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  / نے بل كے سلسلے ميں معاونت حاصل كرنا اپ 

Getting Help with Your Bill 
 ٹيكساس كی مالی معاونتی پاليسی برائے صحت كا خالصہ 

ٹيكساس كے صحت كے وسائل اور ان سے وابستہ اسپتال مالی معاونتی پاليسی برائے  
معاونت كی پيشكش كرتے �يںـ اس كا اطالق �ر ايسے  صحت ٹيكساس كے تحت مالی 

فرد پر ہو سكتا ہے جسے ٹيكساس �يلتھ يا وابستہ اسپتال سے اسپتال كی سروسز 
بانی   موصول ہوتی ہوںـ مالی معاونتی پاليسی، ايك مالی معاونتی درخواست اور سادہ ز

بانوں ميں بھ يزی اور ہسپانوی، يا ضرورت پڑنے پر ديگر ز ی دستياب �يںـ  خالصہ انگر
مالی معاونت كا اطالق ڈاكٹرز، بيرونی ليبز يا ايسے ديگر نگہداشت صحت كے فراہم  

كنندگان كی جانب سے موصول ہونے والے بلز پر نہيں ہوتا جن كا تعلق اسپتال سے نہ  
ـ   ہو

ميں كس طرح سے مالی معاونت كا  
 ا�ل بن سكتا/سكتی ہوں؟ 

آپ اسپتال ميں اپنے قيام يا بلنگ كے عمل كے دوران كسی بھی وقت بل كے سلسلے  
ميں مدد كی درخواست كر سكتے �يںـ ہم آمدنی، اثاثوں يا ديگر وسائل كا جائزہ ليتے 

يں گے كہ آپ كو كتنی ادائيگی كرنی ہو گیـ اگر آپ كی   ہوئے اس بات كا تعين كر

بت كے موجودہ وفاقی ر� سے كم يا اس كے    %200نما اصولوں كے تحت ساالنہ آمدن غر
ـ   مساوی ہے، تو آپ كسی حد تك مالی معاونت حاصل كر سكتے �يں

بت كے وفاقی ر�نما اصول ذيل پر مالحظہ كيے جا سكتے �يں:  غر
http://aspe.hhs.gov/poverty/index.cfm. 

سكتے  آپ اپنے اسپتال كے مكمل بل يا اس كے كچھ حصے كے ليے مدد كے ا�ل ہو 
�يںـ يہ مدد ايك سالئيڈنگ پيمانے كی بنياد پر كی جاتی ہے جوكہ آپ كی ساالنہ  

ـ   آمدن اور ا�لخانہ كی تعداد كا تعين كرتا ہے

ميں مالی معاونت كے ليے كس طرح  
 سے درخواست دے سكتا ہوں؟ 

مالی معاونتی درخواست يا مالی معاونتی پاليسی كی مفت نقل حاصل كرنے كے ليے  
 ئيں:  ذيل پر جا

TexasHealth.org/Financial-Assistance . 
 

يب پيج پر، ہمارے  يعے آن الئن درخواست دينے كے ليے   MyChartاس و پورٹل كے ذر
ـ   بھی ايك لنك موجود ہے

 
فت 

ُ
يعہ ڈاك م  آپ مفت كاغذی نقول بھی لے سكتے �يں، بذر

نقول كی درخواست كر سكتے �يں يا كسی بھی ٹيكساس �يلتھ اسپتال ميں موجود   
باری دفتر (صرف طے شدہ وقت پر) ميں جا كر بذات   داخلے كے محكمے، يا مركزی كارو

پر كال  800.890.6034خود درخواست كے حوالے سے مدد حاصل كر سكتے �يںـ  
مالقات كا وقت طے كرنے يا  كرنے كی صورت ميں ہمارا محكمہ برائے كسٹمر سروس  

مالی معاونتی پاليسی يا درخواست كے عمل كے حوالے سے ہونے والے سواالت كے  
ـ   سلسلے ميں آپ كی مدد كر سكتا ہے

 كاغذی كارروائی 
آپ اپنی صحت كی مراعات، آمدن، اثاثوں اور ايسی كسی بھی قسم كی كاغذی كارروائی  

پابند ہوں گے جو يہ ظا�ر كرے كہ آپ اس كے  كے حوالے سے معلومات فراہم كرنے كے 
ليے ا�ل �يںـ كاغذی كارروائی ميں بينك اسٹيٹمنٹس، انكم ٹيكس فارمز، چيك اسٹبز  

ـ   يا ديگر معلومات شامل ہو سكتی �يں

 �نگامی اور طبی طور پر ضروری نگہداشت 
يا طبی   اگر آپ اپنے بل كے سلسلے ميں مدد كے ليے ا�ل ہو جاتے �يں، تو آپ پر �نگامی 

يادہ رقم كی الگت عائد نہيں كی جائے گی   طور پر ضروری نگہداشت كے ليے اس سے ز
 ايسے افراد پر عائد كی جاتی ہے جن كے پاس اس قسم كی نگہداشت كی  

ً
جو عموما

يج موجود ہےـ عام طور پر آنے والی الگتوں كی رقم كا تعين كرنے كے ليے ہم موازنے   كور
يقے كا استعمال كرتے يضوں اور ان كی   كے طر �يں (ہم پچھلے سال ميں كور شدہ مر

ـ  يج كی كمپنيوں كی جانب سے ادا كی جانے والی رقم كا موازنہ كرتے �يں)  كور

 وصولی كی سرگرمياں 
دنوں كے اندر اندر ادا نہ كيے جانے والے بلز كسی   130ڈسچارج كيے جانے كے بعد 

آپ يا آپ كا ضمانت كار   بيرونی كليكشن ايجنسی كو منتقل كيے جا سكتے �يںـ
پر كسٹمر سروس سے    6034-890-800وصولی كے عمل كے دوران كسی بھی وقت

    رابطہ كر كے اپنے بل كے سلسلے ميں مدد كی درخواست دے سكتے �يںـ
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