصد ضرورت مندوں کو ان کی ادا کرنے کی صالحیت سے قطع نظر ،ہمدردانہ ،معیاری صحت کی
دیکھ بھال کی خدمات فراہم کرنا ہے۔ ) (BSHSIان انشیورڈ اور غیر انشیورڈ دونوں مریضوں کو مالی مدد فراہم کرتا ہے جو ہمارے کسی بھی ہسپتال
کی سہولیات سے ہنگامی یا دیگر طبی طور پر ضروری دیکھ بھال حاصل کر رہے ہوں۔
مالی معاونت کے لئے کون اہل ہے؟
 BSHSIکی مالی معاونت کی پالیسی )” (“FAPموجودہ وفاقی غربت کی ہدایات ( )FPGکے  200%یا اس سے کم ساالنہ مجموعی خاندانی آمدنی
والے اہل انشیورڈ اور غیر انشیورڈ مریضوں کو ہنگامی صورت حال یا دیگر طبی طور پر ضروری دیکھ بھال کے لئے  100%مالی امداد فراہم کرتی
ہے۔  BSHSIان مریضوں کو ایک رعایتی شرح بھی فراہم کرتا ہے جن کی خاندانی مجموعی آمدنی  FPGکی  201%اور  400%کے درمیان ہے۔ ایک
 FAPاہل فرد یا ایک غیر انشیورڈ فرد کہ مالی امداد کا اہل نہیں ہوتا ہے ان مریضوں کو جن کے پاس اس طرح کی دیکھ بھال کے لئے انشیورینس
موجود ہے ہنگامی صورت حال یا دیگر طبی طور پر ضروری دیکھ بھال کے لئے عام طور پر بلڈ ) (AGBرقومات سے زیادہ چارج نہیں کیا جائے گا۔
مالی امداد کے لئے درخواست کس طرح دی جائے؟
وہ افراد جنہیں ہنگامی اور طبی طور پر ضروری دیکھ بھال کے لئے رقم ادا کرنے کی اپنی صالحیت کے بارے میں خدشات ہیں وہ مالی امداد کی
درخواست کر سکتے ہیں۔ مالی امداد کے لئے درخواست دینے کے لیے ،ایک مریض (یا ان کے خاندان یا دیگر فراہم کنندہ) کو ہمارے مالی امداد کی
درخواست کو پر کرنا چاہئے۔ ہمارے گاہک کی دیکھ بھال کے شعبہ پر (مقامی)  804-342-1500یا (ٹول فری)  877-342-1500پر ر کال کریں۔ بون
سیکرس مالی امدادی پروگرام پی۔او۔ باکس  742431اٹالنٹا  GA, 30374-2431پر پر بھیجیں۔ حتمی طور پر ،مالی معاونت کی درخواست اور
FAPکو  www.fa.bonsecours.comپر ہماری ویب سائٹ سے ایک کاپی کو ڈاؤن لوڈ کرکے مفت میں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہماری سہولیات اور
پتے کی مکمل فہرست ہماری مالی امداد کی پالیسی دیکھیں.
میں مالی معاونت کی درخواست کو پر کرنے میں مدد کہاں سے حاصل کر سکتا ہوں؟
وہ افراد جنہیں مالی معاونت کی درخواست مکمل کرنے میں مدد کی ضرورت ہے وہ مندرجہ ذیل درج کئے گئے نمبروں پر گاہک کی دیکھ بھال کے
شعبہ پر کال کر سکتے ہیں۔
کون کون سی خدمات کا احاطہ کیا گیا ہے؟
بیرونی مریضوں کی خدمات ،اندرونی مریضوں کی دیکھ بھال ،اور ہنگامی وسعت کی خدمات کو شامل کرتے ہوئے  FAPکے تحت تمام ہنگامی طبی
طور پر ضروری خدمات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ غیر اہل خدمات جیسے کہ اختیاری طبی طور پر غیر ضروری طریقہ کار ،کاسمیٹک اور فلیٹ شرح کے
طریقہ کار ،وہ مریض جو اپنی انشیورینس کا استعمال نہ کرنے کا انتخاب کرتے ہیں ،پائیدار طبی سامان ،گھر کی دیکھ بھال ،ایک حادثے کے نتیجے
کے طور پر فراہم کی جانے والی خدمات ،اور تجویز کردہ ادویات مالی معاونت کے پروگرام کے تحت ان کا احاطہ نہیں کیا گیا ہے۔ اگر ایک حادثے
کے نتیجے کے طور پر فراہم کی جانے والی خدمات کا ایک تیسری پارٹی کی طرف سے احاطہ نہیں کیا گیا ہو تو ،مریض مالی امداد کے لئے
درخواست کر سکتے ہیں۔ ان ڈاکٹروں اور ماہرین سے چارجیز جو  BSHSIکے مالزم نہیں ہیں اور ہسپتال میں خدمات فراہم کرنے والے  BSHSIکے
مالی معاونت کے پروگرام کا احترام نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ پتہ لگانے کے لئے کہ آپ کا ڈاکٹر  BSHSIکے مالی معاونت کے پروگرام میں شرکت پذیر
ہے یا نہیں آپ کو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کرنا چاہئے یا  www.fa.bonsecours.comپر ہماری ویب سائٹ کا دورہ کرنا چاہئے۔
اگر میرے ذہن میں کسی طرح کے سواالت ہوں یا مجھے درخواست کو مکمل کرنے میں مدد کی ضرورت ہو تو میں کیا کروں؟
اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہو تو آپ ہمارے ہسپتالوں میں واقع کسی مالیاتی مشیر یا خزانچی سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں یا ہمارے گاہک کی دیکھ
بھال کے شعبہ پر (مقامی)  804-342-1500یا (ٹول فری)  877-342-1500پر کال کریں۔ ہمارے ہسپتال کے رجسٹریشن کے عالقوں میں سے کسی کا
دورہ کر کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے ہسپتالوں میں واقع ہمارے کسی بھی مالیاتی مشیروں یا خزانچیوں کے ساتھ مالقات کرکے بھی مدد حاصل کی جا
سکتی ہے۔ انگریزی نہ بولنے والے مریضوں کے لئے ،اس دستاویز کا ترجمہ FAP ،اور مالی معاونت کی درخواست انگریزی اور ہسپانوی کو شامل
کرتے ہوئے درخواست کئی زبانوں میں دستیاب ہیں۔ اس سادہ زبان کے خالصہ BSHSI FAP ،اور مالی معاونت کی درخواست کے تراجم ڈاؤن لوڈ
کرنے کے لئے برائے مہربانی مندرجہ باال نمبروں پر کال کریں یا  www.fa.bonsecours.comپر ہماری ویب سائٹ کا دورہ کریں۔
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