ਪ�ਸ਼ ਾਸਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ�ਿ ਕਿਰਆਵ�
ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਨੀਤੀ
ਇਹ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ (Financial Assistance Policy) ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਿਕ ਵਾਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਿਨਵਾਸੀ ,ਜੋ ਸੰ ਘੀ ਗਰੀਬੀ ਪੱ ਧਰ
'ਤੇ ਜ� ਇਸਦੇ ਨ�ੜਲੇ ਪੱ ਧਰ' ਤੇ ਹਨ ,ਉਹ ਢੁਕਵੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲ-ਆਧਾਰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਗੈਰ-ਹਸਪਤਾਲ-ਆਧਾਰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵ� ਉਸ
ਕੀਮਤ' ਤੇ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ,ਜੋ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨ� ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ' ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਿਜਹਨ� ਿਵੱ ਚ ਿਬਨ� ਖ਼ਰਚ ਤ� ਦੇਖਭਾਲ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋਵੇ। ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ WAC ਚੈਪਟਰ 453-246 ਅਤੇ RCW 70.170 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮਰ ,ਜਾਤੀ ,ਰੰ ਗ ,ਧਰਮ ,ਿਲੰਗ ,ਿਜਨਸੀ
ਰੁਝਾਨ ਜ� ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ' ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤੇ ਿਬਨ� ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਗੀ।
ਨੀਤੀ ਉਪਲਬਧਤਾ
UW Medicineਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਨ�ਿਟਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰੇਕ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੰ ਬੰ ਧੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਸੰ ਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। UW Medicine ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ) ਭਰਤੀ ਰੋਗੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ-ਆਧਾਰਤ ਬਾਹਰਲੇ ਰੋਗੀ
ਕਲੀਿਨਕ/ਕ�ਦਰ (ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ,ਆਰਿਥਕ ਸਲਾਹ ,ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰੋਗੀ ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਕੇਤ ਪੋਸਟ ਕਰਨਗੇ ,ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਿਵੱ ਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨ�ਿਟਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ POS 11 ਸਥਾਨ� ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ। ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਇਹ
ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਿਕ ਰੋਗੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਅਤੇ ਆਸ� ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ,ਿਜਵ� ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਿਵੱ ਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਪੰ ਜ ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ ਜ� 1,000 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ,ਜੋ ਵੀ ਘੱ ਟ ਹੋਵੇ ,ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸਤ� ਇਲਾਵਾ ,ਹੋਰ� ਗੈਰ-ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜ� ਸੀਿਮਤ-ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜ� ਉਹਨ� ਹੋਰ� ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ
ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵ� ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ,ਜੋ ਪੜ� ਨਹ� ਸਕਦੇ ਜ� ਿਲਖਤ ਅਰਜ਼ੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਨੂੰ ਨਹ� ਸਮਝ ਸਕਦੇ।
ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵ�
ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ :ਕਬਾਇਲੀ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ, ਜਦ� ਤੀਜੀ-ਿਧਰ ਦੀ ਕਵਰੇਜ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ
ਹੋਵੇ, ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਿਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜ� ਇਸ ਪਾਿਲਸੀ ਿਵੱ ਚ ਮਾਪਦੰ ਡ ਦੇ ਅਧਾਰ `ਤੇ ਤੀਜੀ-ਿਧਰ ਦੇ
ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਸਿਹ-ਬੀਮਾ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ `ਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਨ�� ਦੀ Medicare ਅਤੇ Medicaid ਸਮੇਤ,
ਕੋਈ ਵੀ ਤੀਜੀ-ਿਧਰ ਦੀ ਕਵਰੇਜਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਨ�� ਦੀ ਆਮਦਨ ਫੈਡਰਲ ਗਰੀਬੀ ਿਮਆਰ� ਦੇ 300% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜ� ਇਸਤ� ਘੱ ਟ ਹੈ, ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ
ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਵਸਿਥਤ ਹੈ ਜ� ਇਸਤ� ਇਲਾਵਾ ਉਨ�� ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜ� ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜ� ਤੀਜੀ-ਿਧਰ ਦੇ
ਦੇਣਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਕੋ-ਇੰ ਸ਼ੋਅਰ�ਸ (ਸਿਹ-ਬੀਮਾ) ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹ� ਹੈ, ਇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਵੱ ਤੀ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ
1
ਸਕਦੇ ਹਨ ।
UW Medicineਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ ”enicideM WU“ ,ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਏਅਰਿਲਫਟ ਨੌਰਥਵੈਸਟ) (Airlift Northwest) ਏਅਰਿਲਫਟ ,(
ਹਾਰਬਰਿਵਊ ਮੈਡੀਕਲ ਸ�ਟਰ Harborview Medical Center) (HMC), UW ) ਮੈਡੀਕਲ ਸ�ਟਰ ,(UW Medical Center) (UWMC) ਨੌਰਥਵੈਸਟ
ਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸ�ਟਰ Northwest Hospital & Medical Center) (NWH), UW ) ਿਫਜੀਸ਼ੀਅੰ ਸ ,(UW Physicians) (UWP) ਵੈਲੀ
ਹਸਪਤਾਲ ਐਡ
ਮੈਡੀਕਲ ਸ�ਟਰ (Valley Medical Center) (VMC) ਅਤੇ UW ਨ�ਬਰਹੁਡ ਕਲੀਿਨਕ(UW Neighborhood Clinics) (UWNC) ।
ਢੁਕਵੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲ-ਆਧਾਰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵ� :ਉਹ UW Medicine ਹਸਪਤਾਲ ਸੇਵਾਵ� ,ਿਜਹਨ�' ਤੇ ਉਹਨ� ਅਵਸਥਾਵ� ਦਾ ਿਨਦਾਨ ਕਰਨ ,ਉਹਨ� ਨੂੰ
ਠੀਕ ਕਰਨ ,ਇਲਾਜ ਕਰਨ ,ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਿਚਤ ਤੌਰ' ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ,ਜੋ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਿਵੱ ਚ ਪਾਉਣ ,ਜ�
ਕਸ਼ਟ ਜ� ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ,ਜ� ਿਜਹਨ� ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਬੀਮਾਰੀ ਜ� ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਵੇ ,ਜ� ਅਪੰ ਗਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਜ� ਇਸਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਹੋਣ ,ਜ� ਸਰੀਰਕ ਕੋਝੇਪਣ ਜ� ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ,ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਜ� ਢੁਕਵ�
ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ,ਵੱ ਧ ਵਾਜਬੀ ਜ� ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਘੱ ਟ ਖ਼ਰਚੇ ਵਾਲਾ ਕੋਰਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਕੋਰਸ ਿਵੱ ਚ ਕੇਵਲ ਿਨਰੀਖਣ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ,ਜ� ਿਜੱ ਥੇ ਉਿਚਤ ਹੋਵੇ ,ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਢੁਕਵੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲ-ਆਧਾਰਤ ਸੇਵਾਵ� ਿਵੱ ਚ ਪਲੇ ਸ ਔਫ ਸਰਿਵਸ 11
(POS 11)ਸੁਤੰਤਰ ਕਲੀਿਨਕ/ਿਚਿਕਤਸਕ ਦੇ ਆੱਿਫਸ� ਿਵੱ ਚ ਦੇਖਭਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ ,ਭਾਵੇ ਇਹ ਿਕਸੇ UW Medicine ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ।
ਹਾਲ�ਿਕ ,HMC, UWMC, UWP, VMC ,ਅਤੇ NWH ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ NWH ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਰਾਹ� ਹਸਪਤਾਲ
ਚੁਿਗਰਦੇ ਿਵੱ ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੇਵਾਵ� ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
1ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੰ ਘੀ ਫੰ ਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਿਵੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੀਆਂ UW Medicine ਸੰ ਸਥਾਵ� ,ਿਜਹਨ� ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਵੱ ਖਰੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਫੀਸ� ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ,ਖ਼ਾਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਫੀਸ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸ਼ਰਤ�
ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
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ਢੁਕਵੀਆਂ ਗੈਰ-ਹਸਪਤਾਲ-ਆਧਾਰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵ� :ਉਹ ਸੇਵਾਵ� ,ਜੋ UWP ਦੇ ਮ�ਬਰ� N W H , ਕ ਰ ਮ ਚਾ ਰੀ ਆਂ , ਜ� N W H ਦੀ ਪੂ ਰੀ
ਮਾ ਲ ਕੀ ਵਾ ਲੀ ਆਂ ਸ ਹਾ ਇ ਕ ਕੰ ਪ ਨੀ ਆਂ ਦੇ ਕ ਰ ਮ ਚਾ ਰੀ ਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜ� ਤ� (1) ਏਅਰਿਲਫਟ ਰਾਹ� ,ਜ� (2) ਪਲੇ ਸ ਔਫ ਸਰਿਵਸ (POS 11) 11
ਸੁਤੰਤਰ ਕਲੀਿਨਕ/ਿਚਿਕਤਸਕ ਦੇ ਆਿਫਸ� ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ ,ਿਜਹਨ�' ਤੇ ਉਹਨ� ਹਾਲਤ� ਦਾ ਿਨਦਾਨ ਕਰਨ ,ਉਹਨ� ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ,ਇਲਾਜ ਕਰਨ ,
ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਿਚਤ ਤੌਰ' ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ,ਜੋ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਿਵੱ ਚ ਪਾਉਣ ,ਜ� ਕਸ਼ਟ ਜ� ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ,
ਜ� ਿਜਹਨ� ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਬੀਮਾਰੀ ਜ� ਕਮਜ਼ੋਰੀ ,ਜ� ਅਪੰ ਗਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਜ� ਇਸਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ,ਜ� ਸਰੀਰਕ ਕੋਝੇਪਣ ਜ� ਸਹੀ ਢੰ ਗ
ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ,ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਜ� ਢੁਕਵ� ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ
ਅਸਰਦਾਰ ,ਵੱ ਧ ਵਾਜਬੀ ਜ� ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਘੱ ਟ ਖ਼ਰਚੇ ਵਾਲਾ ਕੋਰਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਕੋਰਸ ਿਵੱ ਚ ਕੇਵਲ ਿਨਰੀਖਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ,ਜ� ਿਜੱ ਥੇ ਉਿਚਤ
ਹੋਵੇ ,ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ ,ਿਨਵਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵ� ਨੂੰ“ ਢੁਕਵੀਆਂ ਗੈਰ-ਹਸਪਤਾਲ-ਆਧਾਰਤ
ਸੇਵਾਵ� ”ਮੰ ਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਮਰਜ�ਸ ੀ ਿਚਿਕਤਸਾ ਸਿਥਤੀ :ਪੂਰੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਤੀਬਰ ਲੱਛਣ� ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪ�ਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱ ਕ ਿਚਿਕਤਸਾ ਅਵਸਥਾ ,ਤੀਬਰ ਦਰਦ ਸਮੇਤ ,ਇੰ ਨਾ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਕ ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਿਮਲੇ ਤ� ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਇਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:
1. ਿਵਅਕਤੀ) ਜ� ,ਿਕਸੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ,ਔਰਤ ਜ� ਉਸਦੇ ਅਣਜੰ ਮੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਿਸਹਤ (ਦੀ ਿਸਹਤ ਨੂੰ ਗੰ ਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਿਵੱ ਚ ਪਾਉਣਾ;
2. ਸਰੀਰ ਦੇ ਫੰ ਕਸ਼ਨ� ਦਾ ਗੰ ਭੀਰ ਿਵਗਾੜ;
3. ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅੰ ਗ ਜ� ਿਹੱ ਸੇ ਦੇ ਫੰ ਕਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਗੰ ਭੀਰ ਖਰਾਬੀ।
ਿਕਸੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ,ਿਜਸਨੂੰ ਿਖੱ ਚ� ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ,ਉਸ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ:
4. ਇਹ ਿਕ ਿਡਲੀਵਰੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੂਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਬਾਦਲਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱ ਟ ਸਮ� ਹੈ ;ਜ�
5. ਇਹ ਿਕ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤ ਜ� ਅਣਜੰ ਮੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਿਸਹਤ ਜ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਲੇ ਸ ਔਫ ਸਰਿਵਸ :(POS 11) 11 ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ ,ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ) Clinic Neighborhood UW ਨ�ਬਰਹੁਡ ਕਲੀਿਨਕ (ਸਥਾਨ� ਅਤੇ
ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸੁਤੰਤਰ ਕਲੀਿਨਕ ਜ� ਗੈਰ-ਹਸਪਤਾਲ ਿਚਿਕਤਸਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੁਿਗਰਦੇ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ,ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੇਵਾਵ�
ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਫੀਸ ਦਾ ਿਬਲ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ।
) UW Physiciansਯੂ ਡਬਿਲਊ ਿਫਜੀਸ਼ੀਅੰ ਸ (UWP) (ਮ�ਬ ਰ :ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ ,ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਜ� ਹੋਰ ਯੋਗ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ,ਿਜਸਨ�
UWPਨਾਲ ਇੱ ਕ ਪ�ੈਕਿਟਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ� ਿਜਸਨ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰ�� ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪ�ਬੰਧ ਦੇ ਅਧੀਨ UWP ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵ�
ਮੁੜ ਿਨਯਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ�ੈਕਿਟਸ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਸ਼ੁਦਾ UW Medicine ਸਾਈਟ� ਿਵਖੇ ਸੇਵਾਵ� ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
NWHਦੀ ਪੂਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰ ਪਨੀਆਂ :ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ ,ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਿਵੱ ਚ ਸਿਮਟ ਕਾਰਿਡਓਲੌ ਜੀ (Summit Cardiology) ਅਤੇ
ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ,ਜੋ NWH ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜ� ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰ ਘੀ ਟੈਕਸ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ ਿਵਚਾਰ ਨਾ
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵ� ਹਨ।
ਯੋਗ ਤਾ ਮਾਪਦੰ ਡ
ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਅਰਜ਼ੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ,ਿਜਵ� ਿਕ ਇੱ ਥੇ
ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ
ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਿਕ ਿਵਅਕਤੀ ਵਾਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਿਨਵਾਸੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵ�
ਢੁਕਵੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲ-ਆਧਾਰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵ� ਹਨ ,ਉਹਨ� ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ,ਜੋ ਜ�ਚ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ,ਚੋਣਵੀਆਂ ਜ� ਪ�ਯੋਗਮਈ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਉਦ� ਵਾਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਿਨਵਾਸੀ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ ਅਤੇ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਤਰ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ ,ਜਦ� ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਕੇਵਲ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ
ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਾਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ,ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਖੋਜਣ ਵਾਲੇ
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਵਾਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਰੈਜੀਡ�ਸੀ ਸ਼ਰਤ ਤ� ਛੋਟ ਪ�ਾਪਤ ਹੈ। ਉਹਨ� ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਰੈਜੀਡ�ਸੀ ਸ਼ਰਤ
ਤ� ਛੋਟ ਪ�ਾਪਤ ਹੈ ,ਿਜਹਨ� ਦੀ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਚਿਕਤਸਾ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ' ਤੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਿਨਵਾਸ
ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪੈਰਾਗ�ਾਫ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਸ਼ਰਤ� ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਤ� ਛੋਟ� ਕੇਵਲ ਅਸਧਾਰਨ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ UW Medicine ਚੀਫ
ਫਾਈਨ�ਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰ ਜ� ਿਨਯੁਕਤ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ�ਿਕ ਸੰ ਘੀ ਜ� ਰਾਜ ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋ ੜ�ਦਾ ਨਹ� ਹੈ ,ਿਫਰ
ਵੀ ਉਹਨ� ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ,ਜੋ ਢੁਕਵੀਆਂ ਗੈਰ-ਹਸਪਤਾਲ ਆਧਾਰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਾਪਤ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਪਦੰ ਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਤੀਜੀ-ਿਧਰ ਕਵਰੇਜ
ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਰ ਤੀਜੀ-ਿਧਰ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਸਰੋਤ� ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:
1. ਸਮੂਿਹਕ ਜ� ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਚਿਕਤਸਾ ਯੋਜਨਾਵ�।
2. ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ।
3. Medicare, Medicaidਜ� ਹੋਰ ਿਚਿਕਤਸਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ।
4. ਹੋਰ ਰਾਜ ,ਸੰ ਘੀ ਜ� ਸੈਨਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ।
5. ਤੀਜੀ-ਿਧਰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਿਥਤੀਆਂ।) ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ :ਵਾਹਨ ਦੁਰਘਟਨਾਵ� ਜ� ਿਨ�ਜੀ ਸੱ ਟ�(।
6. ਕਬਾਇਲੀ ਿਸਹਤ ਲਾਭ।
7. ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸ਼ੇਅਿਰੰ ਗ ਿਮਿਨਸਟਰੀ (Health care sharing ministry), ਜੋ ਿਕ 26 U.S.C. Sec. 5000A ਿਵੱ ਚ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ
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ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

8. ਹੋਰ ਸਿਥਤੀਆਂ ,ਿਜਹਨ� ਿਵੱ ਚ ਦੂਜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਸੰ ਸਥਾ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਖ਼ਰਿਚਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰ�� ਨਾਲ ਯੋਗ ਉਹਨ� ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ,ਜੋ ਉਹਨ� ਲਈ ਸੰ ਭਾਿਵਤ ਤੌਰ' ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਰਤ�
ਪੂਰੀਆਂ ਨਹ� ਕਰਦੇ) ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ (Medicaid ਦਾ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ' ਤੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ,ਤੀਜੀ-ਿਧਰ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਰੋਗੀ ਦੀ/ਜ਼ਾਮਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ
ਰੋਗੀ/ਜ਼ਾਮਨ ਨੂੰ ਉਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ,ਿਜਹਨ� ਲਈ ਉਹ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਗੀ ,ਜੋ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਅਰਜ਼ੀ ਸ਼ਰਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ,ਉਹਨ� ਲਈ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਗੀ ,ਿਜਹਨ� ਦੀ ਚੋਣ
Medicaidਬੈਿਨਿਫਟ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ,ਜਦ� ਉਹ Medicaid ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ,ਲਈ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ;
ਹਾਲ�ਿਕ UW Medicine ,ਕੇਵਲ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਿਫਟਸ ਐਕਸਚ�ਜ' (Health Benefits Exchange) ਤੇ ਰੋਗੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਿਕਸੇ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱ ਚ ਨਾਮ
ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਗੀ ਦੀ ਅਸਵੀਿਕ�ਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ' ਤੇ ਰੋਗੀ ਲਈ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹ� ਕਰੇਗੀ।
ਆਮਦਨ
ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ,ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ,ਿਜਹਨ� ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੰ ਘੀ ਗਰੀਬੀ ਿਮਆਰ ਦੇ %300 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜ� ਇਸਤ� ਘੱ ਟ ਹੈ ,ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। UW Medicine ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਮਦਨ ਯੋਗਤਾ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ�' ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਆਮਦਨੀ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ :ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ� ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਟੈਕਸ� ਸਮੇਤ ਕੁੱ ਲ ਨਕਦ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦ� ;ਵੈਲਫੇਅਰ ਭੁਗਤਾਨ ;ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ
ਭੁਗਤਾਨ ;ਹੜਤਾਲ ਬੈਿਨਿਫਟ ;ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜ� ਅਸਮਰਥਤਾ ਲਾਭ ;ਬਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ;ਗੁਜ਼ਾਰਾ-ਭੱ ਤਾ ;ਅਤੇ ਇਕੱ ਲੇ ਰੋਗੀ/ਜ਼ਾਮਨ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਅਤੇ ਿਨਵੇਸ਼ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਤ� ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨੀਆਂ।
ਅਰਜ਼ੀ
ਜਦ� ਕੋਈ ਰੋਗੀ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਰੋਗੀ ਇੱ ਕ ਗੁਪਤ ਆਰਿਥਕ ਜਾਣਕਾਰੀ (Confidential Financial Information)
(CFI) ਫਾਰਮ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ CFI 'ਤੇ ਿਦੱ ਤੇ ਇੰ ਦਰਾਜ� ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਉਿਚਤ ਸਪਲੀਮ�ਟਰੀ ਆਰਿਥਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। UW
Medicine ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਮ� ਜ� ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਤ� ਜਲਦੀ ਰੋਗੀ ਦੀ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਇੱ ਕ ਅਰੰ ਿਭਕ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਕਰੇਗੀ। ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ�, ਜੋ ਅਰਜ਼ੀ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰੋਗੀ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਨ, 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਗੀ 'ਤੇ ਅਨਉਿਚਤ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨਹ� ਪਾ�ਦੀਆਂ। Medicaid ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਜ� ਹੋਰ ਸਬੰ ਧਤ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ
ਬੈਿਨਿਫਟ ਪੇਸ਼�ਟ ਐਕਸੈਸ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ (Patient Access Department), ਿਡਸਚਾਰਜ ਪਲਾਿਨੰਗ/ਆਊਟਕਮਸ ਮੈਨ�ਜਮ�ਟ (Discharge
Planning/Outcomes Management) (ਜੇਕਰ ਨਰਿਸੰ ਗ ਹੋਮ ਪਲੇ ਸਮ�ਟ ਨਹ� ਹੈ) ਰਾਹ� ਜ� ਰੋਗੀ ਆਰਿਥਕ ਸੇਵਾਵ� ਰਾਹ� ਕੋਆਰਡੀਨ�ਟ ਕੀਤੀ
ਜਾਏਗੀ।
1. ਹੇਠ� ਿਦੱ ਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਇੱ ਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਬੂਤ ਮੰ ਿਨਆ ਜਾਏਗਾ ,ਿਜਸਤੇ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ:
a. ”2-W“ਿਵਦਹੋਲਿਡੰ ਗ ਸਟੇਟਮ�ਟ;
b. ਵਰਤਮਾਨ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਨਕਲ� 3) ਮਹੀਨ�;(
c. ਬ�ਕ ਸਟੇਟਮ�ਟ 3) ਮਹੀਨ�;(
d. ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ ,ਸਮ� ਸੂਚੀਆਂ ਸਮੇਤ ,ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ; ;
e. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹ� ਹੈ ਤ� ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵ� ਜ� ਹੋਰ� ਦੇ ਿਲਖਤ ,ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਿਬਆਨ) ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਿਚੱ ਠੀ (
ਿਜਨ�� ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱ ਤੀ ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਿਬਆਨ ਿਕਤੇ ਗਏ ਹੋਣ
f.
Medicaidਅਤੇ/ਜ� ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ-ਫੰ ਡ ਕੀਤੀ ਿਚਿਕਤਸਾ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ� ਨਾਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ;
g. ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ� ਨਾਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ;ਜ� ਮਾਲਕ� ਜ� ਵੈਲਫੇਅਰ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦੇ ਿਲਖਤ ਿਬਆਨ।
2. ਇਸਤ� ਇਲਾਵਾ ,ਜੇਕਰ ਰੋਗੀ �ਪਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਸਮਰੱ ਥ ਨਹ� ਹੈ ,ਤ� UW Medicine ਿਬਨ�ਕਾਰ ਦੀ
ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਿਧਰ ਜ� ਦੂਜੀ ਿਧਰ ਦੇ ਿਲਖਤ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਿਬਆਨ�' ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ
ਿਵੱ ਚ� ਕੁਝ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ,ਤ� UW Medicine ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਿਕਸੇ ਪਿਹਲ� ਦੀ UW Medicine ਗ��ਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ' ਤੇ
ਜ� ਮੌਿਖਕ ਪ�ਸਤੁਤੀਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ' ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
UW Medicineਉਸ ਵੇਲੇ ਆਮਦਨ ਸ਼ਰਤ� ,ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਜ�ਚ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ,ਜੇਕਰ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਗਤਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ। UW Medicine
ਸਟਾਫ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨ� ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ,ਿਜੱ ਥੇ ਸਮਾਿਜਕ ਜ� ਿਸਹਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਵਰਗੇ ਕਾਰਕ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਅਿਜਹੀਆਂ
ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱ ਚ UW Medicine ,ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਿਧਰ ਦੇ ਿਲਖਤੀ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਿਬਆਨ�' ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
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ਆਰਿਥਕ ਮਾਪਦੰ ਡ
UW Medicineਿਕਸੇ ਵੀ ਉਸ ਰੋਗੀ/ਜ਼ਾਮਨ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਫੀਸ� ਲਈ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ ,ਿਜਹਨ� ਦੀ ਸਮੁੱ ਚੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰ ਘੀ
ਗਰੀਬੀ ਸੇਧ� ਦਾ %300 ਜ� ਇਸਤ� ਘੱ ਟ ਹੈ।
ਜਦ� ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਗੰ ਭੀਰ ਆਰਿਥਕ ਤੰ ਗੀ ਸੂਿਚਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ,ਤ� UW Medicine ਉਹਨ� ਿਵਅਕਤੀਆਂ
ਲਈ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਿਬਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੀਸ� ਛੱ ਡਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ,ਿਜਹਨ� ਦੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰ ਘੀ ਗਰੀਬੀ ਸੇਧ� ਦੇ
2
%300ਤ� ਵੱ ਧ ਹੋਵ।ੇ
ਜੇਕਰ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਿਧਰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲ-ਆਧਾਰਤ ਜ� ਗੈਰ-ਹਸਪਤਾਲ-ਆਧਾਰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵ� ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਫੀਸ� ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਹੱ ਸੇ ਜ� ਪੂਰੀਆਂ ਫੀਸ�
ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਾਪਦੰ ਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ,ਤ� ਉਹ ਸਾਰੇ
ਭੁਗਤਾਨ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਿਧਰ ਨੂੰ UW Medicine ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਿਕ ਰੋਗੀ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੈ ,ਦੇ 30 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਧੂ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਗੂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਿਬਿਲੰਗ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਨੀਤੀ ਿਵੱ ਚ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ�ਿ ਕਿਰਆ
ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਿਧਰ� :ਿਵੱ ਤੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ/ਜ� ਰੋਗ ੀ ਿਵੱ ਤੀ ਸੇਵਾਵ�
A. ਸੇਧ �/ਪੜਾਅ
ਿਕਸੇ ਉਗਰਾਹੀ ਏਜੰ ਸੀ ਲਈ ਿਨਯਤ ਕੀਤੇ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਿਜਹਨ� ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਿਸਸਟਮ ਰਾਹ� ਫ਼ੈਸਲਾ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ,ਉਹ ਹੁਣ ਦਾਨ ਿਵਚਾਰ ਲਈ ਪਾਤਰ ਨਹ�
ਹਨ। ਕੋਈ ਰੋਗੀ ਖਾਤੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਦਾਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਿਵੱ ਚ ਗੁਪਤ ਆਰਿਥਕ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਆਰਿਥਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਿਹਦਾਇਤ� ਹਨ) ਅਟੈਚਮ�ਟ 1 ਦੇਖੋ ,(ਜੋ ਉਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ,ਜੋ ਿਵੱ ਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਵਜ� ਲੋ ੜ�ਦਾ ਹੈ।
ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਹੋਰ� ਫਾਰਮ� ਲਈ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ,ਿਜਵ� Medicaid ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਬੈਿਨਿਫਟਸ ਐਕਸਚ�ਜ ਯੋਗਤਾ।
ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ,ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ� ਨਾਲ ਉਹਨ� ਦੀ ਆਰਿਥਕ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ�ਗਟਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ,ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਿਵੱ ਚ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
UW Medicineਤਦ ਤੱ ਕ ਉਗਰਾਹੀ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹ� ਕਰੇਗੀ ,ਜਦ ਤੱ ਕ ਿਕ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਗਤਾ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਇੱ ਕ ਅਰੰ ਿਭਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ।
ਿਜੱ ਥੇ UW Medicine ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱ ਚ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਰੋਗੀ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ,�ਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਧਾਰਨ ਉਗਰਾਹੀ
ਕਾਰਵਾਈਆਂ) ਿਦਵਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ,ਕੁਰਕੀ ਲਈ ਬੁਲਾਵੇ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਜ� ਕ�ੈਿਡਟ ਏਜੰ ਸੀਆਂ (ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਿਕਸੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ
ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਹਾਲ�ਿਕ ,ਿਜਵ� ਿਕ (5) 020-453-WAC 246 ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ,ਰੋਗੀ ਜ� ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਿਧਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਵੱ ਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਨੂੰ ਉਿਚਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਸਫਲਤਾ UW Medicine ਲਈ ਰੋਗੀ' ਤੇ ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਉਗਰਾਹੀ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ
ਲਈ ਉਿਚਤ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ,ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ ,ਕੋਈ ਰੋਗੀ ਜ� ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਿਧਰ ਉਦ� ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਉਿਚਤ
ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਸਫਲ ਹੋਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ,ਜਦ� ਰੋਗੀ ਜ� ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਿਧਰ ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਦੇ 15 ਕਾਰਜ ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਪੇਸ਼
ਨਹ� ਕਰਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਗਰਾਹੀ ਯਤਨ ਰੋਕ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ,ਜੇਕਰ ਰੋਗੀ ਜ� ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਿਧਰ ਅਰਜ਼ੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱ ਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
UW Medicineਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਦੇ 14 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਿਵੱ ਚ
ਗੁਪਤ ਆਰਿਥਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਿਹਦਾਇਤ�' ਤੇ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਆਈਟਮ� ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
2

ਪੇਸ਼�ਟ ਪ�ਟ
ੋ ੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕੇਅਰ ਐਕਟ (Patient Protection and Affordable Care Act) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ,ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ,ਜੋ (c)(3)501 ਸੰ ਸਥਾਵ� ਦੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਗੈਰ
ਲਾਭ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਹਨ) ਨੌ ਰਥਵੈਸਟ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਵੈਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸ�ਟਰ ਸਮੇਤ ,(ਲਈ ਇਸ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਤਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਜ� ਿਚਿਕਤਸਾ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਰ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਫੀਸ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੰ ਨਾ ਸੀਿਮਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ,ਜੋ ਉਹਨ� ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ
'ਤੇ ਿਬਲ ਬਣਾਈ ਰਕਮ ਤ� ਵੱ ਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ,ਿਜਹਨ� ਕੋਲ ਉਸ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੀਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਤ�“ ਕੁੱ ਲ ਫੀਸ ”ਨਹ� ਲੈ ਸਕਦੇ।USC 26
(r)(5)(A)501§ਅਤੇ (B) ਦੇਖੋ । ਨੌਰਥਵੈਸਟ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਵੈਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸ�ਟਰ ਉਹਨ� ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਛੱ ਡ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ,ਜੋ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ
ਅਧੀਨ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਨੌਰਥਵੈਸਟ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਵੈਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸ�ਟਰ ਉਹਨ� ਸਥਾਨਕ ਗੈਰ ਲਾਭ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ,ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਬੰ ਧਤ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਘੱ ਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਦੀਆਂ ਿਸਹਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਲੋ ੜ� ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ�ਦੇ ਹਨ। ਇਸਤ� ਇਲਾਵਾ ,ਨੌਰਥਵੈਸਟ ਹਸਪਤਾਲ
ਅਤੇ ਵੈਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸ�ਟਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਰ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ ,ਜੋ ਲਾਗੂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ %5 ਤ� ਵੱ ਧ ਅਬਾਦੀ ਜ� 1,000 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ,ਜੋ ਵੀ ਘੱ ਟ ਹੋਵੇ ,
ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਨੌਰਥਵੈਸਟ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਵੈਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸ�ਟਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ,ਇਸਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਰ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ
ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟ� ਤੇ ,ਮੰ ਗ ਕਰਨ' ਤੇ �ਥੇ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਗੇ ,ਿਜੱ ਥੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵ� ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ ਪਤੇ' ਤੇ US ਡਾਕ ਰਾਹ�Northwest :
6440-668 (206) ;9851-Hospital Patient Financial Services, 10330 Meridian Ave N., Suite 260, Seattle, WA 98133ਜ�) ;6440-364 (877) ਖੁੱ ਲ�ਣ
ਦਾ ਸਮ� ਸੋਮਵਾਰ ਤ� ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ ,ਸਵੇਰੇ 8:00 ਤ� ਸ਼ਾਮ (4:30 ਅਤੇ-St., Renton, WA 98055 rdeling, 400 South 43Valley Medical Center Financial Couns
) ;5178-251 (425) ;5010ਖੁੱ ਲ�ਣ ਦਾ ਸਮ� ਸੋਮਵਾਰ ਤ� ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ ,ਸਵੇਰੇ 8:30 ਤ� ਸ਼ਾਮ(5:00 ।
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B. ਸੂਚਨਾਵ�
UW Medicineਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਨੂੰ
ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 14 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ। ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਵਾਸਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ,ਬੇਨਤੀਆਂ ਜ� ਨਾਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਿਲਖਤ ਿਵੱ ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਅਪੀਲ ਜ� ਮੁੜ ਿਵਚਾਰ ਲਈ ਿਹਦਾਇਤ� ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ
UW Medicineਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ,ਤ� UW Medicine ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ
ਦੱ ਸੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੀਤਾ ਰੋਗੀ/ਜ਼ਾਮਨ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ UW Medicine ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ� ਚੀਫ ਫਾਈਨ�ਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰ ਜ� ਉਸਦੇ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਿਖਆ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮੀਿਖਆ ਿਵੱ ਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ,ਤ� ਰਾਜ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਗੀ/ਜ਼ਾਮਨ ਅਤੇ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਔਫ ਹੈਲਥDepartment of )
(Healthਨੂੰ ਿਲਖਤ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ।
C. ਿਰਕਾਰਡ� ਦਾ ਦਸਤਵੇਜ਼ੀਕਰਨ
ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱ ਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨ� ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ,ਜੋ ਅਰਜ਼ੀ ਿਵੱ ਚ ਸਿਹਯੋਗ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ,ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੱ ਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱ ਤ ਸਾਲ� ਤੱ ਕ ਸ�ਭੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖ ਭਾਲ ਪੇਸ਼ ਾਵਰ
ਹਰੇਕ UW Medicine ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਨ� ਿਸਹਤ ਦੇਖ ਭਾਲ ਪੇਸ਼ ਾਵਰ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਸ�ਭਦਾ ਹੈ ,ਿਜਹਨ� ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ
ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਨ�ਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਲਈ ਿਨ�ਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਜ�
' www.uwmedicine.org/financialassistanceਤੇ ਜਾਓ:
•
•
•
•

ਹਾਰਬਰਿਵਊ ਮੈਡੀਕਲ ਸ�ਟਰ
ਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸ�ਟਰ
ਨੌ ਰਥਵੈਸ ਟ ਹਸਪਤਾਲ ਐ ਡ
UWਮੈਡੀਕਲ ਸ�ਟਰ
ਵੈਲ ੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸ�ਟ ਰ

ਆਪਸੀ ਸੰ ਦਰਭ

•

•
•

•
•
•
•

ਇਹਨ� ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਸੰ ਦਰਭ ਨਾਲ ਵਾਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਐਡਿਮਨੀਸਟ�ੇਿਟਵ ਕੋਡ ,(Washington Administrative Code) ਚੈਪਟਰ ,453-246
“ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ:”
o ਗਰੀਬ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ 020-453-WAC 246 ਯੂਨੀਫੌਰਮ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ�
o ਗਰੀਬ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ 030-453-WAC 246 ਡੇਟਾ ਸ਼ਰਤ�
o ਗਰੀਬ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ 040-453-WAC 246 ਯੂਨੀਫੌਰਮ ਮਾਪਦੰ ਡ
RCW 70.170.060ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ — ਵਰਿਜਤ ਅਤੇ ਲੋ ੜ�ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਿਭਆਸ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ
(USC §501(r)(5)(A 26ਅਤੇ(B)
NWHਿਬਿਲੰਗ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਨੀਤੀ
VMCਿਬਿਲੰਗ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਨੀਤੀ
UWMC ਅਤੇ HMC ਿਬਿਲੰਗ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਨੀਤੀ

) UW Medicine Policy Numberਯੂ ਡਬਿਲਊ ਮੈਡੀਿਸਨ ਪਾਲਸੀ ਨੰਬਰ“ – 007-COM (ਐਮਰਜ�ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟ�ੀਟਮ�ਟ ਅਤੇ ਐਕਿਟਵ ਲੇ ਬਰ
ਐਕਟ (Emergency Medical Treatment and Active Labor Act, EMTALA) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਨੁਪਾਲਣ”

ਅਟੈਚਮ�ਟ�:
ਅਟੈਚਮ�ਟ :1 ਿਵੱ ਤੀ ਸ ਹਾ ਇ ਤਾ ਅ ਰ ਜ਼ੀ ਅ ਤੇ ਫਾ ਰ ਮ - ਗੁਪਤ
ਸਮੀਿਖਆ/ਸੰ ਸ਼ੋਧ ਨ ਤਾਰੀਖ�2018/1/10 ,2017/2/10 ,2016/18/4 ,2016/23/3 ,2015/2/3 :
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