مالی امداد کا خالصہ
ہماری عمومی مالی امداد کی پاليسی
ہماری سہولت کی مالی امداد کی پاليسی کے تحت ،ہم ہنگامی اور ديگر طبی
طور پر ضروری نگہداشت کے لئے مالی امداد فراہم کرتے ہيں۔
تمام درخواست گزاروں کی  Medicaidاحاطہ کے لئے اسکريننگ کی
جائے گی اور ہماری مالی امداد کی پاليسی کے تحت اہل ہونے کے لئے
سبھی کو  Medicaidنمائندوں کے ساتھ تعاون کرنا الزمی ہوگا۔ اگر آپ
ہماری پاليسی کے تحت مالی امداد کے اہل ہوتے ہيں ،تو آپ کو آپ کی
آمدنی اور خاندان کی سائز کی بنياد پر رعايتی داموں پر امداد موصول ہوگی۔

چارجز عموما بل کرده رقم سے زياده نہيں ہوں گے
اگر آپ کو پاليسی کے تحت مالی امداد دی جاتی ہے ،تو ہنگامی يا ديگر طبی
طور پر ضروری نگہداشت کے لئے آپ کو ان مريضوں سے زياده چارج نہيں
کيا جائے گا جن کا بيمہ ہوتا ہے۔
ہماری مالی امداد کی پاليسی اور مالی امداد کی درخواست کی نقول کيسے
حاصل کريں
پاليسی اور مالی امداد کی درخواست کا فارم آپ مندرجہ ذيل ميں سے کسی
ايک ذريعہ سے حاصل کرسکتے ہيں:
.i

امداد کی درخواست دينے کے لئے
 .1ہماری مالی امداد کی درخواست حاصل کريں
 .2درخواست مکمل کريں اور وصول کرنے کے  10دنوں کے اندر
درخواست فارم کے پہلے صفحہ پر ديئے گئے فہرست کرده
معاون دستاويزات کے ساتھ ميک الرين مريضوں کی مالی خدمات
) (McLaren Patient Financial Servicesکو جمع کروا ديں۔
 .3مکمل کرده درخواستوں پر موصول ہونے کے  3-4ہفتوں کے
اندر عمل درآمد کيا جائے گا
 .4آپ کی درخواست پر عمل درآمد ہو جانے کے بعد ايک اراديت
کا خط آپ کو بذريعہ ڈاک بھيجا جائے گا

.ii
.iii

ميک الرين ہيلتھ کيئر ) (McLaren Health Careکی ويب سائٹ
سے
http://www.mclaren.org/Main/Financial.aspx
ہمارے ہنگامی ڈيپارٹمينٹ ميں رجسٹريشن کے مقام سے ،يا ہمارے
مالی کونسلر يا کيشئر کے دفتر سے۔
اگر آپ کسی مالی کونسلر يا گاہک خدمت کے نمائندے سے رابطہ
کرتے ہيں ،تو ہم اپنی مالی پاليسی کی ايک نقل اور درخواست فارم
مفت ميں بذريعہ ڈاک ارسال کريں گے۔ براه مہربانی
 586-710-8300يا  1- 844-321-1557پر ٹول فری کال
کريں۔

اضافی معلومات اور ہماری مالی پاليسی کے بارے ميں مدد کيسے حاصل کريں
ہماری مالی امدادی پاليسی اور مالی امدادی درخواست فارم کے بارے ميں
معلومات کے لئے ،براه مہربانی ميک الرين ہسپتال )( McLaren hospital
ميں واقع ہمارے مالی کونسلر سے رابطہ کريں يا  586-710-8300يا

 1-844-321-1557پر کال کريں

ہماری مالی امدادی پاليسی کی نقول انگريزی ،ہسپانوی ،اطالوی ،سربو-کروشيئن ،پولش ،يونانی ،روسی ،فارسی ،اردو ،چينی ،ويتنامی ،ٹيگ
الگ ،ہنگيرين ،کورين ،اور عربی زبان ميں دستياب ہيں۔
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