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 یسیلاپ یک تنواعم یلام

ADVENTHEALTH – Chicago, Illinois Facilities Only  
 

 دصقم
 ۔ےہ انرک تحاضو یک ںوضاقت ےک ےنرک مہارف تنواعم یلام ںیم مٹسس AdventHealth دصقم اک یسیلاپ سا

 یسیلاپ
 لمع زرط ہنافصنم رپ روط یجامس ےیل ےک ےنرک مہارف تشادہگن یرورض رگید رپ روط یبط ای یماگنہ رپ تایلوہس یک ےرادا
 یسیلاپ ہی ۔ےہ یسیلاپ یک )ےہ اتاج اہک "هرادا" وک کیا رہ ےس ںیم نج( ںومیظنت جرد تحت ےک فارگاریپ سا انانب ینیقی وک
 یک تنواعم یلام ںیہنج ،ےہ یئگ ید بیترت ےیل ےک ںوضیرم نا ےس ےلاوح ےک تیلہا یک تنواعم یلام رپ روط صاخ

 ۔ںیہ ےترک لصاح تشادہگن ےس بناج یک ےرادا روا ےہ ترورض

 :ےہ یتوہ وگال رپ ےرادا کیا رہ ےس ںیم لیذ جرد تحت ےک AdventHealth یسیلاپ ہی
 AdventHealth Bolingbrook 

AdventHealth GlenOaks 
  AdventHealth Hinsdale 
 AdventHealth LaGrange 

AdventHealth Employed Physician Practices 
 سکنیلک ےک ںورٹکاڈ رومام رپ تمزالم 

A. ےنرازگ یگدنز ںیم تبرغ ،مارتحا و مزع ےرامہ ےیل ےک ہماع حالف روا راقو یناسنا یدارفنا تنواعم یلام مامت 
 روا یتہجکی یرامہ ھتاس ےک نا روا شیوشت یصوصخ یرامہ ےیل ےک دارفا ظوفحم ریغ رگید روا دارفا ےلاو
  ۔یگوہ ساکع یک مزع ےرامہ ےس ہلاوح ےک یتسرپرس روا فاصنا یمیسقت

 
B. ےس بناج یک ےرادا وج ےہ اتوہ رپ تشادہگن رگید یرورض ےس ظاحل یبط روا یماگنہ مامت قالطا اک یسیلاپ سا 

 مامت نا قالطا اک یسیلاپ سا ۔تحص یتاج ہجور روا تامدخ یک نشیزف ہتفای تمزالم لومشب ،ںیہ یتاج یک مہارف
 ںیم ےرمز ےک تشادہگن رگید یرورضریغ ےس ظاحل یبط روا یماگنہ وج اتوہ ںیہن رپ تاجارخا ےک تشادہگن

  ۔ںیہ ںیہن لماش
 

C. تشادہگن ردنا ےک تایلوہس یک ےرادا ،تسرہف یک ناگدننک مہارف هدش ہطاحا ہعیرذ ےک یسیلاپ یک تنواعم یلام 
 یک تنواعم یلام اک نک ہک ےہ یتاتب وج ےہ یترک مہارف تسرہف کیا یک هدننک مہارف یھب یسک ےلاو ےنرک مہارف
  ۔ںیہن اک نک روا ےہ اتاج ایک ہطاحا تحت ےک یسیلاپ

 
 

 تافیرعت
 ںیفیرعت صوصخم ےس ظاحل ےک یسیلاپ

A.  “501(r)” 501 نشکیس اک ڈوک وینیور لنرٹنا دارم ےس(r) ۔ںیہ نیناوق ےلاو ےنوہ وگال تحت ےک سا روا  
 

B. "ای "مقر هدرک لبً امومع "AGB" ےس ےلاوح ےک تشادہگن رگید یرورض ےس ظاحل یبط ای یماگنہ ،دارم ےس،  
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 تلوہس یک ےمیب یلاو ےنرک ہطاحا اک تشادہگن سا ساپ ےک نج ےہ یتاج یک لب وک دارفا ےسیا رپ روط ماع وج ےہ مقر هو
  ۔ےہ یتوہ

 
C. "دارم ےس "ےنہر ںیم یٹنویمک" ےس ےلاوح ےک دصاقم ےک یسیلاپ سا .ےہ ےئاونیلا تسایر دارم ےس "یٹنویمک 

 ،وہ اتھکر هدارا اک ےنہر رپ روط لقتسم ںاہی روا وہ اتہر ںیم ےئاونیلا وج صخش اسیا کیا ینعی - ےہ انہر ںیم ےئاونیلا
 شئاہر ںیم ےئاونیلا ےئل ےک ےنرک لصاح تاعارم یک تحص فرص وج ےہ ںیہن لماش صخش یئوک اسیا ںیم سا نکیل
 یماگنہ یرورض هدرک مہارف ےسا رگا اگ ےئاج اھجمس ںیم تروص سا ہصح اک یٹنویمک یک ےرادا وک ضیرم ۔وہ ریذپ
 یماگنہ یلاو ےنوہ لوصوم ںیم تلوہس یک AdventHealth یرسود یسک یسیا تشادہگن یرورض ےس ظاحل یبط روا
 ےک تشادہگن یرورض رپ روط یبط روا یماگنہ سا ضیرم ںاہج ،وہ لسلست اک تشادہگن یرورض ےس ظاحل یبط روا
  ۔وہ لہا اک تنواعم یلام ےئل

 
D. "روط یروف ےئل ےک جالع ےک یرامیب یبط یلاو ےنھکر )درد دیدش لومشب( تامالع دیدش دارم ےس "تشادہگن یماگنہ 

 دیدش وک تحص یک سا ای وک ءاضعا ےک مسج ای ںوماک ینامسج ےک ضیرم ریغب ےک سج ،تشادہگن هدرک مہارف رپ
  ۔وہ ناکما اک ےنچنہپ ناصقن

 
E. "ضیرم )1( وہ یترتا یروپ رپ طئارش لیذ ہجردنم وج ےہ لاھب ھکید یسیا دارم ےس "لاھب ھکید یرورض ےس ظاحل یبط 

 ےس بس ےئل ےک ضرم ےک ضیرم )2( ؛وہ یرورض روا بسانم ےئل ےک جالع ای صیخشت ،ماھت کور یک ضرم ےک
 ای جلاعم ،یلمیف یک ضیرم ،ضیرم رپ روط یداینب )3( ؛وہ یمہارف ای تمدخ هدرک مہارف رپ روط ظوفحم روا بسانم هدایز
 اک ےنچنہپ هدئاف هدایز ےس ناصقن وک ضیرم ےس سا )4( روا ؛ےہ اتاج ایک ںیہن مہارف ےئل ےک تلوہس یک نکراک ںارگن
 تشادہگن ،ےئل ےک ےنید رارق "یرورض ےس ظاحل یبط" وک تشادہگن یلاو ےنوہ لوصوم ےئل ےک لبقتسم ۔وہ ناکما
 انرک لصاح یروظنم یک )صخش هدرک دزمان ےک نا ای( رسفا لکیڈیم فیچ ےک ےرادا وک تاقوا ےک تشادہگن روا

 مہارف ہتفای سنسئال الاو ےنرک مہارف تشادہگن یبط وک ضیرم نیعت اک تشادہگن یرورض ےس ظاحل یبط ۔ےہ یرورض
 یناثرظن ای رسفا لکیڈیم فیچ ای رٹکاڈ الاو ےنرک رفیر ،رٹکاڈ الاو ےنرک مہارف ہلخاد رپ دیدباوص یک ےرادا ای هدننک
 ہک ںیم تروص سا ۔)اگ ےئاج ایک رپ داینب یک تشادہگن هدرک زیوجت راصحنا اک سا( اگ ےرک رٹکاڈ ارسود الاو ےنرک
 ےلاو ےنیل هزئاج وک لاھب ھکید یلاو ےناج یک تساوخرد ےس بناج یک ضیرم هدش ہطاحا ہعیرذ ےک یسیلاپ سا بج
 ےلاو ےنرک رفیر ای ےلاو ےنرک یترھب قیثوت یک ّنیعت سا وت ،وہ ایک نیعتم انوہ ہن یرورض رپ روط یبط ےن جلاعم
  ۔ےہ یرورض یھب ےعیرذ ےک جلاعم

 
F. "دارم ےس "ےرادا AdventHealth ربمن ہصح الاب هروکذم روا II لماش ںیم یسیلاپ یک تنواعم یلام هدرک جرد ںیم 

  ۔ےہ تاج هرادا
 

G. "لوصو جالع یرورض ےس ظاحل یبط رگید روا یسنجرمیا ےس بناج یک ےرادا وج ںیہ دارفا هو دارم ےس "ضیرم 
  ۔ےہ راد ہمذ اک جالع ےک ضیرم ےس ظاحل یلام وج صخش هو روا ںیہ ےترک

 
H. "یلام ای ،ڈراکیر یماوع ںیم سج ،ےہ انرک لامعتسا وک عئارذ ےک تامولعم ےک ثلاث قیرف بلطم اک "گنروکسا یسایق 

  ۔ںیہ ےتکس وہ لماش عئارذ لوقعم روا یضورعم رگید ےک ےناگل هزادنا اک تیلہا یک ضیرم ےیل ےک تنواعم
 

I. "وہ ہن لصاح جیروک تحت ےک یسیلاپ ہمیب یک تحص یسک ےسج  ےہ ضیرم اسیا کیا دارم ےس"ضیرم هدش ہمیب ریغ 
 ےمیب ےک تحص لماح ےک یتوٹک هدایز ای ،تاعارم یک تحص ،یسیلاپ یک ہمیب یک تحص یجن ای یراکرس یسک وج روا
 رئیک ھتلیہ یسک تیمس ےمیب هدرک لصاح ےس قیرف ےرسیت ای ،ےمیب یتاثداح ،ںوضواعم ےک نیمزالم ،تاج ہبوصنم ےک
 ۔وہ اہر وہ ہن دیفتسم ےس مارگورپ ےک جیروک ےک

 تامادقا یرورض
A. ںیہ ےتہر ںیم یٹنویمک وج ےہ دودحم کت ںوضیرم ُنا تنواعم یلام هدرک نایب ںیم نشکیس سا: 

 
 %100 ںیم تاجارخا نا ضیرم ےلاو یندمآ یواسم ےک سا ای مک ےس %250 ےک )"FPL"( تبرغِ حطس یقافو .1

 ےک یگیئادا یک راک ہمیب اک سج اگ ےد رک دزملق وک ہصح سا ےک زجراچ ےک تامدخ وج ےگ ںوہ لہا ےک تیاعر
 فارگاریپ ےچین تالیصت یک سج( گنروکس یسایق ضیرم ہکیطرشب ،ےہ یئوک رگا ،ےہ اتوہ راد ہمذ ضیرم دعب
 ےس ےنرزگ زور 240 دعب ےک لب یلہپ یک جراچسڈ ینپا ای ،ےئاج ایاپ لہا تحت ےک )ںیہ یئگ یک مہارف ںیم 5 ربمن
 یک ضیرم ۔ےلرک روظنم تساوخرد ہی هرادا روا ےئاورک عمج )"تساوخرد"( تساوخرد یک تنواعم یلام لبق
 ںیم تروص یک ےناورک عمج تساوخرد یک تنواعم یلام دعب ےک ےنرزگ زور 240 ےک لب یلہپ یک جراچسڈ
 ضیرم لماش ںیم ےرمز سا ںیم تروص سا نکیل ،ےہ اتکس وہ لہا اک ےنرک لصاح تنواعم یلام %100 ضیرم
 مقر ادالا بجاو دعب ےک ےنال ںیم رطاخ وک ںویگیئادا ںیم ٹنؤاکا ےک ضیرم مقر یک تنواعم یلام هدرک مہارف وک
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 ایک ںیہن جراچ هدایز ےس زجراچ AGB هدرک رامش رپ ضیرم لہا ےک تنواعم یلام یک مسق سا ۔یگوہ دودحم کت
  ۔اگ ےئاج

 
 ےس 600% ےک FPL نکیل دئاز ےس 250% ےک FPL ،قباطم ےک ںوقش رگید یک یسیلاپ یک تنواعم یلام سا .2

 ےنامیپ جیردتب رپ ےصح سا ےک زجراچ ےک تامدخ هدرک مہارف وک ںوضیرم هدش ہمیب ریغ ےلاو ےنھکر یندمآ مک
 ےنھکر یندمآ مک ےس 400% ےک FPL نکیل هدایز ےس 250% ےک FPL ۔یگ ےئاج ید تیاعر ےس باسح ےک
 ےس حرش یجیردت رپ ہصح ُسا ےک زجراچ ےک تامدخ هدرک مہارف نا ضیرم ےلاو ےنرک لصاح ہمیب روا ےلاو
 یک حرط سا ۔اگوہ راد ہمذ ضیرم قباطم ےک تاعارم یک ےبوصنم ےک ےمیب اک سج ےگ ںیرک لوصو تیاعر
 تساوخرد ےلہپ ےس سا ای ند ںیو 240 ےک لب جراچسڈ ےلہپ ےنپا ضیرم بج اگوہ تقو سا قالطا اک ںوتیاعر
 240 ےک لب جراچسڈ ےلہپ ےنپا ضیرم رگا ۔یگ ےئاج لم یروظنم یک ےرادا وک تساوخرد روا اگ ےرک عمج
 بت نکیل ،اگوہ لہا اک تنواعم یلام یک تیاعر رپ ےنامیپ یجیردت ضیرم وت ےہ اترک عمج تساوخرد دعب ےک ند ںیو
 روغ رپ یگیئادا یھب یسک یئگ یک ہعیرذ ےک ضیرم مقر یک تنواعم یلام بایتسد ےیل ےک ضیرم ںیم ےرمز سا
 ضیرم لہا ےک تنواعم یلام یک مسق سا ۔یگ ےہر دودحم یہ کت مقر ہیاقب هدش ادا ریغ ےک ضیرم دعب ےک ےنرک
 ۔اگ ےئاج ایک ںیہن جراچ هدایز ےس زجراچ AGB هدرک رامش رپ
 
 )یندمآ یک حطس یک تبرغ یقافو – FPL(  :ےہ لیذ بسح تیاعر رپ ےنامیپ یجیردت
 

 % ہنامیپ یجیردت اک ضیرم هدش ہمیب   % ہنامیپ یجیردت اک ضیرم هدش ہمیب ریغ

%0 - %250 FPL 100%   %0 - %250 FPL 100% 

%251 - %300 FPL  95%   %251 - %300 FPL  95% 

%301 - %400 FPL  90%   %301 - %400 FPL  90% 

401% - %600 FPL  85%       

 
 یک ںوضیرم هدش ہمیب ریغ( یندمآ 600% ےس FPL ،قباطم ےک ںوقش رگید یک یسیلاپ یک تنواعم یلام سا .3

 Means" ضیرم الاو ےنھکر )ںیم تروص یک ںوضیرم هدش ہمیب( یندمآ هدایز دصیف 400% روا )ںیم تروص
Test" یلام ںیم لکش یک تیاعر رپ زجراچ ےک تایلوہس یک ےرادا رپ داینب یک تابجاو یبط لک ینپا تحت ےک 

 رگا اگوہ لہا اک تنواعم یلام ںیم تروص سا ضیرم تحت ےک Means Test ۔ےہ اتکس وہ لہا ےئل ےک تنواعم
 AdventHealth لومشب ،تابجاو یبط ےس ےلاوح ےک تشادہگن یرورض ےس ظاحل یبط روا یماگنہ ےک ضیرم
 ولیرھگ یعومجم یک ضیرم ،تابجاو یبط ےک ناگدننک مہارف رئیک ھتلیہ رگید روا ناگدننک مہارف رئیک ھتلیہ لماش ںیم
 فارگاریپ الاب هروکذم تنواعم یلام هدرک مہارف تحت ےک Means Test ۔ںوہ هدایز ےس سا ای ںوہ یواسم ےک یندمآ
 ید وک ضیرم ےلاو ےنھکر یندمآ )هدش ہمیب( 400% روا )هدش ہمیب ریغ( 600% ےک FPL تحت ےک 2 ربمن

 عمج تساوخرد ہی ردنا ےک زور 240 ےک لب جراچسڈ ینپا ضیرم ہکیطرشب ،یگوہ یواسم ےک مقر یلاو ےناج
 دعب ےک ند ںیو 240 ےک لب جراچسڈ ےلہپ ےنپا ضیرم رگا ۔ےلرک روظنم تساوخرد ہی هرادا روا ےئاورک
 ںیم ےرمز سا بت نکیل ،اگوہ لہا اک تنواعم یلام یک تیاعر یک یندمآ هزئاج ضیرم وت ےہ اترک عمج تساوخرد
 دعب ےک ےنرک روغ رپ یگیئادا یھب یسک یئگ یک ہعیرذ ےک ضیرم مقر یک تنواعم یلام بایتسد ےیل ےک ضیرم
 هدرک رامش رپ ضیرم لہا ےک تنواعم یلام یک مسق سا ۔یگ ےہر دودحم یہ کت مقر ہیاقب هدش ادا ریغ ےک ضیرم

AGB ۔اگ ےئاج ایک ںیہن جراچ هدایز ےس زجراچ 
 ےنامیپ یجیردت قباطم ےک تحاضو هدرک نایب ںیم 2 فارگاریپ وج ےیل ےک ںوضیرم هدش ہمیب ریغ ،هوالع ےک سا
 یک ضیرم رپ روط یفاضا وک یلوصو یک هدایز ےس تدم یک ںونیہم 12 ےیل ےک نا ،ںیہ لہا ےک تیاعر یک
  ۔اگ ےئاج ایک دودحم کت دصیف 20 ےک یندٓما ینادناخ
 

 ہثاثا یفاک ےئل ےک ےنرک یگیئادا ساپ ےک ضیرم ہک ےئاج اید رارق ہی دعب ےک "ٹسیٹ ےک تاج ہثاثا" یسک رگا .4
 لہا ےئل ےک تنواعم یلام هدرک نایب ںیم 3 ات 1 ربمن سفارگاریپ الاب هروکذم ضیرم ہک ےہ نکمم وت ںیہ دوجوم تاج
 ایک ہنیمخت لمکم اک ےنرک یگیئادا یک ضیرم رپ داینب یک ںورمز ےک تاج ہثاثا نا ںیم ٹسیٹ ےک تاج ہثاثا ۔وہ ہن

 سا وج ںوہ ےثاثا ےسیا ساپ ےک سج ضیرم یئوک ۔ےہ یتاج یک شئامیپ ںیم تساوخرد یک FAP یک نج ےہ اتاج
  ۔وہ ہن لہا اک تنواعم یلام هو ہک ےہ اتکس وہ وت ںوہ هدایز ےس 600% ےس مقر یک FPL یک ضیرم

 
 یتاریخ 100% روا ےہ اتکس اج ایک تقو یھب یسک ںیم لکیئاس وینیویر نیعت اک تیلہا ےیل ےک تنواعم یلام .5
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 ادالا بجاو یفاک ردنا ےک زور 240 ےک لب جراچسڈ یلہپ یک ضیرم ےیل ےک ےنرک نیعت اک تیلہا یک تشادہگن
 رازگ تساوخرد ہک ےس سا رظن عطق ےہ یتکس وہ لماش یھب گنروکسا یسایق ےئل ےک ضیرم ےلاو ےنھکر سنلیب
 تیلہا رپ داینب یک گنروکسا یسایق ۔وہ ایگوہ ماکان ںیم ےنرک لمکم )"تساوخرد FAP"( تساوخرد یک تنواعم یلام
 ۔ےہ یتاج یک گنروکسا یسایق ےئل ےک سج ےہ اتوہ رپ ےصح یسا ےک تشادہگن فرص قالطا اک نیعت ےک
 
 تشادہگن یتاریخ 100% وک ںوضیرم ےلاو ےنرک هرہاظم اک ںورایعم هدایز ےس کیا ای کیا ےس ںیم لیذ ہجردنم
 رپ روط لمکم ،راکش اک توم ےک تاج ہثاثا یسک ریغب ،یرھگ ےب :اگ ےئاج اھجمس لہا رپ روط یسایق ےئل ےک
 Medicaid ،وہ ہن دوجوم صخش یئوک الاو ےنرک مادقا ےس فرط ےک ضیرم روا مورحم ےس ںوتیحالص ینہذ
 ،وہ ےئل ےک تلوہس یلاو ےنرک لصاح ہن جیروک ای وہ ہن رپ خیرات یک ےنرک لصاح تلوہس ہی نکیل وہ لہا ےئل ےک
 هدننک مہارف الاو ےنرک تکرش یہ ہن روا وہ ہن دوجوم هرادا ںاہج تیلومش ںیم Medicaid ںیم تسایر یرسود یسک
 ۔ںوہ یکچوہ یروپ دودح یک مایق نکیل ،تکرش ںیم Medicaid روا ،وہ اتھکر ہن هدارا اک ےننب
 
 یئاذغ اک ںوچب روا راوخریش ،نیتاوخ :ںیہ لماش تکرش یک زمارگورپ لیذ ہجردنم ںیم تاج هرمز یرورض یفاضا
 موہ ےلاو یندمآ مک ؛مارگورپ ہتشان روا چنل تفم ےئاونیلا ؛)SNAP( مارگورپ یدادما یئاذغ یفاضا ؛)WIC( مارگورپ
 ںیم مارگورپ ڈسیب یٹنویمک ےسیا ےلاو ےنرک مہارف یئاسر کت تشادہگن یبط ؛)LIHEAP( مارگورپ سنٹسسا یجرنا
 تایلوہس یبط روا ؛وہ اترک ڈراکیر ےسا روا وہ اتچناج ہنامیپ روطب وک تیثیح یلام یلاو ےنھکر یندمآ مک وج جاردنا
  ۔یلوصو یک تنواعم یک ہیطع ےئل ےک
 

 "الاب ےس کرو ٹین" وک ےرادا وج ،ےیل ےک ضیرم ےلاو ےنیل ہصح ںیم ںوبوصنم صوصخم ےسیا ےک ےمیب .6
 یک ےمیب ےک ضیرم ںیم تروص یرسود وج ےہ اتکس رک درتسم ای مک وک تنواعم یلام هرادا ،ںیہ ےتھجمس
 ۔یگوہ بایتسد ےیل ےک ضیرم رپ داینب یک ےزئاج ینبم رپ تالاح روا قئاقح ہقلعتم رگید روا تامولعم

 
 )14( هدوچ ےک ےنوہ لوصوم عالطا یک دادرتسا سا ،فالخ ےک دادرتسا ےک تیلہا یک تنواعم یلام ،ضیرم .7

 مامت ےیل ےک نیعت یمتح ۔ےہ اتکس رک لیپا ےئوہ ےترک مہارف تامولعم یفاضا وک ےرادا ردنا ےک ںوند یمیوقت
 قیدصت یک دادرتسا ہقباس ےک تنواعم یلام ،نیعت یمتح رگا ۔یگ ےئاج یک یناثِرظن ےس بناج یک ےرادا رپ ںولیپا
 ےک ےرادا ےس ہلاوح ےک تیلہا یک تنواعم یلام ۔یگ ےئاج یک لاسرا عالطا یریرحت وک ضیرم وت ،ےدرک
  :ےہ لیذ بسح راک ہقیرط اک لیپا ےس بناج یک ہناخ لہا روا ںوضیرم فالخ ےک ےلصیف

 
a. بس ےیل ےک ےنید تاباوج ےک تالاوس دیزم روا یناثرظن تامدخ یلام یک ضیرم وت وہ قالطا لباق رگا 

  ۔ےگ ںیرک لوصو زلیپا ےلہپ ےس
 
b. ضیرم ںیم تینکر یک یٹیمک ۔یگ ےھٹیب یٹیمک کیا ےنیہم رہ ےئل ےک یناثرظن یک زلیپا مامت دعب ےک سا 

 لماش ےدنئامن ےک CFO/سنانف روا زسورس لشوس/ٹنمجینیم سیک ،نشیرگیٹنا نشم ،تامدخ یلام یک
  ۔ےیہاچ ےنوہ

 
  ۔یگ ںیئاج یک میسقت زلیپا وک ناربمم ےک یٹیمک ےلہپ ےس گنٹیم یٹیمک ہناہام سا یک یناثرظن

 
c. ےئل ےک یمہارف یک تامولعم یفاضا هدرک مہارف ےس فرط یک ضیرم روا ےنرک تاب قلعتم ےک سیک رہ 

  ۔اگوہ دوجوم هدنئامن اک تامدخ یلام یک ضیرم ںیم گنٹیم یک یٹیمک
 
d. یک هدنہد تساوخرد یٹیمک FAP ےک هدنہد تساوخرد ںیم لمع ےک لیپا روا تامولعم یفاضا یک تساوخرد 

  ۔یگ ےل هزئاج ھتاس ےک ہجوت یصوصخ رپ تاکن هدرک شیپ ہعیرذ
e. ےئگ ےھچوپ نارود ےک تارکاذم ےک لیپا رگا ۔ےہ یتکس رک یوتلم ای ،روظنمریغ ،روظنم لیپا ہی یٹیمک 

  ۔ےہ یتکس رک یوتلم وک لیپا یٹیمک وت ےئآ شیپ ترورض یک تامولعم یفاضا ںیم باوج ےک تالاوس
 
f. ںیم لکش یریرحت ےس ےلصیف ےک لیپا وک ںولاو رھگ ےک سا ای ضیرم تامدخ یلام یک ضیرم  

  ۔ےگ ںیرک هاگآ
 

B. تنواعم رگید ےیل ےک ںوضیرم لہا ان ےیل ےک تنواعم یلام 
 
 بناج یک ےرادا یھب دوجواب ےک سا هو ،ےہ ایگ ایک نایب رپوا ہک اسیج ،ںیہ ںیہن لہا ےک تنواعم یلام وج ضیرم ےسیا

 ںاہی ماسقا رگید ہی یک تنواعم ،ےس ضرغ یک لیمکت ۔ںیہ ےتکس وہ لہا ےک ماسقا رگید یک تنواعم هدرک شیپ ےس
 ےرادا نکیل ےہ انوہ دنباپ اک (r)501 دوصقم ےس نا یہ ہن روا ںیہ ںیہن ترورض رب ینبم ہی ہچرگا ،ںیہ یئگ یک جردنم
  ۔ںیہ یئگ یک لماش ںاہی ےیل ےک تلوہس یک یٹنویمک یلاو ےنرک لصاح تایلوہس یک
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 ادا ےلاو ےنرک ادا هدایز ےس بس ےک میظنت سا ںیہنا ںیہ ںیہن لہا ےک تنواعم یلام وج ضیرم ہتفای ہمیب ریغ .1
ً امزال هدننک ادا الاو ےنرک ادا هدایز ےس بس ۔یگ ےئاج یک مہارف تیاعر رپ داینب یک تیاعر هدرک مہارف وک هدننک
 یتاج یک شئامیپ ےس تالوصحم یعومجم ےک ضیرم ای مجح ہک اسیج وہ اتوہ رامش 3% اک یدابآ یک ےرادا
 ادا هدایز ےس کیا وت ،ےہ اتوہ ںیہن کت حطس مک ےس مک سا یک رادقم رامش اک هدننک ادا دحاو یسک رگا ۔ےہ
 لاس سا ےک ےرادا طئارش یک یگیئادا یلاو ےنوہ لامعتسا ےیل ےک طسوا ہک وہ انتا طسوا اک هدہاعم ےک هدننک
  ۔وہ 3% مک ےس مک اک مجح ےک رابوراک ےک
 

 ےئل ےک یگیئادا یروف وک ںوضیرم هدش ہمیب روا هدش ہمیب ریغ ےلاو ےنھکر ہن تیلہا ےئل ےک تنواعم یلام .2
 تیاعر هدش ہمیب ریغ هدرک نایب ںیم فارگاریپ الاب هروکذم تیاعر یک یگیئدا یروف ہی ۔ےہ یتکس لم تیاعر
  ۔ےہ یتکس وہ هوالع ےک

 
C. ںایدنباپ دئاع رپ زجراچ ےیل ےک ںوضیرم لہا ےک تنواعم یلام  

 
 یدارفنا ےیل ےک تشادہگن رگید یرورض ےس ظاحل یبط ای یماگنہ ےس ںوضیرم لہا ےیل ےک تنواعم یلام .1

 سیف یعومجم ےیل ےک تشادہگن یبط مامت رگید یہ ہن روا یگ ےئاج یل ںیہن سیف هدایز ےس AGB رپ روط
 رامش اک دصیف AGB دئاز ای کیا ےکرک لامعتسا ہقیرط اک "ںیھکید-ےھچیپ" هرادا ۔یگ ےئاج یل سیف هدایز ےس
 ےرادا وج وک ںوراک ہمیب یجن مامت ےک تحص روا ےک رک لماش تمدخ ےئارب سیف Medicare روا ےہ اترک
  ۔قباطم ےک (r)501 بس اک بس ،ںیہ ےترک یگیئادا یک ںؤوعد وک
 

2. AGB 652-844 ،ےس ٹئاس بیو یک ےرادا یپاک تفم یک )ںو(دصیف روا لیصفت یک باتک باسح ےک-
 جرد ای ،رک جیھب لیم یا رپ GLR.CustomerService@AdventHealth.com ،ےک رک لاک رپ 0600

 :ےہ یتکس اج یک لصاح رک ھکل رپ لیذ
 

AdventHealth PFS 
 Attention:  Financial Assistance Department 

1000 Remington Blvd., Suite 110 
Bolingbrook, IL 60440  

 
D. انید تساوخرد ےیل ےک تنواعم رگید روا تنواعم یلام  

 
 ےیل ےک تنواعم یلام ےئوہ ےتاورک عمج تساوخرد FAP لمکم ای ےعیرذ ےک تیلہا گنروکسا یسایق ضیرم کیا 

 ےرادا تایادہ یک تساوخرد یک FAP روا تساوخرد یک FAP ۔ےہ اتکس وہ لہا اک تنواعم یلام رک ےد تساوخرد
 رپ GLR.CustomerService@AdventHealth.com ،ےکرک لاک رپ 844-652-0600 ای رپ ٹئاس بیو یک
  ۔ںیہ بایتسد رک ھکل رپ ہتپ لیذ جرد ای ،ےک رک لیم یا

 
AdventHealth PFS 

Attention: Financial Assistance Department 
 1000 Remington Blvd., Suite 110 

 Bolingbrook, IL 60440 
 
 یماوع رگید ای Medicaid رک لم ھتاس ےک ریشم یلام هو ہک اگ ےرک ہضاقت ےس دارفا ےلاو ہمیب ریغ هرادا  
 ہنکمم ےئل ےک ےنوہ لہا ےک تنواعم یلام وک ضیرم ےئل ےک سج ںید تساوخرد ےئل ےک ںومارگورپ یدادما

 ۔)ےہ یتاج ید یروظنم روا تیلہا ہعیرذ ےک گنروکسا یسایق ںاہج ہک ےک سا ےئاوس( ےہ اتاج اھجمس لہا رپ روط
 رپ تساوخرد یک FAP ضیرم رگا ےہ یتکس اج یک در ںیم تروص سا تساوخرد یک تنواعم یلام یک ضیرم
 مہارف ای ےنرک لامعتسا مقر یک ہمیب ضیرم رگا ںیم لمع ےک تیلہا یک گنروکسا یسایق ای ےرک مہارف تامولعم طلغ
 ای ،ےرک راکنا ےس قح ےک ےنرک لصاح مقر تسار هارب ےس ینپمک ہمیب راد ہمذ یک یگیئادا یک تشادہگن هدرک
 تساوخرد یک زمارگورپ یتنواعم یتموکح رگید ای Medicaid ےکرک لصاح تایلوہس یک ریشم یلام ضیرم رگا

 یسایق تیلہا ںاہج هوالع( ےہ اتکس وہ لہا رپ روط ہنکمم ضیرم ےیل ےک نج ،ےدرک راکنا ےس ےناورک عمج
 ےئل ےک ےنرک نیعت قباطم ےک تیلہا یک تشادہگن هدوجوم هرادا ۔)وہ هدش روظنم روا دوجوم تحت ےک گنروکسا
 رک روغ رپ تساوخرد یک FAP هدرک لمکم لبق ےصرع مک ےس هام ھچ ےک خیرات یک نیعت ےک تیلہا یھب یسک
 یک FAP هدرک لمکم نارود ےک ےصرع دئاز ےس هام ھچ ےس خیرات یک نیعت ےک تیلہا یھب یسک هرادا ۔ےہ اتکس
  ۔اگ ےرک ںیہن روغ رپ تساوخرد

 
E. ںایبایلوصو روا یراک لب  
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 یسیلاپ یک ںویبایلوصو روا یراک لب هدحیلع کیا هو ےہ اتکس رک ںیم تروص یک یگیئادا مدع هرادا وج ںایئاورراک هو 

 ای رپ ٹئاس بیو یک ےرادا یپاک تفم کیا یک یسیلاپ یک یبایلوصو روا یراک لب ۔ںیہ یئگ یک نایب ںیم
 ای ،ےک رک لیم یا رپ GLR.CustomerService@AdventHealth.com ای ،ےک رک لاک رپ 0600-652-844 
 :ےہ یتکس اج یک لصاح رک ھکل رپ ہتپ لیذ جرد
 
 AdventHealth PFS 

 Attention:  Financial Assistance Department 
 1000 Remington Blvd., Suite 110 

Bolingbrook, IL 60440  
 
 

 
F. حیرشت 

 
 ہک ےک سا ےئاوسام اگ ےئاج ایک ذافن روا حیرشت قباطم ےک (r)501 ،ھتاس ےک ںوقیرط قالطا لباق مامت ،یک یسیلاپ سا

  ۔وہ یئگ یک تحاضو رپ روط صاخ ںاہج

 تاج ہلاوح
a. Ascension تنواعم یلام ےئل ےک دارفا ےلاو ےنھکر ترورض – 600# یسیلاپ یماظتنا یک  
b. تساوخرد یک تنواعم یلام ےئارب مراف  
c. ہصالخ ںیم نابز ناسآ اک یسیلاپ یک تنواعم یلام  
d. تسرہف یک ناگدننک مہارف ےئگ ےئک ہن ہطاحا روا ےئگ ےئک ہطاحا تحت ےک یسیلاپ یک تنواعم یلام  
e. موقر یلاو ےناج یک لب رپ روط یمومع  


