مالی امداد کی درخواست کے لئے ہدايات
طبی طور پر ضروری خدمات کے لئے ہم ان مريضوں کو مالی امداد فراہم کريں گے جو اہل ہوں۔
مالی امداد کے لئے اہليت کا انحصار غربت کے وفاقی رہنما خطوط پر ہوگا )جسے وفاقی رجسٹر ميں ہر سال شائع کيا
جاتا ہے(۔ ايسے مريض جو يہ ظاہر کرتے ہيں کہ ان کا طبی بيمہ نہيں ہے يا يہ کہ طبی طور پر ضروری خدمات کی
ادائيگی کے کوئی اور ذرائع نہيں ہيں ،وه مالی امداد کے لئے غور کرنے کی درخواست کر سکتے ہيں۔
مالی امداد کی درخواست کرنے والوں کو الزما وفاقی ،رياستی اور مقامی حکومت کے سبھی امدادی پروگراموں
) Medicaid، County Health Plansوغيره۔۔۔( کے لئے درخواست کرنی چاہيے اور اپنی درخواست کا ثبوت اور /يا
پروگرام کی جانب سے درخواست مسترد کيے جانے کا ثبوت ميک الرين ہيلتھ کيئر ) (McLaren Health Careکو فراہم
کرنا چاہيے۔
·
·
·
·
·

براه مہربانی ذيل کے دستاويزات واپس کريں:
مکمل کرده مالی امداد کی درخواست )نامکمل درخواستوں پر غور نہيں کيا جائے گا(
خاندان کی آمدنی کا ثبوت )گذشتہ  2مہينوں کی تنخواه کی سلپ ،بينک کا اسٹيٹمينٹ يا کوئی ديگر ثبوت(
آمدنی کی تصديق کا فارم )اگر فی الحال آپ کی کوئی آمدنی نہ ہو(
آخری بار بھرے گئے ٹيکس کا ريٹرن
اگر کوئی دستاويز ناقابل حصول ہو تو براه مہربانی نوٹ کريں

ميک الرين ہيلتھ کيئر ) (McLaren Health Careمالی امداد کی درخواست پر غور کرنے کے لئے اضافی مالی دستاويز کی
درخواست کر سکتا ہے۔

براه مہربانی مکمل کرده درخواست اور اعانتی دستاويز چوده ) (14دنوں کے اندر درج ذيل کو واپس کريں:
McLaren Corporate Services
Attn: Revenue Cycle Operations
Schoenherr Rd 50820
Shelby Township, MI 48315
اگر آپ کے کچھ سواالت ہوں يا درخواست پر کرنے ميں مدد کی ضرورت ہو ،تو براه مہربانی رابطہ کريں:

مريضوں کی مالی خدمات
کسٹمر سروس ڈپارٹمنٹ
(844) 321 - 1557

آمدنی کی تصديق کا فارم
اس فارم کا استعمال تبھی کرنا چاہيے جب مالی امداد کے درخواست دہنده نےکوئی آمدنی نہ ظاہر کی ہو۔
فارم کے درست ہونے کے لئے ضروری ہے کہ اس کے تمام خانوں کو الزمی طور پر پر کيا جائے۔
درخواست دہنده کا موجوده پتہ:

درخواست دہنده کا نام:

درخواست دہنده کی آمدنی کی تصديق
 ,تصديق کرتا /کرتی ہوں کہ ميری کوئی کمائی کرده يا غير کمائی کرده آمدنی نہيں ہے۔ ميں
ميں،
ميک الرين ہيلتھ کيئر ) (McLaren Health Careکو اس بيان کی تصديق کرنے کی اجازت ديتا /ديتی ہوں۔ ميں سمجھتا/
سمجھتی ہوں کہ اگر ميک الرين ہيلتھ کيئر ) (McLaren Health Careکو پتہ چلتا ہے کہ ميری کوئی کمائی کرده يا غير
کمائی کرده آمدنی ہے ،تو ميں مالی امداد موصول کرنے سے نا اہل قرار ديا جاؤں گا /گی۔
فی الحال ميری اعانت کر رہے ہيں )ان تمام افراد کے نام کے ساتھ جو آپ کو تعاون فراہم کر رہے ہيں ،يہ بتائيں
کہ آپ کے بنيادی اخراجات ،کھانا ،کپﮍے اور رہائش کيسے پوری ہو رہی ہيں(:

ميں سمجھتا /سمجھتی ہوں کہ فراہم کرده معلومات کی تصديق کرنے کے لئے ميک الرين ہيلتھ کيئر ) McLaren
 (Health Careکا کوئی نمائنده مذکوره باال افراد سے رابطہ کر سکتا ہے۔
دستخط
درخواست دہنده کے دستخط:
نام )جلی حروف ميں(:
تاريخ:

نگہداشت صحت

 ﻣﯾک ﻻرﯾن ﺑﮯ رﯾﺟن
 ﻣﯾک ﻻرﯾن ﺑﮯ ﺧﺻوﺻﯽ ﻧﮔﮩداﺷت
 ﻣﯾک ﻻرﯾن ﮐﯾﻧﺳﺮ اﻧﺳﭨﯾﭨﯾوٹ

 ﮨوم ﮐﯾﺋﺮ ﮔﺮوپ
 ﻣﯾک ﻻرﯾن-ﻻﭘﯾﺮ رﯾﺟن
 ﻣﯾک ﻻرﯾن-ﻣﯾﮐوﻣب

 ﻣﯾک ﻻرﯾن-ﺳﯾﻧﭨﺮل ﻣﺷﯽ ﮔن
 ﻣﯾک ﻻرﯾن-ﮐﻼرﮐﺳﭨن

 ﻣﯾک ﻻرﯾن ﻣﯾڈﯾﮐل ﮔﺮوپ
 ﻣﯾک ﻻرﯾن-اوﮐﻠﯾﻧڈ

 ﻣﯾک ﻻرﯾن ﻓﻠﻧٹ
 ﻣﯾک ﻻرﯾن-ﮔﺮﯾﭨﺮ ﻻﻧﺳﻧگ

 ﻣﯾک ﻻرﯾن-ﺻﻧوﻋﯽ
 ﮨﺳﭘﺘﺎل ﻧورﺗﮫﺮن ﻣﺷﯽ ﮔن رﯾﺟﻧل ﮨﺳﭘﺘﺎل

 ﻣﯾک ﻻرﯾن ﻧﮔﮩداﺷت ﺻﺣت
 ﻣﯾک ﻻرﯾن ﺻﺣت ﻣﻧﺻوﺑہ

 دﯾﮔﺮ

مالی امداد کے لئے درخواست
کل بقايا جات __________________________________________ اکاؤنٹ .s _________________________________________________________________’#
مريض کا نام _____________________________________________سوشل سکيورٹی نمبر ______________________تاريخ پيدائش ______________
گھر کا پتہ ______________________________________________________شہر ________________________________رياست _____زپ کوڈ ________
گھر کا فون نمبر __________________________________________________متبادل فون نمبر _____________________________
ذمہ دار فريق کا نام )ضامن دار(__________________________________سوشل سکيورٹی نمبر ______________________تاريخ پيدائش ______________
آجر _________________________________________کام کا فون نمبر_________________________________________
براه مہربانی کسی ايک پر نشان لگائيں:
اگر باروزگار ہيں  -کيا آپ کام کرتے ہيں  :فل ٹائم

 فعال طور پر روزگار  ذاتی-روزگار
 پارٹ ٹائم  بے قائده

اوسط  #گھنٹے/ہفتہ

 بے روزگار

 معذور

 ريٹائرڈ

________________

شريک حيات کا نام __________________________________________ سوشل سکيورٹی نمبر________________________________ تاريخ پيدائش________________
شريک حيات کا آجر _____________________________________________________________

براه مہربانی کسی ايک پر نشان لگائيں:
اگر باروزگار ہيں -کيا آپ کام کرتے ہيں  :فل ٹائم

فعال طور پر روزگار
 پارٹ ٹائم  بے قائده

ذاتی-روزگار
اوسط  #گھنٹے/ہفتہ

 بے روزگار

 ريٹائرڈ

 معذور

________________

منحصرين کے نام اور عمريں )اپنے آپ اور اپنے شريک حيات کو شامل کريں( ______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

بچت )سی ڈی ،منی مارکيٹ ،(IRA ،چيکنگ اور کريڈٹ يونين اکاؤنٹس
بينک کا نام

کيا آپ گھر کے مالک ہيں؟  ہاں نہيں

اکاؤنٹ کی قسم

شہر

بيلنس

اگر ہاں ،تو ذيل ميں درج کريں.

کيا آپ کی اور بھی امالک ہيں؟ گاڑياں ،RV ،ديگر ريئل اسٹيٹ  ہاں  نہيں اگر ہاں ہو ،تو ذيل ميں درج کريں۔

امالک
امالک  -گھر ،گاڑی ،وغيره

)M-34570 (4/12

مارکيٹ ميں قيمت

قرضہ جات کی رقم

پشت کی جانب مالحظہ کرﯾﮟ...

گھرانہ کی ماہانہ آمدنی اور اخراجات
رقم )ماہانہ(

انکم آئٹم

اخراجات آئٹم

گھرانہ کی مجموعی تنخواه

کرايہ /رہن

سوشل سيکورٹی انکم

پراپرٹی ٹيکس

سودی انکم

آٹو موبائل

کرايہ کی انکم

بيمہ :گھر مالکين

نان و نفقہ

بيمہ :آٹوموبائل

بچے کی اعانت

بيمہ :صحت

پينشن

بيمہ :زندگی

عمومی امداد

يوٹيليٹيز

بے روزگاری

گراسری

رياستی/وفاقی امداد

گيسولين

دوسروں سے مشارکت

طبی

اراضی معاہده آمدنی

نان ونفقہ /بچے کی اعانت

کارکنوں کا معاوضہ

ديگر

ملٹری خاندان کے االٹمينٹس

ديگر

ديگر )براه مہربانی بيان کريں(

ديگر

رقم )ماہانہ(

قرضہ جات اور کريڈٹ کارڈز کی قسطيں

کريڈٹر

بقايا واجبات

کل آمدنی

ماہانہ ادائيگی

کل اخراجات

براه مہربانی اپنی آمدنی اور اخراجات کی ديگر تفصيالت منسلک کريں جو آپ کی درخواست سے متعلق ہو۔
ميں بذريعہ ہذا بيان کرتا /کرتی ہوں کہ مذکوره باال معلومات ميرے علم کے مطابق درست ہے۔ ميں ميک الرين ہيلتھ کيئر کارپوريشن ) (MHCCکو اور اس کی ذيلی کمپنيوں کو اجازت ديتا /ديتی ہوں کہ کسی بھی معلومات
کی تکميل اور درستگی کی تصديق کريں۔ ميں اس معلومات کو  MHCCاور اس کے حليف اداروں کو دستياب کرائے جانے کی بھی اجازت ديتا /ديتی ہوں۔ ميں سمجھتا /سمجھتی ہوں کہ ايک رفاہی تنظيم کے بطورMHCC ،
مجھے رعايتی يا مفت نگہداشت فراہم کر سکتی ہے۔ ميں اس بات کو بھی سمجھتا /سمجھتی ہوں کہ فيصلہ کرنے کے عمل ميں ايک ذاتی کريڈٹ رپورٹ حاصل کی جا سکتی ہے۔
_________________________________________________________________________________________ ______________________
تاريخ
مريض يا ذمہ دار فريق کے دستخط
_________________________________________________________________________________________ ______________________
تاريخ
شريک حيات کے دستخط
منظورياں چھ مہينے تک درست مانی جائيں گی ،جس کے بعد مزيد خدمات کے لئے تازه معلومات درکار ہوں گی۔ کسی بھی بقايا جات کی ادائيگی کے لئے ،قابل اتفاق انتظامات کا کيا جانا الزمی ہوگا اور  MHCCکی صواب
ديد پر اس کی باز قدر پيمائی کی جا سکے گی۔

____________________________________________

منظور کرده



مسترد کرده

مسترد کئے جانے کا سبب:



اجازت کرده دستخط

_____________________________________________

تاريخ

