
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Novant Health Financial Assistance Plain Language Summary 

 

 خالصہ کا پالیسی

Health Novant موصول خدمات ضروری پر طور طبی جنہیں گا کرے فراہم معاونت مالی کو مریضوں ان 

 کی ہونے اہل لئے کے معاونت ہیں۔مالی کرتے پورا کو تقاضوں کے اہلیت تحت کے پالیسی اور ہے ہوتی

 میں پروگرام کے معاونت ہے۔مالی ہوتی موصول نگہداشت مفت یا رعایت100% کو مریضوں میں، صورت

 ہے۔ ہوتا نہیں احاطہ کا خدمات اختیاری
 

 وں؟د کیسے درخواست میں

 مالی اور درخواست، کی معاونت مالی پالیسی، کی بیلنس کے مریض جمع اور بلنگ پالیسی، معاونت مالی آپ

 سے طرح اس میں زبانوں دوسری اور انگریزی نقول کی خالصہ میں زبان سادہ کے پالیسی کی معاونت

 ہیں: سکتے کر حاصل

 tnavoN htvaNHسائٹ ویب کیhttp://www.novanthealth.org/home/patients--

uninsured.aspx-the-for-assistance-costs/financial-healthcare-visitors/your جا پر 

 کر

 بھی کسی پر پتوں درج پر فحہص اگلے Health Novant میں دفتر کے مشاورت مالی کے ہسپتال 

 ہے۔ سکتا کر فراہم معاونت میں کرنے مکمل درخواست معاونت کر۔مالی جا

 نقل مفت کی پالیسی اور یںکر کال پر3 اختیار1  - 844 - 266 - 8268 مفت ٹول سروس کسٹمر 

  ۔ہے جاتی ید بھیج سے میل کو آپ درخواست اور یں،کر درخواست کی

 پر نمبرات درج پر صفحہ اگلےHealth Novant۔:یںکر کال کو مشیر مالی بھی کسی کے ہسپتال 
 

 

 ہوں؟ اہل میں کیا

 ہے: الزمی ہونا پورا کا شرائط تمام ذیل مندرجہ لئے، کے کرنے حاصل اہلیت کی تعاون مالی

 ہے۔ ضروری ہونا کا احاطہ کا بیمہ محدود میں، حاالت کچھ یا، ہونا شدہ بیمہ غیر کا مریض 

 ہو۔ محروم الزما   سے رسائی کی پروگرام دوسرے والے کرنے احاطہ کا اخراجات طبی مریض 

 سے خطوط رہنما وفاقی کے غربت کے سال موجودہ آمدنی ساالنہ کی خاندان کے مریض 

  چاہئے۔ ہونا نہیں بالکل زیادہ سے%300

 ہو۔ نہ اثاثہ نقدی افیک پاس کے مریض  

 ہو۔ کیا نہ منع لئے کے بیمہ کے صحت ذریعے کے آجر نے مریض  

 نا بالکل لئے کے کوریج اسپانسرڈ سرکار سے وجہ کی مطابقت غیر ساتھ کے ضروریات کا مریض 

   چاہئے۔ ہونا نہیں اہل



tnavoN lnovoanvF ettntNvoaA nFvno evoagvaA ygmmvuS 
 

 سمجھا طرح کی ہنگامی یا فوری پر طور )عام چاہئے جانا سمجھا ضروری پر طور طبی کو خدمت 

   ہے(۔ جاتا

 کا مریضHealth Novantہے۔ ضروری نہایت رہنا مقیم میں عالقے کے خدمت کے 

 جمع میں محکمہ مشاورتی مالی یا میں دفتر کاروباری کے ہسپتال دستاویز سپورٹنگ اور درخواست 

 چاہئے۔ جانا کیا
 

 ہے؟ گیا لیا کر منظور مجھے کہ گا جانوں کیسے میں

 یا منظوری گا۔ جائے لیا جائزہ کا درخواست بعد کے جانے ہو وصول دستاویزات شدہ درخواست تمام بار ایک

 ہر کو دستاویز اور درخواست کی معاونت مالی   گا۔ جائے کیا میل کو گزار درخواست ایک ہر خط کا انکار

 چھ  ہیں۔ ہوتے تبدیل حاالت اہم دوسرے یا آمدنی کی مریض جب یا چاہئے، جانا کیا ڈیٹ اپ یںم مہینوں چھ

 جائے کیا لئے کے رسائی ممکن لئے کے پروگراموں دوسرے جائزہ کا دورے ہر اندر کے مدت کی مہینے

  گا۔

 

 استثناء:

 کا اس ہے۔ ہوتا پر خدمات والے جانے دیے انجام میں سہولتHealth Novantصرف اطالق کا پالیسی اس

 ہے ہوتا نہیں پر خدمات والے جانے دئے انجام ذریعے کے معالج یا ڈاکٹر آزاد کسی ایسے اطالق

 پیتھالوجسٹ اور ریڈیولوجسٹ اینستھیسیالوجسٹ، میں اس ہے۔ نہیں میں مالزمت کیHealth Novantجو

 ہے۔ نہیں محدود تک ان لیکن ہیں شامل

 

 نگہداشت ضروری طبی دیگر یا میں حال صورت ہنگامی سے ان ہیں اہل کے معاونت مالی جو فرد بھی کوئی

 رقم زیادہ سے اس ہیں جاتے کئے بل جو پر طور عام ہے موجود کوریج بیمہ انکی لئے جنکے لئے کے

 گا۔ جائے لیا نہیں
 

rtoNtC ltcidva hnCsrNH htvaNH tnavoN 

yvCkrvr rCttk siavs 3333 

27103 tr svataS-niosNno 
 

(336) 718-5393 

rtoNtC ltcidva rataanos htvaNH tnavoN 

riCdat ltcidva eiaavit 6915 

27012 tr rataanosS 
 

 ltcidva etCotCsaiaat htvaNH tnavoN

rtoNtC 

yvCkrvr ltcidva etCotCsaiaat 1750 

27284 tr etCotCsaiaatS 
 

hnsiiNva yvCk ltcidva htvaNH tnavoN 

dc hvrNHnCot s 1950 

27103 tr svataS-niosNno 
 



tnavoN lnovoanvF ettntNvoaA nFvno evoagvaA ygmmvuS 
 

 ltcidva eHnavsaiaat htvaNH tnavoN

rtoNtC 

dc nttioiNno dac 207 

27360 tr eHnavsaiaatS 
 

rtoNtC ltcidva dnrvo htvaNH tnavoN 

eat lndksaiaat 612 

28144 tr svaissiCrS 

 ltcidva yCtssrNtCivo htvaNH tnavoN

rtoNtC 

no hvrNHnCot 200 

28204 tr rHvCanNNtS 

(704) 384-0539 

rtoNtC ltcidva lvNNHtrs htvaNH tnavoN 

yvCkrvr enrosHii lvNNHtrs 1500 

28105 tr lvNNHtrsS 
 

 ltcidva hioNtCsaiaat htvaNH tnavoN

rtoNtC 

dc diatvc 10030 

28078 tr hioNtCsaiaatS 
 

 dCNHnitcid rHvCanNNt htvaNH tnavoN

hnsiiNva 

dc dvocnaiH 1901 

28207 tr rHvCanNNtS 
 

rtoNtC ltcidva kCiosridk htvaNH tnavoN 

tN rC hnsiiNva 240 

28422 tr knaiaivS 

 ltcidva niaaiva yCiodt htvaNH tnavoN

rtoNtC 

dc sicatr 8700 

20110 ee lvovssvsS 
 (703) 369-8020 

 

rtoNtC ltcidva hvravCktN htvaNH tnavoN 

kaac htvNHdnNt 15225 

20169 ee hvravCktNS 

  
 


