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ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਾਧਾਰਣ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸਾਰ 

ਿਵਚੈੰਸਟਰ ਹਸਪਤਾਲ, ਇਕੱ ਗਰੈ-ਮੁਨਾਫਾ ਗਭੰੀਰ ਦੇਖਭਾਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਮੈਸਾਿਚਉਸੇਟਸ ਅਤ ੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 
ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਿਵੰਚੈਸਟਰ 
ਹਸਪਤਾਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰ ੇਮਰੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਿਬੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਸਰੋਤ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਸਾਡੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਮੁਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 
 
ਿਵੰਚੈਸਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ 
ਸਾਡਾ ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ 
ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਮੁਫਤ ਿਵਚ 
ਭਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਯੋਗਤਾ ਪ�ਾਪਤ 
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਡਾਕਟਰੀ ਜਰਰੂੀ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ� ਮਰੀਜ਼ ਬੀਮਾ-ਰਿਹਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ 
ਹੋਣ; ਉਹ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਮਲਣ ਤੇ, ਮਰੀਜ਼ ਯੋਗ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ 
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ:  
 
ਦਾਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 

ਸੰਘੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 
400% ਜਾਂ ਘੱਟ 100% 

 
ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ 
ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ 100% ਦੀ ਛੂਟ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਜਨ�ਾ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਿਬੱਲ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱੁਲ ਪਿਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ ਦੇ 25% ਤ� ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 
ਹੋਵੇ। 
 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ: ਨੱੈਟਵਰਕ ਤ� ਬਾਹਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਸਿਹ-ਬੀਮਾ ਅਤ ੇਕਟੌਤੀ 
ਯੋਗ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯਗੋ ਨਹੀ ਂਹਨ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਿਵੱਤੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯਗੋ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤ� ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇ
ਬੀਜੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਤ� ਵੱਧ ਵਸੂਲ ਨਹੀ ਂਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 
 
ਸਾਡੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨੀਤੀ ਅਤ ੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 
ਕਾਪੀਆਂ ਿਕਵ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ 
ਤੁਸੀ ਂ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਿਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਇਕ ਕਾੱਪੀ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਤਰੀਿਕਆਂ 
ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਿਵਚ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 
• https://www.winchesterhospital.org/my-visit/insurance

-billing--records/financial-assistance 

• ਿਵਖੇ ਸਿਥਤ ਸਾਡੇ ਿਵੱਤੀ ਕਾਂਸਿਲੰਗ ਦਫਤਰ ਤੇ ਜਾਓ:  
ਲਾਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸ�ਟਰ 
ਮੱੁਖ ਲਾਬੀ 
41 ਮਾਲ ਰੋਡ 
ਬਰਿਲੰਗਟਨ ਐਮ. ਏ, 01803 

• ਬੇਨਤੀ ਕਾਪੀਆਂ ਮੇਲ ਰਾਹੀ ਂਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾੱਲ 
ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ�ੌਿਨਕ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।  
ਤੁਸੀ ਂਅਰਜ਼ੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ (781) 
744-8815 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 

ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ, ਕਾਰਜ ਅਤ ੇਸਾਧਾਰਣ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਖੇਪ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 
ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: 
ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀਆਂ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਣ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਖੇਪ ਹੇਠ 
ਿਲਖੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: 

ਫ��ਚ ਹੈਤੀਅਨ ਕ�ੀਓਲ ਇਤਾਲਵੀ 
ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਯੂਨਾਨੀ ਰਸੂੀ 
ਅਰਮੀਨੀਅਨ ਿਹੰਦੀ ਗੁਜਰਾਤੀ 
ਪੰਜਾਬੀ ਸਧਾਰਨ ਚੀਨੀ ਰਵਾਇਤੀ ਚੀਨੀ 
ਸਪੈਿਨਸ਼ ਜਪਾਨੀ ਕੋਰੀਅਨ 
ਮੌਨ - ਖਮੇਰ, ਕੰਬੋਡੀਆ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਅਰਬੀ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ   

 
ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਵਰੇਜ 
"ਿਵੰਚੈਸਟਰ ਹਸਪਤਾਲ" ਤ� ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਿਵੱਤੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ 6 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ 
ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਹੋਨੀ ਚਾਿਹਦੀ ਹੈ। ਛੱੁਟੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਬੱਿਲੰਗ 
ਿਬਆਨ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ / ਗਾਰੰਟਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਦੋ ਸੌ ਚਾਲੀ 
(240) ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਿਕਸੇ ਸਮ� ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 
ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਇਸ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋ: 
ਿਵੱਤੀ ਕਾਂਸਿਲੰਗ ਦਫਤਰ 
41 ਮਾਲ ਰੋਡ 
ਬਰਿਲੰਗਟਨ ਐਮ.ਏ, 01803 
 
ਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਨ�ਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ:  
• ਅੰਨਾ ਜੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ 
• ਐਡੀਸਨ ਿਗਲਬਰਟ ਹਸਪਤਾਲ 
• ਬੇਰੀਜ ਹਸਪਤਾਲ 
• ਬੈਥ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਿਡਕੋਨੈਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸ�ਟਰ 
• ਬੈਥ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਿਡਕੋਨੈਸ ਹਸਪਤਾਲ-ਿਮਲਟਨ 
• ਬੈਥ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਡੈਕੋਨੈਸ ਹਸਪਤਾਲ-ਨੀਡਹੈਮ 
• ਬੈਥ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਡੈਕੋਨੈਸ ਹਸਪਤਾਲ-ਪਲਾਈਮਾਥ 
• ਬੇਵਰਲੀ ਹਸਪਤਾਲ 
• ਲਾਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸ�ਟਰ 
• ਲਿਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸ�ਟਰ, ਪੀਬੋਡੀ 
• ਮਾਉਟਂ ਅਬਰਨ ਹਸਪਤਾਲ 
• ਨਵਾਂ ਇੰਗਲ�ਡ ਬੈਪਿਟਸਟ ਹਸਪਤਾਲ 
• ਿਵੰਚੈਸਟਰ ਹਸਪਤਾਲ 
 
ਨੋਟ: "ਿਵੰਚੈਸਟਰ ਹਸਪਤਾਲ" ਦੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕੁਝ ਵਦੈ 
ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦੇ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਉ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰ ੋ(781) 744-8815 

 

https://www.winchesterhospital.org/my-visit/insurance-billing--records/financial-assistance
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