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ਡਬਲਯੂ .ਐੱਚ. ਵਿੱਤੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਨੀਤੀ
ਲਈ ਲ਼ਾਗੂ

ਇਹ ਨੀਤੀ ਵ ਿੰਚੈਸਟਰ ਹਸਪਤਾਲ (“ਡਬਲਯੂ .ਐਿੱਚ,” “ਹਸਪਤਾਲ”) ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ,
ਹਸਪਤਾਲਾਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬਿੰਿਤ ਵਕਸੇ ੀ ਸਿੰਸਥ੍ਾ ਨਾਲ ਸਿੰਬਿੰਿਤ ( ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਵ ਭਾਗ ਦੇ
ਿਜਾਨਾ ਵ ਭਾਗ 501 (ਆਰ) ਦੇ ਵਨਯਮਾਾਂ ਵ ਚ ਪਵਰਭਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਬਲਯੂ .ਐਿੱਚ
ਦੁਆਰਾ ਜਾਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਦਾਤਾ ( ਇਸ ਪਾਵਲਸੀ ਦੇ ਤਵਹਤ ਆਉਣ ਾਲੇ ਪਰਦਾਤਾ ਾਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ
ਸੂਚੀ ਲਈ ਅਿੰਵਤਕਾ ਪਿੰਜ (5) ਦੇਿੋ )।

ਹਿ਼ਾਲੇ

ਈ ਐਮ ਟੀ ਏ ਐਲ ਏ: ਵ ਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਭਿੰਡਾਰ
ਕਰੈਵਡਟ ਅਤੇ ਸਿੰਗਰਵਹ ਨੀਤੀ
ਫੈਡਰਲ ਗਰੀਬੀ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ਼, ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁਿੱ ਿੀ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੇ ਸਿੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵ ਭਾਗ
ਆਈ ਆਰ ਐਸ ਨੋਵਟਸ 2015-46 ਅਤੇ 29 ਸੀ ਐਫ ਆਰ .1.501 (ਆਰ) - (4) - (6)
ਅਿੰਵਤਕਾ 1: ਚੈਰੀਟੀ ਕੇਅਰ ਲਈ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਰਜੀ
ਅਿੰਵਤਕਾ 2: ਡਾਕਟਰੀ ਤਿੰਗੀ ਲਈ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਰਜੀ
ਅਿੰਵਤਕਾ 3: ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਸਿੰਪਤੀ ਦੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਛੂਟ ਚਾਰਟ
ਅਿੰਵਤਕਾ 4: ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ੀ (ਏ.ਜੀ.ਬੀ.)
ਅਿੰਵਤਕਾ 5: ਪਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਵ ਭਾਗ — ਕ ਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਬਨਾ ਕ ਰ ਤੋਂ
ਅਿੰਵਤਕਾ 6: ਦਸਤਾ ੇਜਾਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਪਹੁਿੰਚ

ਉਦੇਸ

ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਰੀਜਾਾਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ, ਵ ਵਦਆ, ਿੋਜ ਅਤੇ ਉਿੱਤਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵ ਿੱਚ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਅਸੀ ਾਂ
ਸੇ ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਵਸਹਤ ਦੀ ਵਬਹਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂਿੰ ਿੱਿ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਡਬਲਯੂ .ਐਿੱਚ ਉਹਨਾਾਂ ਮਰੀਜਾਾਂ ਨੂਿੰ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਵਪਤ ਹੈ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੂਿੰ
ਵਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਦੀਆਾਂ ਜਰੂਰਤਾਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬੀਮਾ ਰਵਹਤ, ਬੀਮਾਯੁ ਕਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਪਰੋਗਰਾਮ
ਲਈ ਅਯੋਗ, ਜਾਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਿਭਾਲ, ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ, ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਰੂਰੀ
ਦੇਿਭਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵ ਅਕਤੀਗਤ ਵ ਿੱਤੀ ਸਵਥ੍ਤੀ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹਨ।
ਇਸ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸੇ ਾ ਿੇਤਰ ਲਈ ਲਾਗੂ ਸਿੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂਿੰ ਨਾਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਮਰੀਜਾਾਂ ਨੂਿੰ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਾਲੇ
ਡਬਲਯੂ .ਐਿੱਚ ਪਰਦਾਤਾ ਾਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਾਲੀ ਦੇਿਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ੇਗੀ। ਮਰੀਜ ਇਿੱਕ ਐਫੀਲੀਏਟਡ
ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਵਦਰੜ ਹਨ (ਐਡੀਸਨ ਵਗਲਬਰਟ
ਹਸਪਤਾਲ ਸਮੇਤ; ਅਿੰਨਾ ਜੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ; ਬੇਰੀਜ ਹਸਪਤਾਲ; ਬੈਥ੍ ਇਜਰਾਈਲ ਵਡਕੋਨੈਸ
ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ; ਬੈਥ੍ ਇਜਰਾਈਲ ਵਡਕੋਨੈਸ ਹਸਪਤਾਲ – ਵਮਲਟਨ; ਬੈਥ੍ ਇਜਰਾਈਲ ਡੈ ਕੋਨੈਸ
ਹਸਪਤਾਲ - ਨੀਡਹੈਮ; ਬੈਥ੍ ਇਜਰਾਈਲ ਵਡਕੋਨੈਸ ਹਸਪਤਾਲ– ਪਲਾਈਮਾਥ੍; ਬੇ ਰਲੀ
ਹਸਪਤਾਲ; ਲਾਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ, ਬਰਵਲਿੰ ਗਟਨ; ਲਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ,
ਪੀਬੋਡੀ; ਮਾਾਂਓਟ ਅਬਰਨ ਹਸਪਤਾਲ;
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ਅਤੇ ਨ ਾਾਂ ਇਿੰਗਲੈਂ ਡ ਬੈਪਵਟਸਟ ਹਸਪਤਾਲ) ਨੂਿੰ ਯੋਗਤਾ ਅ ਿੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਬਲਯੂ .ਐਿੱਚ ਤੋਂ
ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਏਗੀ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਵਹਤ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਮਰੀਜ
ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਵਬਨੈ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਲਾਭ ਜਾਾਂ ਕ ਰੇਜ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸਵਹਯੋਗ
ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਦੇਿਭਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂਿੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਾਂ ਯੋਗਤਾ ਵਨਰਿਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਮਰੀਜ ਦੀ ਉਮਰ, ਵਲਿੰ ਗ, ਜਾਤ, ਿਰਮ, ਿਰਮ,
ਅਪਿੰਗਤਾ, ਵਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ, ਵਲਿੰ ਗ ਪਛਾਣ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ ਜਾਾਂ ਆ ਾਸ ਸਵਥ੍ਤੀ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ
ਵ ਤਕਰਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਾਾਂਗ।ੇ
ਪਵਿਭ਼ਾਸ਼ਾ

ਹੇਠ ਵਲਿੀਆਾਂ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਾਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹਨ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਨੌਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦਾ ਰਗੀਕਰਣ ਹੇਠ ਵਲਿੀਆਾਂ ਆਮ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਾਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਾਲੇ ਕਲੀਨੀਅਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਵਦਰੜਤਾ 'ਤੇ ਅਿਾਰਤ ਹੈ. ਹੇਠਾਾਂ ਵਦਿੱਤੀ
ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਿਭਾਲ ਅਤੇ ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ ਦੀਆਾਂ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਾਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ
ਦੁਆਰਾ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਿੀਨ, ਆਵਗਆਯੋਗ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਮਾੜੇ ਕਰਜੇ
ਦੀ ਕ ਰੇਜ ਵਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਵ ਚ ਵਸਹਤ ਸੁਰਿੱਵਿਆ
ਜਾਲ ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਿ 'ਤੇ ਵਬੱਲ ਿ਼ਾਸੀ (ਏ.ਜੀ.ਬੀ.): ਏਜੀਬੀ ਨੂਿੰ ਸਿੰਕਟਕਾਲੀ ਦੇਿਭਾਲ, ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ, ਜਾਾਂ
ਉਹਨਾਾਂ ਵ ਅਕਤੀਆਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਰੂਰੀ ਦੇਿਭਾਲ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ
ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਰਕਮ ਜੋਂ ਪਵਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਕੋਲ ਅਵਜਹੀ ਦੇਿਭਾਲ ਦਾ
ਬੀਮਾ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਇਸਦੀ ਏ ਜੀ ਬੀ ਪਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ 29
ਸੀਐਫਆਰ § 1.501 (ਆਰ) -5 (ਬੀ) (3) ਵ ਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ "ਲੁਿੱ ਕ-ਬੈਕ" ਵ ਿੀ ਦੀ ਰਤੋਂ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਬਲਯੂ .ਐਿੱਚ ਪਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦਾ ਸਿੰਚਾਲਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਿਭਾਲ, ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ, ਅਤੇ
ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਰੂਰੀ ਦੇਿਭਾਲ ਲਈ ਡਬਲਯੂ .ਐਿੱਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵ ਆਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂਿੰ
ਿੰਡ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਨੂਿੰ ਵਨਜੀ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਫੀਸ-ਫਾਰ-ਸਰਵ ਸ ਦੁਆਰਾ
ਵਪਛਲੇ ਵ ਿੱਤੀ ਰ੍ੇ (ਅਕਤੂ ਬਰ) ਦੌਰਾਨ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ (ਅਕਤੂ ਬਰ 1 - ਸਤਿੰਬਰ 30)
(ਦਾਅਵ ਆਾਂ ਲਈ ਸਿੰਬਿੰਵਿਤ ਕੁਿੱਲ ਚਾਰਜਜਜਸ ਦੇ ਜੋੜ ਦੁਆਰਾ)। ਏ.ਜੀ.ਬੀ ਵਫਰ ਮਰੀਜ ਨੂਿੰ
ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਦੇਿਭਾਲ ਲਈ ਕੁਿੱਲ ਿਰਚੇ ਦੇ ਵ ਰੁਿੱਿ ਏ.ਜੀ.ਬੀ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂਿੰ ਗੁ ਣਾ ਕਰਕੇ
ਵਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਬਲਯੂ .ਐਿੱਚ ਵਸਰਫ ਇਕੋ ਏ.ਜੀ.ਬੀ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਿੱਿੋ ਿੱਿਰੀਆਾਂ ਵਕਸਮਾਾਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਲਈ ਇਕ ਿੱਿਰੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦਾ। ਏ.ਜੀ.ਬੀ
ਦੀ ਪਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਪਛਲੇ ਵ ਿੱਤੀ ਰ੍ੇ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 45 ੇਂ ਵਦਨ ਪਰਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਹਸਾਬ
ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਵ ਿੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਅਿੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 120 ੇਂ ਵਦਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ
ਨੀਤੀ ਤਵਹਤ ਇਕ ਵ ਅਕਤੀ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਬਾਅਦ,
ਅਵਜਹੇ ਵ ਅਕਤੀ ਨੂਿੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਿਭਾਲ, ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ, ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਰੂਰੀ
ਦੇਿਭਾਲ ਲਈ ਏ ਜੀ ਬੀ ਤੋਂ ਿੱਿ ਨਹੀ ਾਂ ਵਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਅਿੰਵਤਕਾ ਚਾਰ

ਵ ਿੰਚੈਸਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ
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(4) ਦੇਿ।ੋ
ਅਿਜੀ ਦੀ ਵਮਆਦ: ਉਹ ਅਰਸਾ ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਅਰਜੀਆਾਂ ਨੂਿੰ ਸ ੀਕਾਵਰਆ ਜਾ ੇਗਾ ਅਤੇ ਵ ਿੱਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਾਰ ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਅਰਜੀ ਦੀ ਵਮਆਦ ਉਸ ਤਾਰੀਿ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ
ਵਡਸਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਵਹਲਾਾਂ ਵਬਵਲਿੰ ਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ
240 ੇ ਵਦਨ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਤੀ: ਹੇਠ ਵਦਿੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
 ਬਚਤ ਿਾਤੇ
 ਚੈਿੱਵਕਿੰਗ ਿਾਤੇ
 ਵਸਹਤ ਬਚਤ ਿਾਤੇ (ਐਚ ਐਸ ਏ) *
 ਵਸਹਤ ਮੁਆ ਜੇ ਦੇ ਪਰਬਿੰਿ (ਐਚ ਆਰ ਏ) *
 ਲਚਕਦਾਰ ਿਰਚ ਿਾਤੇ (ਐਫ ਐਸ ਏ) *
*ਜੇ ਵਕਸੇ ਮਰੀਜ / ਗਾਰਿੰਟਰ ਕੋਲ ਐਚ ਐਸ ਏ, ਐਚ ਆਰ ਏ, ਐਫ ਐਸ ਏ ਜਾਾਂ ਸਮਾਨ ਫਿੰਡ
ਪਵਰ ਾਰਕ ਡਾਕਟਰੀ ਿਰਵਚਆਾਂ ਲਈ ਵਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਅਵਜਹੀ ਵ ਅਕਤੀ ਇਸ
ਪਾਵਲਸੀ ਦੇ ਅਿੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਵਜਹੀਆਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਾਂ ਿਤਮ
ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ।
ਦ਼ਾਨ ਦੇਖਭ਼ਾਲ: ਐਿੱਫ ਪੀ ਐਲ ਦੇ 400% ਜਾਾਂ ਇਸਤੋਂ ਘਿੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਪਵਰ ਾਰਕ ਆਮਦਨੀ ਾਲੇ
ਮਰੀਜ, ਜਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਗਰਿੰਟਰ, ਜੋ ਇਸ ਪਾਵਲਸੀ ਵ ਿੱਚ ਵਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾ
ਮਾਪਦਿੰਡਾਾਂ ਨੂਿੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਡਬਲਯੂ .ਐਿੱਚ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਯੋਗ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇ ਾ ਾਾਂ
ਲਈ ਮਰੀਜ ਵਜਿੰਮੇ ਾਰ ਸਿੰਤੁਲਨ ਦਾ 100% ਛੋਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
ਚੋਣਿੀ ੀਂ ਸੇਿ਼ਾ: ਇਿੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਸੇ ਾ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਅਰ, ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ, ਜਾਾਂ ਹੋਰ
ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਰੂਰੀ ਦੇਿਭਾਲ (ਵਜ ੇਂ ਹੇਠਾਾਂ ਪਰਭਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ) ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ।
ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭ਼ਾਲ: ਵਕਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਵਥ੍ਤੀ ਦੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ, ਤਸ਼ਿੀਸ ਅਤੇ / ਜਾਾਂ
ਇਲਾਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਦਿੱਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਚੀਜਾਾਂ ਜਾਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ।
ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਵਿਤੀ: ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਸਮਾਵਜਕ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਐਕਟ (42 ਯੂ .ਐਿੱਸ. ਸੀ. 1395
ਡੀ ਡੀ) ਦੀ ਿਾਰਾ 1867 ਵ ਚ ਪਵਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ “ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ
ਕਿੰਡੀਸ਼ਨ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਵਥ੍ਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵ ਚ ਕਾਫੀ ਗਿੰਭੀਰਤਾ ਦੇ
ਗਿੰਭੀਰ ਲਿੱ ਛਣਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਗਟ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਿਭਾਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜੋਂ
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:
1. ਵ ਅਕਤੀ ਦੀ ਵਸਹਤ (ਜਾਾਂ, ਗਰਭ ਤੀ ਔਰਤ ਦੇ ਸਿੰਬਿੰਿ ਵ ਚ, ਔਰਤਾ ਜਾਾਂ ਉਸਦੇ
ਅਣਜਿੰਮੇ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਵਸਹਤ) ਨੂਿੰ ਗਿੰਭੀਰ ਿਤਰੇ ਵ ਚ ਪਾਉਣਾ;
2. ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਜਾਾਂ ਲਈ ਗਿੰਭੀਰ ਕਮਜੋਰੀ;
3. ਵਕਸੇ ੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਿੰਗ ਜਾਾਂ ਵਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗਿੰਭੀਰ ਨਪੁਿੰਸਕਤਾ; ਜਾਾਂ
ਵ ਿੰਚੈਸਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ
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4. ਗਰਭ ਤੀ ਔਰਤ ਦੇ ਸਵਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜਸਨੂਿੰ ਸੁਿੰਗੜਾਅ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ:
a. ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵ ਿੱਚ ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ ਟਰਾਾਂਸਫਰ ਨੂਿੰ ਪਰਭਾ ਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਿੱਟ ਸਮਾਾਂ ਹੈ; ਅਤੇ
b. ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਔਰਤ ਜਾਾਂ ਅਣਜਿੰਮੇ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਵਸਹਤ ਜਾਾਂ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਲਈ ਿਤਰਾ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਵਿਿ਼ਾਿ: ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਸਿੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਪਵਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ,
ਦੋ ਜਾਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਿੱਿ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਜੋ ਇਕਿੱਠੇ ਰਵਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਜਨਮ, ਵ ਆਹ ਜਾਾਂ ਗੋਦ ਲੈ ਣ
ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਬਿੰਵਿਤ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਵਰਟਰਨ ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਹੋਣ ਦਾ
ਦਾਅ ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਅਿੰਦਰੂਨੀ ਮਾਲ ਸੇ ਾ ਵਨਯਮਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ
ਵਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਹ ਇਿੱਕ ਵਨਰਭਰ ਮਿੰਵਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਵਿਿ਼ਾਿਕ ਆਮਦਨੀ: ਵਬਨੈਕਾਰ ਦੀ ਪਵਰ ਾਰਕ ਆਮਦਨੀ ਇਕੋ ਪਵਰ ਾਰ ਵ ਚ ਰਵਹਿੰਦੇ
ਪਵਰ ਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜਾ ਸਿੰਘੀ ਟੈਕਸ ਵਰਟਰਨ
ਵ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰੀਜਾਾਂ ਲਈ, ਪਵਰ ਾਰਕ ਆਮਦਨੀ ਵ ਿੱਚ
ਮਾਵਪਆਾਂ, ਜਾਾਂ ਮਾਵਪਆਾਂ, ਅਤੇ / ਜਾਾਂ ਮਤਰੇਏ ਮਾਾਂ-ਵਪਓ, ਜਾਾਂ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਾਲੇ ਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ। ਫੈਡਰਲ ਗਰੀਬੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਵਰ ਾਰਕ
ਆਮਦਨ ਜਨਗਣਨਾ ਵਬਊਰੋ ਦੀ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ:
1. ਕਮਾਈ, ਬੇਰਜ
ੁ ਗਾਰੀ ਮੁਆ ਜਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦਾ ਮੁਆ ਜਾ, ਸਮਾਵਜਕ ਸੁਰਿੱਵਿਆ,
ਪੂਰਕ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਆਮਦਨੀ, ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਬਜੁਰਗਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਅਦਾਇਗੀਆਾਂ, ਬਚੇ
ਹੋਏ ਲਾਭ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਾਂ ਵਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆਮਦਨੀ, ਵ ਆਜ, ਲਾਭਅਿੰਸ਼, ਵਕਰਾਏ,
ਰਾਇਲਟੀ, ਜਾਇਦਾਦ, ਟਰਿੱਸਟ, ਵ ਵਦਅਕ ਜੀਵਫਆਾਂ, ਗੁ ਜਾਰਾ ਭਿੰਡਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਤੇ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
2. ਨਾਨਕੈਸ਼ ਲਾਭ (ਵਜ ੇਂ ਫੂਡ ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਹਾਉਵਸਿੰਗ ਸਬਵਸਡੀਆਾਂ) ਨਹੀ ਾਂ ਵਗਣਦੇ
3. ਟੈਕਸ (ਕੁਲ) ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਪਵਹਲਾਾਂ ਵਨਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ
4. ਇਹ ਪੂਿੰਜੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁ ਕਸਾਨ ਨੂਿੰ ਬਾਹਰ ਕਿੱਡਦਾ ਹੈ
ਸੰਘੀ ਗਿੀਬੀ ਦ਼ਾ ਪੱਧਿ: ਫੈਡਰਲ ਗਰੀਬੀ ਲੈ ਲ (ਐਿੱਫ ਪੀ ਐਲ) ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਦਰ ਦੀ
ਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਵਰ ਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਅਨੁ ਸਾਰ ਿੱਿਰਾ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਨਰਿਾਰਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ਸਿੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵ ਚ ਗਰੀਬੀ ਵਕਸਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਕੋਡ ਦੇ ਵਸਰਲੇ ਿ 42
ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 9902 ਦੇ ਉਪ-ਿਾਰਾ (2) ਦੇ ਅਵਿਕਾਰ ਅਿੀਨ, ਸਿੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁਿੱ ਿੀ
ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਵ ਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘੀ ਰਵਜਸਟਰ ਵ ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂਿੰ ਅਪਡੇ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ
ਐਿੱਫ
ਪੀ
ਐਲ
ਦੇ
ਵਦਸ਼ਾ
ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ
ਦਾ
ਹ ਾਲਾ
https://aspe.hhs.gov/poverty-%20guidelines 'ਤੇ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ: ਸਹਾਇਤਾ, ਚੈਵਰਟੀ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤਿੰਗੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਾਲੇ , ਯੋਗ
ਮਰੀਜਾਾਂ ਨੂਿੰ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ ਆਰਵਥ੍ਕ ਤਿੰਗੀ ਦਾ ਅਨੁ ਭ ਕਰਨਗੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ
ਦੇਿਭਾਲ, ਦੇਿਭਾਲ, ਜਾਾਂ ਡਬਲਯੂ .ਐਿੱਚ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਰੂਰੀ
ਵ ਿੰਚੈਸਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ
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ਦੇਿਭਾਲ ਲਈ ਵ ਿੱਤੀ ਵਜਿੰਮੇ ਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ।
ਗਿੰਟਿ: ਮਰੀਜ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਕੋਈ ਵ ਅਕਤੀ ਜੋ ਮਰੀਜ ਦੇ ਵਬਿੱਲ ਲਈ ਵਜਿੰਮੇ ਾਰ ਹੈ।
ਕੱਲ ਖਿਚੇ: ਮਾਲੀਆ ਤੋਂ ਕਟੌਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਮਰੀਜਾਾਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੇ ਪਰਬਿੰਿ
ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਥ੍ਾਵਪਤ ਰੇਟ 'ਤੇ ਕੁਲ ਿਰਚੇ।
ਬੇਘਿ: ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਵਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਚ ਯੂ ਡੀ
ਦੁਆਰਾ ਫੈਡਰਲ ਰਵਜਸਟਰ ਵ ਿੱਚ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ: “ਇਿੱਕ ਵ ਅਕਤੀ ਜਾਾਂ ਪਵਰ ਾਰ ਵਜਸ
ਕੋਲ ਇਿੱਕ ਵਨਸ਼ਚਤ, ਵਨਯਮਤ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾ ਵ ਅਕਤੀ ਜਾਾਂ
ਪਵਰ ਾਰ ਦਾ ਇਿੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਪਰਾਇਮਰੀ ਵਨ ਾਸ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਿੱਕ ਜਨਤਕ ਜਾਾਂ ਵਨਜੀ ਜਗ੍ਾ ਹੈ ਜੋ
ਮਨੁਿੱ ਿੀ ਵਨ ਾਸ ਲਈ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਜਾਾਂ ਜਨਤਕ ਜਾਾਂ ਵਨਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿੱਲਣ ਾਲੀ ਸ਼ਰਨ ਵ ਿੱਚ ਰਵਹ ਵਰਹਾ
ਹੈ ਵਜਸਦਾ ਪਰਬਿੰਿਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਅਸਥ੍ਾਈ ਰਵਹਣ ਦੇ ਪਰਬਿੰਿ। ਇਸ ਸ਼ਰੇਣੀ ਵ ਿੱਚ ਉਹ ਵ ਅਕਤੀ
ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਵਕਸੇ ਸਿੰਸਥ੍ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਵਜਿੱਥ੍ੇ ਉਹ 90 ਵਦਨਾਾਂ ਜਾਾਂ ਇਸਤੋਂ ਘਿੱਟ ਸਮੇਂ
ਲਈ ਵਰਹਾ ਸੀ ਜੋ ਵਕਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਨਾਹ ਵ ਿੱਚ ਰਵਹ ਵਗਆ ਸੀ ਜਾਾਂ ਸਿੰਸਥ੍ਾ ਵ ਿੱਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ
ਪਵਹਲਾਾਂ ਮਨੁਿੱ ਿੀ ਵਨ ਾਸ ਲਈ ਜਗ੍ਾ ਨਹੀ ਾਂ ਸੀ। ”
ਇਨ-ਨੈੱਟਿਿਕ: ਡਬਲਯੂ .ਐਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਵਹਯੋਗੀ ਵਮਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਬੀਮਾ ਕਿੰਪਨੀ ਨਾਲ
ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਾਂ ਦਰਾਾਂ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ: ਯੋਗ ਮਰੀਜਾਾਂ ਲਈ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ
ਵਬਿੱਲ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਪਵਰ ਾਰਕ ਆਮਦਨੀ ਦੇ 25% ਤੋਂ ਿੱਿ ਜਾਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ.
ਡ਼ਾਕਟਿੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਜਿੂਿੀ ਦੇਖਭ਼ਾਲ: ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਰੂਰੀ ਚੀਜਾਾਂ ਜਾਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ
ਮੁਆਇਨਾ, ਤਸ਼ਿੀਸ, ਅਤੇ / ਜਾਾਂ ਵਕਸੇ ਸਿੱਟ ਜਾਾਂ ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮੁਆਇਨੇ , ਤਸ਼ਿੀਸ ਅਤੇ /
ਜਾਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਮਰੀਜਾਾਂ ਜਾਾਂ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜਾਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ
ਸਿੰਭਾਲ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਕਲੀਵਨਕਲ ਮਾਪਦਿੰਡਾਾਂ ਨੂਿੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਅਵਜਹੀਆਾਂ ਚੀਜਾਾਂ ਜਾਾਂ
ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਫੀਸ-ਫਾਰ-ਸਰਵ ਸ, ਪਰਾਈ ੇਟ ਹੈਲਥ੍ ਇਿੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਤੀਜੀ
ਵਿਰ ਬੀਮਾ ਦੁਆਰਾ ਕ ਰ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹੁਿੰਦੀਆਾਂ ਹਨ।
ਮੈਡੀਕੇਅਿ ਫੀਸ-ਲਈ-ਸੇਿ਼ਾ: ਵਸਹਤ ਬੀਮਾ ਸਮਾਵਜਕ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਐਕਟ (42 USC
1395c-1395w-5) ਦੇ XVIII ਵਸਰਲੇ ਿ ਦੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਭਾਗ A ਅਤੇ ਭਾਗ B ਦੇ ਅਿੀਨ ਪੇਸ਼
ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।
ਨੈੱਟਿਿਕ ਤੋਂ ਬ਼ਾਹਿ: ਡਬਲਯੂ .ਐਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਬਿ
ਿੰ ਤ ਮਰੀਜਾਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾ ਕਿੰਪਨੀ ਨਾਲ
ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਾਂ ਦਰਾਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ
ਮਰੀਜ ਦੀ ਵਜਿੰਮੇ ਾਰੀ ਿੇਰੇ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ।
ਭਗਤ਼ਾਨ ਯੋਜਨ਼ਾ: ਇਿੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਜਾਾਂ ਤਾਾਂ ਡਬਲਯੂ .ਐਿੱਚ, ਜਾਾਂ ਇਿੱਕ ਤੀਜੀ ਵਿਰ
ਵ ਿੰਚੈਸਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ
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ਵ ਕਰੇਤਾ ਜੋ ਡਬਲਯੂ .ਐਿੱਚ ਦੀ ਨੁ ਮਾਇਿੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਵਬਕ ਫੀਸਾਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਰੀਜ /
ਗਰਿੰਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਵਹਮਤ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਮਰੀਜ ਦੇ ਵ ਿੱਤੀ ਹਾਲਤਾਾਂ, ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ
ਅਤੇ ਵਕਸੇ ੀ ਪੁਰਾਣੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂਿੰ ਵਿਆਨ ਵ ਿੱਚ ਰਿੱਿੇਗੀ।
ਅਨਮ਼ਾਨ ਯੋਗਤ਼ਾ: ਕੁਝ ਸਵਥ੍ਤੀਆਾਂ ਵ ਿੱਚ, ਬੀਮਾ ਰਵਹਤ ਮਰੀਜਾਾਂ ਨੂਿੰ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ
ਮਿੰਵਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਿਨਾਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਜਾਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ
ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਦਾਿਲੇ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ, ਜੋ ਮਰੀਜ ਦੁਆਰਾ ਵਸਿੱਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਹਿੱਈਆ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੇ
ਜਾਾਂਦੇ, ਵ ਿੱਤੀ ਜਰੂਰਤ ਦਾ ਵ ਅਕਤੀਗਤ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ.
ਪਰ਼ਾਈਿੇਟ ਵਸਹਤ ਬੀਮ਼ਾ ਕਿਨ ਿ਼ਾਲ਼ਾ: ਕੋਈ ੀ ਸਿੰਸਥ੍ਾ ਜੋ ਇਕਾਈ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਜੋ
ਵਸਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਵ ਚ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੰਸਥ੍ਾ ਾਾਂ ੀ ਹਨ ਜੋ ਮੈਡੀਕੇਅਰ
ਐਡ ਾਾਂਟੇਜ ਅਿੀਨ ਵਸਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਰਬਿੰਿਨ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ।
ਯੋਗਤ਼ਾ ਦੀ ਵਮਆਦ: ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਵਨਸ਼ਚਤ ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਨੂਿੰ ਪਰ ਾਨਗੀ
ਦੀ ਵਮਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ
ਕਰਨ ਾਲੇ ਮਰੀਜ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਕ ਛੇ (6) ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਵਮਆਦ ਦੇ
ਅਿੰਤ ਵ ਚ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਵ ਿੱਤੀ ਸਵਥ੍ਤੀ ਵ ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਛੇ (6)
ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਿਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੀਮ਼ਾ ਿਵਹਤ ਮਿੀਜ: ਇਿੱਕ ਪਰਾਈ ੇਟ ਹੈਲਥ੍ ਬੀਮਾਕਰਤਾ, ਇਿੱਕ ERISA ਬੀਮਾਕਰਤਾ, ਇਿੱਕ
ਫੈਡਰਲ ਹੈਲਥ੍ਕੇਅਰ ਪਰੋਗਰਾਮ (ਵਬਨਾਾਂ ਵਕਸੇ ਸੀਮਾ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਫੀਸ-ਫਾਰ-ਸਰਵ ਸ, ਮੈਡੀਕੇਡ,
ਐਸ.ਸੀ.ਐਚ.ਆਈ.ਪੀ, ਅਤੇ ਚਾਮਪਸ ਸਮੇਤ), ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦਾ ਮੁਆ ਜਾ, ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਤੀਜੀ
ਵਿਰ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਤੀਜੀ-ਵਿਰ ਦੀ ਕ ਰੇਜ ਾਲਾ ਇਿੱਕ ਮਰੀਜ ਸਹਾਇਤਾ ਮਰੀਜ ਦੇ
ਵਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਦੇ ਿਰਵਚਆਾਂ ਨੂਿੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਹੈ।
ਅੰਡਿਸਿੋਿਡ ਮਿੀਜ: ਵਨਜੀ ਜਾਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕ ਰੇਜ ਾਲਾ ਕੋਈ ੀ ਵ ਅਕਤੀ ਵਜਸ ਲਈ
ਡਬਲਯੂ .ਐਿੱਚ ਦੁਆਰਾ ਵਦਿੱਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਲਈ ਿਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ
ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਵ ਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗਾ।
ਵਖਆਲ: ਅਚਾਨਕ ਵਕਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਵਥ੍ਤੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਸੇ ਗਿੰਭੀਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵ ਚ
ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਰੂਰੀ ਦੇਿਭਾਲ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਾਈ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾ ੇਂ ਸਰੀਰਕ ਜਾਾਂ ਮਾਨਵਸਕ,
ਕਾਫੀ ਗਿੰਭੀਰਤਾ (ਗਿੰਭੀਰ ਦਰਦ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਗਿੰਭੀਰ ਲਿੱ ਛਣਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂਿੰ ਪਰਗਟ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਇਕ ਸੂਝ ਾਨ ਲੇ ਪਰਸਨ ਵ ਸ਼ ਾਸ ਕਰੇਗਾ ਵਕ 24 ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ
ਗੈਰਹਾਜਰੀ। ਘਿੰਵਟਆਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਰੀਜ ਦੀ ਵਸਹਤ ਨੂਿੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵ ਚ ਪਾਉਣਾ, ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਜਾਾਂ ਵ ਚ
ਕਮਜੋਰੀ, ਜਾਾਂ ਵਕਸੇ ਸਰੀਰਕ ਅਿੰਗ ਜਾਾਂ ਅਿੰਗ ਦੇ ਨਪੁਿੰਸਕਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵ ਿੰਚੈਸਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ
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ਡਬਲਯੂ .ਐੱਚ ਤੋਂ
ਵਿੱਤੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ
ਲਈ ਯੋਗਤ਼ਾ

ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਵਚਤ ਅਤੇ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮੈਡੀਕਲ
ਅਵਭਆਸ ਮਾਪਦਿੰਡਾਾਂ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਹੋਣੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
1. ਉਿੱਪਰ ਦਿੱਸੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਿਭਾਲ ਲਈ ਨੈਿੱਟ ਰਕ ਵ ਚ
ਿੱ ਅਤੇ ਨੈਿੱਟ ਰਕ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਸਹੂਲਤ ਿਰਚਾ।
2. ਉਿੱਪਰ ਦਿੱਸੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਿਭਾਲ ਲਈ ਨੈਿੱਟ ਰਕ ਵ ਚ
ਿੱ ਅਤੇ ਨੈਿੱਟ ਰਕ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਪੇਸ਼ੇ ਰ ਫੀਸ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਡਬਲਯੂ .ਐਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਵਹਯੋਗੀ ਸਿੰਗਠਨਾਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਰਤੇ ਗਏ ਪਰਦਾਤਾ ਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਅਿੰਵਤਕਾ ਪਿੰਜ (5) ਵ ਿੱਚ
ਸੂਚੀਬਿੱਿ ਹੈ।
3. ਕੇਅਰ ਲਈ ਨੈਿੱਟ ਰਕ ਵ ਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਿਰਚਾ, ਵਜ ੇਂ ਉਿੱਪਰ ਦਿੱਵਸਆ ਵਗਆ ਹੈ।
4. ਉਪਰੋਕਤ ਪਵਰਭਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਮੈਡੀਕਲੀ ਜਰੂਰੀ ਦੇਿਭਾਲ ਲਈ ਨੈਿੱਟ ਰਕ
ਵ ਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਿਰਚਾ।
5. ਕੇਐਚ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਰੂਰੀ ਦੇਿਭਾਲ ਲਈ ਇਨ-ਨੈਿੱਟ ਰਕ ਪੇਸ਼ੇ ਰ ਫੀਸ,
ਡਬਲਯੂ .ਐਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਵਹਯੋਗੀ ਸਿੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪਰਦਾਤਾ ਾਾਂ
ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਅਿੰਵਤਕਾ ਪਿੰਜ (5) ਵ ਿੱਚ ਸੂਚੀਬਿੱਿ ਹੈ।

ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾੀਂ ਜੋ
ਡਬਲਯੂ .ਐੱਚ ਤੋਂ
ਵਿੱਤੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ
ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀ ੀਂ
ਹਨ

ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਾਲੀਆਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
1. ਚੋਣ ੇਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇ ਰ ਫੀਸਾਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਾਂ ਦਾ ਿਰਚਾ, ਵਜ ੇਂ ਉਿੱਪਰ ਦਿੱਵਸਆ
ਵਗਆ ਹੈ।
2. ਉਹਨਾਾਂ ਪਰੋ ਾਈਡਰਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਿਭਾਲ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇ ਰ ਫੀਸਾਾਂ ਜੋ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੇ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਨਜੀ ਜਾਾਂ ਨਾਨ-ਡਬਲਯੂ .ਐਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਾਂ
ਵਚਵਕਤਸਕ ਪੇਸ਼ੇ ਰ, ਐਾਂਬੂਲੈਂਸ ਟਰਾਾਂਸਪੋਰਟ, ਆਵਦ।), ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਅਿੰਵਤਕਾ ਪਿੰਜ ਵ ਿੱਚ
ਸੂਚੀਬਿੱਿ ਹੈ (5)। ਮਰੀਜਾਾਂ ਨੂਿੰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਪਰਦਾਤਾ ਾਾਂ ਨਾਲ ਵਸਿੱਿਾ ਸਿੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ
ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ੇਿਣ ਲਈ ਵਕ ਕੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੇਸ਼
ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਪਰਬਿੰਿ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਿੀਨ ਨਹੀ ਾਂ ਆਉਣ
ਾਲੇ ਪਰਦਾਤਾ ਾਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਅਿੰਵਤਕਾ ਪਿੰਜ (5) ਦੇਿੋ
3. ਨੈਿੱਟ ਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਰ ਫੀਸ ਦੇਿਭਾਲ ਅਤੇ
ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਰੂਰੀ ਦੇਿਭਾਲ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਿਭਾਲ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਵਜ ੇਂ ਉਿੱਪਰ ਵਦਿੱਤੀ
ਹੈ।

ਉਪਲਬਧ
ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ

ਡਬਲਯੂ .ਐਿੱਚ ਮਰੀਜਾਾਂ ਨੂਿੰ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਲਈ ਵਬਨੈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਿੇਰੇ ਵ ਸਤਾਰ ਵ ਿੱਚ ਹੇਠਾਾਂ
ਦਿੱਵਸਆ ਵਗਆ ਹੈ।
ਡਬਲਯੂ .ਐਿੱਚ ਮਰੀਜ ਦੀ ਬੀਮਾ ਸਵਥ੍ਤੀ ਨੂਿੰ ਇਿੱਕਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਮਹਨਤ ਨਾਲ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਾਈ ਜਾਣ ਾਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਮਰੀਜਾਾਂ
ਜਾਾਂ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜਾਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਸਿੰਭਾਲ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਲਈ ਕ ਰੇਜ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਾਰੀ

ਵ ਿੰਚੈਸਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ
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ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕਸੇ ੀ ਸਤੂ ਜਾਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਵਜਹੜੀ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਿਭਾਲ ਜਾਾਂ ਦੇਿਭਾਲ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੀ। ਵਕਸੇ ੀ ਐਮ.ਟੀ.ਟੀ.ਏ. ਪਿੱਿਰ ਦੀ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਅਰ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂਿੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਕਸੇ
ੀ ਯਤਨ ਵ ਚ ਦੇਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂਿੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵ ਚ ਡਾਕਟਰੀ
ਜਾਾਂਚ ਜਾਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਵਥ੍ਤੀ ਨੂਿੰ ਸਵਥ੍ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਵ ਚ
ਦੇਰੀ ਜਾਾਂ ਦਿਲਅਿੰਦਾਜੀ ਹੋ ੇਗੀ।
ਹਸਪਤਾਲ ਿੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਵਚਤ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਤੀਜੀ ਵਿਰ ਦਾ
ਬੀਮਾ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਾਈਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਲਈ ਵਜਿੰਮੇ ਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨੂਿੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਮਰੀਜ ਨੂਿੰ ਲਾਗੂ
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਦਾਅਵ ਆਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਸਮੇਤ: (1) ਮੋਟਰ ਾਹਨ ਜਾਾਂ
ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਜਿੰਮੇ ਾਰੀ ਨੀਤੀ, (2) ਆਮ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਾਂ ਵ ਅਕਤੀਗਤ ਸਿੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ
ਨੀਤੀ, (3) ਕਾਵਮਆਾਂ ਦੇ ਮੁਆ ਜੇ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਅਤੇ (4) ਵ ਵਦਆਰਥ੍ੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਾਂ, ਹੋਰਨਾਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇਕ ਵਜਿੰਮੇ ਾਰ ਤੀਜੀ ਵਿਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਾਂ ਵਕਸੇ ਤੀਜੀ
ਵਿਰ ਜਾਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਇਿੱਕ ਪਰਾਈ ੇਟ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਜਾਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ
ਜਨਤਕ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਮੇਤ), ਹਸਪਤਾਲ ਲਾਗੂ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੂਿੰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਦੇ ੇਗਾ ਅਤੇ
ਇਸ ਨੂਿੰ ਆਫਸੈਟ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਵਕਸੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਾਅ ੇ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੀਆਾਂ ਜਰੂਰਤਾਾਂ ਦੇ
ਅਨੁ ਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਕਸੇ ੀ ਦਾਅ ੇ ਦੇ ਵ ਰੁਿੱਿ ਜੋ ਤੀਜੀ ਵਿਰ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਦੁਆਰਾ
ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਰ ਜਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਲਈ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਅਸਲ
ਵ ਿੱਚ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਨੂਿੰ ਮਰੀਜਾਾਂ ਦੇ ਤੀਜੀ ਵਿਰ ਦੀਆਾਂ
ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੇ ਅਵਿਕਾਰ ਦੇ ਅਵਿਕਾਰ ਨੂਿੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਾਂ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਵ ਿੱਚ,
ਰੋਗੀ ਨੂਿੰ ਇਹ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਾਲਾ ਰਾਜ ਪਰੋਗਰਾਮ ਮਰੀਜ ਨੂਿੰ ਵਦਿੱਤੀਆਾਂ
ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੇ ਿਰਵਚਆਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਲੈ ਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਬਲਯੂ .ਐਿੱਚ ਮੈਸੇਵਚਉਸੇਟਸ ਯੋਗਤਾ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਪਰਣਾਲੀ (ਈ ੀਐਸ) ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਤਾਾਂ ਜੋ
ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ਰੋਗੀ ਘਿੱਟ ਆਮਦਨੀ ਾਲਾ ਮਰੀਜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਲਥ੍
ਕੁਨੈਕਟਰ, ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਪਰੀਮੀਅਮ ਸਹਾਇਤਾ
ਭੁਗਤਾਨ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਮੈਸਹੈਲਥ੍ ਜਾਾਂ ਤਾਾਂ ਵਕਸੇ ਲਈ ਕ ਰੇਜ ਲਈ ਵਬਨੈ ਪਿੱਤਰ ਜਮ੍ਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ.
ਪਰੋਗਰਾਮ, ਜਾਾਂ ਹੈਲਥ੍ ਸੇਫਟੀ ਨੈਿੱਟ, ਮਾੜੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਕ ਰੇਜ ਲਈ ਹੈਲਥ੍ ਸੁਰਵਿੱ ਿਆ ਨੈਿੱਟ ਆਵਫਸ
ਨੂਿੰ ਦਾਅ ੇ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ।
ਜਨਤਕ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ
ਪਰੋਗਿ਼ਾਮ

ਬੀਮਾ ਰਵਹਤ ਮਰੀਜਾਾਂ ਜਾਾਂ ਕਮਜੋਰ ਮਰੀਜਾਾਂ ਲਈ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਵਜਹੇ ਮਰੀਜਾਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ
ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਵ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜਾਾਂ ਸਾਰੇ
ਅਦਾਇਗੀ ਹਸਪਤਾਲਾਾਂ ਦੇ ਵਬਿੱਲਾਾਂ ਨੂਿੰ ਕ ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੀਮਾ ਰਵਹਤ ਮਰੀਜਾਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰ
ਮਰੀਜਾਾਂ ਨੂਿੰ ਉਪਲਬਿ ਅਤੇ ਵ ਕਲਪ ਲਿੱ ਭਣ ਵ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਰੇ
ਵ ਅਕਤੀਆਾਂ ਨੂਿੰ ਇਿੱਕ ਸਰਵ ਸ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਥ੍ਾਨ ਤੇ ਮਰੀਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤੀ
ਵ ਅਕਤੀਗਤ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਿਤਾ ਬਾਰੇ ਆਮ
ਨੋਵਟਸ ਦੇ ੇਗਾ। ਵਬਵਲਿੰ ਗ ਇਨ ੌਇਸ ਜੋ ਮਰੀਜ ਜਾਾਂ ਗਾਰਿੰਟਰ ਨੂਿੰ ਭੇਜੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ
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ਪਰਦਾਤਾ ਨੂਿੰ ਸੂਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਆਪਣੀ ਿੁਦ ਦੀ ਵਮਹਨਤ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਜਾਾਂ ਵਨਜੀ
ਬੀਮਾ ਕ ਰੇਜ ਲਈ ਮਰੀਜ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਵਥ੍ਤੀ ਵ ਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਰੀਜ ਵਸਹਤ ਸਿੰਭਾਲ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਜਾਾਂ ਘਿੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਿੱਿ ਿੱਿ ਰਾਜਾਾਂ ਦੇ
ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਸਮੇਤ, ਪਰ ਮਾਸਹੈਲਥ੍ ਤਿੱਕ ਸੀਵਮਤ
ਨਹੀ,ਾਂ ਹੈਲਥ੍ ਕੁਨੈਕਟਰ, ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਨੈਿੱ
ਜਾਲ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਪਰੀਮੀਅਮ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰੋਗਰਾਮ)। ਅਵਜਹੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ
ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਿੱਟ ਆਮਦਨੀ ਾਲੇ ਮਰੀਜਾਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਵ ਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ
ਦੇਿਭਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵ ਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂਿੰ ਵਿਆਨ ਵ ਿੱਚ ਰਿੱਿਦੇ ਹਨ। ਬੀਮਾ ਨਾ
ਹੋਣ ਾਲੇ ਮਰੀਜਾਾਂ ਜਾਾਂ ਕਮਜੋਰ ਮਰੀਜਾਾਂ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂਿੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ
ਉਹਨਾਾਂ ਨੂਿੰ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕ ਰੇਜ ਲਈ ਵਬਨੈ ਕਰਨ ਵ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਵਜਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਦਾਇਗੀ ਵਬਿੱਲਾਾਂ ਨੂਿੰ ਕ ਰ ਕਰ
ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਸਪਤਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਹਤ ਕ ਰੇਜ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਵ ਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਰੀਜਾਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਮੈਸਹੈਲਥ੍, ਰਾਜ ਦੇ ਹੈਲਥ੍ ਕੁਨੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ
ਜਾਾਂਦਾ ਪਰੀਮੀਅਮ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਯੋਜਨਾ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਲਈ, ਵਬਨੈਕਾਰ ਇਕ ਆਿੱ ਨਲਾਈਨ ੈਬਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜੀ ਦੇ
ਸਕਦੇ ਹਨ (ਜੋ ਵਕ ਰਾਜ ਦੀ ਵਸਹਤ ਕੁਨੈਕਟਰ ੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਥ੍ਤ ਹੈ), ਇਿੱਕ
ਕਾਗਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਜਾਾਂ ਮੈਸ
ਿੱ ਹੈਲਥ੍ ਜਾਾਂ ਕੁਨੈਕਟਰ 'ਤੇ ਸਵਥ੍ਤ ਵਕਸੇ ਗਾਹਕ ਸੇ ਾ ਦੇ ਨੁ ਮਾਇਿੰਦੇ
ਨਾਲ ਫੋਨ' ਤੇ ਵ ਅਕਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵ ਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮਿੰਗ ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ (ਪਰਮਾਵਣਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ
ੀ ਕਵਹਿੰਦੇ ਹਨ) ੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਾਂ ਕਾਗਜ ਦੀ
ਅਰਜੀ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜੀ ਜਮ੍ਾ ਕਰਨ ਨਾਲ।
ਵਸਹਤ ਸਿੱਵਖਆ
ਜ਼ਾਲ ਦਆਿ਼ਾ
ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ

ਮੈਸੇਵਚਉਸੇਟਸ ਵਸਹਤ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਨੈਿੱਟ ਵ ਚ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੁਆਰਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਘਿੱਟ
ਆਮਦਨੀ ਾਲੇ ਬੀਮਾ ਰਵਹਤ ਮਰੀਜਾਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਅਿੀਨ ਰੋਗੀਆਾਂ ਨੂਿੰ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ੀ
ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਸੇਵਚਉਸੇਟਸ ਦੇ ਸਨੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਆਮਦਨੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਵਸਹਤ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਨੈਿੱਟ ਨੂਿੰ ਮੈਸੇਵਚਉਸੇਟਸ ਦੇ ਗਿੰਭੀਰ ਹਸਪਤਾਲਾਾਂ ਵ ਚ ਮੁਫਤ ਜਾਾਂ ਛੂਟ
ਦੇਿਭਾਲ ਦੁਆਰਾ ਘਿੱਟ ਆਮਦਨੀ ਰਵਹਤ ਮਰੀਜਾਾਂ ਅਤੇ ਅਿੰਡਰ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੋਗੀਆਾਂ ਨੂਿੰ ਵਬਨਾਾਂ
ਮੁਆ ਜਾ ਦੇਿਭਾਲ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂਿੰ ਿੇਰੇ ਉਵਚਤ ਢਿੰਗ ਨਾਲ ਿੰਡਣ ਲਈ
ਬਣਾਇਆ ਵਗਆ ਸੀ। ਸਿੰਘੀ ਗਰੀਬੀ ਪਿੱਿਰ ਦੇ 300% ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਆਮਦਨੀ ਾਲੇ ਬੀਮਾ ਰਵਹਤ
ਮਰੀਜਾਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵ ਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂਿੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ
ਹਸਪਤਾਲ ਵ ਚ ਮੁਆ ਜੇ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਦਾ ਵਸਹਤ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਨੈਿੱਟ ਪੂਵਲਿੰ ਗ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਸਪਤਾਲ ਵ ਚ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਾਲੇ ਘਿੱਟ ਆਮਦਨੀ ਾਲੇ ਮਰੀਜ ਵਸਹਤ ਸੁਰਿੱਵਿਆ
ਨੈਿੱਟ ਦੁਆਰਾ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਜਸ ਵ ਚ 101 ਸੀ.ਐਿੱਮ.ਆਰ. 613.00
ਵ ਚ ਪਰਭਾਵਸ਼ਤ ਵਸਹਤ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਨੈਿੱਟ ਯੋਗ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਜਾਾਂ ਅਿੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਫਤ
ਦੇਿਭਾਲ ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
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(a) ਵਸਹਤ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਜਾਲ – ਪਰਾਇਮਰੀ
ਬੀਮਾ ਰਵਹਤ ਮਰੀਜ ਜੋ ਮੈਸੇਵਚਉਸੇਟਸ ਦੇ ਸਨੀਕ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮਾਵਣਤ ਮਾਸਹੈਲਥ੍ ਮੈਗੀ
ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨੀ ਜਾਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਤਿੰਗੀ ਪਵਰ ਾਰਕ ਆਮਦਨੀ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ 101 ਸੀ.ਐਿੱਮ.ਆਰ.
613.04 (1) ਵ ਿੱਚ ਦਿੱਵਸਆ ਵਗਆ ਹੈ, ਸਿੰਘੀ ਗਰੀਬੀ ਪਿੱਿਰ ਦੇ 0-300% ਦਰਵਮਆਨ
ਵਸਹਤ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਨੈਿੱਟ ਯੋਗ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਵਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਸਹਤ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਨੈਿੱਟ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਵਮਆਦ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੀ ਵਕਸਮ - ਪਰਾਇਮਰੀ

ਹੈਲਥ੍ ਕੁਨੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਪਰੀਮੀਅਮ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵ ਚ ਦਾਿਲੇ
ਲਈ ਯੋਗ ਮਰੀਜਾਾਂ ਲਈ ਸੀਵਮਤ ਹੈ ਵਜ ੇਂ ਵਕ 101 ਸੀ.ਐਿੱਮ.ਆਰ. 613.04 (5) ਵ ਚ
ਦਿੱਵਸਆ ਵਗਆ ਹੈ (a) ਅਤੇ (b). ਐਮ.ਜੀ.ਐਲ ਦੀ ਵ ਵਦਆਰਥ੍ੀ ਵਸਹਤ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਾਂ
ਜਰੂਰਤਾਾਂ ਦੇ ਅਿੀਨ ਮਰੀਜ. ਸੀ. 15 ਏ, § 18 ਵਸਹਤ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਨੈਿੱਟ - ਪਰਾਇਮਰੀ ਲਈ ਯੋਗ
ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ।
(b) ਵਸਹਤ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਜਾਲ – ਸੈਕਿੰਡਰੀ
ਪਰਾਇਮਰੀ ਵਸਹਤ ਇਿੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਮੈਸਹੈਲਥ੍ ਐਮ.ਏ.ਜੀ.ਆਈ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨੀ ਜਾਾਂ
ਮੈਡੀਕਲ ਤਿੰਗੀ ਪਵਰ ਾਰਕ ਵਗਣਤਯੋਗ ਆਮਦਨੀ ਾਲੇ ਮੈਸੇਵਚਉਸੇਟਸ ਵਨ ਾਸੀ ਹਨ,
ਵਜ ੇਂ ਵਕ 101 ਸੀ.ਐਿੱਮ.ਆਰ. 613.04 (1) ਵ ਿੱਚ ਦਿੱਵਸਆ ਵਗਆ ਹੈ, ਐਿੱਫ ਪੀ ਐਲ ਦੇ 0 ਤੋਂ
300% ਦੇ ਵ ਚਕਾਰ ਵਸਹਤ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਨੈਿੱਟ ਯੋਗ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਵਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਸਹਤ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਨੈਟ - ਸੈਕਿੰਡਰੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਵਮਆਦ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੀ
ਵਕਸਮ ਹੈਲਥ੍ ਕੁਨੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਪਰੀਮੀਅਮ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵ ਚ
ਦਾਿਲੇ ਲਈ ਯੋਗ ਮਰੀਜਾਾਂ ਲਈ ਸੀਵਮਤ ਹੈ ਵਜ ੇਂ ਵਕ 101 ਸੀ.ਐਿੱਮ.ਆਰ. 613.04 (5)
ਵ ਚ ਦਿੱਵਸਆ ਵਗਆ ਹੈ (5)(a) ਅਤੇ (b). ਐਮ.ਜੀ.ਐਲ ਦੀ ਵ ਵਦਆਰਥ੍ੀ ਵਸਹਤ ਪਰੋਗਰਾਮ
ਦੀਆਾਂ ਜਰੂਰਤਾਾਂ ਦੇ ਅਿੀਨ ਮਰੀਜ. ਸੀ. 15 ਏ, § 18 ਵਸਹਤ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਨੈਿੱ ਟ - ਸੈਕਿੰਡਰੀ
ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ।
(c) ਵਸਹਤ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਜਾਲ - ਅਿੰਸ਼ਕ ਕਟੌਤੀ
ਉਹ ਮਰੀਜ ਜੋ ਵਸਹਤ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਨੈਿੱਟ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ – ਵਸਹਤ ਸੁਰਿੱਵਿਆ –
ਜੇਮ ਪਰੀਮੀਅਮ ਵਬਵਲਿੰ ਗ ਫੈਮਲੀ ਗਰੁਿੱਪ (ਪੀਬੀਐਫਜੀ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ
150-1% ਤੋਂ ਉਿੱਪਰ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਮਾਸਕ ਹੇਲਥ੍ ਐਮਏਜੀਆਈ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨੀ ਜਾਾਂ ਮੈਡੀਕਲ
ਤਿੰਗੀ ਪਵਰ ਾਰਕ ਵਗਣਤਯੋਗ ਆਮਦਨੀ 150.1% ਅਤੇ ਐਫਪੀਐਲ ਦੇ 300% ਦੇ
ਵ ਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਐਫ.ਪੀ. ਐਲ। ਇਹ ਸਮੂਹ 130 ਸੀ.ਐਿੱਮ.ਆਰ. 501.0001 ਵ ਚ
ਪਵਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।
ਜੇ ਪੀ ਬੀ ਐਿੱਫ ਜੀ ਦੇ ਵਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਐਿੱਫ ਪੀ ਐਲ 150.1% ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹੈ ਤਾਾਂ ਪੀ ਬੀ ਐਿੱਫ ਜੀ
ਦੇ ਵਕਸੇ ੀ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਕਟੌਤੀ ਯੋਗ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਕਟੌਤੀ ਇਸ ਦੇ ਿੱਡੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ
ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ:
1. ਹੈਲਥ੍ ਕੁਨੈਕਟਰ ਪਰੀਮੀਅਮ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਲਾਗਤ ਾਲਾ
ਪਰੀਮੀਅਮ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਕੈਲਿੰਡਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ,
ਵ ਿੰਚੈਸਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ
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ਮਾਸਹੈਲਥ੍ ਐਫਪੀਐਲ ਆਮਦਨੀ ਮਾਪਦਿੰਡਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਪਾਤ ਅਨੁ ਸਾਰ ਪੀਬੀਐਫਜੀ ਦੇ
ਆਕਾਰ ਲਈ ਵ ਸਵਥ੍ਤ; ਜਾਾਂ
2. ਵਬਨੈਕਾਰ ਦੀ ਪੀਬੀਐਫਜੀ ਵ ਚ ਅਤੇ 101% ਐਿੱਫ ਪੀ ਐਲ ਵ ਚ 101
ਸੀ.ਐਿੱਮ.ਆਰ. 613.04 (1) ਵ ਚ ਦਿੱਵਸਆ ਵਗਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਮਾਸਹੈਲਥ੍
ਐਮ.ਜੀ.ਆਈ. ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨੀ ਜਾਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਤਿੰਗੀ ਪਵਰ ਾਰਕ ਵਗਣਤਯੋਗ
ਆਮਦਨੀ ਵ ਚਕਾਰ 40% ਅਿੰਤਰ।
(d) ਵਸਹਤ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਜਾਲ - ਮੈਡੀਕਲ ਤਿੰਗੀ
ਵਕਸੇ ੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਮੈਸੀਵਚਉਸੇਟਸ ਸਨੀਕ ਹੈਲਥ੍ ਸੇਫਟੀ ਨੈਿੱਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ – ਮੈਡੀਕਲ ਤਿੰਗੀ (ਮੈਡੀਕਲ ਤਿੰਗੀ ) ਵਸਹਤ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਨੈਿੱਟ ਦੇ ਜਰੀਏ ਜੇ ਮਨਜੂਰ
ਡਾਕਟਰੀ ਿਰਵਚਆਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਵਗਣਨਯੋਗ ਆਮਦਨ ਨੂਿੰ ਇਿੰਨਾ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਵਕ ਉਹ
ਵਸਹਤ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਤਿੰਗੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ
ਕਰਨ ਲਈ, ਵਬਨੈਕਾਰ ਦੇ ਮਨਜੂਰ ਡਾਕਟਰੀ ਿਰਵਚਆਾਂ ਲਈ ਵਬਨੈਕਾਰ ਦੀ ਵਗਣਤਯੋਗ
ਆਮਦਨੀ ਦੀ 101 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ.ਐਿੱਮ.ਆਰ. 613 ਵ ਚ ਵਨਰਿਾਰਤ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਿੱਿ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਾਂ ਯੋਗਦਾਨ 101 ਸੀ.ਐਿੱਮ.ਆਰ. 613.05 ਵ ਚ ਵਗਣਨਯੋਗ
ਵਬਨੈਕਾਰ ਦਾ ਲੋ ੜੀਦਾ
ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਵਨਸ਼ਚਤ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਜੋਂ ਵਗਵਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ (1)(b) ਮੈਡੀਕਲ ਤਿੰਗੀ ਪਰੀ ਾਰ
ਦੇ FPL ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ, ਵਸਹਤ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਸ਼ੁਿੱਿ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਾਲੀਆਾਂ ਅਸਲ
ਵਗਣਨ ਯੋਗ ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਵਬਲਾਾਂ ਨਾਲ ਗੁ ਣਾ, ਵਜਸ ਲਈ ਵਬਨੈਕਾਰ ਵਜਿੰਮੇ ਾਰ
ਰਹੇਗਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਤਿੰਗੀ ਲਈ ਹੋਰ ਜਰੂਰਤਾਾਂ 101 ਸੀਐਮਆਰ 613.05 ਵਨਰਿਾਰਤ
ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ।
ਇਿੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਤਿੰਗੀ ਦੇ ਯੋਗ ਮਰੀਜਾਾਂ ਤੋਂ ਜਮ੍ਾਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਡਪਾਵਜਟ ਮੈਡੀਕਲ ਤਿੰਗੀ ਦੇ 20% ਯੋਗਦਾਨ ਨੂਿੰ 1000 ਤਿੱਕ ਸੀਵਮਤ ਰਹੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ
101 ਸੀ.ਐਿੱਮ.ਆਰ. 613.08 (1) (ਜੀ) ਵ ਚ ਸਥ੍ਾਪਤ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ
ਅਿੀਨ ਹੋਣਗੇ)।
ਮੈਡੀਕਲ ਤਿੰਗੀ ਲਈ, ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਮ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਵਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ
ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਰਡਵਸ਼ਪ ਰਗਾ ਕੋਈ ਪਰੋਗਰਾਮ ਉਵਚਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਨੈਿੱਟ ਨੂਿੰ
ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਰਡਵਸ਼ਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਿੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ
ਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਿੱਕ ਸਮਾ ਸੀਮਾ ਸਮੇਂ ਵ ਿੱਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮਰੀਜ ਦੀ ਵਜਿੰਮੇ ਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ
ਲੋ ੜੀਦੀ
ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ਹਸਪਤਾਲ ਇਿੱਕ ਪੂਰੀ ਦਰਿਾਸਤ ਦਾਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ
ਸਲ਼ਾਹਕ਼ਾਿ ਦੀ
ਭੂ ਵਮਕ਼ਾ

ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਬੀਮਾ ਰਵਹਤ ਮਰੀਜਾਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਰਵਹਤ ਮਰੀਜਾਾਂ ਨੂਿੰ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ
ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀ ਾਂ ਵਸਹਤ ਕ ਰੇਜ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਵ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ (ਸਮੇਤ, ਪਰ
ਮਾਸਹੈਲਥ੍ ਤਿੱਕ ਸੀਵਮਤ ਨਹੀ,ਾਂ ਹੈਲਥ੍ ਕੁਨੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਪਰੀਮੀਅਮ

ਵ ਿੰਚੈਸਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ
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ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਅਤੇ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਪਰੋਗਰਾਮ), ਅਤੇ ਉਵਚਤ
ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂਿੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵ ਅਕਤੀਆਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਉਨ੍ਾਾਂ
ਮਰੀਜਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਵਸਹਤ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਨੈਿੱਟ ਦੇ ਜਰੀਏ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਬਨੈ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹਸਪਤਾਲ ਕਰੇਗਾ:
a) ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ, ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਮਾਸਹੈਲਥ੍,
ਵਸਹਤ ਕੁਨੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਪਰੀਮੀਅਮ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਪਰੋਗਰਾਮ, ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਨੈਿੱਟ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।;
b) ਵ ਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ ਕ ਰੇਜ ਲਈ ਨ ੀ ਾਂ ਅਰਜੀ ਨੂਿੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕ ਰੇਜ
ਲਈ ਨ ੀਨੀਕਰਨ ਜਮ੍ਾ ਕਰਨ ਵ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ;
ਾਂ ਦਸਤਾ ੇਜ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵ ਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕਿੰਮ ਕਰਨਾ;
c) ਸਾਰੇ ਲੋ ੜੀਦੇ
ਾਂ ਦਸਤਾ ੇਜਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ) ਜਮ੍ਾ ਕਰੋ);
d) ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਾਂ ਨ ੀਨੀਕਰਣ (ਸਾਰੇ ਲੋ ੜੀਦੇ
e) ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਾਂ ਅਤੇ ਨ ੀਨੀਕਰਣਾਾਂ ਦੀ ਸਵਥ੍ਤੀ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ, ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਸਸਟਮ ਦੀਆਾਂ ਸੀਮਾ ਾਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ ਆਵਗਆ ਵਦਿੱਤੀ
ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ;
f) ਬੀਮਾ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਵ ਚ ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਜਾਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਾਂ ਦੇ ਦਾਿਲੇ ਲਈ ਸਹੂਲਤ;
ਅਤੇ
g) ੋਟਰ ਰਵਜਸਟਰੀਕਰਣ ਸਹਾਇਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਸਪਤਾਲ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾਮ, ਪਤੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਿੰਬਰ, ਜਨਮ ਤਰੀਕ, ਸਮਾਵਜਕ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਨਿੰਬਰ
(ਜੇ ਉਪਲਬਿ ਹੋ ੇ), ਮੌਜੂਦਾ ਬੀਮਾ ਕ ਰੇਜ ਵ ਕਲਪਾਾਂ (ਅਤੇ ਜੇ ਉਪਲਬਿ ਹੋ ੇ ਤਾਾਂ) ਦੇ ਸਿੰਬਿੰਿ
ਵ ਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਰਾਜ ਏਜਿੰਸੀ ਨੂਿੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ
ਆਪਣੀ ਵਜਿੰਮੇ ਾਰੀ ਪਰਤੀ ਮਰੀਜ ਨੂਿੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ੇਗਾ। ਘਰ, ਮੋਟਰ ਾਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਣਦਾਰੀ
ਬੀਮਾ ਸਮੇਤ) ਜੋ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਦੇਿਭਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਵ ਿੱਤੀ ਸਰੋਤ, ਅਤੇ
ਨਾਗਵਰਕਤਾ ਅਤੇ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵ ਅਕਤੀ ਨੂਿੰ
ਵਦਿੱਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਲਈ ਕ ਰੇਜ ਵਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਹਾਇਤਾ
ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਵਹਿੱਸੇ ਜੋਂ ਰਾਜ ਨੂਿੰ ਸੌਂਪੀਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ।
ਜੇ ਵ ਅਕਤੀਗਤ ਜਾਾਂ ਗਾਰਿੰਟਰ ਜਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵ ਿੱਚ ਅਸਮਰਿੱਥ੍ ਹੈ, ਤਾਾਂ
ਹਸਪਤਾਲ (ਵ ਅਕਤੀਗਤ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ) ਦੂਜੇ ਸਰੋਤਾਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਾਿੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਉਵਚਤ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਵਜਹੀਆਾਂ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਾਂ ਵ ਚ ਵ ਅਕਤੀਆਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਮ ਕਰਨਾ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵ ਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨਾ ਵਕ ਜੇ
ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਬਿੱਲ ਵ ਅਕਤੀਗਤ ਨੂਿੰ ਇਕ ਾਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਯੋਗ ਨੂਿੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵ ਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭੇਵਜਆ ਜਾ ੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵ ਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ
ਤਵਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ, ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਵ ਅਕਤੀ ਨੂਿੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵ ਿੱਚ ਦਾਿਲ ਕੀਤਾ
ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਡਸਚਾਰਜ ਹੋਣ ਤੇ, ਜਾਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਵਡਸਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ aੁੁਕ ੇਂ ਸਮੇਂ ਲਈ।
ਹਸਪਤਾਲ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂਿੰ ਲਾਗੂ ਸਿੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ
ਵ ਿੰਚੈਸਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ
ਅਗਸਤ 2020 ਵ ਚ ਸੋਵਿਆ ਵਗਆ

ਪੇਜ 14

ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਕਾਨੂਿੰ ਨਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਬਣਾਈ ਰਿੱਵਿਆ ਜਾ ੇਗਾ।
ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਏਜਿੰਸੀ ਦੋ ਾਾਂ ਨੂਿੰ ਵਸਹਤ ਸਿੰਭਾਲ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕ ਰੇਜ ਮੁਹਿੱਈਆ
ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਜਿੰਮੇ ਾਰੀ ਦੀ ਅਰਜੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ ਨੂਿੰ ਸੂਵਚਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ
ਘਰ, ਆਟੋ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਬੀਮੇ ਦੀ ਵਜਿੰਮੇ ਾਰੀ ਸਮੇਤ ਦਾਅਵ ਆਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵਜਿੰਮੇ ਾਰ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੀਤੀ ਨੂਿੰ । ਜੇ ਮਰੀਜ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਿਰ ਦਾ ਦਾਅ ਾ ਜਮ੍ਾ ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਵਕਸੇ ਤੀਜੀ ਵਿਰ
ਦੇ ਵ ਰੁਿੱਿ ਮੁਕਿੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕਾਰ ਾਈਆਾਂ ਦੇ 10 ਵਦਨਾਾਂ
ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਅਿੰਦਰ ਮਰੀਜ ਨੂਿੰ ਪਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੂਿੰ ਸੂਵਚਤ ਕਰੇਗਾ। ਮਰੀਜ ਨੂਿੰ ਇਹ ੀ
ਾਂ ੀ
ਦਿੱਵਸਆ ਜਾ ੇਗਾ ਵਕ ਜੇ ਉਹ ਦਾਅ ੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੂਲੀ ਹੋਏ ਤਾਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਿੀਨ ਆਉਦ
ਵਸਹਤ ਦੇਿ-ਰੇਿ ਦੀ ਸਟੇਟ ਏਜਿੰਸੀ ਨੂਿੰ ਜਰੂਰ ਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਰਾਜ ਨੂਿੰ ਇਸ ਨੂਿੰ
ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਾਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਮੁੜ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵਿਕਾਰ ਵਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵ ਅਕਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਸਿੰਪਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼
ਕਰੇਗਾ ਵਕ ਕੀ ਕੋਈ ਵ ਅਕਤੀ ਵਕਸੇ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਾਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਵ ਿੱਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਵ ਅਕਤੀ ਜੋ ਪਬਵਲਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮ
ਵ ਿੱਚ ਦਾਿਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਲਾਭਾਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵ ਅਕਤੀ ਦੀ ਦਸਤਾ ੇਜ ਪਰਾਪਤ
ਆਮਦਨੀ, ਸਿੰਪਤੀ ਅਤੇ ਮਿੰਨਣਯੋਗ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਵਚਆਾਂ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵ ਿੱਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਾਿੂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ੀ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਿੀਜ਼ਾੀਂ ਦੀ
ਵਜੰਮੇਿ਼ਾਿੀ

ਵਕਸੇ ੀ ਵਸਹਤ ਸਿੰਭਾਲ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੀ ਵਡਵਲ ਰੀ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ (ਉਹਨਾਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਨੂਿੰ ਛਿੱਡ ਕੇ ਜੋ ਵਕਸੇ
ਮਰੀਜ ਨੂਿੰ ਸਵਥ੍ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ ਜੋ ਵਕਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ
ਸਵਥ੍ਤੀ ਜਾਾਂ ਦੇਿਭਾਲ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ), ਮਰੀਜ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ
ਬੀਮਾ ਸਵਥ੍ਤੀ, ਜਨਸਿੰਵਿਆ ਸਿੰਬਿੰਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ,
ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਪਵਰ ਾਰਕ ਆਮਦਨੀ ਜਾਾਂ ਸਮੂਹ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕ ਰੇਜ ਵ ਿੱਚ ਬਦਲਾ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ), ਅਤੇ,
ਜੇ ਜਾਵਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਟੌਤੀ ਯੋਗਤਾ ਾਾਂ, ਸਵਹ-ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸਵਹ-ਭੁਗਤਾਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ
ਾਂ
ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਬੀਮੇ ਜਾਾਂ ਵ ਿੱਤੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਲੋ ੜੀਦੀਆਾਂ
ਹਨ. ਹਰੇਕ ਆਈਟਮ ਲਈ
ਵ ਸਵਤਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੀਵਮਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ:
 ਪੂਰਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਿੰਬਰ, ਜਨਮ ਤਰੀਕ, ਸਮਾਵਜਕ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਨਿੰਬਰ (ਜੇ ਉਪਲਬਿ
ਹੋ ੇ), ਮੌਜੂਦਾ ਵਸਹਤ ਬੀਮਾ ਕ ਰੇਜ ਵ ਕਲਪ, ਨਾਗਵਰਕਤਾ ਅਤੇ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ
ਮਰੀਜ ਦੇ ਲਾਗੂ ਵ ਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਜੋ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਵਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ;
 ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਰੀਜ ਦੇ ਗਰਿੰਟਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਿੰਬਰ, ਜਨਮ
ਵਮਤੀ, ਸਮਾਵਜਕ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਨਿੰਬਰ (ਜੇ ਉਪਲਬਿ ਹੋ ੇ), ਵਸਹਤ ਬੀਮੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕ ਰੇਜ
ਵ ਕਲਪ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਵ ਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਜੋ ਮਰੀਜ ਦੇ ਵਬਿੱਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ; ਅਤੇ
 ਦੂਸਰੇ ਸਰੋਤ ਜੋ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਵਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਮੇਤ ਹੋਰ
ਬੀਮਾ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਮੋਟਰ ਾਹਨ ਜਾਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਾਂ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਾਂ ਜੇ ਇਲਾਜ ਵਕਸੇ
ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਮੁਆ ਜੇ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਵ ਵਦਆਰਥ੍ੀ ਬੀਮਾ
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ਪਾਵਲਸੀਆਾਂ, ਅਤੇ ਪਵਰ ਾਰਕ ਆਮਦਨੀ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਵ ਰਾਸਤ, ਹੋਰਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਉਪਲਬਿ
ਟਰਿੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਤੋਹਫੇ, ਜਾਾਂ ਿੰਡ।
ਰੋਗੀ ਆਪਣੇ ਅਦਾਇਗੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਬਿੱਲ ਦੀ ਨਜਰ ਰਿੱਿਣ ਲਈ ਵਜਿੰਮੇ ਾਰ ਹੈ, ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ
ਵਕਸੇ ੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਵਹ-ਭੁਗਤਾਨ, ਸਵਹ-ਬੀਮਾ, ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਯੋਗਤਾ ਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ
ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਸਿੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂਿੰ ਆਪਣਾ ਵਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵ ਿੱਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ ੇ। ਮਰੀਜ ਨੂਿੰ ਜਾਾਂ ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਵਸਹਤ ਬੀਮਾਕਰਤਾ (ਜੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਕੋਲ ਹੈ)
ਜਾਾਂ ਸਟੇਟ ਏਜਿੰਸੀ ਨੂਿੰ ਸੂਵਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਨੇ ਪਵਰ ਾਰਕ ਆਮਦਨੀ ਜਾਾਂ ਬੀਮਾ
ਸਵਥ੍ਤੀ ਵ ਿੱਚ ਵਕਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਇਿੱਕ ਜਨਤਕ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵ ਚ
ਿੱ ਮਰੀਜ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਵਥ੍ਤੀ ਨੂਿੰ
ਵਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵ ਚ ਪਵਰ ਾਰਕ ਆਮਦਨੀ ਜਾਾਂ ਬੀਮਾ ਸਵਥ੍ਤੀ ਵ ਚ ਕੋਈ
ਾਂ ੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਵਥ੍ਤੀ ਵ ਚ ਅਵਜਹੀਆਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ
ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਦ
ਬਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂਿੰ ਸੂਵਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਇਕ ਜਨਤਕ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵ ਚ ਆਪਣੀ
ਯੋਗਤਾ ਨੂਿੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਵ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਰੀਜਾਾਂ ਨੂਿੰ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਾਲੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੂਿੰ ੀ ਸੂਵਚਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ
ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਮਾਸਹੈਲਥ੍, ਕੁਨੈਕਟਰ, ਜਾਾਂ
ਵਸਹਤ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਨੈਿੱਟ), ਪਵਰ ਾਰਕ ਆਮਦਨੀ ਵ ਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਬਿੰਿਤ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ,
ਜਾਾਂ ਜੇ ਉਹ ਵਕਸੇ ਬੀਮੇ ਦਾ ਵਹਿੱਸਾ ਹਨ ਦਾਅ ਾ ਕਰੋ ਵਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੁਆਰਾ ਵਦਿੱਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ
ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂਿੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਵਿਰ ਹੈ (ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਘਰੇਲੂ ਜਾਾਂ
ਾਹਨ ਬੀਮੇ ਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਤਿੱਕ ਸੀਵਮਤ ਨਹੀ)ਾਂ ਜੋ ਵਕਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ
ਦੇਿਭਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂਿੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜਿੰਮੇ ਾਰ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਮਰੀਜ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਾਂ ਲਾਗੂ
ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਮ ਕਰੇਗਾ (ਸਮੇਤ, ਅਵਜਹੀਆਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂ ਅਦਾਇਗੀ
ਰਕਮ ਦੀ ਮੁੜ ਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰ ਵਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਾਸਹੈਲਥ੍, ਕੁਨੈਕਟਰ, ਜਾਾਂ
ਵਸਹਤ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਨੈਿੱਟ) ਤਿੱਕ ਸੀਵਮਤ ਨਹੀ।ਾਂ
ਹਸਪਤ਼ਾਲ ਦੀ
ਵਿੱਤੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ

ਵ ਤ
ਿੱ ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੀਮਾਯੁ ਕਤ ਮਰੀਜਾਾਂ, ਕਮਜੋਰ ਮਰੀਜਾਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਸਬਿੰਿਤ ਗਰਿੰਟਰਾਾਂ ਤਿੱਕ
ਿਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਹੇਠਾਾਂ ਵਦਿੱਤੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਿਾਸ ਮਾਪਦਿੰਡਾਾਂ ਨੂਿੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਪਦਿੰਡ ਇਹ
ਯਕੀਨ ਵਦ ਾਉਣਗੇ ਵਕ ਇਹ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਡਬਲਯੂ .ਐਿੱਚ 'ਤੇ ਵਨਰਿੰਤਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ
ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਬਲਯੂ .ਐਿੱਚ ਵ ਅਕਤੀਆਾਂ ਨੂਿੰ ਇਿੱਕ ਅਰਜੀ ਨੂਿੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਵ ਿੱਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਵ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ (ਅਿੰਵਤਕਾ 1 ਅਤੇ ਅਿੰਵਤਕਾ 2 ਦੇਿੋ)।
ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਾਂ (ਰੋਜਗਾਰ, ਮੈਡੀਕੇਡ, ਇਿੰਡੀਜੈਂਟ ਫਿੰਡਾਾਂ, ਵਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਿ ਦੇ ਪੀੜਤਾਾਂ, ਆਵਦ
ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਿ ਬੀਮਾ) ਦੀ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਰੀਜ ਨੂਿੰ ਵ ਚਾਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਇਸ ਦੀ
ਸਮੀਵਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਲਾਜਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਵਜਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕੋਈ ਮਰੀਜ
ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਡਬਲਯੂ .ਐਿੱਚ ਅਰਜੀਆਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵ ਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਰੀਜ ਨੂਿੰ ਉਵਚਤ ਏਜਿੰਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਾਂ ਨਾਲ ਮਰੀਜ
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਨੂਿੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਨ੍ਾਾਂ
ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜੋਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵ ਕਲਪਾਾਂ ਨੂਿੰ ਬਾਹਰ ਕਿੱ toਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਵਜ ੇਂ

ਵ ਿੰਚੈਸਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ
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ਵਕ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਨੈਿੱਟ ਨੂਿੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵਜ ੇਂ
ਉਿੱਪਰ ਦਿੱਵਸਆ ਵਗਆ ਹੈ।
ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਬਨੈਕਾਰ ਜਨਤਕ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਨਜੀ ਵਸਹਤ ਬੀਮਾ
ਕ ਰੇਜ ਨੂਿੰ ਅਿੱਗੇ ਿਾਉਣ ਲਈ ਵਜਿੰਮੇ ਾਰ ਹਨ। ਡਬਲਯੂ .ਐਿੱਚ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ
ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਵ ਚ ਸਵਹਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਾਲੇ ਮਰੀਜਾਾਂ / ਗਾਰਿੰਟਰਾਾਂ ਨੂਿੰ
ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸਿੰਭ ਸਰੋਤਾਾਂ ਜੋਂ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ
ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਵਲਸੀ ਵ ਚ ਦਿੱਸੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਾਂ
ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੈਡੀਕੇਡ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਵਸਹਤ ਬੀਮੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਮਰੀਜ / ਗਰਿੰਟਰਾਾਂ ਨੂਿੰ ਮੈਡੀਕੇਡ ਕ ਰੇਜ ਲਈ
ਅਰਜੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵਦਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਸਨੇ ਮੈਡੀਕੇਡ ਜਾਾਂ
ਹੋਰ ਵਸਹਤ ਬੀਮੇ ਲਈ ਡਬਲਯੂ .ਐਿੱਚ ਲਈ ਵਬਨੈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਪਛਲੇ ਛੇ (6) ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਦੇ ਅਿੰਦਰ
ਸਿੰਘੀ ਵਸਹਤ ਬੀਮਾ ਬਾਜਾਰ ਵ ਚ ਅਰਜੀ ਵਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ। ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ
ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰੀਜਾਾਂ / ਗਰਿੰਟਰਾਾਂ ਨੂਿੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵ ਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਕਾਰਜ
ਪਰਵਕਵਰਆ ਵ ਿੱਚ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਰੀਜ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰਨ
ਡਬਲਯੂ .ਐਿੱਚ ਦੁਆਰਾ ਵ ਚਾਰੇ ਜਾਣ ਾਲੇ ਮਾਪਦਿੰਡਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
 ਪਵਰ ਾਰਕ ਆਮਦਨੀ
 ਸਿੰਪਤੀ
 ਡਾਕਟਰੀ ਵਜਿੰਮੇ ਾਰੀਆਾਂ।
 ਹੋਰ ਉਪਲਬਿ ਸਾਰੀਆਾਂ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਵਨਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ

ੇਲੇ

ਡਬਲਯੂ .ਐਿੱਚ ਦਾ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਭੂਗੋਵਲਕ ਸਥ੍ਾਨ ਜਾਾਂ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਵਥ੍ਤੀ ਦੀ
ਪਰ ਾਹ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾਾਂ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਵ ਚ ਵਨਰਿਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਜਰੂਰਤਾਾਂ ਨੂਿੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਾਲੇ ਸਾਰੇ
ਮਰੀਜਾਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਰੀਜਾਾਂ / ਗਾਰਿੰਟਰਾਾਂ ਨੂਿੰ ਵ ਿੱਤੀ ਜਰੂਰਤ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ
ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਿੰਘੀ ਕਾਨੂਿੰ ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਯੋਗ ਘਿੱਟ-ਬੀਮੇ ਾਲੇ ਮਰੀਜਾਾਂ ਨੂਿੰ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਵਜਹੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹੈ। ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਮ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰੀਜ ਦੀ ਕਾਿੱਪੀ ਜਾਾਂ ਸਿੰਤੁਲਨ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁਿੰਦੀ ਜੇ ਮਰੀਜ ਬੀਮੇ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵ ਚ ਅਸਫਲ ਰਵਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਾਂ (ਐਚਐਸਏ), ਹੈਲਥ੍ ਵਰਮਬਰਸਮੈਂਟ ਅਕਾਉਟ
ਾਂ (ਐਚਆਰਏ), ਜਾਾਂ ਇਿੱਕ
ਹੈਲਥ੍ ਸੇਵ ਿੰਗ ਅਕਾਉਟ
ਾਂ (ਐਫਐਸਏ) ਾਲੇ ਮਰੀਜਾਾਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ
ਲਚਕਦਾਰ ਿਰਚ ਅਕਾਉਟ
ਾਂ ਫਿੰਡਾਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।
ਯੋਗ ਮਿੰਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਅਕਾਉਟ
ਡਬਲਯੂ .ਐਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵ ਚ ਰਵਣਤ ਛੋਟਾਾਂ ਨੂਿੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰ ਰਿੱਿਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ
ਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵਨਰਿਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਅਵਜਹੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਡਬਲਯੂ .ਐਿੱਚ ਦੇ ਵਕਸੇ ਕਾਨੂਿੰ ਨੀ
ਵ ਿੰਚੈਸਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ
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ਜਾਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਵਜਿੰਮੇ ਾਰੀ ਦੀ ਉਲਿੰ ਘਣਾ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ
ਛੋ ਟ

ਵਕਸੇ ਵਬਨੈਕਾਰ ਦੀ ਪਵਰ ਾਰਕ ਆਮਦਨੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਵਜਿੰਮੇ ਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ
ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ, ਮਰੀਜ ਹੇਠਾਾਂ ਵਦਿੱਤੀ ਛੂਟ ਵ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ
ਛੋਟਾਾਂ ਮਰੀਜ ਦੇ ਵਜਿੰਮੇ ਾਰ ਸਿੰਤੁਲਨ ਦੇ ਸਿੰਬਿੰਿ ਵ ਿੱਚ ਹਨ। ਨੈਟ ਰਕ ਦੇ ਸਵਹ-ਭੁਗਤਾਨ, ਵਸਿੱਕਨ
ੇ ੈਂਸ
ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਯੋਗ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ, ਬੀਮਾਯੁ ਕਤ ਮਰੀਜ ਜੋ
ਉਪਲਬਿ ਤੀਜੀ ਵਿਰ ਦੇ ਕ ਰੇਜ ("ਸ ੈਇਿੱਛਕ ਸ -ੈ ਤਨਿਾਹ") ਦੀ ਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ ੈਇਿੱਛਤ ਸ ੈ-ਭੁਗਤਾਨ ਜੋਂ ਰਵਜਸਟਰਡ ਵਕਸੇ ੀ ਿਾਤੇ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਲਈ
ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁਿੰਦੇ। ਹਾਲਾਾਂਵਕ, ਵਕਸੇ ੀ ਸਵਥ੍ਤੀ ਵ ਿੱਚ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਵ ਿੱਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਵਦਰੜ ਮਰੀਜ ਨੂਿੰ ਏਜੀਬੀ ਤੋਂ ਿੱਿ ਨਹੀ ਾਂ ਵਲਆ ਜਾ ੇਗਾ।
ਚੈਿੀਟੀ ਕੇਅਿ: ਡਬਲਯੂ .ਐਿੱਚ ਉਹਨਾਾਂ ਪਾਵਲਸੀਆਾਂ ਅਿੀਨ 100% ਦੀ ਛੂਟ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ
ਉਹਨਾਾਂ ਮਰੀਜਾਾਂ / ਗਰਿੰਟਰਾਾਂ ਲਈ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਪਵਰ ਾਰਕ ਆਮਦਨ ਮੌਜੂਦਾ
ਐਫਪੀਐਲ ਦੇ 400% ਜਾਾਂ ਇਸਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪਾਵਲਸੀ ਵ ਿੱਚ ਵਨਰਿਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਹੋਰ
ਮਾਪਦਿੰਡਾਾਂ ਨੂਿੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਡ਼ਾਕਟਿੀ ਤੰਗੀ: ਯੋਗ ਮਰੀਜਾਾਂ ਲਈ 100% ਦੀ ਛੂਟ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਵਜਸਦਾ ਡਾਕਟਰੀ
ਕਰਜਾ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਪਵਰ ਾਰਕ ਆਮਦਨੀ ਦੇ 25% ਤੋਂ ਿੱਿ ਜਾਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪਾਵਲਸੀ
ਵ ਚ ਵਨਰਿਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਪਦਿੰਡਾਾਂ ਨੂਿੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵਿੱਤੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ
ਨੀਤੀ

ਡਬਲਯੂ .ਐਿੱਚ ਦੀ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ, ਸਾਿਾਰਣ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੰਿੇਪ ਅਤੇ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿੰਬਿੰਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਬਲਯੂ .ਐਿੱਚ ਦੀ ੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਵ ਚ ਉਪਲਬਿ ਹੈ,
ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕਲੀਵਨਕ ਸਥ੍ਾਨਾਾਂ' ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵ ਚ ਅਨੁ ਾਦ ਕੀਤੀ
ਜਾਏਗੀ ਵਜਹੜੀ ਘਿੱਟ ਬੋਲੀ ਜਾਾਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ 1,000 ਲੋ ਕ ਜਾਾਂ 5% ਸਨੀਕ, ਡਬਲਯੂ .ਐਿੱਚ
ਦੁਆਰਾ ਸੇ ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਡਬਲਯੂ .ਐਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਨੀਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਛਾਪੇ ਗਏ ਮਹੀਨਾ ਾਰ ਮਰੀਜਾਾਂ ਦੇ
ਵਬਆਨਾਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਗਰਵਹ ਪਿੱਤਰਾਾਂ ਬਾਰੇ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਵਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ,
ਵਕਸੇ ੀ ਸਮੇਂ, ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਿ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ।
1. ਮਰੀਜ / ਗਾਰਿੰਟਰ ਅਰਜੀ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਕਸੇ ੀ ਸਮੇਂ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜੀ
ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
2. ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵ ਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਮਰੀਜਾਾਂ / ਗਰਿੰਟਰਾਾਂ ਨੂਿੰ ਵ ਿੱਤੀ ਜਰੂਰਤ
ਦਾ ਪਿੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਬਿੰਵਿਤ ਵ ਿੱਤੀ, ਵਨਿੱ ਜੀ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਦਸਤਾ ੇਜਾਾਂ ਨੂਿੰ ਸਵਹਯੋਗ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ
ਹੇਠਾਾਂ ਵਦਿੱਤੇ ਤਰੀਵਕਆਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ਇਿੱਕ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
a. ਡਬਲਯੂ .ਐਿੱਚ ਜਨਤਕ ੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ:
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3.

4.

5.

6.

https://www.winchesterhospital.org/my-visit/insurance-billing-records/financial-assistance
b. ਵ ਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਇਕਾਈ ਵ ਚ ਵ ਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ
41 ਮਾਲ ਰੋਡ
ਬਰਵਲਿੰ ਗਟਨ, ਐਮਏ 01803
(781) 744-8815
c. ਡਾਕ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਕਾਿੱਪੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿੱਪਰ ਵਦਿੱਤੇ ਨਿੰਬਰ ਤੇ
ਕਾਲ ਕਰੋ।
d. ਇਲੈ ਕਟਰਾਵਨਕ ਕਾਪੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿੱਪਰ ਵਦਿੱਤੇ ਨਿੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ
ਕਰੋ।
ਮਰੀਜਾਾਂ / ਗਰਿੰਟਰਾਾਂ ਨੂਿੰ ਮਰੀਜ / ਗਰਿੰਟਰ ਨੂਿੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਿ ਵ ਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਾਂ ਦਾ
ਲੇ ਿਾ ਦੇਣਾ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹੇਠ ਵਲਵਿਆਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ੀ ਜਾਾਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਵਰ ਾਰਕ ਆਮਦਨੀ ਦੀ
ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:
a. ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਰਮ ਡਬਲਯੂ -2 ਅਤੇ / ਜਾਾਂ ਫਾਰਮ 1099
b. ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਜਾਾਂ ਸਿੰਘੀ ਟੈਕਸ ਵਰਟਰਨ
c. ਚਾਰ (4) ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜੇ ਤਨਿਾਹ ਸਟਿੱਬਸ
d. ਚਾਰ (4) ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜੇ ਚੈਵਕਿੰਗ ਅਤੇ / ਜਾਾਂ ਬਚਤ ਦੇ ਵਬਆਨ
e. ਵਸਹਤ ਬਚਤ ਿਾਤੇ
f. ਵਸਹਤ ਮੁਆ ਜੇ ਦੇ ਪਰਬਿੰਿ
g. ਲਚਕਦਾਰ ਿਰਚ ਿਾਤੇ
ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ, ਮਰੀਜ / ਗਾਰਿੰਟਰ ਨੂਿੰ
ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਸਨੇ ਫੈਡਰਲ ਹੈਲਥ੍
ਇਿੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇ ਸ ਦੁਆਰਾ ਮੈਡੀਕੇਡ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਵਸਹਤ ਬੀਮੇ ਲਈ ਵਬਨੈ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਵਕਸੇ ੀ ਤੀਜੀ ਵਿਰ ਦੇ ਕ ਰੇਜ ਦੇ ਦਸਤਾ ੇਜ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
a. ਡਬਲਯੂ .ਐਿੱਚ ਦੇ ਵ ਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਰੀਜ / ਗਰਿੰਟਰਾਾਂ ਨੂਿੰ ਮੈਡੀਕੇਡ ਲਈ ਵਬਨੈ
ਕਰਨ ਵ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵ ਿੱਚ ਉਹਨਾਾਂ ਉਹੀ ਵ ਅਕਤੀਆਾਂ
ਦੀ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਵ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।
b. ਜੇ ਕੋਈ ਵ ਅਕਤੀ ਫੈਡਰਲ ਹੈਲਥ੍ ਇਿੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇ ਸ ਦੇ ਿੁਿੱਲੇ
ਨਾਮਾਾਂਕਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜੀ ਵਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਅਵਜਹੇ
ਵ ਅਕਤੀ ਨੂਿੰ ਡਬਲਯੂ .ਐਿੱਚ ਦੇ ਵਕਸੇ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜੀ ਦੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਤੋਂ
ਪਵਹਲਾਾਂ ਕ ਰੇਜ ਲੈ ਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ।
ਡਬਲਯੂ .ਐਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਵਹਤ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਵਕਸੇ
ਵ ਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਾਂ ਦਸਤਾ ੇਜ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵ ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ
ਅਿਾਰ ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਨੀਤੀ ਜਾਾਂ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵ ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ
ਵਬਆਨ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਬਲਯੂ .ਐਿੱਚ ਇਿੱਕ ਮੁਕਿੰਮਲ ਵਬਨੈ ਪਿੱਤਰ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਤੀਹ (30) ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ
ਅਿੰਦਰ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਿੰਤਮ ਯੋਗਤਾ ਵਨਰਿਾਰਤ ਕਰੇਗਾ।
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7. ਅਿੰਤਮ ਯੋਗਤਾ ਵਦਰੜਤਾ ਦੇ ਦਸਤਾ ੇਜ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ (ਓਪਨ ਬੈਲੇਂਸ) ਮਰੀਜਾਾਂ ਦੇ ਿਾਵਤਆਾਂ
ਤੇ ਵਬਨੈ -ਪਿੱਤਰ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਰੀਜ / ਗਾਰਿੰਟਰ ਨੂਿੰ ਇਿੱਕ ਵਦਰੜਤਾ
ਪਿੱਤਰ ਭੇਵਜਆ ਜਾ ੇਗਾ।
8. ਜੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ / ਗਾਰਿੰਟਰ ਵਕਸੇ ਅਿੂਰੇ ਵਬਨੈ -ਪਿੱਤਰ ਨੂਿੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਮਰੀਜ /
ਗਾਰਿੰਟਰ ਨੂਿੰ ਇਿੱਕ ਨੋਟੀਵਫਕੇਸ਼ਨ ਭੇਵਜਆ ਜਾ ੇਗਾ ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਦਿੱਵਸਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ
ਵਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁ ਿੰਮ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਦਾਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਮਰੀਜ / ਗਾਰਿੰਟਰ ਕੋਲ 30 (30) ਵਦਨ ਹੋਣਗੇ। ਅਰਜੀ ਨੂਿੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ
ਵ ਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜੋਂ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
9. ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਦਰਿਾਸਤ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਇਿੱਕ
ਵਨਰਿਾਰਣ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਯੋਗ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ
ਵਮਆਦ ਲਈ ਯੋਗ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਵਪਛਲੇ ਛੇ (6) ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ
ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਯੋਗ ਮਾੜੇ ਕਰਜੇ ਾਲੀਆਾਂ ਏਜਿੰਸੀਆਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਡਬਲਯੂ .ਐਿੱਚ ਦੁਆਰਾ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਵਨਸ਼ਚਾ ਕਰਨ ਾਲੇ
ਮਰੀਜ ਜਾਾਂ ਯੋਗਤਾ ਅ ਿੀ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂਿੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਯੋਗਤਾ
ਵਨਰਿਾਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵਮਤੀ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਦੀ ਵਮਆਦ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵ ਿੱਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਮਿੰਵਨਆ ਜਾ ੇਗਾ। ਡਬਲਯੂ .ਐਿੱਚ ਨੂਿੰ ਸੂਵਚਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮਰੀਜ /
ਗਰਿੰਟਰਾਾਂ ਦੀ ਵਜਿੰਮੇ ਾਰੀ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਵਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਕਸੇ ੀ ਵ ਿੱਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ
ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਵ ਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਵਹਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜੋਂ ਯੋਗਤਾ ਿਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
10. ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਾਲੇ ਮਰੀਜਾਾਂ ਨੂਿੰ ਵਕਸੇ ੀ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਾਪਸੀ
ਪਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਵ ਅਕਤੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵ ਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਜਿੰਮੇ ਾਰ ਹੈ।
ਇਨਕ਼ਾਿ ਕਿਨ ਦੇ
ਕ਼ਾਿਨ

ਡਬਲਯੂ .ਐਿੱਚ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਈ ਕਾਰਨਾਾਂ ਕਰਕੇ ਿੱਿ- ਿੱਿ ਕਾਰਨਾਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਬੇਨਤੀ ਨੂਿੰ ਅਸ ੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਿੱਕ ਸੀਵਮਤ ਨਹੀ:ਾਂ
 ਕਾਫੀ ਪਵਰ ਾਰਕ ਆਮਦਨੀ
ਾਂ ਪਿੱਿਰ
 ਸਿੰਪਤੀ ਦਾ ਲੋ ੜੀਦਾ
 ਰੋਗੀ ਸਵਹਯੋਗੀ ਜਾਾਂ ਰੋਗੀ / ਗਾਰਿੰਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਵਚਤ ਯਤਨਾਾਂ ਪਰਤੀ ਪਰਤੀਵਕਰਆ
ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦਾ
 ਮਰੀਜ / ਗਰਿੰਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਾਜਬ ਯਤਨਾਾਂ ਦੇ ਬਾ ਜੂਦ ਅਿੂਰੇ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਦੀ ਅਰਜੀ
 ਬਕਾਇਆ ਬੀਮਾ ਜਾਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾਅ ਾ
 ਬੀਮਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ / ਜਾਾਂ ਬੀਮਾ ਬਿੰਦੋਬਸਤ ਫਿੰਡਾਾਂ ਨੂਿੰ ਰੋਕਣਾ, ਮਰੀਜਾਾਂ / ਗਾਰਿੰਟਰਾਾਂ ਨੂਿੰ
ਡਬਲਯੂ .ਐਿੱਚ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਅਤੇ ਵਨਿੱ ਜੀ ਸਿੱਟ ਅਤੇ / ਜਾਾਂ
ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬਿੰਿਤ ਦਾਅਵ ਆਾਂ ਨੂਿੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਤ।

ਅਨਮ਼ਾਨ ਯੋਗਤ਼ਾ

ਡਬਲਯੂ .ਐਿੱਚ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜੀ ਨੂਿੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਾਂ
ਹੁਿੰਦੇ ਜਾਾਂ ਦਸਤਾ ੇਜਾਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੇ। ਅਵਜਹੀਆਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਾਂ ਹੋ
ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਵਬਮਾਰੀ ਵਬਨ੍ਾਾਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਵਬਨ੍ਾਾਂ ਵਕਸੇ ਮਰੀਜ / ਗਰਿੰਟਰ ਦੀ ਵ ਿੱਤੀ
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ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਸਥ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਬਲਯੂ .ਐਿੱਚ ਦੁਆਰਾ ਇਹ
ਵਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਵਕਸੇ ਮਰੀਜ / ਗਰਿੰਟਰ ਦਾ ਿਾਤਾ
ਅਣਉਵਚਤ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰਤੋਂ ਗਰਭ ਤੀ ਯੋਗਤਾ ਵਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਹੋਰ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਜਾਾਂ ਵਜਿੰਦਗੀ ਦੀਆਾਂ ਸਵਥ੍ਤੀਆਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਮਰੀਜਾਾਂ ਨੂਿੰ
ਮਾਨਤਾ ਯੋਗਤਾ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਜ ੇਂ ਵਕ:
 ਮਰੀਜ / ਗਾਰਿੰਟਰ ਜੋ ਦੀ ਾਲੀਆਪਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁਿੱਕੇ ਹਨ। ਦੀ ਾਲੀਆਪਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ
ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਵ ਿੱਚ, ਦੀ ਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਛੁਿੱਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਮਤੀ ਤੋਂ ਵਸਰਫ ਿਾਤਾ ਬਕਾਇਆ ਛਿੱਵਡਆ
ਜਾ ੇਗਾ।
 ਮਰੀਜ / ਗਾਰਿੰਟਰ ਜੋ ਪਰੋਬੇਟ ਵ ਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
 ਮਰੀਜ / ਗਾਰਿੰਟਰ ਜੋ ਬੇਘਰ ਹਨ।
 ਉਗਰਾਹੀ ਏਜਿੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਾਪਸ ਕੀਤੇ ਿਾਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਕਸੇ ੀ ਕਾਰਨਾਾਂ ਕਰਕੇ ਅਣਵਗਣਤ
ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
 ਰਾਜ ਦੇ ਮੈਡੀਕੇਡ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪਰਾਪਤ ਮਰੀਜ / ਗਰਿੰਟਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਾਂ
ਵਕਸੇ ੀ ਿਰਚਾ ਿੰਡਣ ਦੀਆਾਂ ਵਜਿੰਮੇ ਾਰੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਗੈਰ-ਕ ਰ ਕੀਤੀਆਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਲਈ ਵ ਿੱਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਤਵਹਤ ਗਰਵਹਣ ਯੋਗਤਾ ਪਰਾਪਤ ਮਰੀਜਾਾਂ ਦੇ ਿਾਵਤਆਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ਰੇਣੀ ਕੀਤੀ
ਜਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂਿੰ ਸਿੰਗਰਵਹ ਲਈ ਨਹੀ ਾਂ ਭੇਵਜਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅਗਲੀਆਾਂ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ
ਕਾਰ ਾਈਆਾਂ ਦੇ ਅਿੀਨ ਹੋਣਗੇ।
ਤਿੰਤ ਭਗਤ਼ਾਨ
ਛੂ ਟ

ਉਹ ਮਰੀਜ ਜੋ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਾਂ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁਿੰਦ,ੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂਿੰ
ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਾਈ ਗਈ ਸਾਰੀ ਦੇਿਭਾਲ, ਿਾਤੇ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ, ਮੈਡੀਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਰੂਰੀ
ਦੇਿਭਾਲ, ਅਤੇ ਚੋਣ ੀਆਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੇ ਿਾਤੇ ਦੇ ਸਿੰਤੁਲਨ ਦੀ ਤੁ ਰਿੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ'
ਤੇ 30% ਦੀ ਛੋਟ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾ ੇਗੀ। ਗਿੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਰੀਜ ਦੇ ਆਪਣੇ
ਪਵਹਲੇ ਵਬਆਨ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਪਿੰਦਰਾਾਂ ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੂਟ ਵਕਸੇ ੀ
ਸੇ ਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਵਜਸ ਵ ਚ ਇਕ ਿੱਿਰਾ ਸ ੈ-ਭੁਗਤਾਨ ਫੀਸ ਦਾ
ਕਾਰਜ-ਵਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਇਨ-ਨੈਿੱਟ ਰਕ ਅਤੇ ਨੈਿੱਟ ਰਕ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਸਵਹ-ਭੁਗਤਾਨ, ਵਸਿੱਨਸੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਯੋਗ ਪਰੋਂਪਟ ਤਨਿਾਹ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ।
ਸ਼ਿੱਕ ਦੀ ਰੋਕਥ੍ਾਮ ਲਈ, ਇਹ ਛੂਟ ਵਕਸੇ ੀ ਮਰੀਜ ਨੂਿੰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸੇ ਾ ਾਾਂ
ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਐਮਿਜੈਂਸੀ
ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾੀਂ

ਫੈਡਰਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਐਾਂਡ ਲੇ ਬਰ ਐਕਟ (ਈ. ਐਮ. ਟੀ. ਐਲ. ਏ.) ਦੇ ਵਨਯਮਾਾਂ
ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਵਕਸੇ ੀ ਮਰੀਜ ਨੂਿੰ ਵਕਸੇ ਸਿੰਕਟਕਾਲੀ ਸਵਥ੍ਤੀ ਵ ਿੱਚ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਵ ਿੱਤੀ
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ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਾਂਚ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ। ਡਬਲਯੂ .ਐਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸੇ ਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜਾਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਾਾਂਝੇਗੀ ਭੁ ਗਤਾਨ (ਭਾ ਸਵਹ-ਭੁਗਤਾਨ) ਕੀਤੇ
ਜਾਣ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਅਵਜਹੀਆਾਂ ਬੇਨਤੀਆਾਂ ਸਕਰੀਵਨਿੰ ਗ ਪਰੀਵਿਆ ਵ ਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਾਂ ਵਕਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ
ਸਵਥ੍ਤੀ ਵ ਿੱਚ ਮਰੀਜ ਨੂਿੰ ਸਵਥ੍ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਣ। ਡਬਲਯੂ .ਐਿੱਚ
ਵਬਨਾਾਂ ਵਕਸੇ ਪਿੱਿਪਾਤ ਦੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤਾਾਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਵ ਅਕਤੀਆਾਂ ਨੂਿੰ ਪਰਦਾਨ
ਕਰੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਵਹਤ ਯੋਗ ਹਨ ਜਾਾਂ ਨਹੀ।ਾਂ ਡਬਲਯੂ .ਐਿੱਚ ਉਹਨਾਾਂ ਕਾਰਜਾਾਂ ਵ ਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਵ ਅਕਤੀਆਾਂ ਨੂਿੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਿਭਾਲ ਦੀ ਮਿੰਗ ਤੋਂ ਵਨਰਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਰੈਵਡਟ ਅਤੇ
ਸੰਗਰਵਹ

ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਵਥ੍ਤੀ ਵ ਿੱਚ ਡਬਲਯੂ .ਐਿੱਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਾਂ
ਵਕਵਰਆ ਾਾਂ ਨੂਿੰ ਇਿੱਕ ਿੱਿਰੀ ਕਰੈਵਡਟ ਅਤੇ ਸਿੰਗਰਵਹ ਨੀਤੀ ਵ ਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ।
ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਿੱਕ ਮੁਫਤ ਕਾਪੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:
a. ਡਬਲਯੂ .ਐਿੱਚ ੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ:
https://www.winchesterhospital.org/my-visit/insurance-billing--record
s/financial-assistance
ਾਂ ਵਲਿੰ ਗ ਯੂ ਵਨਟ ਵ ਿੇ ਸਵਥ੍ਤ:
b. ਵ ਿੱਤੀ ਕਾਉਸ
41 ਮਾਲ ਰੋਡ
ਬਰਵਲਿੰ ਗਟਨ, ਐਮਏ 01803
(781) 744-8815
c. ਮੇਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਕਾਿੱਪੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿੱਪਰ ਵਦਿੱਤੇ ਨਿੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ
ਕਰਨਾ
d. ਇਲੈ ਕਟਰਾਵਨਕ ਕਾਪੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿੱਪਰ ਵਦਿੱਤੇ ਨਿੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨਾ

ਿੈਗੂਲੇਟਿੀ
ਜਿੂਿਤ਼ਾੀਂ

ਡਬਲਯੂ .ਐਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥ੍ਾਨਕ ਕਾਨੂਿੰ ਨਾਾਂ, ਵਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਵਨਯਮਾਾਂ, ਅਤੇ ਵਰਪੋਰਵਟਿੰਗ
ਜਰੂਰਤਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਾਂ ਗਤੀਵ ਿੀਆਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਾਂ ਵਰਪੋਰਵਟਿੰਗ ਨੂਿੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਬਲਯੂ .ਐਿੱਚ ਦੁਆਰਾ
ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਲਈ ਲੋ ੜੀਦੀ
ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਵਹਤ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਾਈ ਗਈ ਵ ਿੱਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰ ਸਾਲ ਆਈਆਰਐਸ ਫਾਰਮ 990 ਸਮਾਸੂਚੀ ਐਿੱਚ 'ਤੇ ਵਦਿੱਤੀ
ਜਾਏਗੀ।
ਡਬਲਯੂ .ਐਿੱਚ ਸਹੀ ਵਨਯਿੰਤਰਣ ਕਾਇਮ ਰਿੱਿਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਾਂ ਅਿੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ
ਪਾਲਣਾ ਦੀਆਾਂ ਜਰੂਰਤਾਾਂ ਨੂਿੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂਿੰ ਦਸਤਾ ੇਜ ਦੇ ੇਗਾ।
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ਅੰਵਤਕ਼ਾ 1
ਵਿੱਤੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ
ਅਿਜੀ ਫ਼ਾਿਮ

ਚੈਿੀਟੀ ਕੇਅਿ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਦੀ ਅਿਜੀ
ਵਕਿਪ਼ਾ ਕਿਕੇ ਛ਼ਾਪੋ
ਅਿੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ: __________________

ਸੋਸ਼ਲ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਨਿੰਬਰ:_______________________

ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਕਾਰਡ ਨਿੰਬਰ: ______________________
ਮਰੀਜ ਦਾ ਨਾਮ:
___________________________________________________________________________
ਪਤਾ:
___________________________________________________________________________
ਗਲੀ
ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਿੰਬਰ
_________________________________
_____________
____________
ਸ਼ਵਹਰ
ਰਾਜ
ਵਜਪ
ਹਸਪਤਾਲ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੀ ਵਮਤੀ: _______________________
ਮਰੀਜ ਦੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ: ____________________
ਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸੇ ਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜ ਕੋਲ ਵਸਹਤ ਬੀਮਾ ਜਾਾਂ ਮੈਡੀਕੇਡ ਸੀ?
ਹਾਾਂ ☐ ਨਹੀ ਾਂ ☐
ਜੇ “ਹਾਾਂ”, ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ (ਅਿੱਗੇ ਅਤੇ ਵਪਛਲੇ ਪਾਸੇ) ਨਿੱਥ੍ੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਵਲਵਿਆਾਂ ਨੂਿੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ:
ਬੀਮਾ ਕਿੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ: _____________________
ਨੀਤੀ ਨਿੰਬਰ: __________________
ਪਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ ਤਾਰੀਿ: ___________________
ਬੀਮਾ ਫੋਨ ਨਿੰਬਰ: ________________________
** ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ, ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਵਪਛਲੇ
ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂਿੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਦਿਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।

6 ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਵ ਿੱਚ ਮੈਡੀਕੇਡ ਲਈ ਅਰਜੀ ਵਦਿੱਤੀ ਹੋ ੇਗੀ

ਾਂ (ਐਚਐਸਏ ), ਹੈਲਥ੍ ਵਰਮਬਸਮੈਂਟ ਅਕਾਉਟ
ਾਂ
ਨੋ ਟ: ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੇ ਹੈਲਥ੍ ਸੇਵ ਿੰਗਜ ਅਕਾਉਟ
ਾਂ (ਐਫਐਸਏ ) ਜਾਾਂ ਪਵਰ ਾਰਕ ਡਾਕਟਰੀ ਿਰਵਚਆਾਂ ਲਈ ਵਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤਾ
(ਐਚਆਰਏ ), ਫਲੈ ਕਸੀਬਲ ਿਰਚ ਅਕਾਉਟ
ਵਗਆ ਫਿੰਡ ਸਥ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਵਕਸੇ ੀ ਸਥ੍ਾਪਤ ਫਿੰਡ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਬਕਾਇਆ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ,
ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਲਈ ਅਿਜੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠ ਵਲਵਖਆੀਂ ਨੂੰ ਪੂਿ਼ਾ ਕਿੋ:
ਘਰ ਵ ਚ ਰਵਹਿੰਦੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰੀਜ, ਮਾਵਪਆਾਂ, ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਅਤੇ / ਜਾਾਂ ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਾਂ ਗੋਦ ਲਏ
ਸਮੇਤ ਪਵਰ ਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ।
ਪਵਿਿ਼ਾਿਕ ਮੈਂਬਿ
ਉਮਿ ਮਿੀਜ ਨ਼ਾਲ
ਵਿਸਤ਼ਾ

ਆਮਦਨੀ ਦ਼ਾ ਸਿੋਤ
ਜ਼ਾੀਂ ਮ਼ਾਲਕ ਦ਼ਾ ਨ਼ਾਮ

ਮ਼ਾਵਸਕ ਕੱਲ
ਆਮਦਨੀ

੧.
ਵ ਿੰਚੈਸਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ
ਅਗਸਤ 2020 ਵ ਚ ਸੋਵਿਆ ਵਗਆ
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੨.
੩.
੪.
ਵ ਤ
ਿੱ ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂਿੰ ਇਸ ਅਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੇਠਾਾਂ ਵਦਿੱਤੇ ਦਸਤਾ ੇਜਾਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ:
 ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਜਾਾਂ ਸਿੰਘੀ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਵਰਟਰਨ
 ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਰਮ ਡਬਲਯੂ 2 ਅਤੇ / ਜਾਾਂ ਫਾਰਮ 1099
 ਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜੇ ਪੇਰੋਲ ਸਟਿੱਬਸ
 ਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜਾ ਚੈਵਕਿੰਗ ਅਤੇ / ਜਾਾਂ ਬਚਤ ਿਾਤੇ ਦੇ ਵਬਆਨ
 ਵਸਹਤ ਬਚਤ ਿਾਤਾ
 ਵਸਹਤ ਮੁਆ ਜੇ ਦੇ ਪਰਬਿੰਿ
 ਲਚਕਦਾਰ ਿਰਚ ਿਾਤੇ
ਜੇ ਇਹ ਉਪਲਬਿ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਦਸਤਾ ੇਜਾਾਂ ਬਾਰੇ ਵ ਚਾਰ ਕਰਨ
ਲਈ (781) 744-8815 ‘ਤੇ ਵ ਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਯੂ ਵਨਟ ਨੂਿੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਹੇਠਾਾਂ ਮੇਰੇ ਦਸਤਿਤਾਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਮੈਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਵਕ ਮੈਂ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਰਜੀ ਨੂਿੰ ਵਿਆਨ ਨਾਲ ਪਵੜ੍ਆ
ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ੀ ਮੈਂ ਵਕਹਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਦਸਤਾ ੇਜ ਜੋ ਮੈਂ ਜੁਵੜਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਿੱਤਮ ਵਗਆਨ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ
ਸਮਝਦਾ ਹਾਾਂ ਵਕ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰਕਾਨੂਿੰ ਨੀ ਹੈ।
ਵਬਨੈ ਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਿਤ: ___________________________________________________________
ਮਰੀਜ ਨਾਲ ਵਰਸ਼ਤਾ: _____________________________________________________________
ਅਰਜੀ ਭਰਨ ਦੀ ਵਮਤੀ: ______________________
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਵਕਸੇ ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਕ ਹੈ ਜਾਾਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਇਸ ਵਬਨੈ ਪਿੱਤਰ ਤੇ $0.00 ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਿੱਸੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਹੇਠਾਾਂ
ਵਦਿੱਤੇ ਵ ਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਵਰ ਾਰ ਨੂਿੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੋਰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਭਰੋ।
ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਵਬਆਨ
ਮੈਨੂਿੰ ਮਰੀਜ / ਵਜਿੰਮੇ ਾਰ ਵਿਰ ਦੁਆਰਾ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜੋਂ ਪਛਾਵਣਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਹੇਠਾਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਅਤੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਾਂ।
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਵਕ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਗਆਨ ਵ ਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਿੀਆ ਹੈ। ਮੈਂ
ਸਮਝਦਾ ਹਾਾਂ ਵਕ ਮੇਰੇ ਦਸਤਿਤ ਮੈਨੂਿੰ ਮਰੀਜ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਿਰਵਚਆਾਂ ਲਈ ਵ ਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਜਿੰਮੇ ਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਵ ਿੰਚੈਸਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ
ਅਗਸਤ 2020 ਵ ਚ ਸੋਵਿਆ ਵਗਆ
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ਦਸਤਿਤ: _________________________________________
ਭਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਿ: _______________________
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯੋਗਤਾ ਵਨਰਿਾਰਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਰਜੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵਮਤੀ ਤੋਂ 30 ਵਦਨਾਾਂ ਦੀ ਆਵਗਆ ਵਦਓ।
ਜੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ ਾਨਗੀ ਦੀ ਵਮਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਲਈ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਿੰਿਤ ਵ ਿੱਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀਆਾਂ ਦੇ ਅਿੰਵਤਕਾ 5 ਵ ਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸਾਰੇ ਬੈਥ੍
ਕੇ ਲ ਸਟਾਫ ਲਈ।
ਇਜਰਾਈਲ ਲਹੀ ਹੈਲਥ੍ ਸਿੰਬਿੰਿਾਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ:
ਾਜੋ ਅਰਜੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ:














ਅਿੰਨਾ ਜੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ
ਐਡੀਸਨ ਵਗਲਬਰਟ ਹਸਪਤਾਲ
ਬੇਰੀਜ ਹਸਪਤਾਲ
ਬੈਥ੍ ਇਜਰਾਈਲ ਵਡਕੋਨੈਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ-ਬੋਸਟਨ
ਬੈਥ੍ ਇਜਰਾਈਲ ਵਡਕੋਨੈਸ ਵਮਲਟਨ
ਬੈਥ੍ ਇਜਰਾਈਲ ਡੈ ਕੋਨੈਸ ਨੀਡਹੈਮ
ਬੈਥ੍ ਇਜਰਾਈਲ ਵਡਕੋਨੈਸ ਪਲਾਈਮਾਥ੍
ਬੇ ਰਲੀ ਹਸਪਤਾਲ
ਲੇ ਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ, ਬਰਵਲਿੰ ਗਟਨ
ਲੇ ਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ, ਪੀਬੋਡੀ
ਾਂ ਅਬਰਨ ਹਸਪਤਾਲ
ਮਾਉਟ
ਨ ਾਾਂ ਇਿੰਗਲੈਂ ਡ ਬੈਪਵਟਸਟ ਹਸਪਤਾਲ
ਵ ਿੰਚੈਸਟਰ ਹਸਪਤਾਲ

ਵ ਿੰਚੈਸਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ
ਅਗਸਤ 2020 ਵ ਚ ਸੋਵਿਆ ਵਗਆ

ਏ ਜੇ ਐਚ
☐
ਏ ਜੀ ਐਚ
☐
ਬੇਰੀਜ
☐
ਬੀਆਈਡੀ ਵਮਲਟਨ
☐
ਬੀ ਆਈ ਡੀ ਨੀਡਹੈਮ
☐
ਬੀ ਆਈ ਡੀ ਪਲਾਈਮਾਥ੍ ☐
ਬੇ ਰਲੀ
☐
ਐਲ ਐਚ ਐਮ ਸੀ
☐
ਐਲ ਐਮ ਸੀ ਪੀਬੌਡੀ
☐
ਐਮ ਏ ਐਿੱਚ
☐
ਐਨ ਈ ਬੀ ਐਚ
☐
ਡਬਲਯੂ ਐਚ
☐
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ਅੰਵਤਕ਼ਾ 2
ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ ਦੀ
ਅਿਜੀ

ਡ਼ਾਕਟਿੀ ਤੰਗੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਦੀ ਅਿਜੀ
ਵਕਿਪ਼ਾ ਕਿਕੇ ਇਸਨੂੰ ਛ਼ਾਪ ਲਿੋ
ਅਿੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ: _______________________

ਸੋਸ਼ਲ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਨਿੰਬਰ _____________________

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

_____________
ਰਾਜ

____________
ਵਜਪ

ਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸੇ ਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜ ਕੋਲ ਵਸਹਤ ਬੀਮਾ ਜਾਾਂ ਮੈਡੀਕੇਡ ਸੀ?
ਹਾਾਂ ☐ ਨਹੀ ਾਂ ☐
ਜੇ “ਹਾਾਂ”, ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ (ਅਿੱਗੇ ਅਤੇ ਵਪਛਲੇ ਪਾਸੇ) ਨਿੱਥ੍ੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਵਲਵਿਆਾਂ ਨੂਿੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ:
ਬੀਮਾ ਕਿੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ: ______________________________
ਨੀਤੀ ਨਿੰਬਰ: _____________________________________
ਪਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ ਤਾਰੀਿ: ________________________________
ਬੀਮਾ ਫੋਨ ਨਿੰਬਰ: __________________________________

ਾਂ (ਐਚਐਸਏ ),
ਨੋ ਟ: ਡਾਕਟਰੀ ਤਿੰਗੀ ਕਾਰਨ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੇ ਹੈਲਥ੍ ਸੇਵ ਿੰਗਜ ਅਕਾਉਟ
ਾਂ (ਐਚਆਰਏ ), ਫਲੈ ਕਸੀਬਲ ਿਰਚ ਅਕਾਉਟ
ਾਂ (ਐਫਐਸਏ ) ਜਾਾਂ ਪਵਰ ਾਰਕ
ਹੈਲਥ੍ ਵਰਮਬਰਸਮੈਂਟ ਅਕਾਉਟ
ਡਾਕਟਰੀ ਿਰਵਚਆਾਂ ਲਈ ਵਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਫਿੰਡ ਸਥ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ
ਪਵਹਲਾਾਂ ਵਕਸੇ ੀ ਸਥ੍ਾਪਤ ਫਿੰਡ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਜਾਨਾ ਚਾਵਹਦਾ ਹੈ।
ਡ਼ਾਕਟਿੀ ਤੰਗੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਲਈ ਅਿਜੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਹੇਠ ਵਦੱਤੇ ਫ਼ਾਿਮ ਨੂੰ ਭਿੋ:
ਘਰ ਵ ਚ ਰਵਹਿੰਦੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰੀਜ, ਮਾਵਪਆਾਂ, ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਅਤੇ / ਜਾਾਂ ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਾਂ ਗੋਦ ਲਏ
ਸਮੇਤ ਪਵਰ ਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ।
ਪਵਿਿ਼ਾਿਕ ਮੈਂਬਿ

ਉਮਿ

ਮਿੀਜ ਨ਼ਾਲ
ਵਿਸਤ਼ਾ

ਆਮਦਨੀ ਦ਼ਾ ਸਿੋਤ ਜ਼ਾੀਂ
ਮ਼ਾਲਕ ਦ਼ਾ ਨ਼ਾਮ

ਮ਼ਾਵਸਕ ਕੱਲ
ਆਮਦਨੀ

੧.
੨.
੩.
੪.
ਵ ਿੰਚੈਸਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ
ਅਗਸਤ 2020 ਵ ਚ ਸੋਵਿਆ ਵਗਆ
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ਮੈਡੀਕਲ ਤਿੰਗੀ ਅਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂਿੰ ਇਸ ਵਬਨੈ -ਪਿੱਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੇਠਾਾਂ ਵਦਿੱਤੇ ਦਸਤਾ ੇਜਾਾਂ ਦੀ ੀ ਲੋ ੜ ਹੈ:
 ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਜਾਾਂ ਸਿੰਘੀ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਵਰਟਰਨ
 ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਰਮ ਡਬਲਯੂ 2 ਅਤੇ / ਜਾਾਂ ਫਾਰਮ 1099
 ਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜੇ ਪੇਰੋਲ ਸਟਿੱਬਸ
 ਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜਾ ਚੈਵਕਿੰਗ ਅਤੇ / ਜਾਾਂ ਬਚਤ ਿਾਤੇ ਦੇ ਵਬਆਨ
 ਵਸਹਤ ਬਚਤ ਿਾਤਾ
 ਵਸਹਤ ਮੁਆ ਜੇ ਦੇ ਪਰਬਿੰਿ
 ਲਚਕਦਾਰ ਿਰਚ ਿਾਤੇ
 ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਬਿੱਲਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕਾਪੀਆਾਂ
ਜੇ ਇਹ ਉਪਲਬਿ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਦਸਤਾ ੇਜਾਾਂ ਬਾਰੇ ਵ ਚਾਰ
ਕਰਨ ਲਈ (781) 744-8815 ‘ਤੇ ਵ ਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਯੂ ਵਨਟ ਨੂਿੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਜੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਵਪਛਲੇ ਬਾਰਾਾਂ ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਵ ਿੱਚ ਹੋਏ ਵਬਿੱਲਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕਾਪੀਆਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ:
ਸੇ ਾ ਦੀ ਵਮਤੀ

ਸੇ ਾ ਦੀ ਜਗ੍ਾ

ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ

_____________

_____________________

_________________

_____________

_____________________

_________________

_____________

_____________________

_________________

_____________

_____________________

_________________

_____________

_____________________

_________________

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਿੱਕ ਸਿੰਿੇਪ ੇਰ ਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ ਵਕ ਇਨ੍ਾਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵਬਿੱਲਾਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਵਕਉ ਾਂ ਹੋ ੇਗਾ:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ਹੇਠਾਾਂ ਮੇਰੇ ਦਸਤਿਤਾਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਮੈਂ ਅਰਜੀ ਵ ਿੱਚ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂਿੰ ਪਰਮਾਵਣਤ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਮੇਰੇ
ਵਗਆਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵ ਸ਼ ਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿੀਆ ਹੈ।
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ਵਬਨੈ ਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਿਤ: __________________________________________________________
ਮਰੀਜ ਨਾਲ ਵਰਸ਼ਤਾ: ____________________________________________________________
ਅਰਜੀ ਭਰਨ ਦੀ ਵਮਤੀ: ______________________
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯੋਗਤਾ ਵਨਰਿਾਰਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਰਜੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵਮਤੀ ਤੋਂ 30 ਵਦਨਾਾਂ ਦੀ ਆਵਗਆ ਵਦਓ।
ਜੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ ਾਨਗੀ ਦੀ ਵਮਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਲਈ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਬਿੰਿਤ
ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀਆਾਂ ਦੇ ਅਿੰਵਤਕਾ 5 ਵ ਚ ਦਿੱਸੇ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਬੈਥ੍ ਇਜਰਾਈਲ ਲੇ ਹੀ ਹੈਲਥ੍ ਨਾਲ ਸਬਿੰਿਤ ਸਭ
ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ:
 ਅਿੰਨਾ ਜੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ
ਕੇ ਲ ਸਟਾਫ ਲਈ।
 ਐਡੀਸਨ ਵਗਲਬਰਟ ਹਸਪਤਾਲ
ਾਜੋ ਅਰਜੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ:
 ਬੇਰੀਜ ਹਸਪਤਾਲ
ਏ ਜੇ ਐਚ
☐
 ਬੈਥ੍ ਇਜਰਾਈਲ ਵਡਕੋਨੈਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ-ਬੋਸਟਨ
ਏ ਜੀ ਐਚ
☐
 ਬੈਥ੍ ਇਜਰਾਈਲ ਵਡਕੋਨੈਸ ਵਮਲਟਨ
ਬੇਰੀਜ
☐
 ਬੈਥ੍ ਇਜਰਾਈਲ ਡੈ ਕੋਨੈਸ ਨੀਡਹੈਮ
ਬੀ ਆਈ ਡੀ ਐਮ ਸੀ
☐
 ਬੈਥ੍ ਇਜਰਾਈਲ ਵਡਕੋਨੈਸ ਪਲਾਈਮਾਥ੍
ਬੀਆਈਡੀ ਵਮਲਟਨ
☐
 ਬੇ ਰਲੀ ਹਸਪਤਾਲ
ਬੀ ਆਈ ਡੀ ਨੀਡਹੈਮ
☐
 ਲੇ ਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ, ਬਰਵਲਿੰ ਗਟਨ
ਬੀ ਆਈ ਡੀ ਪਲਾਈਮਾਥ੍ ☐
 ਲੇ ਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ, ਪੀਬੋਡੀ
ਬੇ ਰਲੀ
☐
ਾਂ ਅਬਰਨ ਹਸਪਤਾਲ
 ਮਾਉਟ
ਐਲ ਐਚ ਐਮ ਸੀ
☐
 ਨ ਾਾਂ ਇਿੰਗਲੈਂ ਡ ਬੈਪਵਟਸਟ ਹਸਪਤਾਲ
ਐਲ ਐਮ ਸੀ ਪੀਬੌਡੀ
☐
 ਵ ਿੰਚੈਸਟਰ ਹਸਪਤਾਲ
ਐਮ ਏ ਐਿੱਚ
☐
ਐਨ ਈ ਬੀ ਐਚ
☐
ਡਬਲਯੂ ਐਚ
☐
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ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ
ਸੰਪਤੀ ਦੇ
ਿਰੈਸਹੋਲਡ ਦੇ
ਅਧ਼ਾਿ ਤੇ ਅੰਵਤਕ਼ਾ
3 ਛੂ ਟ ਚ਼ਾਿਟ

ਤਿੰਤ ਭਗਤ਼ਾਨ ਛੂ ਟ: ਉਹ ਮਰੀਜ ਜੋ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਾਂ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀ ਾਂ
ਹੁਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਾਂ ਨੂਿੰ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਾਈ ਗਈ ਸਾਰੀ ਦੇਿਭਾਲ 'ਤੇ ਿਾਤਾ ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ ਤੁ ਰਿੰਤ ਅਦਾਇਗੀ
ਕਰਨ' ਤੇ 30% ਦੀ ਛੋਟ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾ ੇਗੀ, ਵਜਸ ਵ ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਅਰ, ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਰੂਰੀ
ਦੇਿਭਾਲ, ਅਤੇ ਚੋਣ ੇਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗਿੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਰੀਜ ਦੇ
ਆਪਣੇ ਪਵਹਲੇ ਵਬਆਨ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਪਿੰਦਰਾਾਂ ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੂਟ
ਵਕਸੇ ੀ ਸੇ ਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਵਜਸ ਵ ਚ ਇਕ ਿੱਿਰਾ ਸ -ੈ ਭੁਗਤਾਨ ਫੀਸ ਦਾ
ਕਾਰਜ-ਵਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਇਨ-ਨੈਿੱਟ ਰਕ ਅਤੇ ਨੈਿੱਟ ਰਕ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਸਵਹ-ਭੁਗਤਾਨ, ਵਸਿੱਕੀਅਿੰਸ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਯੋਗ ਪਰੋਂਪਟ ਤਨਿਾਹ ਛੂਟ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ।
ਸ਼ਿੱਕ ਦੀ ਰੋਕਥ੍ਾਮ ਲਈ, ਇਹ ਛੂਟ ਵਕਸੇ ੀ ਮਰੀਜ ਨੂਿੰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸੇ ਾ ਾਾਂ
ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਵਿੱਤੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਅਤੇ ਡ਼ਾਕਟਿੀ ਤੰਗੀ ਲਈ ਛੋਟ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਅਨਸ਼ਾਿ ਯੋਗ
ਡ਼ਾਕਟਿੀ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾੀਂ ਲਈ ਇਕ ਮਿੀਜ ਦੇ ਵਜੰਮੇਿ਼ਾਿ ਸੰਤਲਨ 'ਤੇ ਲ਼ਾਗੂ ਹੰਦੀ ਹੈ।
ਯੋਗ ਮਿੀਜ਼ਾੀਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਦੀ ਛੂ ਟ:

ਦ਼ਾਨ ਦੇਖਭ਼ਾਲ
ਆਮਦਨੀ ਦ਼ਾ ਪੱਧਿ
ਛੂ ਟ
400% ਐਫ.ਪੀ.ਐਲ. ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਜਾਾਂ ਇਸ ਦੇ 100%
ਬਰਾਬਰ

Income Level
Less than or equ

ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ
ਮਰੀਜ ਮੈਡੀਕਲ ਤਿੰਗੀ ਦੇ ਯੋਗ ਜੋਂ ਪਿੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਬਿੱਲਾਾਂ ਪਵਰ ਾਰਕ
ਆਮਦਨੀ ਦੇ 25% ਤੋਂ ਿੱਿ ਜਾਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂਿੰ 100% ਦੀ ਛੋਟ ਵਮਲੇ ਗੀ।
ਅੰਵਤਕ਼ਾ 4 ਿਕਮ
ਆਮ ਤੌਿ ਤੇ ਵਬੱਲ
(ਏ.ਜੀ.ਬੀ.)

ਨੀਤੀ ਵ ਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ੇਿ,ੋ ਉਿੱਪਰ, ੇਰ ੇ ਲਈ ਵਕ ਏਜੀਬੀ ਨੂਿੰ
"ਲੁਿੱ ਕ-ਬੈਕ" ਵ ਿੀ ਦੀ ਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵਕ ੇਂ ਵਗਵਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵ ਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਦਾਅਵ ਆਾਂ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਡਬਲਯੂ .ਐਿੱਚ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਏ.ਜੀ.ਬੀ ਪਰਤੀਸ਼ਤਤਾ
48.33% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਹੇਠ ਵਦਿੱਤੇ ਕਾਰਨਾਾਂ ਕਰਕੇ ਵਕਸੇ ੀ ਸਮੇਂ ਏ.ਜੀ.ਬੀ. ਬਦਲਣ ਦੇ ਅਿੀਨ ਹੈ:
 ਪਰਾਈ ੇਟ ਵਸਹਤ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਫੀਸ-ਤੋਂ-ਸੇ ਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵ ਚ
ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ
 ਵਨਜੀ ਵਸਹਤ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਯੋਜਨਾ ਾਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਫੀਸ-ਲਈ-ਸੇ ਾ ਦੁਆਰਾ
ਪਰਾਪਤ ਬਿੰਦੋਬਸਤ
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ਅੰਵਤਕ਼ਾ 5 ਪਰਦ਼ਾਤ਼ਾ
ਅਤੇ ਕਲੀਵਨਕ —
ਕਿਿਡ ਅਤੇ ਅਨ
ਕਿਿਡ

ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਨੀਤੀ ਹੇਠ਼ਾੀਂ ਵਦੱਤੇ ਸਿ਼ਾਨ਼ਾੀਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਿੇ ਹਸਪਤ਼ਾਲ (ਸਹੂਲਤ) ਖਿਵਚਆੀਂ
ਨੂੰ ਕਿਿ ਕਿਦੀ ਹੈ:
ਵ ਨਚੇਸਟਰ ਹਸਪਤਾਲ, 41 ਹਾਈਲੈਂ ਡ ਏ , ਵ ਿੰਚੈਸਟਰ, ਐਮ.ਏ.
ਵ ਨਚੇਸਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਫੈਮਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ, 500 ਸਲੇ ਮ ਸਟਰੀਟ,
-

ਵ ਲਵਮਿੰਗਟਨ, ਐਮ.ਏ.
ਵ ਨਚੇਸਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇਮੇਵਜਿੰਗ / ਾਕ-ਇਨ ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ, 7 ਐਲਫਰੇਡ
ਸਟਰੀਟ, ੋਬਰਨ, ਐਮ.ਏ.
ਵ ਨਚੇਸਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਫਜੀਕਲ ਐਾਂਡ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਥ੍ੈਰੇਪੀ, 955 ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ,
ਵ ਨਚੇਸਟਰ, ਐਮ.ਏ.
ਵ ਨਚੇਸਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ thਰਥ੍ੋਪੈਵਡਕਸ, 23 ਾਰਨ ਐ ,ੇ ੋਬਰਨ, ਐਮ.ਏ.
ਵ ਨਚੇਸਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਸਲੀਪ ਵਡਸਆਰਡਰ ਸੈਂਟਰ, 12 ਅਲਫਰੈਡ ਸਟਰੀਟ,
ੋਬਰਨ, ਐਮ.ਏ.
ਵ ਨਚੇਸਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਡਾਇਬਟੀਜ ਅਤੇ ਜਖ਼ਮ ਕੇਂਦਰ, 75 ਵਰ ਰਸਾਈਡ ਐ ,
ਮੈਡਫੋਰਡ, ਐਮ.ਏ.
ਵ ਨਚੇਸਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਰਦ ਪਰਬਿੰਿਨ ਕੇਂਦਰ, 444 ਾਵਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟਰੀਟ, ੋਬਰਨ,
ਐਮ.ਏ.
ਵ ਨਚੇਸਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਐਾਂਡੋਸਕੋਪੀ ਸੈਂਟਰ, 10 ਪੀ ਕਾਮਰਸ ੇਅ, ੋਬਰਨ,
ਐਮ.ਏ.
ਵ ਨਚੇਸਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇਮੇਵਜਿੰਗ ਅਤੇ thਰਥ੍ੋਪੈਵਡਕਸ ਸੈਂਟਰ, 20 ਤਲਾਅ
ਮੈਡੋ ਡਰਾਇ , ਰੀਵਡਿੰ ਗ, ਐਮ.ਏ.
ਵ ਨਚੇਸਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਐਾਂਬੂਲਟਰੀ ਸਰਜਰੀ ਸੈਂਟਰ, 620 ਾਵਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟਰੀਟ,
ਵ ਨਚੇਸਟਰ, ਐਮ.ਏ.
ਵ ਨਚੇਸਟਰ ਇਮੇਵਜਿੰਗ, 3 ੂਡਲੈਂ ਡ ਰੋਡ, ਸਟੋਨਹੈਮ, ਐਮ.ਏ.
ਵ ਨਚੇਸਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ ਕੇਂਦਰ, 200 ਯੂ ਨੀਕੋਰਨ ਡਰਾਇ ,
ੋਬਰਨ, ਐਮ.ਏ.
ਾਂ 1021 ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ, ਵ ਨਚੇਸਟਰ,
ਵ ਨਚੇਸਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਅਲਟਰਾਸਾਉਡ,
ਐਮ.ਏ.

ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਨੀਤੀ, ਉੱਪਿ ਵਦੱਤੇ ਸੂ ਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤ਼ਾਲ਼ਾੀਂ ਦੀਆੀਂ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾੀਂ ਲਈ
“ਕਿਿਡ ਐ ੀਂਡ ਨ਼ਾਨ-ਕਿਿਡ ਪਰੋਿ਼ਾਈਡਿ ਅਤੇ ਕਲੀਵਨਕਸ” ਦੇ ਲੇ ਬਲ ਦੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੇ
ਪੰਨੇ 1-15 ਵਿੱਚ ਸੂ ਚੀਬੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆੀਂ ਅਤੇ ਸੰਸਿ਼ਾਿ਼ਾੀਂ ਤੋਂ ਖਿਵਚਆੀਂ ਨੂੰ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਦੀ
ਹੈ।
“ਕਿਿਡ ਅਤੇ ਨ਼ਾਨ-ਕਿਿਡ ਪਰੋਿ਼ਾਈਡਿ ਅਤੇ ਕਲੀਵਨਕਸ” ਦੇ ਲੇ ਬਲ ਦੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੇ
ਸਫੇ 16 ਤੇ ਵਦੱਤੇ ਪਰਦ਼ਾਤ਼ਾਿ਼ਾੀਂ ਲਈ, ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਨੀਤੀ ਵਸਿਫ ਹਸਪਤ਼ਾਲ ਦੀ
ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜ਼ਾੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੜੇ ਦਸਤ਼ਾਿੇਜ ਦੇ ਪੰਨ਼ਾ 16 ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆੀਂ ਅਤੇ
ਸੰਸਿ਼ਾਿ਼ਾੀਂ ਤੋਂ ਪਰਦ਼ਾਤ਼ਾ ਦੇ ਖਿਵਚਆੀਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ੀਂ ਕਿਦ਼ਾ। ਮਿੀਜ਼ਾੀਂ ਨੂੰ ਉਨ਼੍ਾੀਂ ਪਰਦ਼ਾਤ਼ਾਿ਼ਾੀਂ
ਨ਼ਾਲ ਵਸੱਧ਼ਾ ਸੰਪਿਕ ਕਿਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾੀਂਦ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਿੇਖਣ ਲਈ ਵਕ ਕੀ ਉਹ
ਕੋਈ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਪੇਸ ਕਿਦੇ ਹਨ ਜ਼ਾੀਂ ਭਗਤ਼ਾਨ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਕਿਨ ਲਈ।
ਵ ਿੰਚੈਸਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ
ਅਗਸਤ 2020 ਵ ਚ ਸੋਵਿਆ ਵਗਆ

ਪੇਜ 30

ਅੰਵਤਕ਼ਾ 6
ਦਸਤ਼ਾਿੇਜ਼ਾੀਂ ਲਈ
ਜਨਤਕ ਪਹੰਚ

ਡਬਲਯੂ .ਐਿੱਚ ਦੀ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ, ਸਾਿਾਰਣ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੰਿੇਪ, ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਤਿੰਗੀ ਦੀ ਅਰਜੀ ਅਤੇ ਡਬਲਯੂ .ਐਿੱਚ ਕਰੈਵਡਟ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਪਾਵਲਸੀ
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਰੀਜਾਾਂ ਅਤੇ ਡਬਲਯੂ .ਐਿੱਚ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂਿੰ ਕਈ
ਸਰੋਤਾਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਮੁਫਤ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ:
1. ਮਰੀਜ ਅਤੇ ਗਾਰਿੰਟਰ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਰੈਵਡਟ ਅਤੇ ਸਿੰਗਰਵਹ ਨਾਲ ਸਬਿੰਿਤ ਸਾਰੇ
ਦਸਤਾ ੇਜਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕਾਪੀਆਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ
ਮੈਡੀਕਲ ਤਿੰਗੀ ਅਰਜੀਆਾਂ ਦੋਨਾਾਂ ਨੂਿੰ ਫੋਨ, ਮੇਲ ਜਾਾਂ ਵ ਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:
ਲਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ, ਵ ਿੱਤੀ ਸਲਾਹ
41 ਬਰਵਲਿੰ ਗਟਨ ਮਾਲ ਰੋਡ,
ਬਰਵਲਿੰ ਗਟਨ, ਐਮ.ਏ. 01803
2. ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਰੈਵਡਟ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬਿੰਿਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾ ੇਜਾਾਂ ਦੀਆਾਂ
ਕਾਪੀਆਾਂ ਡਬਲਯੂ .ਐਿੱਚ ਪਬਵਲਕ ੈਬਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਮਰੀਜ ਅਤੇ ਗਾਰਿੰਟਰ
ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:
https://www.winchesterhospital.org/my-visit/insurance-billing--record
s/financial-assistance
ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ, ਸਾਿਾਰਣ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਰਾਾਂਸ਼, ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਮੈਡੀਕਲ
ਤਿੰਗੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਕਰੈਵਡਟ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਕਸੇ ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵ ਚ ਅਨੁ ਾਦ ਕੀਤਾ
ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਵਕ 1,000 ਲੋ ਕਾਾਂ ਜਾਾਂ ਡਬਲਯੂ .ਐਿੱਚ ਦੁਆਰਾ ਸੇ ਾ ਕੀਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ 5% ਸਨੀਕਾਾਂ
ਦੁਆਰਾ ਘਿੱਟ ਬੋਲੀ ਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ।
ਡਬਲਯੂ .ਐਿੱਚ ਨੇ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਪਲਬਿਤਾ ਦੇ ਨੋਵਟਸ (ਸਿੰਕੇਤ) ਹੇਠ ਵਲਿੀਆਾਂ ਥ੍ਾ ਾਾਂ ਤੇ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਵ ਚ ਦਿੱਸੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ:
1. ਆਮ ਦਾਿਲਾ, ਮਰੀਜਾਾਂ ਦੀ ਪਹੁਿੰਚ, ਉਡੀਕ / ਰਵਜਸਟਰੀਕਰਣ ਦੇ ਿੇਤਰ ਜਾਾਂ ਇਸ ਦੇ

ਬਰਾਬਰ, ਸਿੰਦੇਹ ਵ ਭਾਗ ਦੇ ਇਿੰਤਜਾਰ / ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਿੇਤਰ ਦੇ ਸ਼ਿੱਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ;
2. ਇਿੰਤਜਾਰ / ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਿੇਤਰ ਜਾਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ
ਸਹੂਲਤਾਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ; ਅਤੇ
3. ਰੋਗੀ ਵ ਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਿੇਤਰ।
ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਵਚਿੰਨ੍ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਵਦਿਾਈ ਵਦਿੰਦੇ ਹਨ (8.5” x 11”) ਅਤੇ ਇਨ੍ਾਾਂ ਿੇਤਰਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਆਉਣ
ਾਲੇ ਮਰੀਜਾਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਸਿੰਕੇਤ ਪੜ੍ੇ:
ਵਿੱਤੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਨੋ ਵਟਸ

ਹਸਪਤਾਲ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਾਲੇ ਮਰੀਜਾਾਂ ਨੂਿੰ ਕਈ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ
ਪਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਕੀ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ
ਵ ਿੰਚੈਸਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ
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ਵਬਿੱਲਾਾਂ ਵ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਰਵਲਿੰ ਗਟਨ, ਐਮ.ਏ. ਦੇ 41 ਮਾਲ ਰੋਡ
ਾਂ ਵਲਿੰ ਗ
ਵ ਿੇ ਲਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੇਨ ਲਾਬੀ ਵ ਚ ਸਾਡੇ ਵ ਿੱਤੀ ਕਾਉਸ
ਦਫਤਰ 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਾਂ 781-744-8815' ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਨੀਤੀ ਇਵਤਹ਼ਾਸ
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ਕ਼ਾਿਿ਼ਾਈਆੀਂ
ਟਰਿੱਸਟੀਆਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪਰ ਾਵਨਤ
ਨੀਤੀ
ਪਰਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਅਪਡੇ ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਵਬਲ ਈ. ੀ.ਪੀ. / ਸੀ.ਐਫ. ਓ ਅਤੇ
ਡਬਲਯੂ .ਐਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਿਜਾਨਚੀ ਦੁਆਰਾ
ਮਿੰਡਲ ਦੀ ਅਵਿਕਾਰਤ ਸਿੰਸਥ੍ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵ ਿੱਚ
ਮਨਜੂਰ ਨੀਤੀ
ਪਰਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਅਪਡੇ ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ
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