
 
 

 
    

    
     

 

       
       
       
     
      
       
      
     

              
 

 
 

 
 

                        
                      

        
 

                         
 

                       
           

    
 

                      
     

 
             

   
                        

 
                         

               
 
                       

 
      

 
                      

                    
                       

          
 

                     
                  

                          
   

   
         
     
     

 

 پاليسی کی امداد مالی :  عنوان

سپٹل ہا رججا ٹاؤن جارج ويڈسڈي سينٹ 
نٹرس ميڈيکل اکر نڈ ٔراو وڈسي ڈ سينٹ 
نٹرس يکلڈمي ٹن سآ تهر ان وڈسي ڈ سينٹ
نٹرس يڈيکلم ڈزڈيو سينٹ 
سپٹل ہا ن ش لي بييہ ری وڈسي ڈ سينٹ 
رٹسين ميڈيکل ٹنس آ ساؤته وڈسي ڈ سينٹ 
ٹنآس آف ٹلسپہا رٹہا 
ہاسپٹل رجيکل س وڈسي ڈ سينٹ 

 2013 ،13دسمبر :  تاريخ ثر ٔمو
 2020 ،01نومبر :             تاريخ ثر ٔمو ترميمی

رنرزوگ آف بورڈ ر کيئ تهل يہ ڈيوڈس سينٹ :کرده منظور 8 از 1 صفحہ: 

 يلتشک رک و فريم ايسا يکا پاليسی يہ ے۔ہ کرنا ویپير کی سی يلاپ کی مدد لی ام بہمطلو کی ) r)501 شن کيس وريوني انٹرنل صدمق کا سی لي اپ اس
 لی ام ئےل کے نگہداشت طبی ریورض ورا ہنگامی ) پی ايچ ڈی يس ا ( پارٹنرشپ يئرک يلتهہ ڈزڈيو سينٹ ئےہو تےکر ویپير کی جس ہے ديتی

 گی۔ لے پہچان کو مريضوں ہلا کے معاونت

 :ہيں ئےک داماتقا يلذ مندرجہ نے ) پی يچا ڈی يسا( SDHP ئےل کے بنانے يقينی کو نےہو آگاه رح ط اچهی سے سیيلپا اس کے مريضوں تمام

 مکمل سےا اور واستدرخ کی نت واعم الیم ورا خالصہ، کا پاليسی يںم زبان ساده معلومات، يںم رے با کے سیيلپا کی معاونت مالی 
-http://stdavids.com/patients-visitors/charity ٹسائي يبو کی ) پی يچا ڈی ايس( SDHP داياتہ لئے کے رنے ک

discount-policy.dot ہيں۔ ابدستي پر 

 تی ايعر ديگر ستيابد ورا رعايت دستياب يربغ کے يمےب يںم جس ہے جاتی کی اہمرف تاويزسد يکا کو يضوںمر پر ٹريشنس رج 
1 ( انتخابات Exhibit  ( ہيں۔ تےہو کيے بيان 

 ے۔ ہ بادستي اک ڈ عہذريب پر مقامات کے لت وہس خواسترد کی امداد مالی 

 ہيں۔ کرتے پيش معلومات پر طور واضح ڈزبور سائن لےوا نےدي ہدايات اور لق تعم سے شن م کے ريٹیچي پر اماتمق تمام کے لےاخ د 

 “کا نگبل يںم يزتاوسد اس ے۔ہ جاتی کی فراہم کو يضوںرم يزدستاو يکا والی عنوان کے ” رہنما متعلق سے بل کے الہسپت کے آپ 
 ہے۔ گئی کی بيان بهی معلومات رے با کے اليسیپ کی معاونت مالی ورا کار قہطري

 الصہخکا سیيلپا اس SDHP )ے۔ہ جاتا کيا اہمرف کو يموںتنظ بخش افعنم ير غ مقامی واقع ديکزن کے پتالوںہس ) پی يچا ڈی ايس

 نظام تیلي اہي ر کيئ چيريٹی

 يچا ڈی ايس( SDHP سے ںوالہسپت ) پی يچا ڈی يسا( SDHP ے، يل کے نےدي استورخد ئےل کے يتلہا کی ئرکي ٹیريچ ت۔درخواس
2 ( ہے کرتی تقاضہ کا نےکر مکمل درخواست کی معاونت مالی ) پی Exhibit ( ۔ SDHP )ست اورخ د کی معاونت مالی ) پی ايچ ڈی ايس 
 کہ جيسا ( ڈروين الےو فريق رےيست يےل کے کرنے ہمارف معاونت لیام کو يضرم سیک الےو نےکر نہ يلتعم کی اضےقت کے يلکمت کی

 ے۔ہ سکتی کر تعمالاس توثيق نکارٹک ال سے ) کار قہطري نگسکورا کريڈٹ

 پر درخواست تحريری صہ خال ميں زبان آسان کا پاليسی کی امداد مالی اور ليسی،پا کی امداد مالی درخواست، کی امداد مالی
 ۔)عربی يا رينوک چينی، ساده ويتنامی، نوی، ہسپا ی، انگريز کہ کريں صراحت مہربانی براه ( ہے دستياب سے پتوں ذيل مندرجہ

 طہابر سے خدمات کی نٹ ٔاکاو کے مريض رپ وںنمبر فون ٹيلی يا پر پتوں گئے ديے ميں ذيل آپ تو ہو اردرک مدد کو آپ اگر
 : ہيں سکتے کر

 خدمات کی اکاؤنٹ کے مريض
PO Box 292369 

Nashville, TN 37229-2369 

https://stdavids.com/patients-visitors/charity-discount-policy.dot
https://stdavids.com/patients-visitors/charity-discount-policy.dot


 
 

 
    

    
     

 

       
       
       
     
      
       
      
     

              
 

 
 

    

     

      

     

     

     

     
 

                     
                         

                      
      

 
                      

          
 

                       
       

 
                     

                
  

                      
 

                       
                   

 
                     

     
 

                           
       

 
                    
   

 
                    

                  
                 

 پاليسی کی امداد مالی :  عنوان

سپٹل ہا رججا ٹاؤن جارج ويڈسڈي سينٹ 
نٹرس ميڈيکل اکر نڈ ٔراو وڈسي ڈ سينٹ 
نٹرس يکلڈمي ٹن سآ تهر ان وڈسي ڈ سينٹ
نٹرس يڈيکلم ڈزڈيو سينٹ 
سپٹل ہا ن ش لي بييہ ری وڈسي ڈ سينٹ 
رٹسين ميڈيکل ٹنس آ ساؤته وڈسي ڈ سينٹ 
ٹنآس آف ٹلسپہا رٹہا 
ہاسپٹل رجيکل س وڈسي ڈ سينٹ 

 2013 ،13دسمبر :  تاريخ ثر ٔمو
 2020 ،01نومبر :             تاريخ ثر ٔمو ترميمی

رنرزوگ آف بورڈ ر کيئ تهل يہ ڈيوڈس سينٹ :کرده منظور 8 از 2 صفحہ: 

 ٹلہاسپ ن ٔٹاو جارج 866-396-1025

 آسٹن آف ہاسپٹل ہارٹ 866-291-3547

 سنٹر ميڈيکل آسٹن نارته 866-391-2015

 سنٹر يکلڈمي راک ڈن ٔراو 866-391-2017

 سنٹر يکلڈمي آسٹن ته ٔساو 866-391-2018

 سنٹر يکلڈمي ڈيوڈز سينٹ 866-391-2021

 لہاسپٹ سرجيکل ڈيوڈز سينٹ 855-890-3304

 ديتی اجازت کی نےکر هی ٹکا وماتمعل طابق م کے تقاضوں کے ويزاتادست ورا آمدن ئےگ ديے ميں ذيل اور نيناقو استیري درخواست
 القاتم ہر سے فريق ارد ذمہ يا مريض کہ گی رےک وششک ) پی يچا ڈی يسا( SDHP ميں، صورت کی روں ود اعادی کے پتالہس ے۔ ہ
 عاونم ئین اور درخواست ئین يکا بعد کے نےزرگ ينےہم ارهب تاہم کرے؛ تصديق دوباره کی معلومات کی آمدن ورا ست اورخد پر

 گا۔ ہو ریضرو کرنا حاصل دستاويزات

 نے اپ وه کہ ہے ریرو ض لئے کے يضوں رم لےوا رنےک درخواست کی دادما مالی ساب ح کا افراد کے خاندان قريبی
 کريں۔ قتوثي کی دادعت کی افراد کے نےراگه

 پر اس اور ویبي يا ياںم کے اس مريض، ہوئے تےکر یگنت کی افراد کے انےرهگ کے مريض الغب لغان۔اب
 يں۔رک شامل کو افراد منحصر

 ماں کی يض رم اں،م کی مريض مريض، وئےہ تےکر گنتی کی افراد کے نےراگه کے مريض نابالغ ن۔نابالغا
 ريں۔ ک ملشا کو افراد منحصر پر باپ کے مريض ورا باپ کے مريض افراد، منحصر پر

 ے۔ہ ریضرو نارک اہمرف وماتمعل کی آمدن ساالنہ کی رانےگه اپنے لئے کے مريضوں ساب۔ح کا آمدن

 کے نےال يںم رےزم کے مند ضرورت پر طور طبی يا مالی سے، مطابقت کی پاليسی اس کو، انبالغ بالغان۔
 ے۔ہ دنیمآ وعیممج النہاس کل کی ہرشو يا ویبي کی اس ورا مريض طلبمکا ” آمدنی االنہس“ طالح صا لئے

 کل کی لداو ورا والده کی اس مريض، مراد سے ” آمدن نہالاس “ اصطالح تو ہو غلنابا مريض گرا ن۔نابالغا
 ے۔ہ مراد دنآم نہالاس

 بيان يںم درخواست کی اد دما مالی کو فريق ارد مہذ يا مريض ابقطم کے دستاويزات رکارد کرده ررمق يںم ذيل تصديق۔ کی آمدن
 ے۔ ہ ریرو ض کرانا ديقصت کی آمدن کرده

 سکتی جا ئی ارک تصديق کی آمدن گئی دی يں م درخواست کی اد دما مالی سے قوںي طر ذيل رجہ دنم ت۔زادستاوي درکار
 : ہے

 يہ مگر ہيں شامل ذيل سب ح يںم جن ذريعے، کے فراہمی کی دستاويزات الیم کی ثالث فريق ۔شارےا آمدن
IRS Form-2 نہيں؛ محدود تک ان W )کا تنخواه نٹ؛ م يٹسٹ کا ٹيکس و ائیمک ؛)2- ڈبليو فارم يس ا آر آئی 

 شلسو منٹس؛ٹسٹي نکبي ديق؛تص پر ٹيليفون سے رفط کی جرآ ز؛ رن يٹ ر يکسٹ ادی رانف چيک؛ گيا کرايا جمع



 
 

 
    

    
     

 

       
       
       
     
      
       
      
     

              
 

 
 

               
             

                
  

 
                    

                 
                 

                   
         

 
 
                        

                      
                        

                
 

                      
                       
                     

               
 

                      
                     

                     
                       

 
                         

                      
                     

 
                            

                      
         

 
                        

                    
                      

              
 

 پاليسی کی امداد مالی :  عنوان

سپٹل ہا رججا ٹاؤن جارج ويڈسڈي سينٹ 
نٹرس ميڈيکل اکر نڈ ٔراو وڈسي ڈ سينٹ 
نٹرس يکلڈمي ٹن سآ تهر ان وڈسي ڈ سينٹ
نٹرس يڈيکلم ڈزڈيو سينٹ 
سپٹل ہا ن ش لي بييہ ری وڈسي ڈ سينٹ 
رٹسين ميڈيکل ٹنس آ ساؤته وڈسي ڈ سينٹ 
ٹنآس آف ٹلسپہا رٹہا 
ہاسپٹل رجيکل س وڈسي ڈ سينٹ 

 2013 ،13دسمبر :  تاريخ ثر ٔمو
 2020 ،01نومبر :             تاريخ ثر ٔمو ترميمی

رنرزوگ آف بورڈ ر کيئ تهل يہ ڈيوڈس سينٹ :کرده منظور 8 از 3 صفحہ: 

 فہ يظو تالفی زگاریور بے ٹسز،نو کے ادائيگی کی مہيب ریزگاور بے سيديں،ر کی وںادائيگي یٹورسيکي
 برقی سے ) طريقے کے سکورنگ کريڈٹ يعنی ( وينڈر ثالث فريق يا ،خطوط کے لے فيص کے

 ملحوظ بهی کو الح صورت معاشی کی عالقے رہائشی کے مريض کمپنی پر طور اضافی تصديق۔
 ہے۔ تیرکه

 پروگرام، کے مہاع مفاد کسی جو سے فراہمی کی دستاويزات ايسی ت۔شرک ميں پروگرام کے بہبود عوامی
 ئی آ يولبڈ سٹيمپس؛ فوڈ ؛)AFDC ( سی ڈی يفا اے مفلسين؛ ئےراب ام پروگر کا صحت کا نٹی ٔکاو ڈکيڈ؛يمً مثال
 مماثل گردي لق عتم سے سی فل م يا وگرام؛پر کا بيمے کے صحت کی بچوں ز؛ ڈک ہيلتهی ٹيکساس ؛)WIC ( سی
 گئے يےد پراو تهسا کے درخواست شده يلکمت کی معاونت مالی ہوں۔ کرتی ہرظا نا اٹها ڈهفائ سے امزرگوپر

 ے۔ہ رکارد وتثب کا کتارش ميں امپروگر بهی کسی

جات ثہ ثاا الیم يگرد ) پی يچا ڈی يسا ( SDHP ئےہو کرتے لہفيص کا مدنآ مکمل کی مريض سی ک ار۔ک طريقہ کا تصديق
 ے۔ہ سکتی ال غور يرز هیب صالحيت کی یگادائي کی انند خا اور دنآم خاندانی کی مريض اتهس ته سا کے يوںردا مہذ اور
 اضافی يصلہف کی قسم اس تو ہے اہليت کی گیادائي کی يہبقا کے بل يںم يض رم کہ جائے کيا يصلہف کا بات اس اگر

 رتا۔ ک يںنہ خارج کو نو يصخشت کی اہليت کی یگدائيا کی مريض پر پيشی کی دستاويزات

 ان رود کے اس پہلے، سے واريخت کی خدمات ) پی ايچ ڈی ايس( SDHPر۔خٔمو سے وجہ کی تصديق کی آمدن دیبن ره مز
 يسا ( SDHP جب ان دور کے عمل قیيدصت ے۔ہ سکتا کر غور پر ستوارخ د کی معاونت لیام قتو بهی سیک يںم عدب يا
 يسا ( SDHP عالج کا مريض تو ہو رہا کر اکٹهی وماتمعل وریرض لئے کے رنےک لومعم آمدن کی يضرم ) پی يچا ڈی
 ے۔ہ سکتا جا کيا ادائيگی نجی طورب تحت کے يوںسپالي کی ) پی ايچ ڈی

 نامکمل يا متضاد وماتمعل کرده اہمرف کی مريض ان رود کے کارروائی پر درخواست اگر ت۔معلوما ملمک نا يا متضاد
 سے الےوح کے استطاعت کی یگدائيا کی مريض کی ) پی ايچ ڈی ايس( SDHP بهی طرح کسی پاليسی يہ تو وںہ لومعم

 نےرک معلوم يہ ) پی ايچ ڈی يس ا( SDHP پر طور کے مثال تی۔رک نہيں محدود کو صالحيت کی نےکر نگرانی اضافی
 تهی۔ ئی گ دی کيوں اطالع کی ںواثاث معدوم يا کم تو ہے زياده دنآم کی مريض گرا کہ ہے سکتی کر انتخاب کا

 يےد امداد لی ما گرا ہے۔ سکتی ہو رد ستاو رخ د کی امداد مالی يںم نتيجے کے فراہمی کی وماتمعل غلطومات۔ل مع غلط
 پر جهوٹ ست ادرخو کی امداد مالی کہ جائے چل پتہ کا ثبوت ادیم کوئی کو ) پی يچا ڈی ايسّ ( SDHP بعد کے جانے
 ے۔ہ سکتی جا روکی امداد مالی اور ہے سکتی جا کی ختم حيثيت کی نگہداشت سے ٹیريچي تو تهی مبنی

 ہے شخص ايسا واال يمہب کم يا يمہب غيرب مطلب کا مند ورترض پر طور مالی بندی زمره پر طور کے مند ورت رض پر طور مالی
 اشت د گہن طبی ساته کے ادائيگی رعايتی يا دائيگیا کسی بال کی خدمات گئی ید تحت کے نظام کے اہليت نگہداشتی رعايتی جسے
 و۔ہ گيا ليا کر قبول ئےل کے

 کی ان جب ہے سکتی جا کی يںم ورتص اسی بندی زمره پر طور کے مند ضرورت مالی کی يضوںمر ی۔بند زمره
 کم 200 % سے ہدايات کی غربت کی ٹررجس قیفاو لےوا جانے يےک ڈيٹ اپ ساالنہ کے متحده ہائے ستيار آمدن ساالنہ

 اطالق کا اتدايہ وفاقی کی غربت کرده ڈيٹ اپ ۔”)ہدايات وفاقی کی غربت(“ بہشع کا خدمات انسانی و صحت ہو۔ ابررب يا
 ے۔ ہ وتاہ سے يختار پہلی کی ماه لےہپ لےوا بعد کے اجراء کے ان



 
 

 
    

    
     

 

       
       
       
     
      
       
      
     

              
 

 
 

                           
                         

     
 

                         
                    

                       
                     

 
                        

           
 
                   

                
                  

                  
                   

                    
    

 
                    

                    
                 

                    
                   

               
     

 
                      

                      
                       

                     
                           

                        
             

 
                         

                       
                       

             
 

 پاليسی کی امداد مالی :  عنوان

سپٹل ہا رججا ٹاؤن جارج ويڈسڈي سينٹ 
نٹرس ميڈيکل اکر نڈ ٔراو وڈسي ڈ سينٹ 
نٹرس يکلڈمي ٹن سآ تهر ان وڈسي ڈ سينٹ
نٹرس يڈيکلم ڈزڈيو سينٹ 
سپٹل ہا ن ش لي بييہ ری وڈسي ڈ سينٹ 
رٹسين ميڈيکل ٹنس آ ساؤته وڈسي ڈ سينٹ 
ٹنآس آف ٹلسپہا رٹہا 
ہاسپٹل رجيکل س وڈسي ڈ سينٹ 

 2013 ،13دسمبر :  تاريخ ثر ٔمو
 2020 ،01نومبر :             تاريخ ثر ٔمو ترميمی

رنرزوگ آف بورڈ ر کيئ تهل يہ ڈيوڈس سينٹ :کرده منظور 8 از 4 صفحہ: 

 بل کا الاسپت يا طبی کا جس ہے يض رم ايسا مراد سے مند ورترض سے اظلح بی ط بندی زمره مند ضرورت بطور سے لحاظ طبی
 رنے ک داا بل يہ قب ے اپن وه اور جائے بڑه سے فيصد کرده صراحت کے آمدن نہ الاس کی شخص اس بعد، کے ائيگی اد کی لث ثا يق رف

 ہو۔ رکهتا يں نہ عت طاتسا کی

 کہ ہے وریرض لئے کے نےجا کيے ورغ لئے کے بندی زمره پر ورط کے مند ورترض سے لحاظ طبی جائزه۔ ابتدائی
 ) فيصد 10 ( فيصد دس سے دنآم نہساال کی مريض رقم االدا واجب مےذ کے مريض بعد کے ادائيگی کی ثالث فريق تمام
 صی يخشت بنيادی اس کے زےجائ مريض اگر و۔ہ نہ صالحيت کی ادائيگی کی باقيہ کے بل ميں مريض ورا ہو زياده سے
 سکتی۔ ہو يںنہ دیبن رهمز پر ورط کے مند ورترض سے لحاظ طبی کی اس تو رے ات نہ وراپ پررمعيا

 بنيادی کے مند ورترض سے لحاظ طبی جو ہے سکتا کر قبول کو مريض سےاي ) پی ايچ ڈی ايس( SDHP ليت۔قبو
 :ہو اترتا راپو پر معيار ررمق ميں يلذ ورا يارعم تشخيصی

 (i) کی يضرم کہ ہے ریورض ہو۔ درميان کے % سے 200 500 % کے ہدايات قیفاو کی غربت آمدن ساالنہ
 يںم وںصورت سیي ا ہو۔ کم سے % مگر ہو زياده سے 200 500 % کے ہدايات اقیفو کی غربت آمدن

 سے ہدايات وفاقی کی غربت کی لی او جانے کی ديٹ اپ نہال اس ميں ٹرسجر اقیفو کے متحده رياستہائے
 مالی والی نےجا دی کو يضوںمر ) پی يچ ا ڈی ايس( SDHP کے کر زنہا وم کا آمدنی نہ الاس کی مريض

 تا 40 رعايت ۔”)اتہداي اقیفو کی غربت(“ بہعش کا اتخدم انسانی و حتص ا۔گ رےک يصلہف کا دادما تی اري خ
االدا واجب يہبق بعد کے رعايت خيراتی طالقا کا عايتر شده مہبي غير ے۔ ہ سکتی ہو لفتخم تک فيصد 90
 گا۔ ہو پر رقم

حد کن تباه ريضم والے نٹس اکاو بڑے پر طور معمولی غير س۔مفل سے لحاظ طبی تک حد کن تباه ٔ (ii) 
 ايک سے آمدن کی ان جات ايايبق جب ہيں سکتے ہو اہل کے اہليت کی مفلس سے لحاظ طبی تک

 معقول کی آمدن کی مريض جات بقايا ميں صورتوں ايسی جائيں۔ ڑه ب سے مقدار صدی فی خاص
 حساب کا رقم ضروری لئے کے کرنے کم ہے، تیہو تک فيصد 40 تا 10 جو تک، مقدار صدی فی
 ميں ذيل مہربانی براه گا۔ کرے فيصلہ کا رقم کی معاونت مالی ) پی ايچ ڈی ايس ( SDHP کر لگا

 مزيد ميں بارے کے حساب اس مريض سے جس ديکهيں يکشن س کاکار ہائے طريقہ تصديقی “ ” 
 ں۔ہي سکتے کر حاصل معلومات

1 بعنوان ر۔کا ئےہا يقہ رط صديقیت Exhibit کے صيالتتف ئیگ دی ميں ” يزدستاو کی مات ولعم کی مريض شده مہيب ير غ “ نسلکم 
 کے يضوں رم شده مہبي يرغ تمام ئےل کے نےکر فيصلہ کا اہليت کی معاونت خيراتی يا ميڈيکيڈ ) پی يچا ڈی ايس( SDHP مطابق
 ئےل کے معاونت مالی سے اکڈ کو ضوںيمر بعد کے نےہو کملم وائیکارر کی اس اور ئزےاج کے درخواست گا۔ کرے کام ساته
 لہيصف کا يتلہا ) سی يسا ايس ( نٹرس وسسر شيئرڈ ميں نےلي جائزه کا خواسترد لئے کے وریظمن گی۔ جائے دی اطالع کی اہليت

کی دائيگیا کی مريض رجمين ايسا تهيں۔ ئی گ کی يں ششکو معقول ئےل کے نےرک عينت کا اہليت کہ عينت کا بات اس بشمول گا، رےک
کے نگفنڈ يگر د يا تیموکح کی يضرم يا ہے تاکس کر بهی يش فتت يدزم کی ںواثاثً ثالم ماتولعم موجوده لئے کے رنے ک لومعم اہليت
 ے۔ ہ سکتا کر شتفتي مزيد ئےل کے نےکر لومعم اہليت لئے

 شده مہبي يرغ حصے، يکا کے جات يا اقب بعد کے اطالق کے دادما تی اريخ مريض يا ہو نہ اہل کے دادما تی اريخ مريض کوئی اگر
ستعمال ا قہطري بيک کل بقطا م کے نزيشيگولر سروس يوريون نلٹران گا۔ ہو دار مہ ذ يےل کے ںورعايت اطالق ابلق نا ديگر يا رعايت ُ

 جمع درخواست کو ذيل درجہمن مريض گی۔ ہو نہيں زياده سے وںبل دااال واجب کے مريضوں ےوال مہيب رقم االدا اجب و وئےہ تےکر
 :يں سکتے کر طلب مات ولعم کی کتاب ساب ح اس کے راک



 
 

 
    

    
     

 

       
       
       
     
      
       
      
     

              
 

 
 

           
       

    
 

     
 

                       
 

      
 

                     
                      

                      
                       

                
 

                       
                      

                      
 

 
 
 

 پاليسی کی امداد مالی :  عنوان

سپٹل ہا رججا ٹاؤن جارج ويڈسڈي سينٹ 
نٹرس ميڈيکل اکر نڈ ٔراو وڈسي ڈ سينٹ 
نٹرس يکلڈمي ٹن سآ تهر ان وڈسي ڈ سينٹ
نٹرس يڈيکلم ڈزڈيو سينٹ 
سپٹل ہا ن ش لي بييہ ری وڈسي ڈ سينٹ 
رٹسين ميڈيکل ٹنس آ ساؤته وڈسي ڈ سينٹ 
ٹنآس آف ٹلسپہا رٹہا 
ہاسپٹل رجيکل س وڈسي ڈ سينٹ 

 2013 ،13دسمبر :  تاريخ ثر ٔمو
 2020 ،01نومبر :             تاريخ ثر ٔمو ترميمی

رنرزوگ آف بورڈ ر کيئ تهل يہ ڈيوڈس سينٹ :کرده منظور 8 از 5 صفحہ: 

 خدمات کی نٹاکاؤ کے مريض
PO Box 292369 

Nashville, TN 37229-2369 

 تحفظ کا حقوق

SDHP )رے۔ک نکار ا سے اس يا رے ک محدود امداد مالی پر صوابديد یاپن محض کہ ہے رکهتا حفوظم حق يہ ) پی يچا ڈی ايس 

 ات خدم شده بيمہ غير

3 بطور Exhibit جو ہے ملحق فہرست ايک کی کاران فراہم موجود پر يہاں مکمل بحوالہ اور SDHP ) ايچ ڈی ايس 
3 ہيں۔ سکتے کر فراہم خدمات طبی ديگر يا ہنگامی ميں ہسپتالوں ) پی Exhibit کون کہ ہے کرتا صراحت کی بات اس 
 جو نہگداشت ديگر يا عالج تخبنم نہيں۔ کونسے اور ہيں آتے حتت کے پاليسی کی امداد مالی اس کاران فراہم سے

 تحت کے پاليسی کی معاونت مالی اس کاران فراہم کے ہو نہ ضروری سے لحاظ طبی کس برع کے اس يا ہو نہ ہنگامی
3 لکمنس آتے۔ نہيں Exhibit ے۔ ہ جاتا کيا ڈيٹ اپ پر بنياد ماہانہ 

3لوگ عام کے کرا جمع درخواست تحريری يکا پر تےپ ذيل مندرجہ Exhibit نٹشيپ: ہيں سکتے کر اصلح نقل يکا کی 
PO‐ 2369 سز، و سر اکاؤنٹنگ Box 292369, Nashville, TN  يںم پاليسی کی معاونت مالی کے یيسليٹف يا ؛37229

3 مريض کے۔ کر کال پر نمبر فون ٹيل گئے ديے Exhibit ہيں سکتے کر لوڈ ڈاؤن سے سائٹ ويب اس نقل کی : 
policy.dot -discount-visitors/charity-tdavids.com/patientshttps://s۔ 

https://stdavids.com/patients-visitors/charity-discount-policy.dot


 
 

 
    

    
     

 

       
       
       
     
      
       
      
     

              
 

 
 

  

 پاليسی کی امداد مالی :  عنوان

سپٹل ہا رججا ٹاؤن جارج ويڈسڈي سينٹ 
نٹرس ميڈيکل اکر نڈ ٔراو وڈسي ڈ سينٹ 
نٹرس يکلڈمي ٹن سآ تهر ان وڈسي ڈ سينٹ
نٹرس يڈيکلم ڈزڈيو سينٹ 
سپٹل ہا ن ش لي بييہ ری وڈسي ڈ سينٹ 
رٹسين ميڈيکل ٹنس آ ساؤته وڈسي ڈ سينٹ 
ٹنآس آف ٹلسپہا رٹہا 
ہاسپٹل رجيکل س وڈسي ڈ سينٹ 

 2013 ،13دسمبر :  تاريخ ثر ٔمو
 2020 ،01نومبر :             تاريخ ثر ٔمو ترميمی

رنرزوگ آف بورڈ ر کيئ تهل يہ ڈيوڈس سينٹ :کرده منظور 8 از 6 صفحہ: 
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 پاليسی کی امداد مالی :  عنوان

سپٹل ہا رججا ٹاؤن جارج ويڈسڈي سينٹ 
نٹرس ميڈيکل اکر نڈ ٔراو وڈسي ڈ سينٹ 
نٹرس يکلڈمي ٹن سآ تهر ان وڈسي ڈ سينٹ
نٹرس يڈيکلم ڈزڈيو سينٹ 
سپٹل ہا ن ش لي بييہ ری وڈسي ڈ سينٹ 
رٹسين ميڈيکل ٹنس آ ساؤته وڈسي ڈ سينٹ 
ٹنآس آف ٹلسپہا رٹہا 
ہاسپٹل رجيکل س وڈسي ڈ سينٹ 

 2013 ،13دسمبر :  تاريخ ثر ٔمو
 2020 ،01نومبر :             تاريخ ثر ٔمو ترميمی

رنرزوگ آف بورڈ ر کيئ تهل يہ ڈيوڈس سينٹ :کرده منظور 8 از 7 صفحہ: 
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 پاليسی کی امداد مالی :  عنوان

سپٹل ہا رججا ٹاؤن جارج ويڈسڈي سينٹ 
نٹرس ميڈيکل اکر نڈ ٔراو وڈسي ڈ سينٹ 
نٹرس يکلڈمي ٹن سآ تهر ان وڈسي ڈ سينٹ
نٹرس يڈيکلم ڈزڈيو سينٹ 
سپٹل ہا ن ش لي بييہ ری وڈسي ڈ سينٹ 
رٹسين ميڈيکل ٹنس آ ساؤته وڈسي ڈ سينٹ 
ٹنآس آف ٹلسپہا رٹہا 
ہاسپٹل رجيکل س وڈسي ڈ سينٹ 

 2013 ،13دسمبر :  تاريخ ثر ٔمو
 2020 ،01نومبر :             تاريخ ثر ٔمو ترميمی

رنرزوگ آف بورڈ ر کيئ تهل يہ ڈيوڈس سينٹ :کرده منظور 8 از 8 صفحہ: 
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