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  فيئرفيکس کاؤنٹی فائر اينڈ رسکيو ڈپارٹمنٹفيئرفيکس کاؤنٹی فائر اينڈ رسکيو ڈپارٹمنٹ

ا   بلينگ بلينگيمرجنسی امبولنس سروسزيمرجنسی امبولنس سروسزا
  
 

 اپريل 1 کا آغاز  ]تيار کرنے کی بنيادی طريقہ کارتيار کرنے کی بنيادی طريقہ کار) انوائس (  بل[   بلينگ بلينگ کی کیايمرجنسی امبولنس سروسزايمرجنسی امبولنس سروسز فيئرفيکس کاؤنٹی ميں
 کی پاليسی "خدمت کی اوليت"اپنے باشندوں اور مالقاتيوں کے   ٹمنٹرنٹی فائر اينڈ رسکيو ڈپانٹی فائر اينڈ رسکيو ڈپافيئرفيکس کاؤفيئرفيکس کاؤ سے ہوتا ہے۔ 2005

 ، ميڈی کيڈ (Medicare)پر عمل کرتا ہے اور ممکنہ بہترين ہنگامی طبی خدمات فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ميڈی کيئر
(Medicaid) نہيں آمد و رفت کا کوئی خرچ  دوں کو امبولنس سےئرفيکس کاؤنٹی کے باشن يا ديگر طبی بيمہ رکهنے والے في 

   کی ادائيگياں مکمل ادائيگيوں کے طور پر قبول کی جائيں گی۔ انشورنس-برداشت کرنا ہوگا

[ ) انوائس (بل[
رٹمنٹ

 
 

  
 ادائيگی کی صالحيت يا صحت بيمہ کے فقدان کی بنياد پر کاؤنٹی کی امبولنس

و ہنگامی مدد کی جب باشندوں ک سروسز فراہم کرنے سے انکار نہيں کيا جائےگا۔
پر فون کرنا چاہيے۔ آگ بجهانے والے  9 –1–1ضرورت ہوگی تو انهيں بال تکلف 

 فراہم کاران کو، تمام  کےعملے کے لوگوں اور جان بچانے کے ترقی يافتہ طريقے
باشندوں کی حفاظت و بہبود کو يقينی بنانے کے ليے بہترين ممکنہ آالت اور تربيت 

  ديے گئے ہيں۔
  
  

  
 

 
طبی سہولت گاہ کو دی ٹی کے ايک باشندے کی حيثيت سے، کسی کاؤن

گئی ايمرجنسی امبولنس سروس کے ليے آپ کی بيمہ کمپنی، ميڈی 
کيئر يا ميڈی کيڈ سے خرچ وصول کيا جائے گا۔ کاؤنٹی کے ان 
باشندوں کے ليے جو غير بيمہ شدہ ہوں، ڈپارٹمنٹ يہ يقينی بنانے کے 

کی ادائيگی نہ کرسکنے ہ اپنے بل ليے آپ کے ساته تعاون کرےگا ک
کی صورت ميں آپ کو مالی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مالی مشکل 
سے بچنے کا فارم ان باشندوں کو دستياب ہوگا جنهيں اس کی ضرورت 
ہو۔ اگر کسی کو بهی طبی سہولت گاہ تک نہ لے جايا گيا ہو تو فراہم 

ايک بار پهر ياد ےگا۔ کردہ نگہداشت کا کوئی خرچ وصول نہيں کيا جائ
رکهيں کہ کسی کو بهی ادائيگی نہ کر سکنے يا بيمہ نہ ہونے کی وجہ 

   پر فون کرنے ميں ہچکچانا  نہيں چاہيے۔9-1-1سے 
  

  

  اکثر پوچهے جانے والے سواالت
 

 بلينگ کس طرح ہوتی ہے؟
صل کر لی جاتی ہيں۔ فيئر فيکس کاؤنٹی نگہداشت مريض کی فراہمی کے بعد، اکثر اسپتال ميں ہی بيمہ سے متعلق معلومات حا

 سے ابتدائی گوشوارہ حاصل اپنے باشندوں کے ليے ذيلی واجبات اور قابل منہائی رقوم معاف کر دے گی۔ باشندگان بلينگ کمپنی
تيار کی  ہمدر دانہ بلينگ پاليسی اخکر سکتے ہيں۔ کاؤنٹی کے ان باشندوں کے ليے جو غير بيمہ شدہ ہوں، فيئر فيکس کاؤنٹی نے

  ايمرجنسی امبولنس سروس کی بلينگ کے ليے ايک کمپنی کو ٹهيکا ديا ہے۔ ہے۔ فيئر فيکس کمپنی نے بلينگ
 
 

 اگر ميرے پاس صحت بيمہ نہيں ہے، اور ميں اپنا بل نہيں ادا کر سکتا تو ميرے پاس کون سے انتخابات ہيں؟
الے مريض، جن کے پاس صحت بيمہ نہ ہو انہيں ايک ميں کسی طبی سہولت گاہ تک لے جائے جانے وکاؤنٹی امبولنس 

 جس ميں مالی دشواری سے معافی کا فارم بهی شامل ہوگا۔ معافی کا فارم بلينگ ،درخواست برائے معلومات ارسال کی جائے گی
  کمپنی مالی دشواری کی وجہ سے امبولنس سروس کی اجرت معاف کر دے گی۔کمپنی کے پاس جمع کيا جانا چاہيے۔

 




