ضمیمہE:
و یسٹ فیلڈ میمور یل ہاسپٹل فائنانشیل اسسٹنس کے لیے علیحدہ اور اضافی تقاضے
درخواست کے لیے طریقہ کار
جن مر یضوں کی آمدنی غربت کے وفاقی رہنما خطوط کا  100%یا کم ہے ،ان کے مر یض کی ذمہ داری کے بیلنس کو  100%معاف
کردیا جائے گا۔ غربت سے متعلق وفاقی رہنما خطوط کے  300%-101%کے درمیان آمدنی والے مر یضوں کے لیے 85% ،سے  95%رعایت
کی حد کے ساتھ ایک تخفیفی فیس کے شیڈیول کا اطلاق ہوگا جو کہ ز یادہ سے ز یادہ ادائیگی کی رقم ( )MPAپر مبنی ہوگا۔ مر یض
کی آمدنی کا تعین کرنے میں اثاثے کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ جن اثاثوں کو ملحوظ نہیں رکھا جائے گا ان کی مثالیں ہیں مر یض کی
بنیادی رہائش گاہ ،التوائی ٹیکس یا قابل موازنہ ر یٹائرمنٹ سیونگز اکاؤنٹ میں رکھی گئی املاک ،کالج سیونگز اکاؤنٹ ،یا مر یض یا
قر یبی اہل خانہ کے لیے ذر یعہ مستقل طور پر استعمال کی جارہی کار یں۔
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آمدنی کا
دائرہ

 %95رعایت

150%

101%

گھرانے کا سائز

آمدنی کا
دائرہ
100%

 %100رعایت
گھرانے کا سائز

$19,320.00

$13,008.80

1

$12,880.00

1

$26,130.00

$17,594.20

2

$17,420.00

2

$32,940.00

$22,179.60

3

$21,960.00

3

$39,750.00

$26,765.00

4

$26,500.00

4

$46,560.00

$31,350.40

5

$31,040.00

5

$53,370.00

$35,935.80

6

$35,580.00

6

$60,180.00

$40,521.20

7

$40,120.00

7

$66,990.00

$45,106.60

8

$44,660.00

8
آمدنی کا
دائرہ

 %90رعایت

آمدنی کا
دائرہ

 %85رعایت
250%

151%

گھرانے کا سائز

300%

251%

گھرانے کا سائز

$32,200.00

$19,448.80

1

$38,640.00

$32,328.80

1

$26,304.20

2

$52,260.00

$43,724.20

2

$43,550.00

3

$65,880.00

$55,119.60

3

$54,900.00

$33,159.60

$79,500.00

$66,515.00

4

$66,250.00

$40,015.00

4

$93,120.00

$77,910.40

5

$77,600.00

$46,870.40

5

$106,740.00

$89,305.80

6

$88,950.00

$53,725.80

6

$120,360.00

$100,701.20

7

$100,300.00

$60,581.20

7

$133,980.00

$112,096.60

8

$111,650.00

$67,436.60

8

* 8سے زیادہ افراد والے خاندان /گھرانے کے لیے ،ہر اضافی فرد کے لیے  $4480شامل کریں۔

ادائیگی (قسط) کے منصوبے
ویسٹ فیلڈ میموریل ہاسپٹل سروسز کے لیے ،منظوری پر ،ادائیگی کے منصوبے دستیاب ہیں۔ ادائیگی کے منصوبے صنعتی معیار ات کے لحاظ سے معقول ہیں،
جو مریض /ضمانت دار کی ماہانہ مجموعی آمدنی کے  10%سے زیادہ نہیں ہے۔ مریض کے بیلنس پر سود کا اطالق نہیں ہوگا۔ ویسٹ فیلڈ میموریل ہاسپٹل میں
تیز رفتار ادائیگی کے شیڈیولز استعمال نہیں کیے جاتے ہیں۔
بلنگ اور وصولی
ویسٹ فیلڈ میموریل ہاسپٹل وصولی کی غیر معمولی کارروائیوں ( )ECAsمیں مصروف عمل نہیں ہوگا جس میں مریض کی بنیادی رہائش گاہ کو زبردستی
فروخت یا اس پر پابندی لگانا شامل ہے۔

