کیپیٹل ہیلتھ کی مالی اعانت پالیسی
آسان زبان میں خالصہ
کیپیٹل ہیلتھ کی مالی اعانت پالیسی/پروگرام ( )FAPکی موجودگی کا مقصد ہے اہل والدین کو ،جزوی طور پر یا مکمل طور پر
رعایتی نگہداشت صحت خدمات فراہم کرنا جو کیپیٹل ہیلتھ کی طرف سے فراہم کی جاتی ہیں۔مالی اعانت کے خواہش مند مریضوں
کے لئے ضروری ہے کہ وہ پروگرام کے لئے درخواست دیں ،جس کا خالصہ یہاں بیان کیا گیا ہے۔
اہل خدمات– وہ نگہداشت صحت خدمات جو کیپیٹل ہیلتھ کے ذریعہ فراہم کی جاتی ہیں اور جن کا بل کیپیٹل ہیلتھ کے ذریعہ بھیجا
جاتا ہے۔ FAPکا اطالق صرف ان خدمات پر ہوتا ہے جن کا بل کیپٹل ہیلتھ کے ذریعہ بھیجا جاتا ہے۔دیگر خدمات جن کا بل مختلف
دیگر فراہم کاروں کے ذریعہ بھیجا جاتا ہے ،جیسے کہ فیزیشن یا لیباریٹریز ،وہ  FAPکے تحت اہل نہیں ہیں۔
اہل مریض– وہ مریض جن کو اہل خدمات حاصل ہورہی ہیں ،جو ایک مکمل کردہ مالی اعانت کی درخواست (بشمول متعلقہ
دستاویزات/معلومات) جمع کرتے ہیں ،اور جو کیپیٹل ہیلتھ کے ذریعہ مالی اعانت کے اہل پائے جاتے ہیں۔
درخواست کرنے کا طریقہ– FAPاور متعلقہ درخواست فارم مندرجہ ذیل طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے/مکمل کیا جا
سکتاہے/جمع کیا جا سکتا ہے:
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کیپیٹل ہیلتھ کے مین آوٹ پیشینٹ رجسٹریشن ڈیسک یا کیشیئر آفس میں موجود ہوتا ہے ،سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔
کیپیٹل ہیلتھ کے مریض کے اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ میں  609-394-6023پر فون کرکے درخواست کریں کہ دستاویزات آپ کو
میل کئے جائیں۔
میل کے ذریعہ/یا ذاتی طور پر جاکر دستاویزات کی درخواست کریں750 Brunswick Avenue, Trenton, NJ :
 08638پر واقع کیپیٹل ہیلتھ ریجنل میڈیکل سنٹر کی مرکزی البی میں موجود کیپیٹل ہیلتھ کے کیشیئر آفس یا One
 Capital Way, Pennington, NJ 08534پر کیپیٹل ہیلتھ میڈیکل سنٹر -ہوپ ویل کے مرکزی فلور پر موجود کیپیٹل
ہیلتھ کا کیشیئر آفس۔(کیپیٹل ہیلتھ کی مالی اعانت پالیسی ای میل کے ذریعہ یا ذاتی طور پر درخواست کرنے پر بھی کسی
بھی جگہ دستیاب کرائی جائے گی۔)
کیپیٹل ہیلتھ کی ویب سائٹ سے دستاویزات ڈاون لوڈ کریںhttps://www.capitalhealth.org:
مکمل کردہ درخواستوں کو (درخواست کی ہدایات میں مذکور سبھی دستاویزات/معلومات کے ساتھ) مندرجہ ذیل پتہ پر
بھیجیں:کیپیٹل ہیلتھ کا مریض اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ ;750 Brunswick Avenue, Trenton, NJ 08638 ،یا اوپر نمبر  3پر
مذکور کسی بھی پتہ پر کسی سے بھجوا دیں۔

مالی اعانت کی اہلیت کا تعین – عام طور پر ،اہل افراد مالی اعانت کے اہل ہوتے ہیں ،ایک سالئڈنگ اسکیل کا استعمال کرکے ،اس
وقت جب ان کے خاندان کی آمدنی وفاقی حکومت کی غریبی کی گائیڈ الئنز ( )FPGکے  %200ہو یا اس سے کم ہو۔ مالی اعانت
کی اہلیت کا مطلب ہے کہ اہل افراد کی نگہداشت جزوی طور پر یا مکمل طور پر احاطہ کردہ ہو ،اور ان کو اس رقم سے زیادہ کا
بل نہیں دیا جائے گا جو "عام طور پر بل ( ) AGBبیمہ شدہ افراد کو دیا جاتا ہے  ،جیسا کہ انٹرنل ریوینو سروس کے ذریعہ IRC
سیکشن  )r( 501میں متعین کیا گیا ہے۔صرف خاندان کی آمدنی اور  FPGپر مبنی مالی اعانت کی سطحیں حسب ذیل ہیں:


خاندانی آمدنی  FPGکے  0سے لے کر %200فیصد تک
پورا مالی اعانت؛  0$مریض کو بل کئے جانے کے الئق ہے۔



خاندانی آمدنی  FPGکے  200سے لے کر %300فیصد تک
جزوی مالی اعانت؛  AGBزیادہ سے زیادہ مریض کو بل کئے جانے کے الئق ہے۔

نوٹ FPG:کے عالوہ دیگر کسوٹی پر غور کیا جاتا ہے (یعنی نقد یا دیگر امالک کی دستیابی جن کو نقدی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے
اور ماہانہ گھریلو اخراجات کے تناسب میں ماہانہ نیٹ آمدنی جو زیادہ ہو) ،جس کے نتیجے میں پہلے والے کو استثناء حاصل ہو
سکتا ہے۔اگر خاندان کی کوئی بھی آمدنی کی اطالع نہ دی جائے تو اس بارے میں جانکاری کی ضرورت ہوگی کہ روزمرہ کی
ضروریات کیسے پوری ہوتی ہیں۔کیپیٹل ہیل تھ کا پیشینٹ اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ جمع کردہ ان درخواستوں کا جائزہ لیتا ہے جو مکمل ہوں
اور کیپیٹل ہیلتھ کی مالی اعانت پالیسی کے مطابق مالی اعانت کی اہلیت کا تعین کرتا ہے۔نامکمل درخواستوں پر غور نہیں کیا جاتا
ہے ،لیکن درخواست دہندگان کو مطلع کیا جاتا ہے اور غائب دستاویزات/معلومات کو پورا کرنے کا ایک موقع دیا جاتا ہے۔
کیپیٹل ہیلتھ اپنے  FAP،FAPدرخواست فارم کو اور اپنے  FAPکےآسان زبان میں خالصہ کو دیگر ایسی زبانوں میں بھی ترجمہ
کراتا ہے جہاں کیپیٹل ہیلتھ کی سروس حاصل کرنے والی کمیونٹی کے باشندوں کی پرائمری زبان  5فیصد لوگوں کی نمائندگی کرتی
ہو یا پرائمری زبان بولنے والے  1,000افراد ہوں؛ جو بھی کم ہو؛ ان افراد کی آبادی کا جو کیپیٹل ہلیتھ کا استعمال کرسکتے
ہیں۔ترجمہ کردہ ورژن مندرجہ ذیل پتہ پر اور کیپیٹل ہیلتھ کی ویب سائٹ پر ذاتی طور پر درخواست کرنے پر دستیاب کرائے جاتے
ہیں۔
مدد ،تعاون یا سواالت کے لئے برائے مہربانی فون کریں:کیپیٹل ہیلتھ کے پیشینٹ اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ کو  609-394-6023پر؛ یا 750
 Brunswick Avenue, Trenton, NJ 08638پیر سے لے کر جمعہ  1:30دوپہر تا  4:30شام پر واقع کیپیٹل ہیلتھ کے ریجنل
میڈیکل سنٹر یا  One Capital Way, Pennington, NJ 08534کی مرکزی البی میں موجود کیپیٹل ہیلتھ کے کیشیئر آفس میں ،پیر
سے جمعہ 8 ،بجے صبح سے لے کر  12:00دوپہر تک خود تشریف الئیں۔

آخری بار اپ ڈیٹ کردہ 4.26.2018

