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 ") کے فیصد کے بارے میں معلوماتAGBعموما بل شده رقم ("
 

 Potomac Hospital، اور Sentra Hospitals، Sentra Princess Anne Hospitalsمندرجہ ذیل اعداد 
Corporation of Prince William 501ریونیو کوڈ کے سیکشن ، اندرونی)c)(3 میں سے  تمام خیراتی ہسپتال تنظیموں) تحت

فیصد ہنگانی حاالت یا دیگر طبی طور پر ضروری دیکھ بھال  AGBفیصد ہیں۔  یہ  AGBہر ایک کے ہسپتال کے لیے موجوده 
") کے تحت مالی مدد کے اہل FAPکی صورت میں ان افراد کے لیے الگو کیے جائیں گے جو ہسپتال کی مالی امداد کی پالیسی ("

ہیں۔ یہ فیصد اس زیاده سے زیاده رقم کو تعین کرنے کے لیے ایسی دیکھ بھال کی مجموعی قیمت پر الگو کیے جائیں گے جن کے 
 لیے ان دیکھ بھال کی ادائیگی کرنے کے لیے فرد ذاتی طور پر ذمہ دار ہوتا ہے۔ 

AGB دفیص Sentara Albemarle Medical Center, Sentara Leigh Hospital, Sentara Norfolk General 
Hospital، Sentara Northern Virginia Medical Center، Sentara Obici Hospital، Sentara Princess 

Anne Hospital، Sentara Virginia Beach General Hospital، Sentara Williamsburg Regional 
Medical Center ہر ہسپتال کی بنیاد پر  لیے کے اورMedicare  اور ذاتی صحت کے بیمہ کاروں کی جانب سے اس ہسپتال

)، ایجازت دیے تمام دعووں کو تک 2022، 30سے ستمبر  2021، 1اکتوبر مہینے کی مدت پر (اس صورت میں،  12کے لیے 
 ان دعووں کے لیے منسلک مجموعی قیمت سے تقسیم کر کے حساب لگائے جاتے ہیں۔

 فیصد AGB ہسپتال

Sentara Norfolk General Hospital 32% 

Sentara Northern Virginia Medical Center 31% 

Sentara Obici Hospital 29% 

Sentara Princess Anne Hospital 32% 

Sentara Virginia Beach General Hospital 27% 

Sentara Williamsburg Regional Medical Center  27% 

Sentara Albemarle Medical Center 36% 

Sentara Leigh Hospital 29% 

 

 Sentara؛ (ایمبولیڻری سرجری سینڻر) Sentara Port Warwick ASCاور  Sentara Careplex Hospitalکیونکہ 
فیصد کا حساب  AGBفراہم کار معاہدے کے تحت شامل ہیں، ایک  Medicareایک ہی  اور  ؛ اور (ایمبولیڻری سرجری سینڻر)

اور ذاتی  Medicareان تمام دعووں کو ان دعووں کے لیے منسلک مجموعی قیمتوں سے تقسیم کر کے حاصل کیا جاتا ہے جو 
، 30، سے ستمبر 2021، 1اکتوبر مہینے کی مدت میں (اس صورت میں،  12صحت کے بیمہ کاروں کی جانب سے مخصوص 

 ) ہر ہسپتال کے لیے مجموعی طور پر اجازت دیے جاتے ہیں۔2022

 فیصد AGB ہسپتال

Sentara Careplex Hospital  اورSentara Port 
Warwick ASC (ایمبولیڻری سرجری سینڻر) 

29% 

 


