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ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਵਿਵੱੱਤੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਨੀਤੀ
ਲਈ ਲ਼ਾਗੂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨੌ ਰਥ ਈਸਟ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਡੀ / ਿੀ / ਐਵਡਸਨ ਵਗਲਿਰਟ ਹਸਪਤਾਲ,

ਿੇਅਵਰਜ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਤੇ ਿੇ ਰਲੀ ਹਸਪਤਾਲ (“ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ,” “ਹਸਪਤਾਲ”) ਤੇ ਲਾਗੂ ਿਹ਼ਿੰਦ ੁ
ੱੀ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲਾਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਿ਼ਿੰਿੱਤ ਵਕਸੇ ੱੀ ਿਸ਼਼ਿੰਸਥਾ ਨਾਲ ਿਸ਼਼ਿੰਿਿ਼ਿੰਿੱਤ ( ਵਜ ੱੇੱ
ਵਕ ਵ ਭਾਗ ਦੇ ਿੱਜਾਨਾ ਵ ਭਾਗ 501 (ਆਰ) ਦੇ ਵਨਯਮਾਾ ਵ ਚ ਪਵਰਭਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ
ਹੈ ਅਤੇ ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਦਆੁ ਰਾ ਜਾਾ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਦਾਤਾ ( ਇਸ ਪਾਵਲਸੀ ਦੇ ਤਵਹਤ
ਆਉਣ
ੱਾਲੇ ਪਰਦਾਤਾ ੱਾੱਾੱ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਿਅ਼ਿੰਵਤਕਾ ਿਪ਼ਿੰਜ (5) ਦੇਿੱੱੋ )।
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ਵਹ਼ਾਲੇ

ਈ ਐਮ ਟੀ ਏ ਐਲ ਏ: ਵ ਿੱੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਿਭ਼ਿੰਡਾਰ
ਕਰੈਵਡਟ ਅਤੇ ਿਸ਼਼ਿੰਗਰਵਹ ਨੀਤੀ
ਫੈਡਰਲ ਗਰੀਿੀ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ਼, ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਮਿਨੱੁਿੱੱੀ ਸੇ ੱਾ ੱਾੱਾੱ ਦੇ ਿਸ਼਼ਿੰਯੁਕਤ ਰਾਜ
ਵ ਭਾਗ ਆਈ ਆਰ ਐਸ ਨੋਵਟਸ 2015-46 ਅਤੇ 29 ਸੀ ਐਫ ਆਰ .1.501 (ਆਰ) - (4) (6)
ਿਅ਼ਿੰਵਤਕਾ 1: ਚੈਰੀਟੀ ਕੇਅਰ ਲਈ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਰਜੀ
ਿਅ਼ਿੰਵਤਕਾ 2: ਡਾਕਟਰੀ ਿਤ਼ਿੰਗੀ ਲਈ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਰਜੀ
ਿਅ਼ਿੰਵਤਕਾ 3: ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਿਸ਼਼ਿੰਪਤੀ ਦੇ ਥਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਦੇ ਿਅੱਾਰ ਤੇ ਛੂਟ
ਚਾਰਟ ਿਅ਼ਿੰਵਤਕਾ 4: ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਿਲ ਰਾਸ਼ੀ (ਏ.ਜੀ.ਿੀ.)
ਿਅ਼ਿੰਵਤਕਾ 5: ਪਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਵ ਭਾਗ — ਕ ਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਨਾ ਕ ਰ ਤੋਂ
ਿਅ਼ਿੰਵਤਕਾ 6: ਦਸਤਾ ੱੇਜਾਾ ਲਈ ਜਨਤਕ ਪਿਹ਼ਿੰਚੁ

ਉਦੇਸ

ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਰੀਜਾਾ ਦੀ ਦੇਿੱਭਾਲ, ਵ ਵਦਆ, ਿੱੱੋਜ ਅਤੇ ਉਿਤ ਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵ ਿੱੱਚ
ਵਜਨ੍ੱਾੱਾੱ ਦੀ ਅਸੀ ੱਾੱ ਸੇ ੱਾ ਕਰਦੇ ਹਾਾ ਵ ਿੱੱਚ ਵਸਹਤ ਦੀ ਵਿਹਤਰੀ ਦਆੁ ਰਾ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਿੱੱਿੱ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਉਹਨਾਾ ਮਰੀਜਾਾ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਵਪਤ ਹੈ
ਵਜਨ੍ੱਾੱਾੱ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਵਸਹਤ ਦੇਿੱਭਾਲ ਦੀਆਾ ਜਰਰੂ ਤਾਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਿੀਮਾ ਰਵਹਤ,
ਿੀਮਾਯੁ ਕਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਯੋਗ, ਜਾਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਿੱਭਾਲ, ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ,
ਜਾਾ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਰਰੂ ੱੀ ਦੇਿੱਭਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵ ਅਕਤੀਗਤ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਵਥਤੀ
ਦੇ ਿਅੱਾਰ ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸੇ
ੱਾ ਿੱੱੇਤਰ ਲਈ ਲਾਗੂ ਿਸ਼਼ਿੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਾਿਨ਼ਿੰ ੱੂਨਾਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵ ਿੱੱਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਮਰੀਜਾਾ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ੱਾਲੇ ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਪਰਦਾਤਾ ੱਾੱਾੱ
ਤੋਂ ਛੋਟ ੱਾਲੀ ਦੇਿੱਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ੱੇਗੀ। ਮਰੀਜ ਿਇਕ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਵ ਿੱੱਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਵਦਰੜ ਹਨ (ਐਡੀਸਨ ਵਗਲਿਰਟ ਹਸਪਤਾਲ ਸਮੇਤ; ਿਅ਼ਿੰਨਾ
ਜੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ; ਿੇਰੀਜ ਹਸਪਤਾਲ; ਿੈਥ ਇਜਰਾਈਲ ਵਡਕੋਨੈਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ; ਿੈਥ
ਇਜਰਾਈਲ ਵਡਕੋਨੈਸ ਹਸਪਤਾਲ – ਵਮਲਟਨ; ਿੈਥ ਇਜਰਾਈਲ ਡੈ ਕੋਨੈਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੀਡਹੈਮ; ਿੈਥ ਇਜਰਾਈਲ ਵਡਕੋਨੈਸ ਹਸਪਤਾਲ– ਪਲਾਈਮਾਥ; ਿੇ ਰਲੀ ਹਸਪਤਾਲ; ਲਾਹੀ
ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ, ਿਰਵਿ ਼ਿੰ ਗਟਨ; ਲਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ, ਪੀਿੋਡੀ; ਮਾਾਓਟ
ਅਿਰਨ ਹਸਪਤਾਲ;
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ਨ ੱਾੱਾੱ ਿਇ਼ਿੰਗਲੈਂ ਡ ਿੈਪਵਟਸਟ ਹਸਪਤਾਲ; ਅਤੇ ਵ ਨਚੇਸਟਰ ਹਸਪਤਾਲ) ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਯੋਗਤਾ ਅ
ਿੱੱੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਤੋਂ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਿੁ ੱਾਰਾ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਰਰੂ
ਤ ਨਹੀ ੱਾੱਹੋਏਗੀ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਵਹਤ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਾਦੀ ਹੈ ਵਕ
ਮਰੀਜ ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਵਿਨੈ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਲਾਭ ਜਾਾ ਕ ਰੇਜ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾ
ਵ ਿੱੱਚ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਦੇਿੱਭਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਿਿ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀ ੱਾੱਯੋਗਤਾ ਵਨਿਰਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਾ ਤਾਾ ਅਸੀ ੱਾੱਮਰੀਜ ਦੀ ਉਮਰ, ਵਿ ਼ਿੰ ਗ, ਜਾਤ,
ਿੱਰਮ, ਿੱਰਮ, ਅਿਪ਼ਿੰਗਤਾ, ਵਜਨਸੀ ਰਝੁ ੱਾਨ, ਵਿ ਼ਿੰ ਗ ਪਛਾਣ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ ਜਾਾ ਆ ੱਾਸ
ਸਵਥਤੀ ਦੇ ਿਅੱਾਰ ਤੇ ਵ ਤਕਰਾ ਨਹੀ ੱਾੱਕਰਾਾਗੇ।

ਪਵਿਭ਼ਾਸ਼ਾ

ਹੇਠ ਵਿਲੀਆਾ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ੱਾੱਾੱ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹਨ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਨੌਨ ਐਮਰਜਸੈਂ ੱੀ ਸੇ ੱਾ ੱਾੱਾੱ ਦਾ ਰਗੀਕਰਣ ਹੇਠ ਵਿਲੀਆਾ ਆਮ
ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ੱਾੱਾੱ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ੱਾਲੇ ਕਲੀਨੀਅਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਵਦਰੜਤਾ
'ਤੇ ਿਅੱਾਰਤ ਹੈ. ਹੇਠਾਾ ਵਿਦਤੀ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਿੱਭਾਲ ਅਤੇ ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ ਦੀਆਾ
ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ੱਾੱਾੱ ਦੀ ਰਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਆੁ ਰਾ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਿਅੀਨ,
ਆਵਗਆਯੋਗ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਜਰਰੂ ੱੀ ਮਾੜੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਕ ਰੇਜ ਵਨਿਰਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਾ
ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਾਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਵ ਚ ਵਸਹਤ ਸੁਿਰਿਵਆ ਜਾਲ ੱੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਵੱ 'ਤੇ ਿ ਵੱੱਲ ਵੱੱੱ਼ਾਸੀ (ਏ.ਜੀ. ੱੀ.): ਏਜੀਿੀ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਿਸ਼਼ਿੰਕਟਕਾਲੀ ਦੇਿੱਭਾਲ,
ਅਰਜੈਂਟ ਕਅੇ ਰ, ਜਾਾ ਉਹਨਾਾ ਵ ਅਕਤੀਆਾ ਲਈ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਰਰੂ ੱੀ ਦੇਿੱਭਾਲ
ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਾਦੀ ਰਕਮ ਜੋਂ ਪਵਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਦਾ ਹੈ ਵਜਨ੍ੱਾੱਾੱ
ਕੋਲ ਅਵਜਹੀ ਦੇਿੱਭਾਲ ਦਾ ਿੀਮਾ ਿਹ਼ਿੰਦ ੁ ੱਾ ਹੈ। ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਇਸਦੀ ਏ ਜੀ ਿੀ ਪਰਤੀਸ਼ਤਤਾ
ਵਨਿਰਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ 29 ਸੀਐਫਆਰ § 1.501 (ਆਰ) -5 (ਿੀ) (3) ਵ ਿੱੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ
"ਲੁ ਿੱੱਕ-ਿੈਕ" ਵ ਿੱੱੀ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਏ.ਜੀ.ਿੀ ਪਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦਾ ਿਸ਼਼ਿੰਚਾਲਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ
ਦੇਿੱਭਾਲ, ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਰਰੂ ੱੀ ਦੇਿੱਭਾਲ ਲਈ ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵ ਆਾ ਦੀ ਰਕਮ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ੱਿੱੱ਼ਿੰਡ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਾਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਵਨਜੀ ਿੀਮਾਕਰਤਾ
ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਅੇ ਰ ਫੀਸ-ਫਾਰ-ਸਰਵ ਸ ਦਆੁ ਰਾ ਵਪਛਲੇ ਵ ਿੱੱਤੀ ਰ੍ੱੇ (ਅਕਤੂ ਿਰ) ਦੌਰਾਨ
ਮਨਜੂਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ (ਅਕਤੂ ਿਰ 1 - ਸਿਤ਼ਿੰਿਰ 30) (ਦਾਅਵ ਆਾ ਲਈ ਿਸ਼਼ਿੰਿਿ਼ਿੰਿਵਤ ਕੁਿੱੱਲ
ਚਾਰਜਜਜਸ ਦੇ ਜੋੜ ਦਆੁ ਰਾ)। ਏ.ਜੀ.ਿੀ ਵਫਰ ਮਰੀਜ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਦੇਿੱਭਾਲ ਲਈ
ਕੁਿੱੱਲ ਿੱਰਚੇ ਦੇ ਵ ਿਰਿੱੱੁ ਏ.ਜੀ.ਿੀ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਵਨਿਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਾਦੀ
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ਹੈ। ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਵਸਰਫ ਇਕੋ ਏ.ਜੀ.ਿੀ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੱੱਿੱੱੋ
ਿੱੱਿੱਰੀਆਾ ਵਕਸਮਾਾ ਦੀ ਦੇਿੱਭਾਲ ਲਈ ਇਕ ਿੱੱਿੱਰੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਨਹੀ ੱਾੱਕਰਦਾ।
ਏ.ਜੀ.ਿੀ ਦੀ ਪਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਪਛਲੇ ਵ ਿੱੱਤੀ ਰ੍ੱੇ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ 45 ੱੇੱ ਵਦਨ
ਪਰਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਹਸਾਿ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਵ ਿੱੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਿਅ਼ਿੰਤ ਤੋਂ ਿਾਅਦ 120 ੱੇੱ
ਵਦਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਵਹਤ ਇਕ ਵ ਅਕਤੀ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ
ਯੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਿਪਕੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਿਾਅਦ, ਅਵਜਹੇ ਵ ਅਕਤੀ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਿੱਭਾਲ, ਅਰਜੈਂਟ
ਕੇਅਰ, ਜਾਾ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਰਰੂ ੱੀ ਦੇਿੱਭਾਲ ਲਈ ਏ ਜੀ ਿੀ ਤੋਂ ਿੱੱਿੱ ਨਹੀ
ੱਾੱਵਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਿੱੱੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਅ਼ਿੰਵਤਕਾ ਚਾਰ (4) ਦੇਿੱੱੋ।
ਵਿਜੀ ਦੀ ਿਮਆਦ: ਉਹ ਅਰਸਾ ਵਜਸਵ ਿੱੱਚ ਅਰਜੀਆਾ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂਸ ੱੀਕਾਵਰਆ ਜਾ
ੱੇਗਾਅਤੇ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਾਰ ੱਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਅਰਜੀ ਦੀ ਵਮਆਦ ਉਸ
ਤਾਰੀਿੱ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਿਹ਼ਿੰਦ ੁ ੱੀ ਹੈ ਜੋ ਵਡਸਚਾਰਜ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਪਵਹਲਾਾ ਵਿਵਿ ਼ਿੰ ਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ
240 ੱੇ ਵਦਨ ਿਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਿਹ਼ਿੰਦ ੁ ੱੀ ਹੈ।
ਸੰਪਤੀ: ਹੇਠ ਵਿਦਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
● ਿਚਤ ਿੱੱਾਤੇ
● ਚੈਿੱੱਵਿਕ਼ਿੰਗ ਿੱੱਾਤੇ
● ਵਸਹਤ ਿਚਤ ਿੱੱਾਤੇ (ਐਚ ਐਸ ਏ) *
● ਵਸਹਤ ਮੁਆ ਜੇ ਦੇ ਪਰਿਿ਼ਿੰਿੱ (ਐਚ ਆਰ ਏ) *
● ਲਚਕਦਾਰ ਿੱਰਚ ਿੱੱਾਤੇ (ਐਫ ਐਸ ਏ) *
*ਜੇ ਵਕਸੇ ਮਰੀਜ / ਗਾਿਰ਼ਿੰਟਰ ਕੋਲ ਐਚ ਐਸ ਏ, ਐਚ ਆਰ ਏ, ਐਫ ਐਸ ਏ ਜਾਾ ਸਮਾਨ ਿ ਼ਿੰਡ
ਪਵਰ ੱਾਰਕ ਡਾਕਟਰੀ ਿੱਰਵਚਆਾ ਲਈ ਵਨਿਰਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਦਾ ਹੈ, ਤਾਾ ਅਵਜਹੀ ਵ ਅਕਤੀ
ਇਸ ਪਾਵਲਸੀ ਦੇ ਿਅੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀ ੱਾੱਿਹ਼ਿੰਦ ੁ ੱਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਵਜਹੀਆਾ
ਜਾਇਦਾਦਾਾ ਿੱਤਮ ਨਹੀ ੱਾੱਹੋ ਜਾਾਦੀਆਾ।
ਦ਼ਾਨ ਦੇਖਭ਼ਾਲ: ਐਿਫ ਪੀ ਐਲ ਦੇ 400% ਜਾਾ ਇਸਤੋਂ ਿਘਟ ਸਾਲਾਨਾ ਪਵਰ ੱਾਰਕ ਆਮਦਨੀ
ੱਾਲੇ ਮਰੀਜ, ਜਾਾ ਉਹਨਾਾ ਦੇ ਗਿਰ਼ਿੰਟਰ, ਜੋ ਇਸ ਪਾਵਲਸੀ ਵ ਿੱੱਚ ਵਨਿਰਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ
ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਿਦ਼ਿੰਡਾਾ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਦਆੁ ਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਯੋਗ ਡਾਕਟਰੀ
ਸੇ ੱਾ ੱਾੱਾੱ ਲਈ ਮਰੀਜ ਵਿ ਼ਿੰਮੇ ੱਾਰ ਿਸ਼਼ਿੰਤੁਲਨ ਦਾ 100% ਛੋਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
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ਚੋਵ ੀ ੱੀੱਸੇਵੱੱੱ਼ਾ: ਿਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਸੇ ੱਾ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਅਰ, ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ, ਜਾਾ ਹੋਰ
ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਰਰੂ ੱੀ ਦੇਿੱਭਾਲ (ਵਜ ੱੇੱ ਹੇਠਾਾ ਪਰਭਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ) ਦੇ ਯੋਗ
ਨਹੀ ੱਾੱਹੈ।
ਐਵਮਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭ਼ਾਲ: ਵਕਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਵਥਤੀ ਦੇ ਮੁਲਾਾਕਣ, ਤਿਸ਼ੀਸ ਅਤੇ / ਜਾਾ
ਇਲਾਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਦਤੀਆਾ ਜਾਾਦੀਆਾ ਚੀਜਾਾ ਜਾਾ ਸੇ ੱਾ ੱਾੱਾੱ।
ਐਵਮਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਵਿਤੀ: ਵਜ ੱੇੱ ਵਕ ਸਮਾਵਜਕ ਸੁਿਰਿਵਆ ਐਕਟ (42 ਯੂ .ਐਿਸ. ਸੀ.
1395 ਡੀ ਡੀ) ਦੀ ਿੱੱਾਰਾ 1867 ਵ ਚ ਪਵਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਸ਼ਿਦ “ਐਮਰਜੈਂਸੀ
ਮੈਡੀਕਲ ਿਕਡ
਼ਿੰ ੀਸ਼ਨ” ਦਾ ਮਤਲਿ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਵਥਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵ ਚ ਕਾਫੀ
ਿ ਼ਿੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਿ ਼ਿੰਭੀਰ ਿਲਛਣਾਾ ਦਆੁ ਰਾ ਪਰਗਟ ਿਹ਼ਿੰਦ ੁ ੱੀ ਹੈ ਵਜ ੱੇੱ ਵਕ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਿੱਭਾਲ
ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:
1. ਵ ਅਕਤੀ ਦੀ ਵਸਹਤ (ਜਾਾ, ਗਰਭ ਤੀ ਔਰਤ ਦੇ ਿਸ਼਼ਿੰਿਿ਼ਿੰਿੱ ਵ ਚ, ਔਰਤਾ ਜਾਾ
ਉਸਦੇ ਅਣਿ ਼ਿੰਮੇ ਿਿਚੇ ਦੀ ਵਸਹਤ) ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਿ ਼ਿੰਭੀਰ ਿੱਤਰੇ ਵ ਚ ਪਾਉਣਾ;
2. ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਜਾਾ ਲਈ ਿ ਼ਿੰਭੀਰ ਕਮਜੋਰੀ;
3. ਵਕਸੇ ੱੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਅ਼ਿੰਗ ਜਾਾ ਵਿਹਸੇ ਦੀ ਿ ਼ਿੰਭੀਰ ਨਪੁਿੱੱ਼ਿੰਸਕਤਾ; ਜਾਾ
4. ਗਰਭ ਤੀ ਔਰਤ ਦੇ ਸਵਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜਸਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਸੁਿੱੱ਼ਿੰਗੜਾਅ ਹੋ ਵਰਹਾ
ਹੈ:
a. ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵ ਿੱੱਚ ਸੁਿਰਿਵਅਤ ਟਰਾਾਸਫਰ
ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਪਰਭਾ ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਹਤੁ ਿਘਟ ਸਮਾਾ ਹੈ; ਅਤੇ
b. ਇਹ ਤਿਾਦਲਾ ਔਰਤ ਜਾਾ ਅਣਿ ਼ਿੰਮੇ ਿਿਚੇ ਦੀ ਵਸਹਤ ਜਾਾ ਸੁਿਰਿਵਆ ਲਈ
ਿੱਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਵਿਵੱੱੱ਼ਾਵੱ: ਵਜ ੱੇੱ ਵਕ ਿਸ਼਼ਿੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਫਤਰ ਦਆੁ ਰਾ ਪਵਰਭਾਸ਼ਤ
ਕੀਤਾ ਵਗਆ
ਹੈ, ਦੋ ਜਾਾ ਦੋ ਤੋਂ ਿੱੱਿੱ ਲੋ ਕਾਾ ਦਾ ਸਮੂਹ ਜੋ ਇਿਕਠੇ ਰਵਿਹ਼ਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਜਨਮ, ਵ ਆਹ ਜਾਾ
ਗੋਦ ਲੈ ਣ ਦਆੁ ਰਾ ਿਸ਼਼ਿੰਿਿ਼ਿੰਿਵਤ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਵਰਟਰਨ ਤੇ
ਵਨਰਭਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅ ੱਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾ ਿਅਦ
਼ਿੰ ਰਨੂ ੱੀ ਮਾਲ ਸੇ ੱਾ ਵਨਯਮਾਾ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ,
ਇਸ ਨੀਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਵਨਿਰਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਹ ਿਇਕ ਵਨਰਭਰ ਿਮ਼ਿੰਵਨਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਪਵਿਵੱੱੱ਼ਾਵੱਕ ਆਮਦਨੀ: ਵਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਪਵਰ ੱਾਰਕ ਆਮਦਨੀ ਇਕੋ ਪਵਰ ੱਾਰ ਵ ਚ
ਰਵਿਹ਼ਿੰਦੇ ਪਵਰ ੱਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਾਲਗ ਮੈਂਿਰਾਾ ਦੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜਾ ਿਸ਼਼ਿੰਘੀ
ਟੈਕਸ ਵਰਟਰਨ ਵ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿਘਟ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰੀਜਾਾ ਲਈ, ਪਵਰ ੱਾਰਕ
ਆਮਦਨੀ ਵ ਿੱੱਚ ਮਾਵਪਆਾ, ਜਾਾ ਮਾਵਪਆਾ, ਅਤੇ / ਜਾਾ ਮਤਰੇਏ ਮਾਾ-ਵਪਓ, ਜਾਾ ਦੇਿੱਭਾਲ
ਕਰਨ ੱਾਲੇ ਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਿਹ਼ਿੰਦ ੁ ੱੇ ਹਨ। ਫੈਡਰਲ ਗਰੀਿੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਦੀ ਗਣਨਾ
ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਵਰ ੱਾਰਕ ਆਮਦਨ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਊਰੋ ਦੀ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ
ਵਨਿਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਾਦੀ ਹੈ:
1. ਕਮਾਈ, ਿੇਰਜੁ ਗਾਰੀ ਮੁਆ ਜਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਾ ਦਾ ਮੁਆ ਜਾ, ਸਮਾਵਜਕ
ਸੁਿਰਿਵਆ, ਪੂਰਕ ਸੁਿਰਿਵਆ ਆਮਦਨੀ, ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਿਜੁਰਗਾਾ
ਦੀਆਾ ਅਦਾਇਗੀਆਾ, ਿਚੇ ਹੋਏ ਲਾਭ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਾ ਵਰਟਾਇਰਮੈਂਟ
ਆਮਦਨੀ, ਵ ਆਜ, ਲਾਭਿਅਸ਼
਼ਿੰ , ਵਕਰਾਏ, ਰਾਇਲਟੀ, ਜਾਇਦਾਦ, ਟਿਰਸਟ,
ਵ ਵਦਅਕ ਜੀਵਫਆਾ, ਗੁ ਜਾਰਾ ਿਭ਼ਿੰਡਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਤੇ ਿਿਚੇ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ
2. ਨਾਨਕੈਸ਼ ਲਾਭ (ਵਜ ੱੇੱ ਫਡੂ ਸਟਪੈਂ ਅਤੇ ਹਾਉਵਿਸ਼਼ਿੰਗ ਸਿਵਸਡੀਆਾ) ਨਹੀ
ੱਾੱਵਗਣਦੇ
3. ਟੈਕਸ (ਕੁਲ) ਦੇ ਿਅੱਾਰ ਤੇ ਪਵਹਲਾਾ ਵਨਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਦਾ ਹੈ
4. ਇਹ ਪੂਿੱੱ਼ਿੰਜੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁ ਕਸਾਨ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਿਾਹਰ ਿਕਡਦਾ ਹੈ
ਸੰਘੀ ਵਗੀ ੱੀ ਦ਼ਾ ਵਪਵਿ: ਫੈਡਰਲ ਗਰੀਿੀ ਲੈ ਲ (ਐਿਫ ਪੀ ਐਲ) ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਰਤੋਂ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਵਰ ੱਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਅਨੁ ਸਾਰ ਿੱੱਿੱਰਾ ਿਹ਼ਿੰਦ ੁ ੱਾ ਹੈ ਇਹ ਵਨਿਰਾਰਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ਿਸ਼਼ਿੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵ ਚ ਗਰੀਿੀ ਵਕਸਦੀ ਹੈ। ਿਸ਼਼ਿੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਕੋਡ ਦੇ ਵਸਰਲੇ ਿੱ
42 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 9902 ਦੇ ਉਪ-ਿੱੱਾਰਾ (2) ਦੇ ਅਿਵਕਾਰ ਿਅੀਨ, ਿਸ਼਼ਿੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਹਤ ਅਤੇ
ਮਿਨੱੁਿੱੱੀ ਸੇ ੱਾ ੱਾੱਾੱ ਵ ਭਾਗ ਦਆੁ ਰਾ ਿਸ਼਼ਿੰਘੀ ਰਵਜਸਟਰ ਵ ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ
ਅਪਡੇ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਾਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਐਿਫ ਪੀ ਐਲ ਦੇ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾ ਦਾ ਹ ੱਾਲਾ
https://aspe.hhs.gov/poverty-%20guidelines 'ਤੇ ਵਿਦਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਵੱੱਤੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ: ਸਹਾਇਤਾ, ਚੈਵਰਟੀ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਿਤ਼ਿੰਗੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ੱਾਲੇ ,
ਯੋਗ ਮਰੀਜਾਾ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਾਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ ਆਰਵਥਕ ਿਤ਼ਿੰਗੀ ਦਾ ਅਨੁ ਭ ਕਰਨਗੇ,
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਿੱਭਾਲ, ਦੇਿੱਭਾਲ, ਜਾਾ ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਦਆੁ ਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਰ
ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਰਰੂ ੱੀ ਦੇਿੱਭਾਲ ਲਈ ਵ ਿੱੱਤੀ ਵਿ ਼ਿੰਮੇ ੱਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ।
ਵਗੰਵਿ: ਮਰੀਜ ਤੋਂ ਇਲਾ ੱਾ ਕੋਈ ਵ ਅਕਤੀ ਜੋ ਮਰੀਜ ਦੇ ਵਿਿਲ ਲਈ ਵਿ ਼ਿੰਮੇ ੱਾਰ ਹੈ।
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ਕ ਵੱੱਲ ਵਖਚੇ: ਮਾਲੀਆ ਤੋਂ ਕਟੌਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਮਰੀਜਾਾ ਦੀ ਦੇਿੱਭਾਲਸੇ ਾ
ੱਾੱਾੱ ਦੇ ਪਰਿਿ਼ਿੰਿੱ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਥਾਵਪਤ ਰੇਟ 'ਤੇ ਕੁਲ ਿੱਰਚੇ।
ੱੇਵਘ: ਵਜ ੱੇੱ ਵਕ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਆੁ ਰਾ ਪਵਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਚ ਯੂ
ਡੀ ਦਆੁ ਰਾ ਫੈਡਰਲ ਰਵਜਸਟਰ ਵ ਿੱੱਚ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ: “ਿਇਕ ਵ ਅਕਤੀ ਜਾਾ
ਪਵਰ ੱਾਰ ਵਜਸ ਕੋਲ ਿਇਕ ਵਨਸ਼ਚਤ, ਵਨਯਮਤ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਿਹਦ
਼ਿੰ ੁ ੱੀ
ਹੈ, ਭਾ ਵ ਅਕਤੀ ਜਾਾ ਪਵਰ ੱਾਰ ਦਾ ਿਇਕ ਰਾਤ ਦਾ ਪਰਾਇਮਰੀ ਵਨ ੱਾਸ ਿਹ਼ਿੰਦ ੁ ੱਾ ਹੈ ਜੋ ਿਇਕ
ਜਨਤਕ ਜਾਾ ਵਨਜੀ ਜਗ੍ੱਾ ਹੈ ਜੋ ਮਿਨੱੁਿੱੱੀ ਵਨ ੱਾਸ ਲਈ ਨਹੀ ੱਾੱਹੈ ਜਾਾ ਜਨਤਕ ਜਾਾ
ਵਨਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿਚਲਣ ੱਾਲੀ ਸ਼ਰਨ ਵ ਿੱੱਚ ਰਵਹ ਵਰਹਾ ਹੈ ਵਜਸਦਾ ਪਰਿਿ਼ਿੰਿੱਨ ਕੀਤਾ
ਵਗਆ ਹੈ ਅਸਥਾਈ ਰਵਹਣ ਦੇ ਪਰਿਿ਼ਿੰਿੱ। ਇਸ ਸ਼ਰੇਣੀ ਵ ਿੱੱਚ ਉਹ ਵ ਅਕਤੀ ੱੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ ਜੋ ਵਕਸੇ ਿਸ਼਼ਿੰਸਥਾ ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਜਥੇ ਉਹ 90 ਵਦਨਾਾ ਜਾਾ ਇਸਤੋਂ ਿਘਟ ਸਮੇਂ
ਲਈ ਵਰਹਾ ਸੀ ਜੋ ਵਕਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਨਾਹ ਵ ਿੱੱਚ ਰਵਹ ਵਗਆ ਸੀ ਜਾਾ ਿਸ਼਼ਿੰਸਥਾ ਵ ਿੱੱਚ
ਦਾਿੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾ ਮਿਨੱੁਿੱੱੀ ਵਨ ੱਾਸ ਲਈ ਜਗ੍ੱਾ ਨਹੀ ੱਾੱਸੀ। ”
ਇਨ-ਵਨੱੈਵਿਵੱਕ: ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਵਹਯੋਗੀ ਵਿਮਤਰਤਾ ਦੀ ਿੀਮਾ ਿਕ਼ਿੰਪਨੀ ਨਾਲ
ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਾ ਦਰਾਾ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ: ਯੋਗ ਮਰੀਜਾਾ ਲਈ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਾਦੀ ਹੈ ਵਜਨਾਾ੍ ਦੇ
ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਿਲ ਉਨ੍ੱਾੱਾੱ ਦੀ ਪਵਰ ੱਾਰਕ ਆਮਦਨੀ ਦੇ 25% ਤੋਂ ਿੱੱਿੱ ਜਾਾ ਇਸ ਦੇ
ਿਰਾਿਰ ਿਹ਼ਿੰਦ ੁ ੱੇ ਹਨ.
ਡ਼ਾਕਵਿੀ ਤੌਵੱ 'ਤੇ ਵਜਵੱੱੂ ੱੀ ਦੇਖਭ਼ਾਲ: ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਰਰੂ ੱੀ ਚੀਜਾਾ ਜਾਾ ਸੇ ੱਾ ੱਾੱਾੱ,
ਵਜ ੱੇੱ ਵਕ ਮੁਆਇਨਾ, ਤਿਸ਼ੀਸ, ਅਤੇ / ਜਾਾ ਵਕਸੇ ਿਸਟ ਜਾਾ ਵਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮੁਆਇਨੇ ,
ਤਿਸ਼ੀਸ ਅਤੇ / ਜਾਾ ਇਲਾਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਾ ਜਾਾਦੀਆਾ ਮਰੀਜਾਾ ਜਾਾ ਿਾਹਰੀ
ਮਰੀਜਾਾ ਦੀ ਵਸਹਤ ਿਸ਼਼ਿੰਭਾਲ ਸੇ ੱਾ ੱਾੱਾੱ ਕਲੀਵਨਕਲ ਮਾਪਿਦ਼ਿੰਡਾਾ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾ
ੱਾ, ਅਵਜਹੀਆਾ ਚੀਜਾਾ ਜਾਾ ਸੇ ੱਾ ੱਾੱਾੱ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਫੀਸ-ਫਾਰ-ਸਰਵ ਸ, ਪਰਾਈ
ੱੇਟ ਹੈਲਥ ਿਇ਼ਿੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਾਾ ਹੋਰ ਤੀਜੀ ਿਵਰ ਿੀਮਾ ਦਆੁ ਰਾ ਕ ਰ ਕੀਤੀਆਾ ਗਈਆਾ ਿਹ਼ਿੰਦ ੁ ੱੀਆਾ
ਹਨ।

ਨੌ ਰਥਈਸਟ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਪੇਜ 8
ਅਗਸਤ 2020 ਵ ਚ ਸੋਿਵਆ ਵਗਆ

ਮੈਡੀਕੇਵਿ ਫੀਸ-ਲਈ-ਸੇਵੱੱੱ਼ਾ: ਵਸਹਤ ਿੀਮਾ ਸਮਾਵਜਕ ਸੁਿਰਿਵਆ ਐਕਟ (42 USC
1395c1395w-5) ਦੇ XVIII ਵਸਰਲੇ ਿੱ ਦੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਭਾਗ A ਅਤੇ ਭਾਗ B ਦੇ ਿਅੀਨ ਪੇਸ਼
ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।
ਵਨੱੈਵਿਵੱਕ ਤੋਂ ੱੱ਼ਾਵਹ: ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਿਸ਼਼ਿੰਿਿ਼ਿੰਿੱਤ ਮਰੀਜਾਾ ਦੀ ਿੀਮਾ ਕਿਪ਼ਿੰ
ਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਾ ਦਰਾਾ 'ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀ ੱਾੱਕੀਤਾ ਜਾਾਦਾ ਹੈ,
ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਮਰੀਜ ਦੀ ਵਿ ਼ਿੰਮੇ ੱਾਰੀ ਿੱੱੇਰੇ ਿਹ਼ਿੰਦ ੁ ੱੀ ਹੈ।
ਭ ਗਤ਼ਾਨ ਯੋਜਨ਼ਾ: ਿਇਕ ਭੁ ਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਵਜਸ ਵ ਿੱੱਚ ਜਾਾ ਤਾਾ ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ, ਜਾਾ ਿਇਕ
ਤੀਜੀ ਿਵਰ ਵ ਕਰੇਤਾ ਜੋ ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਦੀ ਨੁ ਮਾਿਇ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਵਿਕ ਫੀਸਾਾ ਤੋਂ ਿਾਹਰ
ਮਰੀਜ / ਗਿਰ਼ਿੰਟਰ ਦਆੁ ਰਾ ਸਵਹਮਤ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਮਰੀਜ ਦੇ ਵ ਿੱੱਤੀ ਹਾਲਤਾਾ,
ਿਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ੱੀ ਪੁਰਾਣੇ ਭੁਗਤਾਨ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਿਵਆਨ ਵ ਿੱੱਚ ਿਰਿੱੱੇਗੀ।
ਿਨ ਮ਼ਾਨ ਯੋਗਤ਼ਾ: ਕੁਝ ਸਵਥਤੀਆਾ ਵ ਿੱੱਚ, ਿੀਮਾ ਰਵਹਤ ਮਰੀਜਾਾ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਵ ਿੱੱਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਿਮ਼ਿੰਵਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਿੱਨਾਾ ਅਨੁ ਸਾਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ
ਪਰੋਗਰਾਮਾਾ ਜਾਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਾ ਵ ਿੱੱਚ ਦਾਿੱਲੇ ਦੇਿਅੱਾਰ ਤੇ, ਜੋਮਰੀਜ ਦਆੁ ਰਾ
ਵਿਸਿੱੱੇ ਤੌਰ ਤੇਮੁਿਹਈਆ ਨਹੀ ੱਾੱਕੀਤੇ ਜਾਾਦੇ, ਵ ਿੱੱਤੀ ਜਰਰੂ ਤ ਦਾ ਵ ਅਕਤੀਗਤ
ਮੁਲਾਾਕਣ ਕਰਨ ਲਈ.
ਪਰ਼ਾਵਈੇਿ ਿਸਹਤ ੱੀਮ਼ਾ ਵਕਨ ਵੱੱੱ਼ਾਲ਼ਾ: ਕੋਈ ੱੀ ਿਸ਼਼ਿੰਸਥਾ ਜੋ ਇਕਾਈ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨਹੀ
ੱਾੱਹੈ ਜੋ ਵਸਹਤ ਿੀਮੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਵ ਚ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਿਸ਼਼ਿੰਸਥਾ ੱਾੱਾੱ ੱੀ
ਹਨ ਜੋ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਐਡ ੱਾੱਾੱਟੇਜ ਿਅੀਨ ਵਸਹਤ ਿੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਰਿਿ਼ਿੰਿੱਨ ਕਰਦੀਆਾ
ਹਨ।
ਯੋਗਤ਼ਾ ਦੀ ਿਮਆਦ: ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਵਨਸ਼ਚਤ ਵਿਨੈਕਾਰਾਾ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ
ਪਰ ੱਾਨਗੀ ਦੀ ਵਮਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਵਨਆਾ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਦਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵ ਿੱੱਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ੱਾਲੇ ਮਰੀਜ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਕ ਛੇ (6)
ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਵਮਆਦ ਦੇ ਿਅ਼ਿੰਤ ਵ ਚ ਉਨ੍ੱਾੱਾੱ ਦੀ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਵਥਤੀ ਵ ਚ ਕੋਈ
ਤਿਦੀਲੀ ਨਹੀ ੱਾੱਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਾ ਜੋ ਹੋਰ ਛੇ (6) ਮਹੀਵਨਆਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਿੱੱਾਈ ਜਾ
ਸਕੇ।
ੱੀਮ਼ਾ ਵੱਿਹਤ ਵਮੀਜ: ਿਇਕ ਪਰਾਈ ੱੇਟ ਹੈਲਥ ਿੀਮਾਕਰਤਾ, ਿਇਕ ERISA ਿੀਮਾਕਰਤਾ,
ਿਇਕ ਫੈਡਰਲ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪਰੋਗਰਾਮ (ਵਿਨਾਾ ਵਕਸੇ ਸੀਮਾ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਫੀਸ-ਫਾਰ-ਸਰਵ ਸ,
ਮੈਡੀਕੇਡ, ਐਸ.ਸੀ.ਐਚ.ਆਈ.ਪੀ, ਅਤੇ ਚਾਮਪਸ ਸਮੇਤ), ਕਰਮਚਾਰੀਆਾ ਦਾ ਮੁਆ ਜਾ, ਜਾਾ ਹੋਰ
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ਤੀਜੀ ਿਵਰ ਦਆੁ ਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਤੀਜੀ-ਿਵਰ ਦੀ ਕ ਰੇਜ ੱਾਲਾ ਿਇਕ ਮਰੀਜ ਸਹਾਇਤਾ ਮਰੀਜ
ਦੇ ਵਸਹਤ ਦੇਿੱਭਾਲ ਦੇ ਿੱਰਵਚਆਾ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਿਿ ਹੈ।
ਿੰਵਡਵਸੋਵੱਡ ਵਮੀਜ: ਵਨਜੀ ਜਾਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕ ਰੇਜ ੱਾਲਾ ਕੋਈ ੱੀ ਵ ਅਕਤੀ ਵਜਸ ਲਈ
ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਦਆੁ ਰਾ ਵਿਦਤੀਆਾ ਜਾਾਦੀਆਾ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇ ੱਾ ੱਾੱਾੱ ਲਈ ਿੱਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰੀ
ਤਰ੍ੱਾੱਾੱ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ੱਾੱਾੱ ਵ ਿੱੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗਾ।
ਿਖਆਲ: ਅਚਾਨਕ ਵਕਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਵਥਤੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਵਕਸੇ ਿ ਭ
਼ਿੰ ੀਰ
ਹਸਪਤਾਲ ਵ ਚ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਰਰੂ ੱੀ ਦੇਿੱਭਾਲ ਮੁਿਹਈਆ ਕਰ ੱਾਈ ਜਾਾਦੀ ਹੈ, ਭਾ ੱੇੱ
ਸਰੀਰਕ ਜਾਾ ਮਾਨਵਸਕ, ਕਾਫੀ ਿ ਼ਿੰਭੀਰਤਾ (ਿ ਼ਿੰਭੀਰ ਦਰਦ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਿ ਼ਿੰਭੀਰ ਿਲਛਣਾਾ ਦਆੁ
ਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਪਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਜ ੱੇੱ ਵਕ ਇਕ ਸੂਝ ੱਾਨ ਲੇ ਪਰਸਨ ਵ ਸ਼ ੱਾਸ
ਕਰੇਗਾ ਵਕ 24 ਦੇ ਅਿਦ਼ਿੰ ਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜਰੀ। ਿਘ਼ਿੰਵਟਆਾ ਦੀ ਿਜਾਏ ਮਰੀਜ
ਦੀ ਵਸਹਤ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਖ਼ਤਰੇ ਵ ਚ ਪਾਉਣਾ, ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਜਾਾ ਵ ਚ ਕਮਜੋਰੀ, ਜਾਾ ਵਕਸੇ ਸਰੀਰਕ
ਿਅ਼ਿੰਗ ਜਾਾ ਿਅ਼ਿੰਗ ਦੇ ਨਪੁਿੱੱ਼ਿੰਸਕਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਤੋਂ
ਵਿਵੱੱਤੀ
ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਲਈ
ਯੋਗਤ਼ਾ

ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਸੇ ੱਾ ੱਾੱਾੱ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਵਚਤ ਅਤੇ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ
ਮੈਡੀਕਲ ਅਵਭਆਸ ਮਾਪਿਦਡ
਼ਿੰ ਾਾ ਦੇ ਿਅ਼ਿੰਦਰ ਹੋਣੀਆਾ ਚਾਹੀਦੀਆਾ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵ ਿੱੱਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
1. ਉਿਪ ਰ ਿਦਸੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਐਮਰਜਸੈਂ ੱੀ ਦੇਿੱਭਾਲ ਲਈ ਿਨੱੈਟ ਰਕ ਵ ਿੱੱਚ ਅਤੇ ਿਨੱੈਟ
ਰਕ ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਸਹਲੂ ਤ ਿੱਰਚਾ।
2. ਉਿਪ ਰ ਿਦਸੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਐਮਰਜਸੈਂ ੱੀ ਦੇਿੱਭਾਲ ਲਈ ਿਨੱੈਟ ਰਕ ਵ ਿੱੱਚ ਅਤੇ ਿਨੱੈਟ
ਰਕ ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਪੇਸ਼ੇ ਰ ਫੀਸ ਵਜ ੱੇੱ ਵਕ ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਵਹਯੋਗੀ
ਿਸ਼਼ਿੰਗਠਨਾਾ ਦਆੁ ਰਾ ਰਤੇ ਗਏ ਪਰਦਾਤਾ ੱਾੱਾੱ ਦਆੁ ਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਜ ੱੇੱ
ਵਕ ਿਅ਼ਿੰਵਤਕਾ ਿਪ਼ਿੰਜ (5) ਵ ਿੱੱਚ ਸੂਚੀਿਿਿੱ ਹੈ।
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ਸੇਵੱੱੱ਼ਾਵੱੱੱ਼ਾ
ੱੀੱ ਜੋ
ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਤੋਂ
ਵਿਵੱੱਤੀ
ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਲਈ
ਯੋਗ ਨਹੀ ੱੀੱ
ਹਨ

3. ਕੇਅਰ
ਲਈ
ਿਨੱੈਟ
ਰਕ ਵ
ਿੱੱਚ
ਸਹਲੂ
ਤ
ਿੱਰਚਾ
, ਵਜ
ੱੇੱ
ਉਿਪ ਰ
ਿਦਵਸ
ਆ
ਵਗਆ
ਹੈ।
4. ਉਪਰੋ
ਕਤ
ਪਵਰ
ਭਾਵਸ਼
ਤ ਕੀਤੇ
ਅਨੁ ਸਾ
ਰ
ਮੈਡੀਕ
ਲੀ
ਜਰਰੂ
ੱੀ
ਦੇਿੱਭਾ
ਲ
ਲਈ

ਿਨੱੈਟ ਰਕ ਵ ਿੱੱਚ ਸਹਲੂ ਤ ਿੱਰਚਾ।
5. ਕੇਐਚ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਰਰੂ ੱੀ ਦੇਿੱਭਾਲ ਲਈ ਇਨ-ਿਨੱੈਟ ਰਕ ਪੇਸ਼ੇ ਰ ਫੀਸ,
ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਵਹਯੋਗੀ ਿਸ਼਼ਿੰਗਠਨ ਦਆੁ ਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪਰਦਾਤਾ
ੱਾੱਾੱ
ਦਆੁ ਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵਜ ੱੇੱ ਵਕ ਿਅ਼ਿੰਵਤਕਾ ਿਪਜ
਼ਿੰ (5) ਵ ਿੱੱਚ
ਸੂਚੀਿਿਿੱ ਹੈ।

ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ੱਾਲੀਆਾ ਸੇ ੱਾ ੱਾੱਾੱ ਵ ਿੱੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ:
1. ਚੋਣ ੱੇੱ ਸੇ ੱਾ ੱਾੱਾੱ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇ ਰ ਫੀਸਾਾ ਅਤੇ ਸਹਲੂ ਤਾਾ ਦਾ ਿੱਰਚਾ, ਵਜ ੱੇੱ ਉਿਪ
ਰ ਿਦਵਸਆ ਵਗਆ ਹੈ।
2. ਉਹਨਾਾ ਪਰੋ ੱਾਈਡਰਾਾ ਦਆੁ ਰਾ ਦੇਿੱਭਾਲ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇ ਰ ਫੀਸਾਾ ਜੋ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀ ੱਾੱਕਰਦੇ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਨਜੀ ਜਾਾ ਨਾਨ-ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ
ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਾ ਵਚਵਕਤਸਕ ਪੇਸ਼ੇ ਰ, ਐਿਾ ੱੂਲੈਂਸ ਟਰਾਾਸਪੋਰਟ, ਆਵਦ।), ਵਜ ੱੇੱ
ਵਕ ਿਅ਼ਿੰਵਤਕਾ ਿਪ਼ਿੰਜ ਵ ਿੱੱਚ ਸੂਚੀਿਿਿੱ ਹੈ (5)। ਮਰੀਜਾਾ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਉਨ੍ੱਾੱਾੱ ਪਰਦਾਤਾ
ੱਾੱਾੱ ਨਾਲ ਵਿਸਿੱੱਾ ਿਸ਼਼ਿੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਦਾ ਹੈ ਇਹ
ੱੇਿੱਣ ਲਈ ਵਕ ਕੀ ਉਹ ਕਈੋ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ
ਪਰਿਿ਼ਿੰਿੱ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਿਅੀਨ ਨਹੀ ੱਾੱਆਉਣ ੱਾਲੇ ਪਰਦਾਤਾ ੱਾੱਾੱ
ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਿਅ਼ਿੰਵਤਕਾ ਿਪ਼ਿੰਜ (5) ਦੇਿੱੱੋ
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3. ਿਨੱੈਟ
ਰਕ ਤੋਂ
ਿਾਹਰ
ਉਪਲ ਿ
ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ

ਦੀ ਸਹਲੂ ਤ ਲਈ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਰ ਫੀਸ ਦੇਿੱਭਾਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਰਰੂ
ੱੀ ਦੇਿੱਭਾਲ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਿੱਭਾਲ ਨਹੀ ੱਾੱਹੈ, ਵਜ ੱੇੱ ਉਿਪ ਰ ਵਿਦਤੀ ਹੈ।

ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਮਰੀਜਾਾ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਵ ਿੱੱਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਿਨੈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਜ ੱੇੱ ਵਕ ਿੱੱੇਰੇ
ਵ ਸਤਾਰ ਵ ਿੱੱਚ ਹੇਠਾਾ ਿਦਵਸਆ ਵਗਆ ਹੈ।
ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਮਰੀਜ ਦੀ ਿੀਮਾ ਸਵਥਤੀ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਿਇਕਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਮਹਨਤ ਨਾਲ ਕੋਵਸ਼ਸ਼
ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਆੁ ਰਾ ਮੁਿਹਈਆ ਕਰ ੱਾਈ ਜਾਣ ੱਾਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ,
ਮਰੀਜਾਾ ਜਾਾ ਿਾਹਰੀ ਮਰੀਜਾਾ ਦੀ ਵਸਹਤ ਿਸ਼਼ਿੰਭਾਲ ਸੇ ੱਾ ੱਾੱਾੱ ਲਈ ਕ ਰੇਜ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ
ਲਈ। ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕਸੇ ੱੀ ਸਤੂ ਜਾਾ ਸੇ ੱਾ ੱਾੱਾੱ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾ ਪਰਾਪਤ
ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਵਜਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਿੱਭਾਲ ਜਾਾ ਦੇਿੱਭਾਲ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀ ੱਾੱਕਰਦੀ।
ਵਕਸੇ ੱੀ ਐਮ.ਟੀ.ਟੀ.ਏ. ਿਪਿੱਰ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਅਰ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਕਸੇ ੱੀ ਯਤਨ ਵ ਚ ਦੇਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵ ਚ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਾਚ ਜਾਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ
ਸਵਥਤੀ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਸਵਥਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਾ ਜਾਾਦੀਆਾ ਸੇ ੱਾ ੱਾੱਾੱ ਵ ਚ ਦੇਰੀ ਜਾਾ
ਿਦਲਿਅ਼ਿੰਦਾਜੀ ਹੋ ੱੇਗੀ।
ਹਸਪਤਾਲ ਿੱੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਾਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਵਚਤ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਾਦੀ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਤੀਜੀ
ਿਵਰ ਦਾ ਿੀਮਾ ਜਾਾ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦਆੁ ਰਾ ਮੁਿਹਈਆ ਕਰ ੱਾਈਆਾ ਜਾਾਦੀਆਾ ਸੇ ਾ
ੱਾੱਾੱ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਈ ਵਿ ਼ਿੰਮੇ ੱਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਸੀਮਤ ਨਹੀ ੱਾੱਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ, ਜੇ ਮਰੀਜ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਲਾਗੂ
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਿਹ਼ਿੰਦ ੁ ੱੀ ਹੈ ਤਾਾ ਦਾਅਵ ਆਾ ਦੀਕੀਮਤ, ਸਮੇਤ: (1) ਮੋਟਰ ੱਾਹਨ
ਜਾਾ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਿ ਼ਿੰਮੇ ੱਾਰੀ ਨੀਤੀ, (2) ਆਮ ਦਰੁ ਘਟਨਾ ਜਾਾ ਵ ਅਕਤੀਗਤ ਿਸਟ ਤੋਂ
ਿਚਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ, (3) ਕਾਵਮਆਾ ਦੇ ਮੁਆ ਜੇ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਅਤੇ (4) ਵ ਵਦਆਰਥੀ ਿੀਮਾ
ਪਾਲਸੀਆਾ, ਹੋਰਨਾਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇਕ ਵਿ ਼ਿੰਮੇ ੱਾਰ ਤੀਜੀ ਿਵਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ
ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਾ ਵਕਸੇ ਤੀਜੀ ਿਵਰ ਜਾਾ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਿਇਕ
ਪਰਾਈ ੱੇਟ ਿੀਮਾਕਰਤਾ ਜਾਾ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਮੇਤ), ਹਸਪਤਾਲ ਲਾਗੂ
ਪਰੋਗਰਾਮ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਦੇ ੱੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਆਫਸੈਟ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਵਕਸੇ
ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਾਅ ੱੇ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੀਆਾ ਜਰਰੂ ਤਾਾ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਲਾਗੂ ਿਹ਼ਿੰਦ ੁ ੱਾ ਹੈ,
ਵਕਸੇ ੱੀ ਦਾਅ ੱੇ ਦੇ ਵ ਿਰਿੱੱੁ ਜੋ ਤੀਜੀ ਿਵਰ ਜਾਾ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਦਆੁ ਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਰ ਜਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾ ਲਈ ਵਜਨ੍ੱਾੱਾੱ ਨੇ ਅਸਲ ਵ ਿੱੱਚ
ਸੇ ੱਾ ੱਾੱਾੱ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਮਰੀਜਾਾ ਦੇ ਤੀਜੀ ਿਵਰ ਦੀਆਾ
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ਸੇ ੱਾ ੱਾੱਾੱ ਦੇ ਅਿਵਕਾਰ ਦੇ ਅਿਵਕਾਰ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਜਰਰੂ ਤ ਨਹੀ ੱਾੱਹੈ। ਇਹਨਾਾ
ਮਾਮਵਲਆਾ ਵ ਿੱੱਚ, ਰੋਗੀ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਇਹ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ੱਾਲਾ ਰਾਜ
ਪਰੋਗਰਾਮ ਮਰੀਜ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਵਿਦਤੀਆਾ ਜਾਾਦੀਆਾ ਸੇ ੱਾ ੱਾੱਾੱ ਦੇ ਿੱਰਵਚਆਾ ਿਾਰੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ
ਲੈ ਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਮੈਸੇਵਚਉਸੇਟਸ ਯੋਗਤਾ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਪਰਣਾਲੀ (ਈ ੱੀਐਸ) ਦੀ ਜਾਾਚ ਕਰੇਗੀ
ਤਾਾ ਜੋ ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ਰੋਗੀ ਿਘਟ ਆਮਦਨੀ ੱਾਲਾ ਮਰੀਜ ਨਹੀ ੱਾੱਹੈ
ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕੁਨੈਕਟਰ, ਿਿਵਚਆਾ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸੁਿਰਿਵਆ ਦਆੁ ਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਾਦਾ
ਪਰੀਮੀਅਮ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਮੈਸਹੈਲਥ ਜਾਾ ਤਾਾ ਵਕਸੇ ਲਈ ਕ ਰੇਜ ਲਈ ਵਿਨੈ
ਿਪਤਰ ਜਮ੍ੱਾ ਨਹੀ ੱਾੱਕੀਤਾ ਹੈ. ਪਰੋਗਰਾਮ, ਜਾਾ ਹੈਲਥ ਸੇਫਟੀ ਿਨੱੈਟ, ਮਾੜੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਕ ਰੇਜ
ਲਈ ਹੈਲਥ ਸੁਿਰਿਵਆ ਿਨੱੈਟ ਆਵਫਸ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਦਾਅ ੱੇ ਜਮ੍ੱਾੱਾੱ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾ।

ਜਨਤਕ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਿੀਮਾ ਰਵਹਤ ਮਰੀਜਾਾ ਜਾਾ ਕਮਜੋਰ ਮਰੀਜਾਾ ਲਈ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਵਜਹੇ ਮਰੀਜਾਾ ਨਾਲ ਜਨਤਕ
ਪਰੋਵਗ਼ਾਮ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਵ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਨ੍ੱਾੱਾੱ ਦੇ ਕੁ ਝ ਜਾਾ ਸਾਰੇ

ਅਦਾਇਗੀ ਹਸਪਤਾਲਾਾ ਦੇ ਵਿਿਲਾਾ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਕ ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿੀਮਾ ਰਵਹਤ ਮਰੀਜਾਾ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰ ਮਰੀਜਾਾ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ
ਉਪਲਿਿ ਅਤੇ ਵ ਕਲਪ ਿਲਭਣ ਵ ਿੱੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਰੇ ਵ ਅਕਤੀਆਾ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਿਇਕ ਸਰਵ ਸ ਲਈ
ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਰੀਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂ ਤੀ ਵ ਅਕਤੀਗਤ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾ
ਦੀ ਉਪਲਿਿਤਾ ਿਾਰੇ ਆਮ ਨੋਵਟਸ ਦੇ ੱੇਗਾ। ਵਿਵਿ ਼ਿੰ ਗ ਇਨ ੱੌਇਸ ਜੋ ਮਰੀਜ ਜਾਾ ਗਾਿਰ਼ਿੰਟਰ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਭੇਜੇ ਜਾਾਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਦਾਤਾ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਸੂਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਦਾ ਹੈ, ਜਾਾ ਆਪਣੀ ਿੱੱੁਦ ਦੀ ਵਮਹਨਤ ਦਆੁ ਰਾ ਜਨਤਕ ਜਾਾ ਵਨਜੀ
ਿੀਮਾ ਕ ਰੇਜ ਲਈ ਮਰੀਜ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਵਥਤੀ ਵ ਿੱੱਚ ਤਿਦੀਲੀ ਿਾਰੇ ਜਾਗਰਕੂ ਿਹ਼ਿੰਦ ੁ ੱਾ ਹੈ।
ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਰੀਜ ਵਸਹਤ ਿਸ਼਼ਿੰਭਾਲ ਸੇ ੱਾ ੱਾੱਾੱ ਦੀ ਮੁਫਤ ਜਾਾ ਿਘਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਿੱੱਿੱ
ਿੱੱਿੱ ਰਾਜਾਾ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾ ਦਆੁ ਰਾ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਸਮੇਤ, ਪਰ
ਮਾਸਹੈਲਥ ਿਤਕ ਸੀਵਮਤ ਨਹੀ, ੱਾੱ ਹੈਲਥ ਕੁਨੈਕਟਰ, ਿਿਵਚਆਾ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਿਰਿਵਆ
ਪਰੋਗਰਾਮ, ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਸੁਿਰਿਵਆ ਿਨੱੈ ਜਾਲ ਦਆੁ ਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਾਦਾ ਪਰੀਮੀਅਮ
ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰੋਗਰਾਮ)। ਅਵਜਹੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਿਘਟ ਆਮਦਨੀ ੱਾਲੇ
ਮਰੀਜਾਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਵ ਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੇਿੱਭਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵ ਿੱੱਚ
ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਿਵਆਨ ਵ ਿੱੱਚ ਿਰਿੱਦੇ ਹਨ। ਿੀਮਾ ਨਾ ਹੋਣ ੱਾਲੇ ਮਰੀਜਾਾ
ਜਾਾ ਕਮਜੋਰ ਮਰੀਜਾਾ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਿੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਾਦੀ ਹੈ, ਤਾਾ ਉਹਨਾਾ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ
ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕ ਰੇਜ ਲਈ ਵਿਨੈ ਕਰਨ ਵ ਿੱੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ
ਜਾਏਗੀ ਵਜਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਾ ਉਨ੍ੱਾੱਾੱ ਦੇ ਕੁਝ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਿਲਾਾ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਕ ਰ
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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ਹਸਪਤਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਹਤ ਕ ਰੇਜ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾ ਵ ਚ ਦਾਿੱਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਰੀਜਾਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਲਈ ਉਪਲਿਿ ਹੈ। ਇਨ੍ੱਾੱਾੱ ਵ ਿੱੱਚ ਮੈਸਹੈਲਥ, ਰਾਜ ਦੇ ਹੈਲਥ ਕੁਨੈਕਟਰ ਦਆੁ ਰਾ
ਚਲਾਇਆ ਜਾਾਦਾ ਪਰੀਮੀਅਮ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਿਿਵਚਆਾ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ
ਸੁਿਰਿਵਆ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ੱਾੱਾੱ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾ ਲਈ, ਵਿਨੈਕਾਰ ਇਕ ਿਆਨਲਾਈਨ
ੱੈਿਸਾਈਟ ਦਆੁ ਰਾ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਜੋ ਵਕ ਰਾਜ ਦੀ ਵਸਹਤ ਕੁਨੈਕਟਰ ੱੈਿਸਾਈਟ ਤੇ
ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਥਤ ਹੈ), ਿਇਕ ਕਾਗਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਜਾਾ ਮੈਿੱੱਸਹੈਲਥ ਜਾਾ ਕੁਨੈਕਟਰ 'ਤੇ
ਸਵਥਤ ਵਕਸੇ ਗਾਹਕ ਸੇ ੱਾ ਦੇ ਨੁ ਮਾਿਇ਼ਿੰਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ' ਤੇ ਵ ਅਕਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵ ਿੱੱਤੀ
ਸਲਾਹਕਾਰਾਾ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਿਮ਼ਿੰਗ ੱੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਪਰਮਾਵਣਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਸਲਾਹਕਾਰ ੱੀ ਕਵਿਹ਼ਿੰਦੇ ਹਨ) ੱੈਿਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਾ ਕਾਗਜ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦਆੁ ਰਾ ਅਰਜੀ ਜਮ੍ੱਾ
ਕਰਨ ਨਾਲ।

ਿਸਹਤ ਸ
ਵੱਵੱੱਿਖਆ ਜ਼ਾਲ
ਦਆ ਵੱੱੱ਼ਾ
ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ

ਮੈਸੇਵਚਉਸੇਟਸ ਵਸਹਤ ਸੁਿਰਿਵਆ ਿਨੱੈਟ ਵ ਚ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਆੁ ਰਾ, ਹਸਪਤਾਲ
ਿਘਟ ਆਮਦਨੀ ੱਾਲੇ ਿੀਮਾ ਰਵਹਤ ਮਰੀਜਾਾ ਅਤੇ ਿੀਮਾ ਿਅੀਨ ਰੋਗੀਆਾ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਵ ਿੱੱਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ੱੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਸੇਵਚਉਸੇਟਸ ਦੇ ਸਨੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਆਮਦਨੀ ਯੋਗਤਾ
ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਸਹਤ ਸੁਿਰਿਵਆ ਿਨੱੈਟ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਮੈਸੇਵਚਉਸੇਟਸ ਦੇ ਿ ਼ਿੰਭੀਰ ਹਸਪਤਾਲਾਾ ਵ
ਚ ਮੁਫਤ ਜਾਾ ਛੂਟ ਦੇਿੱਭਾਲ ਦਆੁ ਰਾ ਿਘਟ ਆਮਦਨੀ ਰਵਹਤ ਮਰੀਜਾਾ ਅਤੇ ਿਅ਼ਿੰਡਰ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ
ਰੋਗੀਆਾ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਵਿਨਾਾ ਮੁਆ ਜਾ ਦੇਿੱਭਾਲ ਮੁਿਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਿੱੱੇਰੇ
ਉਵਚਤ ਿ ਼ਿੰਗ ਨਾਲ ੱਿੱੱ਼ਿੰਡਣ ਲਈ ਿਣਾਇਆ ਵਗਆ ਸੀ। ਿਸ਼਼ਿੰਘੀ ਗਰੀਿੀ ਿਪਿੱਰ ਦੇ 300%
ਤੋਂ ਿਘਟ ਆਮਦਨੀ ੱਾਲੇ ਿੀਮਾ ਰਵਹਤ ਮਰੀਜਾਾ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵ ਅਕਤੀਆਾ ਦੀ ਦੇਿੱਭਾਲ ਦੀ
ਲਾਗਤ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵ ਚ ਮੁਆ ਜੇ ਦੀ ਦੇਿੱਭਾਲ ਦਾ ਵਸਹਤ
ਸੁਿਰਿਵਆ ਿਨੱੈਟ ਪੂਵਿ ਼ਿੰ ਗ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਾਦਾ ਹੈ।
ਹਸਪਤਾਲ ਵ ਚ ਸੇ ੱਾ ੱਾੱਾੱ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ੱਾਲੇ ਿਘਟ ਆਮਦਨੀ ੱਾਲੇ ਮਰੀਜ ਵਸਹਤ
ਸੁਿਰਿਵਆ ਿਨੱੈਟ ਦਆੁ ਰਾ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਜਸ ਵ ਚ 101
ਸੀ.ਐਿਮ.ਆਰ. 613.00 ਵ ਚ ਪਰਭਾਵਸ਼ਤ ਵਸਹਤ ਸੁਿਰਿਵਆ ਿਨੱੈਟ ਯੋਗ ਸੇ ੱਾ ੱਾੱਾੱ ਲਈ
ਮੁਫਤ ਜਾਾ ਿਅ਼ਿੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਫਤ ਦੇਿੱਭਾਲ ੱੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
(a) ਵਸਹਤ ਸੁਿਰਿਵਆ ਜਾਲ – ਪਰਾਇਮਰੀ
ਿੀਮਾ ਰਵਹਤ ਮਰੀਜ ਜੋ ਮੈਸੇਵਚਉਸੇਟਸ ਦੇ ਸਨੀਕ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮਾਵਣਤ ਮਾਸਹੈਲਥ ਮੈਗੀ
ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨੀ ਜਾਾ ਮੈਡੀਕਲ ਿਤ਼ਿੰਗੀ ਪਵਰ ੱਾਰਕ ਆਮਦਨੀ, ਵਜ ੱੇੱ ਵਕ 101
ਸੀ.ਐਿਮ.ਆਰ. 613.04 (1) ਵ ਿੱੱਚ ਿਦਵਸਆ ਵਗਆ ਹੈ, ਿਸ਼਼ਿੰਘੀ ਗਰੀਿੀ ਿਪਿੱਰ ਦੇ 0300% ਦਰਵਮਆਨ ਵਸਹਤ ਸੁਿਰਿਵਆ ਿਨੱੈਟ ਯੋਗ ਸੇ ੱਾ ੱਾੱਾੱ ਲਈ ਯੋਗ ਵਨਿਰਾਰਤ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਵਸਹਤ ਸੁਿਰਿਵਆ ਿਨੱੈਟ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਵਮਆਦ ਅਤੇ ਸੇ ੱਾ ੱਾੱਾੱ ਦੀ ਵਕਸਮ ਪਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੁਨੈਕਟਰ ਦਆੁ ਰਾ ਚਲਾਏ ਪਰੀਮੀਅਮ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਪਰੋਗਰਾਮ ਵ ਚ ਦਾਿੱਲੇ ਲਈ ਯੋਗ ਮਰੀਜਾਾ ਲਈ ਸੀਵਮਤ ਹੈ ਵਜ ੱੇੱ ਵਕ 101
ਸੀ.ਐਿਮ.ਆਰ. 613.04 (5) ਵ ਚ ਿਦਵਸਆ ਵਗਆ ਹੈ (a) ਅਤੇ (b). ਐਮ.ਜੀ.ਐਲ ਦੀ
ਵ ਵਦਆਰਥੀ ਵਸਹਤ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਾ ਜਰਰੂ ਤਾਾ ਦੇ ਿਅੀਨ ਮਰੀਜ. ਸੀ. 15 ਏ, § 18
ਵਸਹਤ ਸੁਿਰਿਵਆ ਿਨੱੈਟ - ਪਰਾਇਮਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀ ੱਾੱਹਨ।
(b) ਵਸਹਤ ਸੁਿਰਿਵਆ ਜਾਲ – ਸੈਿਕ਼ਿੰਡਰੀ
ਪਰਾਇਮਰੀ ਵਸਹਤ ਿਇ਼ਿੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਮੈਸਹੈਲਥ ਐਮ.ਏ.ਜੀ.ਆਈ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨੀ ਜਾਾ
ਮੈਡੀਕਲ ਿਤ਼ਿੰਗੀ ਪਵਰ ੱਾਰਕ ਵਗਣਤਯੋਗ ਆਮਦਨੀ ੱਾਲੇ ਮੈਸੇਵਚਉਸੇਟਸ ਵਨ ੱਾਸੀ
ਹਨ, ਵਜ ੱੇੱ ਵਕ 101 ਸੀ.ਐਿਮ.ਆਰ. 613.04 (1) ਵ ਿੱੱਚ ਿਦਵਸਆ ਵਗਆ ਹੈ,
ਐਿਫ ਪੀ ਐਲ ਦੇ 0 ਤੋਂ 300% ਦੇ ਵ ਚਕਾਰ ਵਸਹਤ ਸੁਿਰਿਵਆ ਿਨੱੈਟ ਯੋਗ ਸੇ ੱਾ ੱਾੱਾੱ
ਲਈ ਯੋਗ ਵਨਿਰਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਸਹਤ ਸੁਿਰਿਵਆ ਨੈਟ - ਸੈਿਕ਼ਿੰਡਰੀ ਲਈ
ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਵਮਆਦ ਅਤੇ ਸੇ ੱਾ ੱਾੱਾੱ ਦੀ ਵਕਸਮ ਹੈਲਥ ਕੁਨੈਕਟਰ ਦਆੁ ਰਾ ਚਲਾਏ
ਪਰੀਮੀਅਮ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵ ਚ ਦਾਿੱਲੇ ਲਈ ਯੋਗ ਮਰੀਜਾਾ ਲਈ
ਸੀਵਮਤ ਹੈ ਵਜ ੱੇੱ ਵਕ 101 ਸੀ.ਐਿਮ.ਆਰ. 613.04 (5) ਵ ਚ ਿਦਵਸਆ ਵਗਆ ਹੈ
(5)(a) ਅਤੇ (b). ਐਮ.ਜੀ.ਐਲ ਦੀ ਵ ਵਦਆਰਥੀ ਵਸਹਤ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਾ ਜਰਰੂ ਤਾਾ
ਦੇ ਿਅੀਨ ਮਰੀਜ. ਸੀ. 15 ਏ, § 18 ਵਸਹਤ ਸੁਿਰਿਵਆ ਿਨੱੈਟ - ਸੈਿਕ਼ਿੰਡਰੀ ਲਈ ਯੋਗ
ਨਹੀ ੱਾੱਹਨ।
(c) ਵਸਹਤ ਸੁਿਰਿਵਆ ਜਾਲ - ਿਅ਼ਿੰਸ਼ਕ ਕਟੌਤੀ ਉਹ ਮਰੀਜ ਜੋ ਵਸਹਤ ਸੁਿਰਿਵਆ ਿਨੱੈਟ
ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ – ਵਸਹਤ ਸੁਿਰਿਵਆ – ਜੇਮ ਪਰੀਮੀਅਮ ਵਿਵਿ ਼ਿੰ ਗ
ਫੈਮਲੀ ਗਿਰਪੁ (ਪੀਿੀਐਫਜੀ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਿਰਾਾ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 150-1% ਤੋਂ ਉਿਪਰ ਹੈ, ਤਾਾ
ਮਾਸਕ ਹੇਲਥ ਐਮਏਜੀਆਈ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨੀ ਜਾਾ ਮੈਡੀਕਲ ਿਤ਼ਿੰਗੀ ਪਵਰ ੱਾਰਕ
ਵਗਣਤਯੋਗ ਆਮਦਨੀ 150.1% ਅਤੇ ਐਫਪੀਐਲ ਦੇ 300% ਦੇ ਵ ਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ
ਹੈ. ਐਫ.ਪੀ. ਐਲ। ਇਹ ਸਮੂਹ 130 ਸੀ.ਐਿਮ.ਆਰ. 501.0001
ਵ ਚ ਪਵਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।
ਜੇ ਪੀ ਿੀ ਐਿਫ ਜੀ ਦੇ ਵਕਸੇ ਮੈਂਿਰ ਦਾ ਐਿਫ ਪੀ ਐਲ 150.1% ਤੋਂ ਿਘਟ ਹੈ ਤਾਾ ਪੀ ਿੀ ਐਿਫ
ਜੀ ਦੇ ਵਕਸੇ ੱੀ ਮੈਂਿਰ ਲਈ ਕਟੌਤੀ ਯੋਗ ਨਹੀ ੱਾੱਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਕਟੌਤੀ ਇਸ ਦੇ ਿੱੱਡੇ
ਦੇ ਿਰਾਿਰ ਿਹ਼ਿੰਦ ੁ ੱੀ ਹੈ:
1. ਹੈਲਥ ਕੁਨੈਕਟਰ ਪਰੀਮੀਅਮ ਦਆੁ ਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਾਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਘਟ ਲਾਗਤ
ੱਾਲਾ ਪਰੀਮੀਅਮ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਕੈਿ ਼ਿੰ ਡਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂ ਤ ਦੇ
ਅਨੁ ਸਾਰ, ਮਾਸਹੈਲਥ ਐਫਪੀਐਲ ਆਮਦਨੀ ਮਾਪਿਦਡ
਼ਿੰ ਾਾ ਦੇ ਅਨੁ ਪਾਤ ਅਨੁ ਸਾਰ
ਪੀਿੀਐਫਜੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਲਈ ਵ ਸਵਥਤ; ਜਾਾ
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2. ਵਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਪੀਿੀਐਫਜੀ ਵ ਚ ਅਤੇ 101% ਐਿਫ ਪੀ ਐਲ ਵ ਚ 101
ਸੀ.ਐਿਮ.ਆਰ. 613.04 (1) ਵ ਚ ਿਦਵਸਆ ਵਗਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਿਘਟ ਮਾਸਹੈਲਥ
ਐਮ.ਜੀ.ਆਈ. ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨੀ ਜਾਾ ਮੈਡੀਕਲ ਿਤ਼ਿੰਗੀ ਪਵਰ ੱਾਰਕ ਵਗਣਤਯੋਗ
ਆਮਦਨੀ ਵ ਚਕਾਰ 40% ਿਅਤ
਼ਿੰ ਰ।
(d)ਵਸਹਤ ਸੁਿਰਿਵਆ ਜਾਲ - ਮੈਡੀਕਲ ਿਤ਼ਿੰਗੀ
ਵਕਸੇ ੱੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਮੈਸੀਵਚਉਸੇਟਸ ਸਨੀਕ ਹੈਲਥ ਸੇਫਟੀ ਿਨੱੈਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ – ਮੈਡੀਕਲ ਿਤ਼ਿੰਗੀ (ਮੈਡੀਕਲ ਿਤ਼ਿੰਗੀ ) ਵਸਹਤ ਸੁਿਰਿਵਆ ਿਨੱੈਟ ਦੇ ਜਰੀਏ
ਜੇ ਮਨਜੂਰ ਡਾਕਟਰੀ ਿੱਰਵਚਆਾ ਨੇ ਉਸਦੀ ਵਗਣਨਯੋਗ ਆਮਦਨ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਿਇ਼ਿੰਨਾ
ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਵਸਹਤ ਸੇ ੱਾ ੱਾੱਾੱ ਲਈ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੈ।
ਮੈਡੀਕਲ ਿਤ਼ਿੰਗੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਮਨਜੂਰ ਡਾਕਟਰੀ
ਿੱਰਵਚਆਾ ਲਈ ਵਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਵਗਣਤਯੋਗ ਆਮਦਨੀ ਦੀ 101 ਪਰਤੀਸ਼ਤ
ਸੀ.ਐਿਮ.ਆਰ. 613 ਵ ਚ ਵਨਿਰਾਰਤ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਿੱੱਿੱ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਲੋ ੜੀਦਾਾ ਯੋਗਦਾਨ 101 ਸੀ.ਐਿਮ.ਆਰ. 613.05 ਵ ਚ ਵਗਣਨਯੋਗ
ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਵਨਸ਼ਚਤ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਜੋਂ ਵਗਵਣਆ ਜਾਾਦਾ ਹੈ (1)(b) ਮੈਡੀਕਲ ਿਤ਼ਿੰਗੀ ਪਰੀ
ੱਾਰ ਦੇ FPL ਦੇ ਿਅੱਾਰ ਤੇ, ਵਸਹਤ ਸੁਿਰਿਵਆ ਸ਼ੁਿੱੱਿੱ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ
ੱਾਲੀਆਾ ਅਸਲ ਵਗਣਨ ਯੋਗ ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ ਿਘਟ ਵਿਲਾਾ ਨਾਲ ਗੁ ਣਾ, ਵਜਸ ਲਈ
ਵਿਨੈਕਾਰ ਵਿ ਼ਿੰਮੇ ੱਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਿਤ਼ਿੰਗੀ ਲਈ ਹੋਰ ਜਰਰੂ ਤਾਾ 101 ਸੀਐਮਆਰ
613.05 ਵਨਿਰਾਰਤ ਕੀਤੀਆਾ ਗਈਆਾ ਹਨ।
ਿਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਿਤ਼ਿੰਗੀ ਦੇ ਯੋਗ ਮਰੀਜਾਾ ਤੋਂ ਜਮ੍ੱਾੱਾੱ ਰਕਮ ਦੀ ਿੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਵਡਪਾਵਜਟ ਮੈਡੀਕਲ ਿਤ਼ਿੰਗੀ ਦੇ 20% ਯੋਗਦਾਨ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ 1000 ਿਤਕ ਸੀਵਮਤ ਰਹੇਗੀ। ਿਾਕੀ
ਸਾਰੇ ਿਕਾਏ 101 ਸੀ.ਐਿਮ.ਆਰ. 613.08 (1) (ਜੀ) ਵ ਚ ਸਥਾਪਤ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਾ
ਸ਼ਰਤਾਾ ਦੇ ਿਅੀਨ ਹੋਣਗੇ)।
ਮੈਡੀਕਲ ਿਤ਼ਿੰਗੀ ਲਈ, ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕ਼ਿੰਮ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਵਨਿਰਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਵਕ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਰਡਵਸ਼ਪ ਰਗਾ ਕੋਈ ਪਰੋਗਰਾਮ ਉਵਚਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਸੁਿਰਿਵਆ
ਿਨੱੈਟ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਰਡਵਸ਼ਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮ੍ੱਾੱਾੱ ਕਰੇਗਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਿੱੱਲੋਂ
ਿੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਲੋ ੜੀਦੀਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਇਕ ਸਮਾ ਸੀਮਾ ਸਮੇਂ ਵ ਿੱੱਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ
ਮਰੀਜ ਦੀ ਵਿ ਼ਿੰਮੇ ੱਾਰੀ ਿਣਦੀ ਹੈ ਤਾਾ ਜੋ ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ਹਸਪਤਾਲ
ਿਇਕ ਪੂਰੀ ਦਿਰਾਸਤ ਦਾਿੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਵਿਵੱੱਤੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਿੀਮਾ ਰਵਹਤ ਮਰੀਜਾਾ ਅਤੇ ਿੀਮਾ ਰਵਹਤ ਮਰੀਜਾਾ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ
ਸਲ਼ਾਹਕ਼ਾਵੱ ਦੀ
ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀ ੱਾੱਵਸਹਤ ਕ ਰੇਜ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਵ ਿੱੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ (ਸਮੇਤ,
ਭੂ ਿਮਕ਼ਾ
ਪਰ ਮਾਸਹੈਲਥ ਿਤਕ ਸੀਵਮਤ ਨਹੀ, ੱਾੱ ਹੈਲਥ ਕੁਨੈਕਟਰ ਦਆੁ ਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਾਦਾ

ਪਰੀਮੀਅਮ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਅਤੇ ਿਿਵਚਆਾ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਿਰਿਵਆ
ਪਰੋਗਰਾਮ), ਅਤੇ ਉਵਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਾ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵ ਅਕਤੀਆਾ ਨਾਲ ਿਕ਼ਿੰਮ
ਕਰੋ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਉਨ੍ੱਾੱਾੱ ਮਰੀਜਾਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਵਸਹਤ ਸੁਿਰਿਵਆ ਿਨੱੈਟ ਦੇ
ਜਰੀਏ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਿਨੈ ਕਰਨਾ ਚਾਿਹ਼ਿੰਦ ੁ ੱੇ ਹਨ।
ਹਸਪਤਾਲ ਕਰੇਗਾ:
a) ਪਰੋਗਰਾਮਾਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ, ਵਜਸ ਵ ਿੱੱਚ
ਮਾਸਹੈਲਥ, ਵਸਹਤ ਕੁਨੈਕਟਰ ਦਆੁ ਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਾਦਾ ਪਰੀਮੀਅਮ
ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਿਿਵਚਆਾ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਿਰਿਵਆ
ਪਰੋਗਰਾਮ, ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਸੁਿਰਿਵਆ ਿਨੱੈਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।;
b) ਵ ਅਕਤੀਆਾ ਦੀ ਕ ਰੇਜ ਲਈ ਨ ੱੀ ੱਾੱਅਰਜੀ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾਾ ਮੌਜੂਦਾ
ਕ ਰੇਜ
ਲਈ ਨ ੱੀਨੀਕਰਨ ਜਮ੍ੱਾ ਕਰਨ ਵ ਿੱੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ;
c) ਸਾਰੇ ਲੋ ੜੀਦੇਾ ਦਸਤਾ ੱੇਜ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵ ਅਕਤੀ ਨਾਲ ਿਕ਼ਿੰਮ ਕਰਨਾ;
d) ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਾ ਨ ੱੀਨੀਕਰਣ (ਸਾਰੇ ਲੋ ੜੀਦੇਾ ਦਸਤਾ ੱੇਜਾਾ ਦੇ ਨਾਲ) ਜਮ੍ੱਾ
ਕਰੋ);
e) ਇਸ ਤਰ੍ੱਾੱਾੱ ਦੀਆਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਾ ਅਤੇ ਨ ੱੀਨੀਕਰਣਾਾ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਦੇ
ਪਰੋਗਰਾਮਾਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਸਸਟਮ ਦੀਆਾ ਸੀਮਾ ੱਾੱਾੱ
ਅਨੁ ਸਾਰ ਆਵਗਆ ਵਿਦਤੀ ਜਾਾਦੀ ਹੈ;
f) ਿੀਮਾ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾ ਵ ਚ ਵਿਨੈਕਾਰਾਾ ਜਾਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਾ ਦੇ ਦਾਿੱਲੇ ਲਈ
ਸਹਲੂ ਤ; ਅਤੇ
g) ੱੋਟਰ ਰਵਜਸਟਰੀਕਰਣ ਸਹਾਇਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਸਪਤਾਲ ਉਨ੍ੱਾੱਾੱ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾਮ, ਪਤੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਿਨ਼ਿੰ ਿਰ, ਜਨਮ ਤਰੀਕ,
ਸਮਾਵਜਕ ਸੁਿਰਿਵਆ ਿਨ਼ਿੰ ਿਰ (ਜੇ ਉਪਲਿਿ ਹੋ ੱੇ), ਮੌਜੂਦਾ ਿੀਮਾ ਕ ਰੇਜ ਵ ਕਲਪਾਾ (ਅਤੇ ਜੇ
ਉਪਲਿਿ ਹੋ ੱੇ ਤਾਾ) ਦੇ ਿਸ਼਼ਿੰਿਿ਼ਿੰਿੱ ਵ ਿੱੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਰਾਜ ਏਿ ਼ਿੰਸੀ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਸਹੀ ਅਤੇ
ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿ ਼ਿੰਮੇ ੱਾਰੀ ਪਰਤੀ ਮਰੀਜ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਸਲਾਹ ਦੇ
ੱੇਗਾ। ਘਰ, ਮੋਟਰ ੱਾਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਿੀਮਾ ਸਮੇਤ) ਜੋ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਦੇਿੱਭਾਲ ਦੀ
ਲਾਗਤ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਰੋਤ, ਅਤੇ ਨਾਗਵਰਕਤਾ ਅਤੇ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵ ਅਕਤੀ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਵਿਦਤੀਆਾ ਜਾਾਦੀਆਾ ਸੇ ੱਾ ੱਾੱਾੱ
ਲਈ ਕ ਰੇਜ ਵਨਿਰਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਵਿਹਸੇ ਜੋਂ
ਰਾਜ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਸੌਂਪੀਆਾ ਜਾਣਗੀਆਾ।
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ਜੇ ਵ ਅਕਤੀਗਤ ਜਾਾ ਗਾਿਰ਼ਿੰਟਰ ਜਰਰੂ ੱੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵ ਿੱੱਚ ਅਸਮਿਰਥ ਹੈ,
ਤਾਾ ਹਸਪਤਾਲ (ਵ ਅਕਤੀਗਤ ਿੇਨਤੀ 'ਤੇ) ਦਜੂ ੱੇ ਸਰੋਤਾਾ ਤੋਂ ਕਈੋ ੱਾਿੱੱੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਉਵਚਤ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਵਜਹੀਆਾ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਾ ਵ ਚ ਵ ਅਕਤੀਆਾ ਨਾਲ
ਿਕ਼ਿੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਿਹ਼ਿੰਦ ੁ ੱਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵ ਅਕਤੀ ਦਆੁ ਰਾ ਿੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਾਦੀ ਹੈ, ਇਹ
ਵਨਿਰਾਰਤ ਕਰਨਾ ਵਕ ਜੇ ਸੇ ੱਾ ੱਾੱਾੱ ਲਈ ਇਕ ਵਿਿਲ ਵ ਅਕਤੀਗਤ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਇਕ ੱਾਰ ਦੀ
ਕਟੌਤੀ ਯੋਗ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭੇਵਜਆ ਜਾ ੱੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ੱਾਪਰਦਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵ ਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਾ ਸੇ ੱਾ ੱਾੱਾੱ ਤਵਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾ, ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ
ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਵ ਅਕਤੀ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਹਸਪਤਾਲ ਵ ਿੱੱਚ ਦਾਿੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਾਦਾ ਹੈ, ਵਡਸਚਾਰਜ ਹੋਣ ਤੇ,
ਜਾਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਵਡਸਚਾਰਜ ਤੋਂ ਿਾਅਦ aੱੁੱੁਕ ੱੇੱ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦਆੁ ਰਾ ਪਰਾਪਤ
ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਲਾਗੂ ਿਸ਼਼ਿੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸੁਿਰਿਵਆ ਕਾਿਨ਼ਿੰ ੱੂਨਾਾ ਦੇ
ਅਨੁ ਸਾਰ ਿਣਾਈ ਿਰਿਵਆ ਜਾ ੱੇਗਾ।
ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਏਿ ਼ਿੰਸੀ ਦੋ ੱਾੱਾੱ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਵਸਹਤ ਿਸ਼਼ਿੰਭਾਲ ਸੇ ੱਾ ੱਾੱਾੱ ਦੀ ਕੋਈ ਕ ਰੇਜ
ਮੁਿਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿ ਼ਿੰਮੇ ੱਾਰੀ ਦੀ ਅਰਜੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ
ਸੂਵਚਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਘਰ, ਆਟੋ ਜਾਾ ਹੋਰ ਿੀਮੇ ਦੀ ਵਿ ਼ਿੰਮੇ ੱਾਰੀ ਸਮੇਤ ਦਾਅਵ ਆਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ
ਲਈ ਵਿ ਼ਿੰਮੇ ੱਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੀਤੀ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ। ਜੇ ਮਰੀਜ ਨੇ ਤੀਜੀ ਿਵਰ ਦਾ ਦਾਅ ੱਾ ਜਮ੍ੱਾ ਕਰ
ਵਿਦਤਾ ਹੈ ਜਾਾ ਵਕਸੇ ਤੀਜੀ ਿਵਰ ਦੇ ਵ ਿਰਿੱੱੁ ਮੁਿਕਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਾ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ
ਤਰ੍ੱਾੱਾੱ ਦੀਆਾ ਕਾਰ ੱਾਈਆਾ ਦੇ 10 ਵਦਨਾਾ ਦੇ ਿਅ਼ਿੰਦਰ ਿਅ਼ਿੰਦਰ ਮਰੀਜ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਪਰਦਾਤਾ ਅਤੇ
ਰਾਜ ਪਰੋਗਰਾਮ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਸੂਵਚਤ ਕਰੇਗਾ। ਮਰੀਜ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਇਹ ੱੀ ਿਦਵਸਆ ਜਾ ੱੇਗਾ ਵਕ ਜੇ ਉਹ
ਦਾਅ ੱੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੂਲੀ ਹੋਏ ਤਾਾ ਰਾਜ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਿਅੀਨ ਆਉਦੀਾ ਵਸਹਤ ਦੇਿੱ-ਰੇਿੱ ਦੀ
ਸਟੇਟ ਏਿ ਼ਿੰਸੀ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਜਰਰੂ ੱਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਾ ਰਾਜ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਇਸ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ
ੱਾਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਮੁੜ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਵਕਾਰ ਵਨਿਰਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵ ਅਕਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਿਸ਼਼ਿੰਪਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼
ਕਰੇਗਾ ਵਕ ਕੀ ਕੋਈ ਵ ਅਕਤੀ ਵਕਸੇ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਾਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਵ
ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਇਕ ਵ ਅਕਤੀ ਜੋ ਪਿਵਲਕ ਸਹਾਇਤਾ
ਪਰੋਗਰਾਮ ਵ ਿੱੱਚ ਦਾਿੱਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਲਾਭਾਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵ ਅਕਤੀ ਦੀ ਦਸਤਾ
ੱੇਜ ਪਰਾਪਤ ਆਮਦਨੀ, ਿਸ਼਼ਿੰਪਤੀ ਅਤੇ ਿਮ਼ਿੰਨਣਯੋਗ ਮੈਡੀਕਲ ਿੱਰਵਚਆਾ ਦੇ ਿਅੱਾਰ ਤੇ
ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਿਅੱਾਰ ਤੇ ੱਾਿੱੱੂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ੱੀ ਯੋਗ
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਵਮੀਜ਼ਾੀ ਦੀ
ਿਜੰਮੇਵੱੱੱ਼ਾਵੱੱੀ

ਵਕਸੇ ੱੀ ਵਸਹਤ ਿਸ਼਼ਿੰਭਾਲ ਸੇ ੱਾ ੱਾੱਾੱ ਦੀ ਵਡਵਲ ਰੀ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾ (ਉਹਨਾਾ ਸੇ ੱਾ ੱਾੱਾੱ
ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਿਛਡ ਕੇ ਜੋ ਵਕਸੇ ਮਰੀਜ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਸਵਥਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਾ ਜਾਾਦੀਆਾ ਹਨ ਜੋ
ਵਕਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਵਥਤੀ ਜਾਾ ਦੇਿੱਭਾਲ ਦੀ ਜਰਰੂ ਤ ਹੈ), ਮਰੀਜ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ
ਜਾਾਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਿੀਮਾ ਸਵਥਤੀ, ਜਨਿਸ਼਼ਿੰਿਵਆ ਿਸ਼਼ਿੰਿਿ਼ਿੰਿੱੱੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਂ
ਵਸਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ , ਉਹਨਾਾ ਦੇ ਪਵਰ ੱਾਰਕ ਆਮਦਨੀ ਜਾਾ ਸਮੂਹ
ਨੀਤੀ ਦੇ ਕ ਰੇਜ ਵ ਿੱੱਚ ਿਦਲਾ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ), ਅਤੇ, ਜੇ ਜਾਵਣਆ ਜਾਾਦਾ ਹੈ, ਕਟੌਤੀ ਯੋਗਤਾ
ੱਾੱਾੱ, ਸਵਹ-ਿੀਮਾ ਅਤੇ ਸਵਹ-ਭੁਗਤਾਨਾਾ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਉਹਨਾਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਿੀਮੇ ਜਾਾ ਵ
ਿੱੱਤੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਆੁ ਰਾ ਲੋ ੜੀਦੀਆਾੱਾੱ ਹਨ. ਹਰੇਕ ਆਈਟਮ ਲਈ ਵ ਸਵਤਰਤ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੀਵਮਤ ਨਹੀ ੱਾੱਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ:
● ਪੂਰਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਿਨ਼ਿੰ ਿਰ, ਜਨਮ ਤਰੀਕ, ਸਮਾਵਜਕ ਸੁਿਰਿਵਆ ਿਨ਼ਿੰ ਿਰ (ਜੇ ਉਪਲਿਿ
ਹੋ ੱੇ), ਮੌਜੂਦਾ ਵਸਹਤ ਿੀਮਾ ਕ ਰੇਜ ਵ ਕਲਪ, ਨਾਗਵਰਕਤਾ ਅਤੇ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ,
ਅਤੇ ਮਰੀਜ ਦੇ ਲਾਗੂ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਰੋਤ ਜੋ ਉਨ੍ੱਾੱਾੱ ਦੇ ਵਿਿਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਤੇ
ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ;
● ਜੇ ਲਾਗੂ ਿਹ਼ਿੰਦ ੁ ੱਾ ਹੈ, ਮਰੀਜ ਦੇ ਗਿਰ਼ਿੰਟਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ, ਉਨ੍ੱਾੱਾੱ ਦਾ ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਿਨ਼ਿੰ ਿਰ,
ਜਨਮ ਵਮਤੀ, ਸਮਾਵਜਕ ਸੁਿਰਿਵਆ ਿਨ਼ਿੰ ਿਰ (ਜੇ ਉਪਲਿਿ ਹੋ ੱੇ), ਵਸਹਤ ਿੀਮੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕ
ਰੇਜ ਵ ਕਲਪ, ਅਤੇ ਉਨ੍ੱਾੱਾੱ ਦੇ ਲਾਗੂ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਰੋਤ ਜੋ ਮਰੀਜ ਦੇ ਵਿਿਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ; ਅਤੇ
● ਦਸੂ ਰੇ ਸਰੋਤ ਜੋ ਉਨ੍ੱਾੱਾੱ ਦੇ ਵਿਿਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਮੇਤ
ਹੋਰ ਿੀਮਾ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਮੋਟਰ ੱਾਹਨ ਜਾਾ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਾ ਿੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਾ ਜੇ ਇਲਾਜ
ਵਕਸੇ ਦਰੁ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਾ ਦੇ ਮੁਆ ਜੇ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਵ
ਵਦਆਰਥੀ ਿੀਮਾ ਪਾਵਲਸੀਆਾ, ਅਤੇ ਪਵਰ ੱਾਰਕ ਆਮਦਨੀ ਵਜ ੱੇੱ ਵਕ ਵ ਰਾਸਤ, ਹੋਰਾਾ
ਵ ਿੱੱਚ ਿਇਕ ਉਪਲਿਿ ਟਿਰਸਟ ਦਆੁ ਰਾ ਤੋਹਫੇ, ਜਾਾ ੱਿੱੱ਼ਿੰਡ।
ਰੋਗੀ ਆਪਣੇ ਅਦਾਇਗੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿਿਲ ਦੀ ਨਜਰ ਿਰਿੱਣ ਲਈ ਵਿ ਼ਿੰਮੇ ੱਾਰ ਹੈ, ਵਜਸ
ਵ ਿੱੱਚ ਵਕਸੇ ੱੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਵਹ-ਭੁਗਤਾਨ, ਸਵਹ-ਿੀਮਾ, ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਯੋਗਤਾ ੱਾੱਾੱ ਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ, ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਿਸ਼਼ਿੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਨ੍ੱਾੱਾੱ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਆਪਣਾ ਵਿਿਲ
ਅਦਾ ਕਰਨ ਵ ਿੱੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ ੱੇ। ਮਰੀਜ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਜਾਾ ਤਾਾ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਸਹਤ
ਿੀਮਾਕਰਤਾ (ਜੇ ਉਨ੍ੱਾੱਾੱ ਕੋਲ ਹੈ) ਜਾਾ ਸਟੇਟ ਏਿ ਼ਿੰਸੀ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਸੂਵਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰਰੂ ਤ ਿਹ਼ਿੰਦ ੁ
ੱੀ ਹੈ ਵਜਸ ਨੇ ਪਵਰ ੱਾਰਕ ਆਮਦਨੀ ਜਾਾ ਿੀਮਾ ਸਵਥਤੀ ਵ ਿੱੱਚ ਵਕਸੇ ਤਿਦੀਲੀ ਦੇ ਿਇਕ
ਜਨਤਕ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵ ਿੱੱਚ ਮਰੀਜ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਵਨਿਰਾਰਤ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ
ਹਸਪਤਾਲ ਵ ਚ ਪਵਰ ੱਾਰਕ ਆਮਦਨੀ ਜਾਾ ਿੀਮਾ ਸਵਥਤੀ ਵ ਚਕੋਈ ਤਿਦੀਲੀ ਆਉਦੀਾ ਹੈ
ਤਾਾ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਵਥਤੀ ਵ ਚ ਅਵਜਹੀਆਾ ਤਿਦੀਲੀਆਾ ਿਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ
ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਸੂਵਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਾ ਹਸਪਤਾਲ ਇਕ ਜਨਤਕ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵ ਚ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ
ਅਪਡੇ ਟ ਕਰਨ ਵ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ੱੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਮਰੀਜਾਾ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ੱਾਲੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ੱੀ ਸੂਵਚਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ
ਿਹ਼ਿੰਦ ੁ ੱਾ ਹੈ ਵਜਸ ਵ ਿੱੱਚ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ,
ਮਾਸਹੈਲਥ, ਕੁਨੈਕਟਰ, ਜਾਾ ਵਸਹਤ ਸੁਿਰਿਵਆ ਿਨੱੈਟ), ਪਵਰ ੱਾਰਕ ਆਮਦਨੀ ਵ ਿੱੱਚ
ਤਿਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਿਿ਼ਿੰਿੱਤ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਾਾ ਜੇ ਉਹ ਵਕਸੇ ਿੀਮੇ ਦਾ ਵਿਹਸਾ ਹਨ ਦਾਅ ੱਾ
ਕਰੋ ਵਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦਆੁ ਰਾ ਵਿਦਤੀਆਾ ਜਾਾਦੀਆਾ ਸੇ ੱਾ ੱਾੱਾੱ ਦੀ ਕੀਮਤ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਿਵਰ ਹੈ (ਵਜ ੱੇੱ ਵਕ ਘਰੇਲੂ ਜਾਾ ੱਾਹਨ ਿੀਮੇ ਦੀ, ਪਰ ਇਸ
ਿਤਕ ਸੀਵਮਤ ਨਹੀ)ੱਾੱ ਜੋ ਵਕਸੇ ਦਰੁ ਘਟਨਾ ਜਾਾ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਦੇਿੱਭਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ
ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿ ਼ਿੰਮੇ ੱਾਰ ਹੈ, ਤਾਾ ਮਰੀਜ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਾ ਲਾਗੂ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ
ਿਕ਼ਿੰਮ ਕਰੇਗਾ (ਸਮੇਤ, ਅਵਜਹੀਆਾ ਸੇ ੱਾ ੱਾੱਾੱ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਾ ਅਦਾਇਗੀ ਰਕਮ
ਦੀ ਮੁੜ ਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਵਕਾਰ ਵਨਿਰਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਾਸਹੈਲਥ,
ਕੁਨੈਕਟਰ, ਜਾਾ ਵਸਹਤ ਸੁਿਰਿਵਆ ਿਨੱੈਟ) ਿਤਕ ਸੀਵਮਤ ਨਹੀ।ੱਾੱ

ਹਸਪਤ਼ਾਲ ਦੀ
ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿੀਮਾਯੁ ਕਤ ਮਰੀਜਾਾ, ਕਮਜੋਰ ਮਰੀਜਾਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ੱਾੱਾੱ ਦੇ ਸਿਿਿ਼ਿੰ ੱਤ
ਵਿਵੱੱਤੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਗਿਰ਼ਿੰਟਰਾਾ ਿਤਕ ਿੱੱਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਹੇਠਾਾ ਵਿਦਤੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਿੱੱਾਸ ਮਾਪਿਦ਼ਿੰਡਾਾ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ

ਹਨ। ਇਹ ਮਾਪਿਦ਼ਿੰਡ ਇਹ ਯਕੀਨ ਵਦ ੱਾਉਣਗੇ ਵਕ ਇਹ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ
ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ 'ਤੇ ਵਨਿਰ਼ਿੰਤਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਦੀ ਹੈ। ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਵ ਅਕਤੀਆਾ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਿਇਕ
ਅਰਜੀ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਵ ਿੱੱਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ (ਿਅ਼ਿੰਵਤਕਾ 1 ਅਤੇ ਿਅ਼ਿੰਵਤਕਾ 2 ਦੇਿੱੱੋ)।
ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਾ (ਰੋਜਗਾਰ, ਮੈਡੀਕੇਡ, ਿਇ਼ਿੰਡੀਜੈਂਟ ਿ ਼ਿੰਡਾਾ, ਵਿਹ਼ਿੰਸਕ ਅਪਰਾਿੱ ਦੇ ਪੀੜਤਾਾ,
ਆਵਦ ਦਆੁ ਰਾ ਉਪਲਿਿ ਿੀਮਾ) ਦੀ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਰੀਜ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਵ ਚਾਰਨ ਤੋਂ
ਪਵਹਲਾਾ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਿਵਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਾਕਣ ਲਾਜਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਵਜਹਾ ਲਗਦਾ
ਹੈ ਵਕ ਕੋਈ ਮਰੀਜ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਾ ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਅਰਜੀਆਾ ਅਤੇ
ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਰੀਜ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਉਵਚਤ ਏਿ ਼ਿੰਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜਾਾ ਉਨ੍ੱਾੱਾੱ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਾ ਨਾਲ ਮਰੀਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਿਨੈਕਾਰਾਾ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ
ਹਸਪਤਾਲ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਨ੍ੱਾੱਾੱ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜੋਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ
ਵ ਕਲਪਾਾ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਿਾਹਰ ਿਕ toਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਵਜ ੱੇੱ ਵਕ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾ
ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਸੁਿਰਿਵਆ ਿਨੱੈਟ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵਜ ੱੇੱ ਉਿਪ ਰ ਿਦਵਸਆ
ਵਗਆ ਹੈ।
ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਨੈਕਾਰ ਜਨਤਕ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਨਜੀ ਵਸਹਤ
ਿੀਮਾ ਕ ਰੇਜ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਿਅਗੇ ਿੱੱਾਉਣ ਲਈ ਵਿ ਼ਿੰਮੇ ੱਾਰ ਹਨ। ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਦਆੁ ਰਾ ਪਛਾਣੇ ਗਏ
ਪਰੋਗਰਾਮਾਾ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਵ ਚ ਸਵਹਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ੱਾਲੇ ਮਰੀਜਾਾ /
ਗਾਿਰ਼ਿੰਟਰਾਾ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਿਸ਼਼ਿੰਭ ਸਰੋਤਾਾ ਜੋਂ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਨੈਕਾਰਾਾ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਵਲਸੀ ਵ ਚ ਿਦਸੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ੱਾੱਾੱ
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ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਿਅੱਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਾ ਦੀ ਦੇਿੱਭਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਕੀਤੀ ਜਾਾਦੀ ਹੈ।
ਮੈਡੀਕੇਡ ਜਾਾ ਹੋਰ ਵਸਹਤ ਿੀਮੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਮਰੀਜ / ਗਿਰ਼ਿੰਟਰਾਾ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਮੈਡੀਕੇਡ ਕ ਰੇਜ
ਲਈਅਰਜੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀਹੈ ਜਾਾ ਇਸ ਿਗਲ ਦਾ ਸਿੂਤ ਵਿਦਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਸਨੇ
ਮੈਡੀਕੇਡ ਜਾਾ ਹੋਰ ਵਸਹਤ ਿੀਮੇ ਲਈ ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਲਈ ਵਿਨੈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਪਛਲੇ ਛੇ (6)
ਮਹੀਵਨਆਾ ਦੇ ਿਅਦ
਼ਿੰ ਰ ਿਸ਼਼ਿੰਘੀ ਵਸਹਤ ਿੀਮਾ ਿਾਜਾਰ ਵ ਚ ਅਰਜੀ ਵਿਦਤੀ ਹੈ. ਵ ਿੱੱਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ। ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰੀਜਾਾ / ਗਿਰ਼ਿੰਟਰਾਾ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਇਸ
ਨੀਤੀ ਵ ਿੱੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਕਾਰਜ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵ ਿੱੱਚ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਰੀਜ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਾਕਣ ਕਰਨ ੱੇਲੇ
ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਦਆੁ ਰਾ ਵ ਚਾਰੇ ਜਾਣ ੱਾਲੇ ਮਾਪਿਦ਼ਿੰਡਾਾ ਵ ਿੱੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
● ਪਵਰ ੱਾਰਕ ਆਮਦਨੀ
● ਿਸ਼਼ਿੰਪਤੀ
● ਡਾਕਟਰੀ ਵਿ ਼ਿੰਮੇ ੱਾਰੀਆਾ।
● ਹੋਰ ਉਪਲਿਿ ਸਾਰੀਆਾ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਵਨਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ
ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਦਾ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਭੂਗੋਵਲਕ ਸਥਾਨ ਜਾਾ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਵਥਤੀ
ਦੀ ਪਰ ੱਾਹ ਕੀਤੇ ਵਿਨਾਾ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਵ ਚ ਵਨਿਰਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਜਰਰੂ ਤਾਾ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ
ੱਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜਾਾ ਲਈ ਉਪਲਿਿ ਹੈ। ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਰੀਜਾਾ / ਗਾਿਰ਼ਿੰਟਰਾਾ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਵ
ਿੱੱਤੀ ਜਰਰੂ ਤ ਦੇ ਿਅੱਾਰ ਤੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਿਸ਼਼ਿੰਘੀ ਕਾਿਨ਼ਿੰ ੱੂਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਦਾਨ
ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਯੋਗ ਿਘਟ-ਿੀਮੇ ੱਾਲੇ ਮਰੀਜਾਾ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਵਜਹੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਿੀਮਾਕਰਤਾ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹੈ। ਵ
ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰੀਜ ਦੀ ਕਾਿੱੱਪੀ ਜਾਾ ਿਸ਼਼ਿੰਤੁਲਨ ਲਈ ਉਪਲਿਿ ਨਹੀ
ੱਾੱਿਹ਼ਿੰਦ ੁ ੱੀ ਜੇ ਮਰੀਜ ਿੀਮੇ ਦੀਆਾ ਸ਼ਰਤਾਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵ ਚ ਅਸਫਲ ਰਵਿਹ਼ਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹੈਲਥ ਸੇਵ ੱਿੱੱ਼ਿੰਗ ਅਕਾਉਟਾ (ਐਚਐਸਏ), ਹੈਲਥ ਵਰਮਿਰਸਮੈਂਟ ਅਕਾਉਟਾ (ਐਚਆਰਏ),
ਜਾਾ ਿਇਕ ਲਚਕਦਾਰ ਿੱਰਚ ਅਕਾਉਟਾ (ਐਫਐਸਏ) ੱਾਲੇ ਮਰੀਜਾਾ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਵ
ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਿਮ਼ਿੰਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾ ਅਕਾਉਟਾ ਿ ਼ਿੰਡਾਾ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਾਦੀ ਹੈ। ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵ ਚ ਰਵਣਤ ਛੋਟਾਾ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਉਲਟਾਉਣ ਦਾ
ਅਿਵਕਾਰ ਿਰਿੱਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ੱਾਜਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵਨਿਰਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਅਵਜਹੀਆਾ
ਸ਼ਰਤਾਾ ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਦੇ ਵਕਸੇ ਕਾਿਨ਼ਿੰ ੱੂਨੀ ਜਾਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿ ਼ਿੰਮੇ ੱਾਰੀ ਦੀ ਉਿ ਼ਿੰ ਘਣਾ
ਕਰਦੀਆਾ ਹਨ।
ਨੌ ਰਥਈਸਟ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਪੇਜ 21 ਅਗਸਤ 2020
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ਵਿਵੱੱਤੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਵਕਸੇ ਵਿਨੈ ਕਾਰ ਦੀ ਪਵਰ ੱਾਰਕ ਆਮਦਨੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿ ਼ਿੰਮੇ ੱਾਰੀਆਾ ਦੇ
ਛੋ ਿ ਮੁਲਾਾਕਣ ਦੇ ਿਅੱਾਰ ਤੇ, ਮਰੀਜ ਹੇਠਾਾ ਵਿਦਤੀ ਛੂ ਟ ਵ ਿੱੱਚੋਂ ਿਇਕ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਨੋ ਟ ਕੀਤੀਆਾ

ਸਾਰੀਆਾ ਛੋਟਾਾ ਮਰੀਜ ਦੇ ਵਿ ਼ਿੰਮੇ ੱਾਰ ਿਸ਼਼ਿੰਤੁਲਨ ਦੇ ਿਸ਼਼ਿੰਿਿ਼ਿੰਿੱ ਵ ਿੱੱਚ ਹਨ। ਨੈਟ ਰਕ ਦੇ ਸਵਹਭੁਗਤਾਨ, ਵਿਸਕੇਨੈਂਸ
ਅਤੇ ਕਟਤੌ ੱੀ ਯੋਗ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀ ੱਾੱਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ੱਾੱਾੱ, ਿੀਮਾਯੁ ਕਤ ਮਰੀਜ ਜੋ ਉਪਲਿਿ
ਤੀਜੀ ਿਵਰ ਦੇ ਕ ਰੇਜ ("ਸ ੱੈਿਇਛਕ ਸ ੱੈ-ਤਿਨਾਹ") ਦੀ ਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ ੱੈਿਇਛਤ ਸ ੱੈਭੁਗਤਾਨ ਜੋਂ ਰਵਜਸਟਰਡ ਵਕਸੇ ੱੀ ਿੱੱਾਤੇ ਤੇ ਿਕਾਇਆ ਰਕਮ ਲਈ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀ
ੱਾੱਿਹ਼ਿੰਦ ੁ ੱੇ। ਹਾਲਾਾਵਕ, ਵਕਸੇ ੱੀ ਸਵਥਤੀ ਵ ਿੱੱਚ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ
ਵਦਰੜ ਮਰੀਜ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਏਜੀਿੀ ਤੋਂ
ਿੱੱਿੱਨਹੀ ੱਾੱਵਲਆ ਜਾ ੱੇਗਾ।
ਚੈਵੱੱੀਿੀ ਕੇਵਿ: ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਉਹਨਾਾ ਪਾਵਲਸੀਆਾ ਿਅੀਨ 100% ਦੀ ਛੂਟ ਦੀ ਦੇਿੱਭਾਲ
ਉਹਨਾਾ ਮਰੀਜਾਾ / ਗਿਰ਼ਿੰਟਰਾਾ ਲਈ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਵਜਨ੍ੱਾੱਾੱ ਦੀ ਪਵਰ ੱਾਰਕ ਆਮਦਨ
ਮਜੌ ੱੂਦਾ ਐਫਪੀਐਲ ਦੇ 400% ਜਾਾ ਇਸਤੋਂ ਿਘਟ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪਾਵਲਸੀ ਵ ਿੱੱਚ ਵਨਿਰਾਰਤ
ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਪਿਦ਼ਿੰਡਾਾ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਡ਼ਾਕਵਿੀ ਤੰਗੀ: ਯੋਗ ਮਰੀਜਾਾ ਲਈ 100% ਦੀ ਛੂਟ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਵਜਸਦਾ ਡਾਕਟਰੀ
ਕਰਜਾ ਉਨ੍ੱਾੱਾੱ ਦੀ ਪਵਰ ੱਾਰਕ ਆਮਦਨੀ ਦੇ 25% ਤੋਂ ਿੱੱਿੱ ਜਾਾ ਇਸ ਦੇ ਿਰਾਿਰ ਹੈ,
ਜੋ ਇਸ ਪਾਵਲਸੀ ਵ ਚ ਵਨਿਰਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਪਿਦ਼ਿੰਡਾਾ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵਿਵੱੱਤੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਦੀ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ, ਸਾਿੱੱਾਰਣ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸ਼਼ਿੰਿੱੱੇਪ ਅਤੇ ਵ ਿੱੱਤੀ

ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਸ਼਼ਿੰਿਿ਼ਿੰਿੱੱੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਦੀ ੱੈਿਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਵ ਚ ਉਪਲਿਿ ਹੈ,
ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕਲੀਵਨਕ ਸਥਾਨਾਾ' ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ੱੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵ ਚ ਅਨੁ ੱਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਵਜਹੜੀ
ਿਘਟ ਿੋਲੀ ਜਾਾਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ 1,000 ਲੋ ਕ ਜਾਾ 5% ਸਨੀਕ, ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਦਆੁ ਰਾ ਸੇ ੱਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ੱਾ, ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨੀਤੀਆਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਛਾਪੇ ਗਏ ਮਹੀਨਾ ੱਾਰ ਮਰੀਜਾਾ
ਦੇ ਵਿਆਨਾਾ ਅਤੇ ਿਸ਼਼ਿੰਗਰਵਹ ਿਪਤਰਾਾ ਿਾਰੇ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਹ ੱਾਲਾ ਵਿਦ਼ਿੰਦਾ ਹੈ।
ਿੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ, ਵਕਸੇ ੱੀ ਸਮੇਂ, ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਿਿ ਿਹ਼ਿੰਦ ੁ ੱੀ
ਹੈ।
1. ਮਰੀਜ / ਗਾਿਰ਼ਿੰਟਰ ਅਰਜੀ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਕਸੇ ੱੀ ਸਮੇਂ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ
ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
2. ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵ ਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਮਰੀਜਾਾ / ਗਿਰ਼ਿੰਟਰਾਾ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਵ
ਿੱੱਤੀ ਜਰਰੂ ਤ ਦਾ ਿਪਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸ਼਼ਿੰਿਿ਼ਿੰਿਵਤ ਵ ਿੱੱਤੀ, ਵਿਨਜੀ ਜਾਾ ਹੋਰ
ਨੌ ਰਥਈਸਟ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਪੇਜ 22 ਅਗਸਤ 2020
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ਦਸਤਾ ੱੇਜਾਾ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿਹ਼ਿੰਦ ੁ ੱੀ ਹੈ। ਿਇਕ
ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਹੇਠਾਾ ਵਿਦਤੇ ਤਰੀਵਕਆਾ ਵ ਿੱੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ਿਇਕ
ਦਆੁ ਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
a. ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਜਨਤਕ ੱੈਿਸਾਈਟ 'ਤੇ:
https://www.beverlyhospital.org/locations--services/patients-visitors'guide/billing--patient-accounts
b. ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਲਾਹ ਇਕਾਈ ਵ ਚ ਵ ਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ 41 ਮਾਲ
ਰੋਡ
ਿਰਵਿ ਼ਿੰ ਗਟਨ, ਐਮਏ 01803
(781) 744-8815
c. ਡਾਕ ਭੇਜਣ ਲਈ ਿਇਕ ਕਾਿੱੱਪੀ ਲਈ ਿੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਪ
ਰ ਵਿਦਤੇ ਿਨ਼ਿੰ ਿਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
d. ਇਲੈ ਕਟਰਾਵਨਕ ਕਾਪੀ ਲਈ ਿੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਪ ਰ ਵਿਦਤੇ
ਿਨ਼ਿੰ ਿਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
3. ਮਰੀਜਾਾ / ਗਿਰ਼ਿੰਟਰਾਾ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਮਰੀਜ / ਗਿਰ਼ਿੰਟਰ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਿਿ ਵ ਿੱੱਤੀ
ਸਰੋਤਾਾ ਦਾ ਲੇ ਿੱੱਾ ਦੇਣਾ ਿਹ਼ਿੰਦ ੁ ੱਾ ਹੈ।
ਹੇਠ ਵਲਿਵਆਾ ਵ ਿੱੱਚੋਂਵਕਸੇ ੱੀ ਜਾਾ ਸਾਰੇ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਵਰ ੱਾਰਕ ਆਮਦਨੀ
ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:
a. ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਰਮ ਡਿਲਯੂ -2 ਅਤੇ / ਜਾਾ ਫਾਰਮ 1099
b. ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਜਾਾ ਿਸ਼਼ਿੰਘੀ ਟੈਕਸ ਵਰਟਰਨ
c. ਚਾਰ (4) ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜੇ ਤਿਨਾਹ ਸਿਟਿਸ
d. ਚਾਰ (4) ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜੇ ਚੈਵਿਕ਼ਿੰਗ ਅਤੇ / ਜਾਾ ਿਚਤ ਦੇ ਵਿਆਨ
e. ਵਸਹਤ ਿਚਤ ਿੱੱਾਤੇ
f. ਵਸਹਤ ਮੁਆ ਜੇ ਦੇ ਪਰਿਿ਼ਿੰਿੱ
g. ਲਚਕਦਾਰ ਿੱਰਚ ਿੱੱਾਤੇ
4. ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਾਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾ, ਮਰੀਜ /
ਗਾਿਰ਼ਿੰਟਰ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਿਗਲ ਦਾ ਸਿੂਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਸਨੇ
ਫੈਡਰਲ ਹੈਲਥ ਿਇ਼ਿੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇ ਸ ਦਆੁ ਰਾ ਮੈਡੀਕੇਡ ਜਾਾ ਹੋਰ ਵਸਹਤ ਿੀਮੇ
ਲਈ ਵਿਨੈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਵਕਸੇ ੱੀ ਤੀਜੀ ਿਵਰ ਦੇ ਕ ਰੇਜ ਦੇ ਦਸਤਾ
ੱੇਜ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
a. ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਦੇ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਰੀਜ / ਗਿਰ਼ਿੰਟਰਾਾ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਮੈਡੀਕੇਡ
ਲਈ ਵਿਨੈ ਕਰਨ ਵ ਿੱੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਿਾਅਦ ਵ ਿੱੱਚ
ਉਹਨਾਾ ਉਹੀ ਵ ਅਕਤੀਆਾ ਦੀ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਵ
ਿੱੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।
b. ਜੇ ਕੋਈ ਵ ਅਕਤੀ ਫੈਡਰਲ ਹੈਲਥ ਿਇ਼ਿੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇ ਸ ਦੇ ਿੱੱੁਿੱੱਲੇ
ਨਾਮਾਾਕਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜੀ ਵਿਦ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾ
ਨੌ ਰਥਈਸਟ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਪੇਜ 23 ਅਗਸਤ 2020
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ਅਵਜਹੇ ਵ ਅਕਤੀ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਦੇ ਵਕਸੇ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜੀ
ਦੇ ਮੁਲਾਾਕਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾ ਕ ਰੇਜ ਲੈ ਣ ਦੀ ਜਰਰੂ ਤ ਿਹ਼ਿੰਦ ੁ ੱੀ ਹੈ।
5. ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਵਹਤ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀ ੱਾੱਕਰ
ਸਕਦੀ ਵਕਸੇ ਵ ਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਾ ਦਸਤਾ ੱੇਜ ਮੁਿਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵ ਚ
ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਿਅੱਾਰ ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਨੀਤੀ ਜਾਾ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵ ਚ
ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਆਨ ਨਹੀ ੱਾੱਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
6. ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਿਇਕ ਮੁਿਕ਼ਿੰਮਲ ਵਿਨੈ ਿਪਤਰ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਤੀਹ (30) ਕਾਰੋਿਾਰੀ
ਵਦਨਾਾ ਦੇ ਿਅ਼ਿੰਦਰ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਅ਼ਿੰਤਮ ਯੋਗਤਾ ਵਨਿਰਾਰਤ ਕਰੇਗਾ।
7. ਿਅ਼ਿੰਤਮ ਯੋਗਤਾ ਵਦਰੜਤਾ ਦੇ ਦਸਤਾ ੱੇਜ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ (ਓਪਨ ਿੈਲੇਂਸ) ਮਰੀਜਾਾ ਦੇ
ਿੱੱਾਵਤਆਾ ਤੇ ਵਿਨੈ -ਿਪਤਰ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਵਨਆਾ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਰੀਜ /
ਗਾਿਰ਼ਿੰਟਰ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਿਇਕ ਵਦਰੜਤਾ ਿਪਤਰ ਭੇਵਜਆ ਜਾ ੱੇਗਾ।
8. ਜੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ / ਗਾਿਰ਼ਿੰਟਰ ਵਕਸੇ ਿਅੂਰੇ ਵਿਨੈ -ਿਪਤਰ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾ ਮਰੀਜ
/ ਗਾਿਰ਼ਿੰਟਰ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਿਇਕ ਨੋਟੀਵਫਕੇਸ਼ਨ ਭੇਵਜਆ ਜਾ ੱੇਗਾ ਵਜਸ ਵ ਿੱੱਚ ਿਦਵਸਆ
ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਵਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁ ਿੱੱ਼ਿੰਮ ਹੈ। ਿੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰੀਜ / ਗਾਿਰ਼ਿੰਟਰ ਕੋਲ 30 (30) ਵਦਨ ਹੋਣਗੇ।
ਅਰਜੀ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵ ਿੱੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜੋਂ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਅਸ ੱੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
9. ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਦਿਰਾਸਤ ਦੇ ਿਅੱਾਰ ਤੇ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦਾ
ਿਇਕ ਵਨਿਰਾਰਣ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਾ ਸਾਰੀਆਾ ਯੋਗ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇ ੱਾ ੱਾੱਾੱ ਲਈ
ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਵਮਆਦ ਲਈ ਯੋਗ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਵਪਛਲੇ ਛੇ (6) ਮਹੀਵਨਆਾ ਲਈ ਸਾਰੇ
ਿਕਾਇਆ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਯੋਗ ਮਾੜੇ ਕਰਜੇ ੱਾਲੀਆਾ ਏਿ ਼ਿੰਸੀਆਾ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋਣਗੇ। ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਦਆੁ ਰਾ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਵਨਸ਼ਚਾ
ਕਰਨ ੱਾਲੇ ਮਰੀਜ ਜਾਾ ਯੋਗਤਾ ਅ ਿੱੱੀ ਦੇ ਿਅ਼ਿੰਦਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਸਪਤਾਲ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਹੀ ਯੋਗਤਾ ਵਨਿਰਾਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵਮਤੀ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਵਨਆਾ ਦੀ ਵਮਆਦ ਲਈ
ਹਸਪਤਾਲ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਿਮ਼ਿੰਵਨਆ ਜਾ ੱੇਗਾ। ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ
ਸੂਵਚਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮਰੀਜ / ਗਿਰ਼ਿੰਟਰਾਾ ਦੀ ਵਿ ਼ਿੰਮੇ ੱਾਰੀ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਵਮਆਦ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ ਵਕਸੇ ੱੀ ਵ ਿੱੱਤੀ ਤਿਦੀਲੀ ਦੀ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਵ ਿੱੱਚ ਅਸਫਲ ਰਵਹਣ
ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜੋਂ ਯੋਗਤਾ ਿੱਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
10. ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ੱਾਲੇ ਮਰੀਜਾਾ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਵਕਸੇ ੱੀ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ
ੱਾਪਸੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਵ ਅਕਤੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵ ਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ
ਵਿ ਼ਿੰਮੇ ੱਾਰ ਹੈ।
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ਇਨਕ਼ਾਵੱ ਵਕਨ ਦੇ
ਕ਼ਾਵੱਨ

ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਈ ਕਾਰਨਾਾ ਕਰਕੇ ਿੱੱਿੱ- ਿੱੱਿੱ ਕਾਰਨਾਾ ਕਰਕੇ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੇਨਤੀ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਅਸ ੱੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਿਤਕ ਸੀਵਮਤ ਨਹੀ:ੱਾੱ
● ਕਾਫੀ ਪਵਰ ੱਾਰਕ ਆਮਦਨੀ
● ਿਸ਼਼ਿੰਪਤੀ ਦਾ ਲੋ ੜੀਦਾਾ ਿਪਿੱਰ
● ਰੋਗੀ ਸਵਹਯੋਗੀ ਜਾਾ ਰੋਗੀ / ਗਾਿਰ਼ਿੰਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕ਼ਿੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਵਚਤ ਯਤਨਾਾ ਪਰਤੀ
ਪਰਤੀਵਕਰਆ ਨਹੀ ੱਾੱਕਰਦਾ
● ਮਰੀਜ / ਗਿਰ਼ਿੰਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕਮ
਼ਿੰ ਕਰਨ ਦੇ ੱਾਜਿ ਯਤਨਾਾ ਦੇ ਿਾ ਜੂਦ ਿਅੂਰੇ ਵ ਿੱੱਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਰਜੀ
● ਿਕਾਇਆ ਿੀਮਾ ਜਾਾ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾਅ ੱਾ
● ਿੀਮਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ / ਜਾਾ ਿੀਮਾ ਿਿ਼ਿੰਦੋਿਸਤ ਿ ਼ਿੰਡਾਾ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਰੋਕਣਾ, ਮਰੀਜਾਾ / ਗਾਿਰ਼ਿੰਟਰਾਾ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ
ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਦਆੁ ਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਾ ਜਾਾਦੀਆਾ ਸੇ ੱਾ ੱਾੱਾੱ ਅਤੇ ਵਿਨਜੀ ਿਸਟ ਅਤੇ /
ਜਾਾ ਦਰੁ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਿਿ਼ਿੰਿੱਤ ਦਾਅਵ ਆਾ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਭੁਗਤਾਨ
ਸਮੇਤ।

ਿਨ ਮ਼ਾਨ ਯੋਗਤ਼ਾ ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜੀ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ

ਨਹੀ ੱਾੱਿਹ਼ਿੰਦ ੁ ੱੇ ਜਾਾ ਦਸਤਾ ੱੇਜਾਾ ਲਈ ਿੇਨਤੀਆਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀ ੱਾੱਕਰਦੇ। ਅਵਜਹੀਆਾ
ਉਦਾਹਰਣਾਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਾ ਹਨ ਵਜਸ ਵ ਿੱੱਚ ਵਿਮਾਰੀ ਵਿਨ੍ੱਾੱਾੱ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਵਿਨ੍ੱਾੱਾੱ
ਵਕਸੇ ਮਰੀਜ / ਗਿਰ਼ਿੰਟਰ ਦੀ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਾਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਦਆੁ ਰਾ ਇਹ ਵਨਿਰਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਕ ਕੀ
ਵਕਸੇ ਮਰੀਜ / ਗਿਰ਼ਿੰਟਰ ਦਾ ਿੱੱਾਤਾ ਅਣਉਵਚਤ ਹੈ ਜਾਾ ਨਹੀ ੱਾੱਅਤੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ
ਰਤੋਂ ਗਰਭ ਤੀ ਯੋਗਤਾ ਵਨਿਰਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਹੋਰ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾ ਜਾਾ ਵਿ ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਾ ਸਵਥਤੀਆਾ ਲਈ ਉਨ੍ੱਾੱਾੱ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਿਅੱਾਰ
ਤੇ ਮਰੀਜਾਾ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਮਾਨਤਾ ਯੋਗਤਾ ਵਿਦਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਜ ੱੇੱ ਵਕ:
● ਮਰੀਜ / ਗਾਿਰ਼ਿੰਟਰ ਜੋ ਦੀ ੱਾਲੀਆਪਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਿਚਕੁ ੱੇ ਹਨ। ਦੀ ੱਾਲੀਆਪਨ ਨਾਲ
ਜੁੜੇ ਮਾਮਵਲਆਾ ਵ ਿੱੱਚ, ਦੀ ੱਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਛੁਿੱੱਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਮਤੀ ਤੋਂ ਵਸਰਫ ਿੱੱਾਤਾ
ਿਕਾਇਆ ਿਛਵਡਆ ਜਾ ੱੇਗਾ।
● ਮਰੀਜ / ਗਾਿਰ਼ਿੰਟਰ ਜੋ ਪਰੋਿੇਟ ਵ ਿੱੱਚ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
● ਮਰੀਜ / ਗਾਿਰ਼ਿੰਟਰ ਜੋ ਿੇਘਰਹਨ।
● ਉਗਰਾਹੀ ਏਿ ਼ਿੰਸੀ ਦਆੁ ਰਾ ੱਾਪਸ ਕੀਤੇ ਿੱੱਾਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਕਸੇ ੱੀ ਕਾਰਨਾਾ ਕਰਕੇ
ਅਣਵਗਣਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀ ੱਾੱਹੋਇਆ ਹੈ।
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● ਰਾਜ ਦੇ ਮੈਡੀਕੇਡ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪਰਾਪਤ ਮਰੀਜ / ਗਿਰ਼ਿੰਟਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ
ਜੁੜੀਆਾ ਵਕਸੇ ੱੀ ਿੱਰਚਾ ੱਿੱੱ਼ਿੰਡਣ ਦੀਆਾ ਵਿ ਼ਿੰਮੇ ੱਾਰੀਆਾ ਜਾਾ ਗੈਰ-ਕ ਰ ਕੀਤੀਆਾ ਸੇ
ੱਾ ੱਾੱਾੱ ਲਈ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਤਵਹਤ ਗਰਵਹਣ ਯੋਗਤਾ ਪਰਾਪਤ ਮਰੀਜਾਾ ਦੇ ਿੱੱਾਵਤਆਾ ਦੀ
ਮੁੜ ਸ਼ਰੇਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਨ੍ੱਾੱਾੱ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਿਸ਼਼ਿੰਗਰਵਹ ਲਈ ਨਹੀ ੱਾੱਭੇਵਜਆ ਜਾਏਗਾ
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅਗਲੀਆਾ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰ ੱਾਈਆਾ ਦੇ ਿਅੀਨ ਹੋਣਗੇ।

ਤ ਵੱਤੰ ਭ ਗਤ਼ਾਨ
ਛੂ ਿ

ਉਹ ਮਰੀਜ ਜੋ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਾ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀ ੱਾੱਿਹ਼ਿੰਦ ੁ ੱੇ,
ਉਹਨਾਾ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਮੁਿਹਈਆ ਕਰ ੱਾਈ ਗਈ ਸਾਰੀ ਦੇਿੱਭਾਲ, ਿੱੱਾਤੇ ਦੀ ਦੇਿੱਭਾਲ, ਮੈਡੀਕਲੀ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਰਰੂ ੱੀ ਦੇਿੱਭਾਲ, ਅਤੇ ਚੋਣ ੱੀਆਾ ਸੇ ੱਾ ੱਾੱਾੱ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੇ ਿੱੱਾਤੇ ਦੇ
ਿਸ਼਼ਿੰਤੁਲਨ ਦੀ ਤੁ ਿਰ਼ਿੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ' ਤੇ 30% ਦੀ ਛੋਟ ਵਿਦਤੀ ਜਾ ੱੇਗੀ। ਿਗਲਿਾਤ ਕੀਤੀ
ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਰੀਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਵਹਲੇ ਵਿਆਨ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਿਪ਼ਿੰਦਰਾਾ ਵਦਨਾਾ
ਦੇ ਿਅ਼ਿੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੂਟ ਵਕਸੇ ੱੀ ਸੇ ੱਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀ ੱਾੱਕੀਤੀ
ਜਾਏਗੀ ਵਜਸ ਵ ਚ ਇਕ ਿੱੱਿੱਰਾ ਸ ੱੈ-ਭੁਗਤਾਨ ਫੀਸ ਦਾ ਕਾਰਜ-ਵਨਿਰਾਰਤ ਕੀਤਾ
ਵਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ੱਾ, ਇਨ-ਿਨੱੈਟ ਰਕ ਅਤੇ ਿਨੱੈਟ ਰਕ ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਸਵਹ-ਭੁਗਤਾਨ,
ਵਿਸਨਸੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਯੋਗ ਪਰੋਂਪਟ ਤਿਨਾਹ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀ ੱਾੱਹਨ। ਿਸ਼ਕ ਦੀ
ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ, ਇਹ ਛੂਟ ਵਕਸੇ ੱੀ ਮਰੀਜ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸੇ ੱਾ ੱਾੱਾੱ
ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀ ੱਾੱਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਐਵਮਜੈਂਸੀ
ਫੈਡਰਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਐਡਾ ਲੇ ਿਰ ਐਕਟ (ਈ. ਐਮ. ਟੀ. ਐਲ. ਏ.) ਦੇ
ਮੈਡੀਕਲ
ਵਨਯਮਾਾ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਵਕਸੇ ੱੀ ਮਰੀਜ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਵਕਸੇ ਿਸ਼਼ਿੰਕਟਕਾਲੀ ਸਵਥਤੀ ਵ ਿੱੱਚ ਸੇ ਾ
ਸੇਵੱੱੱ਼ਾਵੱੱੱ਼ਾੱੀੱ ੱਾੱਾੱ ਦਣੇ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਾਚ ਨਹੀ

ੱਾੱ ਕੀਤੀ ਜਾਾਦੀ। ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਿੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸੇ ੱਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜਾਾ ਦੀ ਲਾਗਤ
ਸਾਾਝੇਗੀ ਭੁਗਤਾਨ (ਭਾ ਸਵਹ-ਭੁਗਤਾਨ) ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਿਸ਼ਰਤੇ ਅਵਜਹੀਆਾ ਿੇਨਤੀਆਾ
ਸਕਰੀਵਿਨ਼ਿੰ ਗ ਪਰੀਿਵਆ ਵ ਿੱੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਾ ਵਕਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਵਥਤੀ ਵ ਿੱੱਚ ਮਰੀਜ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ
ਸਵਥਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰਰੂ ੱੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਣ। ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਵਿਨਾਾ ਵਕਸੇ
ਿਪਿੱਪਾਤ ਦੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤਾਾ ਦੀ ਦੇਿੱਭਾਲ ਵ ਅਕਤੀਆਾ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ,
ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਵਹਤ ਯੋਗ ਹਨ ਜਾਾ ਨਹੀ।ੱਾੱ ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਉਹਨਾਾ ਕਾਰਜਾਾ ਵ ਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ੱਾੱਹੋਏਗਾ ਜੋ ਵ ਅਕਤੀਆਾ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਿੱਭਾਲ ਦੀ ਿਮ਼ਿੰਗ ਤੋਂ ਵਨਰਾਸ਼
ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨੌ ਰਥਈਸਟ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਪੇਜ 26 ਅਗਸਤ 2020

ਵ ਚ ਸੋਿਵਆ ਵਗਆ

ਕਰੈਿਡਿ ਿਤੇ
ਸੰਗਰਿਹ

ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵ ਿੱੱਚ ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਦਆੁ ਰਾ ਕੀਤੀਆਾ ਜਾ
ਸਕਦੀਆਾ
ਵਕਵਰਆ ੱਾੱਾੱ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਿਇਕ ਿੱੱਿੱਰੀ ਕਰੈਵਡਟ ਅਤੇ ਿਸ਼਼ਿੰਗਰਵਹ ਨੀਤੀ ਵ ਿੱੱਚ
ਦਰਸਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੈਂਿਰ ਇਸਦੇ ਦਆੁ ਰਾ ਿਇਕ ਮੁਫਤ ਕਾਪੀ ਪਰਾਪਤ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:
a. ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ੱੈਿਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ:
https://www.beverlyhospital.org/locations--services/patients-visitors'guide/billing--patient-accounts
b. ਵ ਿੱੱਤੀ ਕਾਉਸਵਿ ਼ਿੰ ਗਾ
ਯੂ ਵਨਟ ਵ ਿੱੱੇ ਸਵਥਤ: 41 ਮਾਲ ਰੋਡ
ਿਰਵਿ ਼ਿੰ ਗਟਨ, ਐਮਏ 01803
(781) 744-8815
c. ਮੇਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਿਇਕ ਕਾਿੱੱਪੀ ਲਈ ਿੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਪ ਰ ਵਿਦਤੇ ਿਨ਼ਿੰ ਿਰ
ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨਾ
d. ਇਲੈ ਕਟਰਾਵਨਕ ਕਾਪੀ ਲਈ ਿੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਪ ਰ ਵਿਦਤੇ ਿਨ਼ਿੰ ਿਰ ਤੇ ਕਾਲ
ਕਰਨਾ

ਵੱੱੈਗੂਲੇਵਿੀ
ਵਜੂ ਵੱਤ਼ਾੀ

ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਸਾਰੇ ਿਸ਼਼ਿੰਘੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਿਨ਼ਿੰ ੱੂਨਾਾ, ਵਨਯਮਾਾ ਅਤੇ ਵਨਯਮਾਾ, ਅਤੇ
ਵਰਪੋਰਵਿਟ਼ਿੰਗ ਜਰਰੂ ਤਾਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਿਾਅਦ ਦੀਆਾ ਗਤੀਵ ਿੱੱੀਆਾ
ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਲਈ ਲੋ ੜੀਦੀਾ ਵਰਪੋਰਵਿਟ਼ਿੰਗ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣ ਲਈ
ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਦਆੁ ਰਾ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਵਹਤ
ਮੁਿਹਈਆ ਕਰ ੱਾਈ ਗਈ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰ ਸਾਲ ਆਈਆਰਐਸ ਫਾਰਮ
990 ਸਮਾਸੂਚੀ ਐਿਚ 'ਤੇ ਵਿਦਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਸਹੀ ਵਨਿਯ਼ਿੰਤਰਣ ਕਾਇਮ ਿਰਿੱਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਾ ਿਅ਼ਿੰਦਰਨੂ ੱੀ ਅਤੇ ਿਾਹਰੀ
ਪਾਲਣਾ ਦੀਆਾ ਜਰਰੂ ਤਾਾ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਦਸਤਾ ੱੇਜ
ਦੇ ੱੇਗਾ।

ਨੌ ਰਥਈਸਟ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਪੇਜ 27 ਅਗਸਤ 2020

ਵ ਚ ਸੋਿਵਆ ਵਗਆ

ਨੌ ਰਥਈਸਟ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਪੇਜ 28 ਅਗਸਤ 2020

ਵ ਚ ਸੋਿਵਆ ਵਗਆ

ਿੰਿਤਕ਼ਾ 1
ਵਿਵੱੱਤੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ
ਵਿਜੀ ਫ਼ਾਵੱਮ
ਿਵਕਪ਼ਾ ਵਕਕੇ ਛ਼ਾਪੋ

ਚੈਵੱੱੀਿੀ ਕੇਵਿ ਲਈ ਵਿਵੱੱਤੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਦੀ ਵਿਜੀ

ਿਅਜ ਦੀ ਤਰੀਕ: __________________

ਸੋਸ਼ਲ ਸੁਿਰਿਵਆ ਿਨ਼ਿੰ ਿਰ:_______________________

ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਕਾਰਡ ਿਨ਼ਿੰ ਿਰ: ______________________
ਮਰੀਜ ਦਾ
ਨਾਮ:
___________________________________________________________________________
ਪਤਾ:
___________________________________________________________________________
ਗਲੀ
_________________________________
ਸ਼ਵਹਰ

ਰਾਜ

_____________
ਵਜਪ

ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਿਨ਼ਿੰ ਿਰ
____________

ਹਸਪਤਾਲ ਸੇ ੱਾ ੱਾੱਾੱ ਦੀ ਵਮਤੀ: _______________________
ਮਰੀਜ ਦੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ: ____________________
ਕੀ
ਹਸਪਤਾਲ ਸੇ ੱਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜ ਕੋਲ ਵਸਹਤ ਿੀਮਾ ਜਾਾ ਮੈਡੀਕੇਡ ਸੀ?
ਹਾਾ ☐ ਨਹੀ ੱਾੱ☐ ਜੇ “ਹਾਾ”, ਿੀਮਾ ਕਾਰਡ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ (ਿਅਗੇ ਅਤੇ ਵਪਛਲੇ ਪਾਸੇ) ਿਨ ਥੀ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਹੇਠ ਵਲਿਵਆਾ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ:
ਿੀਮਾ ਿਕ਼ਿੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ: _____________________
ਨੀਤੀ ਿਨ਼ਿੰ ਿਰ: __________________
ਪਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ ਤਾਰੀਿੱ: ___________________
ਿੀਮਾ ਫੋਨ ਿਨ਼ਿੰ ਿਰ: ________________________
** ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾ, ਤੁ ਸੀ ੱਾੱਵਪਛਲੇ

6 ਮਹੀਵਨਆਾ ਵ ਿੱੱਚ ਮੈਡੀਕੇਡ

ਲਈ ਅਰਜੀ ਵਿਦਤੀ ਹੋ ੱੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੂਤ ਵਿਦਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਨੋਟ: ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ੱਾੱਹੋ ਸਕਦੀ ਜੇ ਹੈਲਥ ਸੇਵ ੱਿੱੱ਼ਿੰਗਜ ਅਕਾਉਟਾ (ਐਚਐਸਏ ), ਹੈਲਥ
ਵਰਮਿਸਮੈਂਟ ਅਕਾਉਟਾ (ਐਚਆਰਏ ), ਫਲੈ ਕਸੀਿਲ ਿੱਰਚ ਅਕਾਉਟਾ (ਐਫਐਸਏ ) ਜਾਾ ਪਵਰ ੱਾਰਕ
ਡਾਕਟਰੀ ਿੱਰਵਚਆਾ ਲਈ ਵਨਿਰਾਰਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿ ਼ਿੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾ
ਵਕਸੇ ੱੀ ਸਥਾਪਤ ਿ ਼ਿੰਡ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਿਕਾਇਆ ਿਹ਼ਿੰਦੀੁ ਹੈ, ਮੁਿਹਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨੌ ਰਥਈਸਟ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਪੇਜ 29 ਅਗਸਤ 2020

ਵ ਚ ਸੋਿਵਆ ਵਗਆ

ਵਿਵੱੱਤੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਲਈ ਵਿਜੀ ਦੇ

ਲਈ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆੀ ਨੰੱੂ ਪੂਵੱੱੱ਼ਾ ਵਕੋ: ਘਰ ਵ ਚ ਰਵਿਹ਼ਿੰਦੇ 18 ਸਾਲ

ਤੋਂ ਿਘਟ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰੀਜ, ਮਾਵਪਆਾ, ਿਿਵਚਆਾ ਅਤੇ / ਜਾਾ ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਾ ਗੋਦ ਲਏ ਸਮੇਤ ਪਵਰ ੱਾਰ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਿਰਾਾ ਦੀ ਸੂ ਚੀ ਿਣਾਓ।
ਪਵਿਵੱੱੱ਼ਾਵੱਕ ਮੈਂ ਵੱ

ਉਵਮ

ਵਮੀਜ ਨ਼ਾਲ
ਵਿਸਤ਼ਾ

ਆਮਦਨੀ ਦ਼ਾ ਵਸੋਤ
ਜ਼ਾੀ ਮ਼ਾਲਕ ਦ਼ਾ
ਨ਼ਾਮ

ਮ਼ਾਿਸਕ ਕ ਵੱੱਲ
ਆਮਦਨੀ

੧.
੨.
੩.
੪.
ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਇਸ ਅਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੇਠਾਾ ਵਿਦਤੇ ਦਸਤਾ ੱੇਜਾਾ ਦੀ ਜਰਰੂ ਤ
ਹੈ:
●

ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਜਾਾ ਿਸ਼਼ਿੰਘੀ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਵਰਟਰਨ

●

ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਰਮ ਡਿਲਯੂ

●

ਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜੇ ਪੇਰੋਲ ਸਿਟਿਸ

●

ਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜਾ ਚੈਵਿਕ਼ਿੰਗ ਅਤੇ / ਜਾਾ ਿਚਤ ਿੱੱਾਤੇ ਦੇ ਵਿਆਨ

●

ਵਸਹਤ ਿਚਤ ਿੱੱਾਤਾ

●

ਵਸਹਤ ਮੁਆ ਜੇ ਦੇ ਪਰਿਿ਼ਿੰਿੱ

●

ਲਚਕਦਾਰ ਿੱਰਚ ਿੱੱਾਤੇ

2 ਅਤੇ / ਜਾਾ ਫਾਰਮ 1099

ਜੇ ਇਹ ਉਪਲਿਿ ਨਹੀ ੱਾੱਹਨ, ਤਾਾ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਆੁਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਦਸਤਾ ੱੇਜਾਾ ਿਾਰੇ ਵ
ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ (781) 744-8815 ‘ਤੇ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਲਾਹ ਯੂ ਵਨਟ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਹੇਠਾਾ ਮੇਰੇ ਦਸਿਤਤਾਾ ਦਆੁਰਾ, ਮੈਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹਾਾ ਵਕ ਮੈਂ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਰਜੀ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਿਵਆਨ
ਨਾਲ ਪਵੜ੍ਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ੱੀ ਮੈਂ ਵਕਹਾ ਹੈ ਜਾਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾ ੱੇਜ ਜੋ ਮੈਂ ਜੁਵੜਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਿਤ ਮ
ਵਗਆਨ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਾ ਵਕ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਿੁਝ ਕੇ ਗਲਤ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ੱਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰਕਾਿਨ਼ਿੰ ੱੂਨੀ ਹੈ।
ਵਿਨੈ ਕਾਰ ਦੇ ਦਸਿਤਤ: ___________________________________________________________
ਮਰੀਜ ਨਾਲ ਵਰਸ਼ਤਾ: _____________________________________________________________
ਅਰਜੀ ਭਰਨ ਦੀ ਵਮਤੀ: ______________________
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਵਕਸੇ ੱੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਕ ਹੈ ਜਾਾ ਤੁ ਸੀ ੱਾੱਇਸ ਵਿਨੈ ਿਪਤਰ ਤੇ $0.00 ਦੀ ਆਮਦਨੀ
ਿਦਸੀ ਹੈ, ਤਾਾ ਹੇਠਾਾ ਵਿਦਤੇ ਵ ਅਕਤੀ ਦਆੁਰਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਵਰ ੱਾਰ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਸਪੋਰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਭਰੋ।

ਨੌ ਰਥਈਸਟ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਪੇਜ 30 ਅਗਸਤ 2020

ਵ ਚ ਸੋਿਵਆ ਵਗਆ

ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਿ ਆਨ
ਮੈਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਮਰੀਜ / ਵਿ ਼ਿੰਮੇ ੱਾਰ ਿਵਰ ਦਆੁਰਾ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜੋਂ ਪਛਾਵਣਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਹੇਠਾਾ ਸੇ
ੱਾ ੱਾੱਾੱ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਾ।
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹਾਾ ਵਕ ਵਿਦਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਗਆਨ ਵ ਿੱੱਚ ਸਭ ਤੋਂ
ਿੱੱੀਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਾ ਵਕ ਮੇਰੇ ਦਸਿਤਤ ਮੈਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਮਰੀਜ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਿੱਰਵਚਆਾ ਲਈ ਵ ਿੱੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿ ਼ਿੰਮੇ
ੱਾਰ ਨਹੀ ੱਾੱਿਣਾਉਣਗੇ।
ਦਸਿਤਤ: _________________________________________
ਭਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਿੱ: _______________________
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯੋਗਤਾ ਵਨਿਰਾਰਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਰਜੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵਮਤੀ ਤੋਂ 30 ਵਦਨਾਾ ਦੀ ਆਵਗਆ
ਵਦਓ।
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ਕੇ ਲ ਸਟਾਫ ਲਈ।
ੱਾਜੋ ਅਰਜੀ ਪਰਾਪਤਕੀਤੀ ਗਈ:
☐
ਏ ਜੇ ਐਚ
☐
ਏ ਜੀ ਐਚ
☐
ਿੇਰੀਜ
☐
ਿੀਆਈਡੀ ਵਮਲਟਨ
☐
ਿੀ ਆਈ ਡੀ ਨੀਡਹੈਮ
ਿੀ ਆਈ ਡੀ ਪਲਾਈਮਾਥ ☐
☐
ਿੇ ਰਲੀ
☐
ਐਲ ਐਚ ਐਮ ਸੀ
☐
ਐਲ ਐਮ ਸੀ ਪੀਿੌਡੀ
☐
ਐਮ ਏ ਐਿਚ
☐
ਐਨ ਈ ਿੀ ਐਚ
☐
ਡਿਲਯੂ ਐਚ
ਜੇ
ਯੋਗ ਹੈ, ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ ੱਾਨਗੀ ਦੀ ਵਮਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਵਨਆਾ ਲਈ ਵਿਦਤੀ ਜਾਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ੱਾੱਾੱ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਿਿ਼ਿੰਿੱਤ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀਆਾ ਦੇ ਿਅ਼ਿੰਵਤਕਾ

5 ਵ ਿੱੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸਾਰੇ ਿੈਥ ਇਜਰਾਈਲ ਲਹੀ

ਹੈਲਥ ਿਸ਼਼ਿੰਿਿ਼ਿੰਿੱੱਾੱਾੱ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ:

ਿੰਿਤਕ਼ਾ 2

●

ਿਅ਼ਿੰਨਾ ਜੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ

●

ਐਡੀਸਨ ਵਗਲਿਰਟ ਹਸਪਤਾਲ

●

ਿੇਰੀਜ ਹਸਪਤਾਲ

●

ਿੈਥ ਇਜਰਾਈਲ ਵਡਕੋਨੈਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ-ਿੋਸਟਨ

●

ਿੈਥ ਇਜਰਾਈਲ ਵਡਕੋਨੈਸ ਵਮਲਟਨ

●

ਿੈਥ ਇਜਰਾਈਲ ਡੈ ਕੋਨੈਸ ਨੀਡਹੈਮ

●

ਿੈਥ ਇਜਰਾਈਲ ਵਡਕੋਨੈਸ ਪਲਾਈਮਾਥ

●

ਿੇ ਰਲੀ ਹਸਪਤਾਲ

●

ਲੇ ਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ, ਿਰਵਿ ਼ਿੰ ਗਟਨ

●

ਲੇ ਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ, ਪੀਿੋਡੀ

●

ਮਾਉਟਾ ਅਿਰਨ ਹਸਪਤਾਲ

●

ਨ ੱਾੱਾੱ ਿਇ਼ਿੰਗਲੈਂ ਡ ਿੈਪਵਟਸਟ ਹਸਪਤਾਲ

●

ਵ ੱਿੱੱ਼ਿੰਚੈਸਟਰ ਹਸਪਤਾਲ

ਡ਼ਾਕਵਿੀ ਤੰਗੀ ਲਈ ਵਿਵੱੱਤੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਦੀ ਵਿਜੀ

ਵਿਜੀ

ਿਵਕਪ਼ਾ ਵਕਕੇ ਇਸਨੰੱੂ ਛ਼ਾਪ ਵਲੋ
ਿਅਜ ਦੀ ਤਰੀਕ: _______________________

ਸੋਸ਼ਲ ਸੁਿਰਿਵਆ ਿਨ਼ਿੰ ਿਰ _____________________
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ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ ਦੀ

ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਕਾਰਡ ਿਨ਼ਿੰ ਿਰ: _______________________
ਮਰੀਜ ਦਾ
ਨਾਮ:
___________________________________________________________________________
ਮਰੀਜ ਦੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ____________________
ਪਤਾ:
___________________________________________________________________________
ਗਲੀ
ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਿਨ਼ਿੰ ਿਰ
_________________________________
ਸ਼ਵਹਰ

_____________
ਰਾਜ

____________
ਵਜਪ

ਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸੇ ੱਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜ ਕੋਲ ਵਸਹਤ ਿੀਮਾ ਜਾਾ ਮੈਡੀਕੇਡ ਸੀ?
ਹਾਾ ☐ ਨਹੀ ੱਾੱ☐ ਜੇ “ਹਾਾ”, ਿੀਮਾ ਕਾਰਡ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ (ਿਅਗੇ ਅਤੇ ਵਪਛਲੇ ਪਾਸੇ) ਿਨ ਥੀ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਹੇਠ ਵਲਿਵਆਾ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ:
ਿੀਮਾ ਿਕ਼ਿੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ: ______________________________
ਨੀਤੀ ਿਨ਼ਿੰ ਿਰ: _____________________________________
ਪਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ ਤਾਰੀਿੱ: ________________________________
ਿੀਮਾ ਫੋਨ ਿਨ਼ਿੰ ਿਰ: __________________________________

ਨੋਟ: ਡਾਕਟਰੀ ਿਤ਼ਿੰਗੀ ਕਾਰਨ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ੱਾੱਹੋ ਸਕਦੀ ਜੇ ਹੈਲਥ ਸੇਵ ੱਿੱੱ਼ਿੰਗਜ
ਅਕਾਉਟਾ (ਐਚਐਸਏ ), ਹੈਲਥ ਵਰਮਿਰਸਮੈਂਟ ਅਕਾਉਟਾ (ਐਚਆਰਏ ), ਫਲੈ ਕਸੀਿਲ ਿੱਰਚ ਅਕਾਉਟਾ
(ਐਫਐਸਏ ) ਜਾਾ ਪਵਰ ੱਾਰਕ ਡਾਕਟਰੀ ਿੱਰਵਚਆਾ ਲਈ ਵਨਿਰਾਰਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿ ਼ਿੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ
ਵਗਆ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾ ਵਕਸੇ ੱੀ ਸਥਾਪਤ ਿ ਼ਿੰਡ ਤੋਂ ਭੁ ਗਤਾਨ ਹੋ ਜਾਨਾ
ਚਾਵਹਦਾ ਹੈ।
ਡ਼ਾਕਵਿੀ ਤੰਗੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਲਈ ਵਿਜੀ ਦੇ

ਲਈ, ਹੇਠ ਿਵਦਤੇ ਫ਼ਾਵੱਮ ਨੰੱੂ ਵਭੋ: ਘਰ ਵ ਚ ਰਵਿਹ਼ਿੰਦੇ 18

ਸਾਲ ਤੋਂ ਿਘਟ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰੀਜ, ਮਾਵਪਆਾ, ਿਿਵਚਆਾ ਅਤੇ / ਜਾਾ ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਾ ਗੋਦ ਲਏ ਸਮੇਤ
ਪਵਰ ੱਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਿਰਾਾ ਦੀ ਸੂ ਚੀ ਿਣਾਓ।
ਪਵਿਵੱੱੱ਼ਾਵੱਕ ਮੈਂ
ਵੱ

ਉਵਮ

ਵਮੀਜ ਨ਼ਾਲ
ਵਿਸਤ਼ਾ

ਆਮਦਨੀ ਦ਼ਾ ਵਸੋਤ ਜ਼ਾੀ
ਮ਼ਾਲਕ ਦ਼ਾ ਨ਼ਾਮ

੧.
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ਮ਼ਾਿਸਕ ਕ ਵੱੱਲ
ਆਮਦਨੀ

੨.
੩.
੪.
ਮੈਡੀਕਲ ਿਤ਼ਿੰਗੀ ਅਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਇਸ ਵਿਨੈ -ਿਪਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੇਠਾਾ ਵਿਦਤੇ ਦਸਤਾ ੱੇਜਾਾ ਦੀ ੱੀ ਲੋ ੜ
ਹੈ:
●

ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਜਾਾ ਿਸ਼਼ਿੰਘੀ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਵਰਟਰਨ

●

ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਰਮ ਡਿਲਯੂ 2 ਅਤੇ / ਜਾਾ ਫਾਰਮ 1099

●

ਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜੇ ਪੇਰੋਲ ਸਿਟਿਸ

●

ਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜਾ ਚੈਵਿਕ਼ਿੰਗ ਅਤੇ / ਜਾਾ ਿਚਤ ਿੱੱਾਤੇ ਦੇ ਵਿਆਨ

●

ਵਸਹਤ ਿਚਤ ਿੱੱਾਤਾ

●

ਵਸਹਤ ਮੁਆ ਜੇ ਦੇ ਪਰਿਿ਼ਿੰਿੱ

●

ਲਚਕਦਾਰ ਿੱਰਚ ਿੱੱਾਤੇ

●

ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਿਲਾਾ ਦੀਆਾ ਕਾਪੀਆਾ

ਜੇ ਇਹ ਉਪਲਿਿ ਨਹੀ ੱਾੱਹਨ, ਤਾਾ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਆੁਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਦਸਤਾ
ੱੇਜਾਾ ਿਾਰੇ ਵ ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ (781) 744-8815 ‘ਤੇ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਲਾਹ ਯੂ ਵਨਟ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਜੇ ਦੀ ਸੂ ਚੀ ਿਣਾਓ ਅਤੇ ਵਪਛਲੇ ਿਾਰਾਾ ਮਹੀਵਨਆਾ ਵ ਿੱੱਚ ਹੋਏ ਵਿਿਲਾਾ ਦੀਆਾ ਕਾਪੀਆਾ
ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ:
ਸੇ ੱਾ ਦੀ ਵਮਤੀ

ਸੇ ੱਾ ਦੀ ਜਗ੍ੱਾ

ਿਕਾਇਆ ਰਕਮ

_____________

_____________________

_________________

_____________

_____________________

_________________

_____________

_____________________

_________________

_____________

_____________________

_________________

_____________

_____________________

_________________

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਿਾਰੇ ਇਿਕ ਿਸ਼਼ਿੰਿੱੱੇਪ ੱੇਰ ੱਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ ਵਕ ਇਨ੍ੱਾੱਾੱ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਿਲਾਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਉ ੱਾੱਹੋ ੱੇਗਾ:
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ਹੇਠਾਾ ਮੇਰੇ ਦਸਿਤਤਾਾ ਦਆੁਰਾ, ਮੈਂ ਅਰਜੀ ਵ ਿੱੱਚ ਜਮ੍ੱਾੱਾੱ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਪਰਮਾਵਣਤ ਕਰਦਾ
ਹਾਾ ਮੇਰੇ ਵਗਆਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵ ਸ਼ ੱਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱੱੀਆ ਹੈ।
ਵਿਨੈ ਕਾਰ ਦੇ ਦਸਿਤਤ: __________________________________________________________
ਨਾਲ ਵਰਸ਼ਤਾ: ____________________________________________________________
ਅਰਜੀ ਭਰਨ ਦੀ ਵਮਤੀ: ______________________
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯੋਗਤਾ ਵਨਿਰਾਰਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਰਜੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵਮਤੀ ਤੋਂ 30 ਵਦਨਾਾ ਦੀ
ਆਵਗਆ ਵਦਓ।
ਜੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਤਾਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ ੱਾਨਗੀ ਦੀ ਵਮਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਵਨਆਾ ਲਈ ਵਿਦਤੀ ਜਾਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ੱਾੱਾੱ
ਦੀਆਾ ਸਿਿ਼ਿੰਿੱਤ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀਆਾ ਦੇ ਿਅ਼ਿੰਵਤਕਾ 5 ਵ ਚ ਿਦਸੇ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਿੈਥ ਇਜਰਾਈਲ ਲੇ ਹੀ
ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਸਿਿ਼ਿੰਿੱਤ ਸਭ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ:
ਕੇ ਲ ਸਟਾਫ ਲਈ। ੱਾਜੋ
ਅਰਜੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ: ਏ
ਜੇ ਐਚ
☐ਏ
ਜੀ ਐਚ

☐

ਿੇਰੀਜ

☐

ਿੀ ਆਈ ਡੀ ਐਮ ਸੀ

☐

ਿੀਆਈਡੀ ਵਮਲਟਨ
ਿੀ ਆਈ ਡੀ ਨੀਡਹੈਮ

☐
☐

ਿੀ ਆਈ ਡੀ ਪਲਾਈਮਾਥ ☐
ਿੇ ਰਲੀ

☐

ਐਲ ਐਚ ਐਮ ਸੀ

☐

ਐਲ ਐਮ ਸੀ ਪੀਿੌਡੀ

☐

ਐਮ ਏ ਐਿਚ

☐

ਐਨ ਈ ਿੀ ਐਚ

☐

ਡਿਲਯੂ ਐਚ

☐
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ਮਰੀਜ

●

ਿਅ਼ਿੰਨਾ ਜੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ

●

ਐਡੀਸਨ ਵਗਲਿਰਟ ਹਸਪਤਾਲ

●

ਿੇਰੀਜ ਹਸਪਤਾਲ

●

ਿੈਥ ਇਜਰਾਈਲ ਵਡਕੋਨੈਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ-ਿੋਸਟਨ

●

ਿੈਥ ਇਜਰਾਈਲ ਵਡਕੋਨੈਸ ਵਮਲਟਨ

●

ਿੈਥ ਇਜਰਾਈਲ ਡੈ ਕੋਨੈਸ ਨੀਡਹੈਮ

●

ਿੈਥ ਇਜਰਾਈਲ ਵਡਕੋਨੈਸ ਪਲਾਈਮਾਥ

●

ਿੇ ਰਲੀ ਹਸਪਤਾਲ

●

ਲੇ ਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ, ਿਰਵਿ ਼ਿੰ ਗਟਨ

●

ਲੇ ਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ, ਪੀਿੋਡੀ

●

ਮਾਉਟਾ ਅਿਰਨ ਹਸਪਤਾਲ

●

ਨ ੱਾੱਾੱ ਿਇ਼ਿੰਗਲੈਂ ਡ ਿੈਪਵਟਸਟ ਹਸਪਤਾਲ

●

ਵ ੱਿੱੱ਼ਿੰਚੈਸਟਰ ਹਸਪਤਾਲ

ਤ ਵੱੱੰਤ ਭ ਗਤ਼ਾਨ ਛੂ ਿ: ਉਹ ਮਰੀਜ ਜੋ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਾ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਆਮਦਨੀ ਿਤੇ
ਨਹੀ ੱਾੱਿਹ਼ਿੰਦ ੁ ੱੇ, ਉਹਨਾਾ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਮੁਿਹਈਆ ਕਰ ੱਾਈ ਗਈ ਸਾਰੀ ਦੇਿੱਭਾਲ 'ਤੇ ਿੱੱਾਤਾ ਿੈਲੈਂਸ ਦੀ ਤੁ ਿਰ਼ਿੰਤ ਸੰਪਤੀ ਦੇ
ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ' ਤੇ 30% ਦੀ ਛੋਟ ਵਿਦਤੀ ਜਾ ੱੇਗੀ, ਵਜਸ ਵ ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਅਰ, ਡਾਕਟਰੀ

ਵੱਰੈਸਹੋਲਡ ਦੇ

'ਤੇ ਜਰਰੂ ੱੀ ਦੇਿੱਭਾਲ, ਅਤੇ ਚੋਣ ੱੇੱ ਸੇ ੱਾ ੱਾੱਾੱ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਿਗਲਿਾਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੀ

ਿਿ਼ਾਵੱ ਤੇ ਿੰਿਤਕ਼ਾ

ਤੌਰ

ਅਦਾਇਗੀ ਮਰੀਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਵਹਲੇ ਵਿਆਨ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਿਪ਼ਿੰਦਰਾਾ ਵਦਨਾਾ ਦੇ ਿਅ਼ਿੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ
3 ਛੂ ਿ ਚ਼ਾਵੱਿ

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੂਟ ਵਕਸੇ ੱੀ ਸੇ ੱਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀ ੱਾੱਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਵਜਸ ਵ ਚ ਇਕ
ਿੱੱਿੱਰਾ ਸ ੱੈ-ਭੁਗਤਾਨ ਫੀਸ ਦਾ ਕਾਰਜ-ਵਨਿਰਾਰਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ੱਾ,
ਇਨਿਨੱੈਟ ਰਕ ਅਤੇ ਿਨੱੈਟ ਰਕ ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਸਵਹ-ਭੁਗਤਾਨ, ਵਿਸਕੀਿਅ਼ਿੰਸ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਯੋਗ
ਪਰੋਂਪਟ ਤਿਨਾਹ ਛੂਟ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀ ੱਾੱਹਨ। ਿਸ਼ਕ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ, ਇਹ ਛੂਟ ਵਕਸੇ ੱੀ
ਮਰੀਜ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸੇ ੱਾ ੱਾੱਾੱ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀ
ੱਾੱਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਵਿਵੱੱਤੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਿਤੇ ਡ਼ਾਕਵਿੀ ਤੰਗੀ ਲਈ ਛੋਿ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵਦਸੇ ਿਨ ਸ਼ਾਵੱ ਯੋਗ ਡ਼ਾਕਵਿੀ
ਸੇਵੱੱੱ਼ਾਵੱੱੱ਼ਾੱੀੱ ਲਈ ਇਕ ਵਮੀਜ ਦੇ ਿਜੰਮੇਵੱੱੱ਼ਾਵੱ ਸੰਤ ਲਨ 'ਤੇ ਲ਼ਾਗੂ ਹੰਦ ੱੀ ਹੈ।
ਯੋਗ ਵਮੀਜ਼ਾੀ ਲਈ ਵਿਵੱੱਤੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਦੀ ਛੂ ਿ:

ਦ਼ਾਨ ਦੇਖਭ਼ਾਲ
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I ਆਮਦਨੀ ਦ਼ਾ ਵਪਵਿ
L
400% ਐਫ.ਪੀ.ਐਲ. ਤੋਂ ਿਘਟ ਜਾਾ ਇਸ ਦੇ
ਿਰਾਿਰ

ਛੂ ਿ
100%

ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ
ਮਰੀਜ ਮੈਡੀਕਲ ਿਤ਼ਿੰਗੀ ਦੇ ਯੋਗ ਜੋਂ ਿਪਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਿਲਾਾ ਪਵਰ ੱਾਰਕ
ਆਮਦਨੀ ਦੇ 25% ਤੋਂ ਿੱੱਿੱ ਜਾਾ ਇਸ ਦੇ ਿਰਾਿਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਿਨ਼ਿੰ ੱੂ 100% ਦੀ ਛੋਟ
ਵਮਲੇ ਗੀ।
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ਿੰਿਤਕ਼ਾ
4 ਵੱਕਮ
ਆਮ ਤੌਵੱ ਤੇ ਿ
ਵੱੱਲ
(ਏ.ਜੀ.
ੱੀ.)

ਨੀਤੀ ਵ ਚ ਆਮ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਿਲ
ਰਾਸ਼ੀ
ਦੀ
ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ
ੱੇਿੱੱੋ, ਉਿਪ ਰ,
ੱੇਰ ੱੇ ਲਈ ਵਕ
ਏਜੀਿੀ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ
"ਲੁ ਿੱੱ
ਕ-ਿੈਕ"
ਵ ਿੱੱੀ
ਦੀ ਰਤੋਂ
ਨਾਲ
ਵਕ ੱੇੱ
ਵਗਵਣ
ਆ
ਜਾਾਦਾ
ਹੈ।

ਹੇਠ ਵਿਦਤੇ ਕਾਰਨਾਾ ਕਰਕੇ ਵਕਸੇ ੱੀ ਸਮੇਂ ਏ.ਜੀ.ਿੀ. ਿਦਲਣ ਦੇ ਿਅੀਨ ਹੈ:
● ਪਰਾਈ ੱੇਟ ਵਸਹਤ ਿੀਮਾਕਰਤਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਫੀਸ-ਤੋਂ-ਸ ੱੇ ੱਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵ
ਚ ਤਿਦੀਲੀਆਾ
● ਵਨਜੀ ਵਸਹਤ ਿੀਮਾਕਰਤਾ ਯੋਜਨਾ ੱਾੱਾੱ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਫੀਸ-ਲਈ-ਸੇ ੱਾ ਦਆੁ
ਰਾ ਪਰਾਪਤ ਿਿ਼ਿੰਦੋਿਸਤ

ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਾਲ
2022 ਦੇ ਦਾਅਵ
ਆਾ ਦੇ ਿਅੱਾਰ ਤੇ
ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਦੀ
ਮੌਜੂਦਾ ਏ.ਜੀ.ਿੀ
ਪਰਤੀਸ਼ਤਤਾ
39.7%
ਦੇ
ਿਰਾਿਰ
ਹੈ।
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ਿੰਿਤਕ਼ਾ

5 ਪਰਦ਼ਾਤ਼ਾ ਇਹ ਵਿਵੱੱਤੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਨੀਤੀ ਹੇਠ਼ਾੀ ਿਵਦਤੇ ਵਸ਼ਾਨ਼ਾੀ 'ਤੇ ਸ਼ਾਵੱੱੇ ਹਸਪਤ਼ਾਲ (ਸਹਲੂ ਤ)
ਿਤੇ ਕਲੀਿਨਕ — ਵਖਿਚਆੀ ਨੰੱੂ ਵਕਵੱ ਵਕਦੀ ਹੈ:
ਵਕਵੱਡ ਿਤੇ ਿਨ
ਲਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ, 41 ਮਾਲ ਰੋਡ, ਿਰਵਿ ਼ਿੰ ਗਟਨ, ਐਮ.ਏ.
ਵਕਵੱਡ

-

ਲਵਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ, ਪੀਿੋਡੀ, 1 ਐਸੈਕਸ ਸੇਂਟਰ ਡਰਾਇ , ਪੀਿੋਡੀ, ਐਮ.ਏ.
ਲਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ, 20 ੱਾਲ ਸਟਰੀਟ, ਿਰਵਿ ਼ਿੰ ਗਟਨ,
ਐਮ.ਏ.
ਲਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ, 31 ਮਾਲ ਰੋਡ, ਿਰਵਿ ਼ਿੰ ਗਟਨ, ਐਮ.ਏ.
ਲਾਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ, 5 ਫੈਡਰਲ ਸਟਰੀਟ, ਡੇ ਨ ਰਸ, ਐਮ.ਏ.
ਲੇ ਹ ਆਉਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੈਂਟਰ, ਲੈ ਕਵਿਸ਼਼ਿੰਗਟਨ, 16 ਹੇਡਨ ਐ ੱੇਵਨ.,
ਲੈ ਕਵਿਸ਼਼ਿੰਗਟਨ, ਐਮ.ਏ.
ਲਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ, 50 ਮਾਲ ਰੋਡ, ਿਰਵਿ ਼ਿੰ ਗਟਨ, ਐਮ.ਏ.
ਲਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ, 67 ਿੈਿੱੱਡਫੋਰਡ ਸਟਰੀਟ,
ਿਰਵਿ ਼ਿੰ ਗਟਨ, ਐਮ.ਏ.

ਇਹ ਵਿਵੱੱਤੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਨੀਤੀ, ਉਵਪ ਵੱ ਿਵਦਤੇ ਸੂ ਚੀ ਵੱੱਿ ਹਸਪਤ਼ਾਲ਼ਾੀ ਦੀਆੀ
ਸੇਵੱੱੱ਼ਾਵੱੱੱ਼ਾੱੀੱ ਲਈ “ਵਕਵੱਡ ਐਡੀ ਨ਼ਾਨ-ਵਕਵੱਡ ਪਰੋਵੱੱੱ਼ਾਈਵਡ ਿਤੇ
ਕਲੀਿਨਕਸ” ਦੇ ਲੇ ਲ ਦੇ ਿਿੈਚਮੈਂਿ ਦੇ ਪੰਨੇ 1-15 ਵਿਵੱੱਚ ਸੂ ਚੀ ਵੱੱਿ ਵਿਿਕਤੀਆੀ
ਿਤੇ ਸੰਵਸ਼ਾਵੱੱੱ਼ਾੱੀੱ ਤੋਂ ਵਖਿਚਆੀ ਨੰੱੂ ਵੱੱੀ ਸ਼ਾਮਲ ਵਕਦੀ ਹੈ।
“ਵਕਵੱਡ ਿਤੇ ਨ਼ਾਨ-ਵਕਵੱਡ ਪਰੋਵੱੱੱ਼ਾਈਵਡ ਿਤੇ ਕਲੀਿਨਕਸ” ਦੇ ਲੇ ਲ ਦੇ ਿਿੈਚਮੈਂਿ ਦੇ
ਸਫੇ 16 ਤੇ ਿਵਦਤੇ ਪਰਦ਼ਾਤ਼ਾਵੱੱੱ਼ਾੱੀੱ ਲਈ, ਇਹ ਵਿਵੱੱਤੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਨੀਤੀ ਿਵਸਫ
ਹਸਪਤ਼ਾਲ ਦੀ ਸਹਲੂ ਤ ਲਈ ਜ਼ਾੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ ੜੇ ਦਸਤ਼ਾਵੱੱੇਜ ਦੇ ਪੰਨ਼ਾ 16 ਤੇ ਸੂ ਚੀ
ਵੱੱਿ ਵਿਿਕਤੀਆੀ ਿਤੇ ਸੰਵਸ਼ਾਵੱੱੱ਼ਾੱੀੱ ਤੋਂ ਪਰਦ਼ਾਤ਼ਾ ਦੇ ਵਖਿਚਆੀ ਨੰੱੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ
ੱੀੱਵਕਦ਼ਾ। ਵਮੀਜ਼ਾੀ ਨੰੱੂ ਉਨ਼੍ੱ਼ਾੱੀੱ ਪਰਦ਼ਾਤ਼ਾਵੱੱੱ਼ਾੱੀੱ ਨ਼ਾਲ ਿਵਸਿ਼ਾ ਸੰਵਪਕ ਵਕਨ ਲਈ
ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾੀਦ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਵੱੱੇਖ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਪੇਸ ਵਕਦੇ
ਹਨ ਜ਼ਾੀ ਭ ਗਤ਼ਾਨ ਦੇ ਪਰ ੱੰਿ ਵਕਨ ਲਈ।
01/2023
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ਿੰਿਤਕ਼ਾ
6 ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਦੀ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ, ਸਾਿੱੱਾਰਣ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸ਼਼ਿੰਿੱੱੇਪ, ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਦਸਤ਼ਾਵੱੱੇਜ਼ਾੀ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਿਤ਼ਿੰਗੀ ਦੀ ਅਰਜੀ ਅਤੇ ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਕਰੈਵਡਟ ਅਤੇ ਕੁ ਲੈਕਸ਼ਨ

ਪਾਵਲਸੀ ਜਨਤਕ ਪਹੰਚ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਰੀਜਾਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਦਆੁ ਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ
ਕਈ ਸਰੋਤਾਾ ਦਆੁ ਰਾ, ਮੁਫਤ ਵਿਦਤੀ ਜਾਏਗੀ:
1. ਮਰੀਜ ਅਤੇ ਗਾਿਰ਼ਿੰਟਰ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਰੈਵਡਟ ਅਤੇ ਿਸ਼਼ਿੰਗਰਵਹ ਨਾਲ
ਸਿਿ਼ਿੰਿੱਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾ ੱੇਜਾਾ ਦੀਆਾ ਕਾਪੀਆਾ ਦੀ ਿੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵ
ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਿਤ਼ਿੰਗੀ ਅਰਜੀਆਾ ਦੋਨਾਾ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਫੋਨ, ਮੇਲ ਜਾਾ ਵ
ਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਿੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:
ਲਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ, ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਲਾਹ
41 ਿਰਵਿ ਼ਿੰ ਗਟਨ ਮਾਲ ਰੋਡ, ਿਰਵਿ ਼ਿੰ ਗਟਨ, ਐਮ.ਏ. 01803
ਿੇ ਰਲੀ ਹਸਪਤਾਲ, 85 ਹੈਵਰਕ ਸਟਰੀਟ, ਿੇ ਰਲੀ, ਐਮ.ਏ.
ਐਡੀਸਨ ਵਗਲਿਰਟ ਹਸਪਤਾਲ, 298 ੱਾਵਿਸ਼਼ਿੰਗਟਨ ਸਟਰੀਟ, ਗਲੂ ਸੈਸਟਰ,
ਐਮ.ਏ.
ਿੇਅਵਰਜ ਹਸਪਤਾਲ, 60 ਗਰੇਨਾਈਟ ਸਟਰੀਟ, ਲੀਨ, ਐਮ.ਏ.
2. ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਰੈਵਡਟ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਿਿ਼ਿੰਿੱਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾ
ੱੇਜਾਾ ਦੀਆਾ ਕਾਪੀਆਾ ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਪਿਵਲਕ ੱੈਿਸਾਈਟ ਦਆੁ ਰਾ ਮਰੀਜ ਅਤੇ
ਗਾਿਰ਼ਿੰਟਰ ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:
https://www.beverlyhospital.org/locations-services/patients--visitors'guide/billing--patient-accounts
ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ, ਸਾਿੱੱਾਰਣ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਰਾਾਸ਼, ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ,
ਮੈਡੀਕਲ ਿਤ਼ਿੰਗੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਕਰੈਵਡਟ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਕਸੇ ੱੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵ
ਚ ਅਨੁ ੱਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਵਕ 1,000 ਲੋ ਕਾਾ ਜਾਾ ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ. ਦਆੁ ਰਾ ਸੇ ੱਾ ਕੀਤੀ
ਸਮਾਜ ਦੇ 5% ਸਨੀਕਾਾ ਦਆੁ ਰਾ ਿਘਟ ਿੋਲੀ ੱਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ।
ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਨੇ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਪਲਿਿਤਾ ਦੇ ਨੋਵਟਸ (ਿਸ਼਼ਿੰਕੇਤ) ਹੇਠ ਵਿਲੀਆਾ ਥਾ
ੱਾੱਾੱ ਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵ ਚ ਿਦਸੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ:
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ਿੰਿਤਕ਼ਾ
1. ਆਮ ਦਾਿੱਲਾ, ਮਰੀਜਾਾ ਦੀ ਪਿਹ਼ਿੰਚ,ੁ ਉਡੀਕ / ਰਵਜਸਟਰੀਕਰਣ ਦੇ ਿੱੱੇਤਰ ਜਾਾ

ਇਸ ਦੇ ਿਰਾਿਰ, ਿਸ਼਼ਿੰਦੇਹ ਵ ਭਾਗ ਦੇ ਿਇ਼ਿੰਤਜਾਰ / ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਿੱੱੇਤਰ ਦੇ ਿਸ਼ਕ
ਤੋਂ ਿਚਣ ਲਈ;
2. ਿਇ਼ਿੰਤਜਾਰ / ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਿੱੱੇਤਰ ਜਾਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਦੀਆਾ
ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਸਹਲੂ ਤਾਾ ਦੇ ਿਰਾਿਰ; ਅਤੇ
3. ਰੋਗੀ ਵ ਿੱੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਿੱੱੇਤਰ।
ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਵਿਚ਼ਿੰਨ੍ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਵਿਦਾਈ ਵਿਦ਼ਿੰਦੇ ਹਨ (8.5” x 11”) ਅਤੇ ਇਨ੍ੱਾੱਾੱ ਿੱੱੇਤਰਾਾ
ਵ ਿੱੱਚ ਆਉਣ ੱਾਲੇ ਮਰੀਜਾਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਿਸ਼਼ਿੰਕੇਤ ਪੜ੍ੱੇ:
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ਵਿਵੱੱਤੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਨੋ ਿਿਸ

ਹਸਪਤਾਲ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ੱਾਲੇ ਮਰੀਜਾਾ ਿਨ਼ਿੰ ੱੂ ਕਈ ਤਰ੍ੱਾੱਾੱ ਦੀਆਾ ਵ ਿੱੱਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਕੀ ਤੁ ਸੀ ੱਾੱਆਪਣੇ
ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿਿਲਾਾ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਾ ਨਹੀ, ੱਾੱ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਾਹੇ
ਹਸਪਤਾਲ ਵ ਿੱੱੇ ਵ ਿੱੱਤੀ ਕਾਾਸਵਿ ਼ਿੰ ਗ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਿਰਵਿ ਼ਿੰ ਗਟਨ ਦੇ ਿਰਵਿ ਼ਿੰ ਗਟਨ
ਮਾਲ ਰੋਡ ਵ ਿੱੱੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਲਾਿੀ ਵ ਚ ਸਵਥਤ ਿੈ ਰਲੀ ਦੇ ਹੈਵਰਕ
ਸਟਰੀਟ ਵ ਿੱੱੇ ਿੇ ਰਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵ ਿੱੱੇ ਜਾਓ, ਜਾਾ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿਲਕੁਲ ਿਅਦ
਼ਿੰ ਰ ਸਵਥਤ
ਗਲੋ ਸਟਰ ਦੀ 298 ੱਾਵਿਸ਼਼ਿੰਗਟਨ ਸਟਰੀਟ ਵ ਿੱੱੇ ਐਡੀਸਨ ਵਗਲਿਰਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵ ਿੱੱੇ,
ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀ ੱਾੱ ੱਾਵਿਸ਼਼ਿੰਗਟਨ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਪਰ ੱੇਸ਼ ਦਆੁ ਰ ਤੇ ਦਾਿੱਲ ਿਹ਼ਿੰਦ ੁ ੱੇ ਹੋ, ਜਾਾ ਿਾਏਵਰਜ
ਹਸਪਤਾਲ ਵ ਿੱੱੇ ਵਲਨ ਵ ਚ 60 ਗਰੇਨਾਈਟ ਸਟਰੀਟ ਵ ਿੱੱੇ ਆ ਿਾਹਰੀ ਮਰੀਜ ਕਲੀਵਨਕ
ਿੱੱੇਤਰ ਵ ਚ ਸਵਥਤ, ਜਾਾ ਸੋਮ ੱਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੱੱਕਰ ੱਾਰ ਸ ੱੇਰੇ 8:30 ਜੇ - ਸ਼ਾਮ 5:00 ਜੇ ਤਕ
781-744-8815 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਿੱੱਿੱ- ਿੱੱਿੱ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ੱਾੱਾੱ ਦੀ ਉਪਲਿਿਤਾ
ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਤ਼ਾਵੱੱੀਖ਼
ਨੀਤੀ ਇਿਤਹ਼ਾਸ

ਸਿਤ਼ਿੰਿਰ 2016
ਜੁਲਾਈ 2020
ਅਗਸਤ 2020

ਕ਼ਾਵੱਵੱੱੱ਼ਾਈਆੀ
ਟਿਰਸਟੀਆਾ ਦੇ ਿੋਰਡ ਦਆੁ ਰਾ ਪਰ
ੱਾਵਨਤ ਨੀਤੀ
ਪਰਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਅਪਡੇ ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ

7/2021

ਵਿਲ ਈ. ੱੀ.ਪੀ. / ਸੀ.ਐਫ. ਓ ਅਤੇ
ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ. ਿੋਰਡ ਦੇ ਿੱਜਾਨਚੀ ਦਆੁ ਰਾ
ਿਮ਼ਿੰਡਲ ਦੀ ਅਿਵਕਾਰਤ ਿਸ਼਼ਿੰਸਥਾ ਦੇ ਰਪੂ ਵ
ਿੱੱਚ
ਮਨਜੂਰ ਨੀਤੀ
ਪਰਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਅਪਡੇ ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ

01/2023

ਪਰਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਅਪਡੇ ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ

01/2022

AGB ਅਪਡੇ ਟ ਕੀਤਾ

07/2022

AGB ਅਪਡੇ ਟ ਕੀਤਾ

01/2023
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AGB ਅਪਡੇ ਟ ਕੀਤਾ
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