ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਕਕਿਆਵਾਂ
ਕਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਨੀਤੀ
ਇਹ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ )yn A inAa assnssA ia cnaniF( ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਵਕ ਾਵ ਿੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਨ ਾਸੀ ,ਜੋ ਸਿੰ ਘੀ ਗਰੀਬੀ ਪਿੱ ਧਰ
'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੱ ਧਰ' ਤੇ ਹਨ ,ਉਹ ਢੁਕ ੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲ-ਆਧਾਰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਅਤੇ ਢੁਕ ੀਆਂ ਗੈਰ-ਹਸਪਤਾਲ-ਆਧਾਰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਉਸ
ਕੀਮਤ' ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ,ਜੋ ਸੇ ਾ ਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰਿੱ ਥਾ' ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਜਹਨਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਵਬਨਾਂ ਖ਼ਰਚ ਤੋਂ ਦੇਖਭਾਲ ਾਮਲ
ਹੋ ।ੇ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਨਿੰ CaW ਚੈਪਟਰ 453-246 ਅਤੇ 0WC CR WCR ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮਰ ,ਜਾਤੀ ,ਰਿੰ ਗ ,ਧਰਮ ,ਵਲਿੰਗ ,ਵਜਨਸੀ
ਰੁਝਾਨ ਜਾਂ ਰਾ ਟਰੀ ਮਲ' ਤੇ ਵ ਚਾਰ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾਂ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਗੀ।
ਨੀਤੀ ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ
eC cadnin aਨਿੰ ਆਪਣੇ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਨੋਵਟਸ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰੇਕ ਰੋਗੀ ਨਿੰ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਸਿੰ ਭ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। eC cadnin a ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ( ਭਰਤੀ ਰੋਗੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ-ਆਧਾਰਤ ਬਾਹਰਲੇ ਰੋਗੀ
ਕਲੀਵਨਕ/ਕੇਂਦਰ )ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ,ਆਰਵਥਕ ਸਲਾਹ ,ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵ ਭਾਗ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰੋਗੀ ਰਵਜਸਟਰੇ ਨ ਵ ਿੱ ਚ ਸਿੰ ਕੇਤ ਪੋਸਟ ਕਰਨਗੇ ,ਜੋ ਜਨਤਾ ਨਿੰ ਵ ਿੱ ਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵਚਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨੋਵਟਸ ਨਿੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ c1 WW ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗੀ। ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਇਹ
ਰਤ ਹੈ ਵਕ ਰੋਗੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਸਾਂ ਪਰੀਆਂ ਕਰਨ ,ਵਜ ੇਂ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਵ ਿੱ ਚ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵ ਿੱ ਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਲਾਗ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੇ ਾ ਖੇਤਰ ਵ ਿੱ ਚ ਪਿੰ ਜ ਪਰਤੀ ਤ ਅਬਾਦੀ ਜਾਂ W,RRR ਵ ਅਕਤੀਆਂ ,ਜੋ ੀ ਘਿੱ ਟ ਹੋ ੇ ,ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਾਲੀ
ਵਕਸੇ ੀ ਭਾ ਾ ਵ ਿੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ,ਹੋਰਾਂ ਗੈਰ-ਅਿੰ ਗਰੇਜੀ ਬੋਲਣ ਾਲੇ ਜਾਂ ਸੀਵਮਤ-ਅਿੰ ਗਰੇਜੀ ਬੋਲਣ ਾਲੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ
ਦੁਭਾ ੀਆ ਸੇ ਾ ਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ,ਜੋ ਪੜਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਵਲਖਤ ਅਰਜੀ ਸਮਿੱ ਗਰੀ ਨਿੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ।
ਪ੍ਕਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
ਕਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ :ਕਬਾਇਲੀ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਨਿੰ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਾਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਵਸਹਤ ਸਿੰ ਭਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ-ਵਧਰ ਦੀ ਕ ਰੇਜ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ
ਹੋ ੇ, ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੋ ੇ, ਇਸ ਹਿੱ ਦ ਤਿੱ ਕ ਵਕ ਵ ਅਕਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਪਾਵਲਸੀ ਵ ਿੱ ਚ ਮਾਪਦਿੰ ਡ ਦੇ ਅਧਾਰ `ਤੇ ਤੀਜੀ-ਵਧਰ ਦੇ
ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਸਵਹ-ਬੀਮਾ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ `ਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਉਹ ਵ ਅਕਤੀ ਵਜਨਹਾਂ ਦੀ Medicare ਅਤੇ Medicaid ਸਮੇਤ,
ਕੋਈ ੀ ਤੀਜੀ-ਵਧਰ ਦੀ ਕ ਰੇਜਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਜਨਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਫੈਡਰਲ ਗਰੀਬੀ ਵਮਆਰਾਂ ਦੇ 300% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਹੈ, ਪਵਰ ਾਰ ਦੇ
ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵ ਸਵਥਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਉਨਹਾਂ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤੀਜੀ-ਵਧਰ ਦੇ
ਦੇਣਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਕੋ-ਇਿੰ ੋਅਰੈਂਸ (ਸਵਹ-ਬੀਮਾ) ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ
1
ਸਕਦੇ ਹਨ ।
en cUd M WUਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇ ਾਂ ਲਈ ”a nindac Ce“ ,ਵ ਿੱ ਚ ਾਮਲ ਹੈ ਏਅਰਵਲਫਟ ਨੌਰਥ ੈਸਟ( )antants Nntsilass( ਏਅਰਵਲਫਟ ,)
ਹਾਰਬਰਵ ਊ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ iAt,ntMnal cadniAa Wa sat( )icW(, eC ( ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ,)eC cadniAa Wa sat( )eCcW( ਨੌਰਥ ੈਸਟ
ਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ Nntsilass instnsAa a cadniAa Wa sat( )NCi(, eC ( ਵਫਜੀ ੀਅਿੰ ਸ ,)eC ciFsninA s( )eCc( ੈਲੀ
ਹਸਪਤਾਲ ਐਡ
ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ )lAaaaF cadniAa Wa sat( )lcW( ਅਤੇ eC ਨੇਬਰਹੁਡ ਕਲੀਵਨਕ)eC Nan)i,ntinnd Wan nis( )eCNW( ।
ਢੁਕਵੀਆਂ ਹਸਪ੍ਤਾਲ-ਆਧਾਿਤ ਡਾਕਟਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ :ਉਹ eC cadnin a ਹਸਪਤਾਲ ਸੇ ਾ ਾਂ ,ਵਜਹਨਾਂ' ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅ ਸਥਾ ਾਂ ਦਾ ਵਨਦਾਨ ਕਰਨ ,ਉਹਨਾਂ ਨਿੰ
ਠੀਕ ਕਰਨ ,ਇਲਾਜ ਕਰਨ ,ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਵਚਤ ਤੌਰ' ਤੇ ਵ ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ,ਜੋ ਜੀ ਨ ਨਿੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵ ਿੱ ਚ ਪਾਉਣ ,ਜਾਂ
ਕ ਟ ਜਾਂ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ,ਜਾਂ ਵਜਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜੋਂ ਬੀਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕਮਜੋਰੀ ਹੋ ੇ ,ਜਾਂ ਅਪਿੰ ਗਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਜਾਂ ਇਸਨਿੰ ਧਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਹੋਣ ,ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਕੋਝੇਪਣ ਜਾਂ ਸਹੀ ਢਿੰ ਗ ਨਾਲ ਕਿੰ ਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ,ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਾਲੇ ਵ ਅਕਤੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਜਾਂ ਢੁਕ ੇਂ
ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਰਪ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ , ਿੱ ਧ ਾਜਬੀ ਜਾਂ ਮਲ ਰਪ ਨਾਲ ਘਿੱ ਟ ਖ਼ਰਚੇ ਾਲਾ ਕੋਰਸ ਨਾ ਹੋ ।ੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵ ਿੱ ਚ ਕੇ ਲ ਵਨਰੀਖਣ
ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ,ਜਾਂ ਵਜਿੱ ਥੇ ਉਵਚਤ ਹੋ ੇ ,ਕੋਈ ੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਢੁਕ ੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲ-ਆਧਾਰਤ ਸੇ ਾ ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਪਲੇ ਸ ਔਫ ਸਰਵ ਸ WW
)c1 WW(ਸੁਤਿੰਤਰ ਕਲੀਵਨਕ/ਵਚਵਕਤਸਕ ਦੇ ਆਿੱਵਫਸਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਦੇਖਭਾਲ ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦੀ ,ਭਾ ੇ ਇਹ ਵਕਸੇ eC cadnin a ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ।
ਹਾਲਾਂਵਕ ,icW, eCcW, eCc, lcW ,ਅਤੇ NCi ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ NCi ਦੀ ਪਰੀ ਮਾਲਕੀ ਾਲੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕਿੰ ਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲ
ਚੁਵਗਰਦੇ ਵ ਿੱ ਚ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਪੇ ਾ ਰ ਸੇ ਾ ਾਂ ਾਮਲ ਹਨ।
Wਵਕਸੇ ੀ ਸਿੰ ਘੀ ਫਿੰ ਡ ਦੇਣ ਾਲੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਾਲੀਆਂ eC cadnin a ਸਿੰ ਸਥਾ ਾਂ ,ਵਜਹਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵ ਿੱ ਚ ਵਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਿੱ ਖਰੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ,ਖ਼ਾਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਫੀਸ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧੀ ਰਤਾਂ
ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
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ਢੁਕਵੀਆਂ ਗੈਿ-ਹਸਪ੍ਤਾਲ-ਆਧਾਿਤ ਡਾਕਟਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ :ਉਹ ਸੇ ਾ ਾਂ ,ਜੋ eCc ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ N C i , ਕ ਰ ਮ ਚਾ ਰੀ ਆਂ , ਜਾਂ N C i ਦੀ ਪ ਰੀ
ਮਾ ਲ ਕੀ ਾ ਲੀ ਆਂ ਸ ਹਾ ਇ ਕ ਕਿੰ ਪ ਨੀ ਆਂ ਦੇ ਕ ਰ ਮ ਚਾ ਰੀ ਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਤਾਂ )W( ਏਅਰਵਲਫਟ ਰਾਹੀਂ ,ਜਾਂ )2( ਪਲੇ ਸ ਔਫ ਸਰਵ ਸ )c1 WW( WW
ਸੁਤਿੰਤਰ ਕਲੀਵਨਕ/ਵਚਵਕਤਸਕ ਦੇ ਆਵਫਸਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਵਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ,ਵਜਹਨਾਂ' ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵਨਦਾਨ ਕਰਨ ,ਉਹਨਾਂ ਨਿੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ,ਇਲਾਜ ਕਰਨ ,
ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਵਚਤ ਤੌਰ' ਤੇ ਵ ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ,ਜੋ ਜੀ ਨ ਨਿੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵ ਿੱ ਚ ਪਾਉਣ ,ਜਾਂ ਕ ਟ ਜਾਂ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ,
ਜਾਂ ਵਜਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜੋਂ ਬੀਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕਮਜੋਰੀ ,ਜਾਂ ਅਪਿੰ ਗਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਜਾਂ ਇਸਨਿੰ ਧਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ,ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਕੋਝੇਪਣ ਜਾਂ ਸਹੀ ਢਿੰ ਗ
ਨਾਲ ਕਿੰ ਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ,ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਾਲੇ ਵ ਅਕਤੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਜਾਂ ਢੁਕ ੇਂ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਰਪ ਨਾਲ
ਅਸਰਦਾਰ , ਿੱ ਧ ਾਜਬੀ ਜਾਂ ਮਲ ਰਪ ਨਾਲ ਘਿੱ ਟ ਖ਼ਰਚੇ ਾਲਾ ਕੋਰਸ ਨਾ ਹੋ ।ੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵ ਿੱ ਚ ਕੇ ਲ ਵਨਰੀਖਣ ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ,ਜਾਂ ਵਜਿੱ ਥੇ ਉਵਚਤ
ਹੋ ੇ ,ਕੋਈ ੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇ ਾਂ ਲਈ ,ਵਨ ਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇ ਾ ਾਂ ਨਿੰ “ ਢੁਕ ੀਆਂ ਗੈਰ-ਹਸਪਤਾਲ-ਆਧਾਰਤ
ਸੇ ਾ ਾਂ ”ਮਿੰ ਵਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਕਿਕਕਤਸਾ ਸਕਿਤੀ :ਪਰੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਤੀਬਰ ਲਿੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨਿੰ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਾਲੀ ਇਿੱ ਕ ਵਚਵਕਤਸਾ ਅ ਸਥਾ ,ਤੀਬਰ ਦਰਦ ਸਮੇਤ ,ਇਿੰ ਨਾ
ਵਜਆਦਾ ਵਕ ਜੇਕਰ ਤੁਰਿੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਵਮਲੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਜੋਂ ਇਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿੰ ਭਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:
1. ਵ ਅਕਤੀ( ਜਾਂ ,ਵਕਸੇ ਗਰਭ ਤੀ ਔਰਤ ਦੇ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧ ਵ ਿੱ ਚ ,ਔਰਤ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਅਣਜਿੰ ਮੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੀ ਵਸਹਤ )ਦੀ ਵਸਹਤ ਨਿੰ ਗਿੰ ਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵ ਿੱ ਚ ਪਾਉਣਾ;
2. ਸਰੀਰ ਦੇ ਫਿੰ ਕ ਨਾਂ ਦਾ ਗਿੰ ਭੀਰ ਵ ਗਾੜ;
3. ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਕਸੇ ੀ ਅਿੰ ਗ ਜਾਂ ਵਹਿੱ ਸੇ ਦੇ ਫਿੰ ਕ ਨ ਵ ਿੱ ਚ ਗਿੰ ਭੀਰ ਖਰਾਬੀ।
ਵਕਸੇ ਗਰਭ ਤੀ ਔਰਤ ਦੇ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧ ਵ ਿੱ ਚ ,ਵਜਸਨਿੰ ਵਖਿੱ ਚਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ,ਉਸ ਲਈ ਇਸ ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ੇਗਾ:
4. ਇਹ ਵਕ ਵਡਲੀ ਰੀ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਤਬਾਦਲਾ ਪਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘਿੱ ਟ ਸਮਾਂ ਹੈ ;ਜਾਂ
5. ਇਹ ਵਕ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤ ਜਾਂ ਅਣਜਿੰ ਮੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੀ ਵਸਹਤ ਜਾਂ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਨਿੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਲੇ ਸ ਔਫ ਸਿਕਵਸ :)11 PP( PP ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇ ਾਂ ਲਈ ,ਇਹ ਬਦ ਸਾਰੇ( Wan ni Nan)i,ntinnd eC ਨੇਬਰਹੁਡ ਕਲੀਵਨਕ )ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ
ਕੋਈ ੀ ਹੋਰ ਸੁਤਿੰਤਰ ਕਲੀਵਨਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਹਸਪਤਾਲ ਵਚਵਕਤਸਕ ਦਫਤਰ ਦੇ ਚੁਵਗਰਦੇ ਨਿੰ ਸਵਚਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ,ਵਜਸ ਵ ਿੱ ਚ ਕੋਈ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇ ਾ ਰ ਸੇ ਾ ਾਂ
ਵਦਿੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇ ਾ ਰ ਫੀਸ ਦਾ ਵਬਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
( en 1ciU M WUਯੂ ਡਬਕਲਊ ਕਫਜੀਸ਼ੀਅੰ ਸ )en1( )ਮੈਂਬਿ :ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇ ਾਂ ਲਈ ,ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੋਗ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇ ਾ ਰ ,ਵਜਸਨੇ
eCcਨਾਲ ਇਿੱ ਕ ਪਰੈਕਵਟਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਜਸਨੇ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧੀ ਪਰਬਿੰਧ ਦੇ ਅਧੀਨ eCc ਨਿੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ
ਮੁੜ ਵਨਯਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰੈਕਵਟਸ ਦੀਆਂ ਮਨਜਰੀ ੁਦਾ eC cadnin a ਸਾਈਟਾਂ ਵ ਖੇ ਸੇ ਾ ਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
HnNਦੀ ਪ੍ੂਿੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰ ਪ੍ਨੀਆਂ :ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇ ਾਂ ਲਈ ,ਇਸ ਬਦ ਵ ਿੱ ਚ ਸਵਮਟ ਕਾਰਵਡਓਲੌ ਜੀ ) gllns WAtdnnan)F( ਅਤੇ
ਕੋਈ ੀ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਕਿੰ ਪਨੀਆਂ ਾਮਲ ਹਨ ,ਜੋ NCi ਦੀ ਪਰੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੰ ਘੀ ਟੈਕਸ ਉਦੇ ਾਂ ਲਈ ਵ ਚਾਰ ਨਾ
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿੰ ਸਥਾ ਾਂ ਹਨ।
ਯੋਗਤਾ ਮਾਪ੍ਦੰ ਡ
ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਾਲੇ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਰਤਾਂ ਨਿੰ ਪਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਅਰਜੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਪਰੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ,ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਇਿੱ ਥੇ
ਰਣਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।
ਵਨ ਾਸ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ
ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਰਤ ਹੈ ਵਕ ਵ ਅਕਤੀ ਾਵ ਿੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਨ ਾਸੀ ਹੋ ੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇ ਾ ਾਂ
ਢੁਕ ੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲ-ਆਧਾਰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਹਨ ,ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ,ਜੋ ਜਾਂਚ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧੀ ,ਚੋਣ ੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰਯੋਗਮਈ ਵਕਸਮ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੋਈ ਵ ਅਕਤੀ ਉਦੋਂ ਾਵ ਿੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਨ ਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ ਅਤੇ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ ,ਜਦੋਂ ਉਹ ਵ ਅਕਤੀ ਕੇ ਲ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ
ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇ ਲਈ ਾਵ ਿੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਵ ਿੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਰਨਾਰਥੀਆਂ , ਰਨ ਦੀ ਮਨਜਰੀ ਪਰਾਪਤ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਨ ਖੋਜਣ ਾਲੇ
ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਨਿੰ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਾਵ ਿੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਰੈਜੀਡੈਂਸੀ ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪਰਾਪਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਨਿੰ ੀ ਾਵ ਿੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਰੈਜੀਡੈਂਸੀ ਰਤ
ਤੋਂ ਛੋਟ ਪਰਾਪਤ ਹੈ ,ਵਜਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਚਵਕਤਸਾ ਅ ਸਥਾ ਹੈ। ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਮੀਗਰੇ ਨ ਸਵਥਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ' ਤੇ ਨਾਮਨਜਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਨ ਾਸ
ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪੈਰਾਗਰਾਫ ਵ ਿੱ ਚ ਵਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਕੇ ਲ ਅਸਧਾਰਨ ਸਵਥਤੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਅਤੇ eC cadnin a ਚੀਫ
ਫਾਈਨੈਂ ੀਅਲ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਵਨਯੁਕਤ ਵ ਅਕਤੀ ਦੀ ਮਨਜਰੀ ਨਾਲ ਵਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਵਕ ਸਿੰ ਘੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਕਨਿੰ ਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ,ਵਫਰ
ੀ ਉਹਨਾਂ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵ ਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ,ਜੋ ਢੁਕ ੀਆਂ ਗੈਰ-ਹਸਪਤਾਲ ਆਧਾਰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਪਰਾਪਤ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਪਦਿੰ ਡ ਨਿੰ ਪਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਤੀਜੀ-ਵਧਰ ਕ ਰੇਜ
ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰੀਜ ਨਿੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਰ ਤੀਜੀ-ਵਧਰ ਕ ਰੇਜ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਮਹਿੱ ਤ ਪਰਨ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵ ਿੱ ਚ ਾਮਲ ਹੈ:
1. ਸਮਵਹਕ ਜਾਂ ਵ ਅਕਤੀਗਤ ਵਚਵਕਤਸਾ ਯੋਜਨਾ ਾਂ।
2. ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆ ਜਾ ਪਰੋਗਰਾਮ।
3. cadniAta, cadniAndਜਾਂ ਹੋਰ ਵਚਵਕਤਸਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮ।
4. ਹੋਰ ਰਾਜ ,ਸਿੰ ਘੀ ਜਾਂ ਸੈਨਾ ਪਰੋਗਰਾਮ।
5. ਤੀਜੀ-ਵਧਰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਵਥਤੀਆਂ।( ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ : ਾਹਨ ਦੁਰਘਟਨਾ ਾਂ ਜਾਂ ਵਨਿੱਜੀ ਸਿੱ ਟਾਂ)।
6. ਕਬਾਇਲੀ ਵਸਹਤ ਲਾਭ।
7. ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ੇਅਵਰਿੰ ਗ ਵਮਵਨਸਟਰੀ (Health care sharing ministry), ਜੋ ਵਕ 26 U.S.C. Sec. 5000A ਵ ਿੱ ਚ ਪਵਰਭਾਵ ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ
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ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

8. ਹੋਰ ਸਵਥਤੀਆਂ ,ਵਜਹਨਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਦਜੇ ਵ ਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਿੰ ਸਥਾ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਵਚਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਨਿੰ ਨੀ ਵਜਿੰ ਮੇ ਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ,ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿੰ ਭਾਵ ਤ ਤੌਰ' ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਬੀਮਾ ਕ ਰੇਜ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਰਤਾਂ
ਪਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ( ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ )cadniAnd ਦਾ ਵ ਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ' ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵ ਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ,ਤੀਜੀ-ਵਧਰ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕ ਰੇਜ ਲਈ ਰੋਗੀ ਦੀ/ਜਾਮਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ
ਰੋਗੀ/ਜਾਮਨ ਨਿੰ ਉਹਨਾਂ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕ ਰੇਜ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ,ਵਜਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਗੀ ,ਜੋ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਅਰਜੀ ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਅਸਫਲ ਰਵਹਿੰ ਦੇ ਹਨ ,ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਮਨਜਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਗੀ ,ਵਜਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ
cadniAndਬੈਵਨਵਫਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ,ਜਦੋਂ ਉਹ cadniAnd ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ,ਲਈ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਮਨਜਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ;
ਹਾਲਾਂਵਕ eC cadnin a ,ਕੇ ਲ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਵਫਟਸ ਐਕਸਚੇਂਜ' )iaAasi Ea atnss B iiA )a( ਤੇ ਰੋਗੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵਕਸੇ ਯੋਜਨਾ ਵ ਿੱ ਚ ਨਾਮ
ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਗੀ ਦੀ ਅਸ ੀਵਕਰਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ' ਤੇ ਰੋਗੀ ਲਈ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਮਨਜਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਆਮਦਨ
ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ,ਉਹ ਵ ਅਕਤੀ ,ਵਜਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਿੰ ਘੀ ਗਰੀਬੀ ਵਮਆਰ ਦੇ %3RR ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਹੈ ,ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। eC cadnin a ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਮਦਨ ਯੋਗਤਾ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ' ਤੇ ਵ ਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਆਮਦਨੀ ਵ ਿੱ ਚ ਾਮਲ ਹੈ :ਮਜਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਟੈਕਸਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਿੱ ਲ ਨਕਦ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ; ੈਲਫੇਅਰ ਭੁਗਤਾਨ ;ਸੋ ਲ ਵਸਵਕਓਵਰਟੀ
ਭੁਗਤਾਨ ;ਹੜਤਾਲ ਬੈਵਨਵਫਟ ;ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਜਾਂ ਅਸਮਰਥਤਾ ਲਾਭ ;ਬਾਲ ਸਵਹਯੋਗ ;ਗੁਜਾਰਾ-ਭਿੱ ਤਾ ;ਅਤੇ ਇਕਿੱ ਲੇ ਰੋਗੀ/ਜਾਮਨ ਨਿੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਅਤੇ ਵਨ ੇ ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਿੱ ਲ ਆਮਦਨੀਆਂ।
ਅਿਜੀ
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੋਗੀ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੋਗੀ ਇਿੱ ਕ ਗੁਪਤ ਆਰਵਥਕ ਜਾਣਕਾਰੀ )Confidential Financial Information)
(CFI) ਫਾਰਮ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ CFI 'ਤੇ ਵਦਿੱ ਤੇ ਇਿੰ ਦਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਅਤੇ ਉਵਚਤ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਆਰਵਥਕ ਦਸਤਾ ੇਜ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। UW
Medicine ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਰੋਗੀ ਨਿੰ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀ ੁਰਆਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰੋਗੀ ਦੀ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਵਥਤੀ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਅਰਿੰ ਵਭਕ ਫੈਸਲਾ
ਕਰੇਗੀ। ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਾਂ ਵਕਸੇ ੀ ਰੁਕਾ ਟਾਂ, ਜੋ ਅਰਜੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰੋਗੀ ਦੀ ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਨਿੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਨ, 'ਤੇ ਵ ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਗੀ 'ਤੇ ਅਨਉਵਚਤ ਵਜਿੰ ਮੇ ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। Medicaid ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਸਕਰੀਵਨਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬਿੰ ਧਤ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ
ਬੈਵਨਵਫਟ ਪੇ ੈਂਟ ਐਕਸੈਸ ਵਡਪਾਰਟਮੈਂਟ )Patient Access Department), ਵਡਸਚਾਰਜ ਪਲਾਵਨਿੰਗ/ਆਊਟਕਮਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ )Discharge
Planning/Outcomes Management) (ਜੇਕਰ ਨਰਵਸਿੰ ਗ ਹੋਮ ਪਲੇ ਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ( ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਰੋਗੀ ਆਰਵਥਕ ਸੇ ਾ ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀਤੀ
ਜਾਏਗੀ।
1. ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਵਤਆਂ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਵਕਸੇ ੀ ਇਿੱ ਕ ਨਿੰ ਪਰਾ ਸਬਤ ਮਿੰ ਵਨਆ ਜਾਏਗਾ ,ਵਜਸਤੇ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਆਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ:
a. ”2-C“ਵ ਦਹੋਲਵਡਿੰ ਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ;
b.
ਰਤਮਾਨ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ 3( ਮਹੀਨੇ;)
c. ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 3( ਮਹੀਨੇ;)
d. ਵਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਰਟਰਨ ,ਸਮਾਂ ਸਚੀਆਂ ਸਮੇਤ ,ਜੇਕਰ ਲਾਗ ਹੋਣ ; ;
e. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਰੁਜਗਾਰਦਾਤਾ ਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਲਖਤ ,ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਵਬਆਨ( ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਵਚਿੱ ਠੀ )
ਵਜਨਹਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਤਮਾਨ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਵਥਤੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵਬਆਨ ਵਕਤੇ ਗਏ ਹੋਣ
f.
cadniAndਅਤੇ/ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ-ਫਿੰ ਡ ਕੀਤੀ ਵਚਵਕਤਸਾ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਮਨਜਰੀ ਜਾਂ ਨਾਮਨਜਰੀ ਦੇਣ ਾਲੇ ਫਾਰਮ;
g. ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਮੁਆ ਜੇ ਦੀ ਮਨਜਰੀ ਜਾਂ ਨਾਮਨਜਰੀ ਦੇਣ ਾਲੇ ਫਾਰਮ ;ਜਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ੈਲਫੇਅਰ ਏਜਿੰ ਸੀਆਂ ਦੇ ਵਲਖਤ ਵਬਆਨ।
2. ਇਸਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ,ਜੇਕਰ ਰੋਗੀ ਉੱਪਰ ਰਣਨ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ੀ ਦਸਤਾ ੇਜ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਸਮਰਿੱ ਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ,ਤਾਂ eC cadnin a ਵਬਨੈਕਾਰ ਦੀ
ਆਮਦਨ ਦਾ ਰਣਨ ਕਰਨ ਾਲੀ ਵਜਿੰ ਮੇ ਾਰ ਵਧਰ ਜਾਂ ਦਜੀ ਵਧਰ ਦੇ ਵਲਖਤ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਵਬਆਨਾਂ' ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਹੋ ੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ
ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ੀ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋ ੇ ,ਤਾਂ eC cadnin a ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਕਸੇ ਪਵਹਲਾਂ ਦੀ eC cadnin a ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ' ਤੇ
ਜਾਂ ਮੌਵਖਕ ਪਰਸਤੁਤੀਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ' ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
eC cadnin aਉਸ ੇਲੇ ਆਮਦਨ ਰਤਾਂ ,ਦਸਤਾ ੇਜ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ,ਜੇਕਰ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਗਤਾ ਸਪ ਟ ਹੋ ।ੇ eC cadnin a
ਸਟਾਫ ਦੀ ਮਰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਵਥਤੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ,ਵਜਿੱ ਥੇ ਸਮਾਵਜਕ ਜਾਂ ਵਸਹਤ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧੀ ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਾਂ ਰਗੇ ਕਾਰਕ ਮੌਜਦ ਹੋਣ। ਅਵਜਹੀਆਂ
ਸਵਥਤੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚ eC cadnin a ,ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜਿੰ ਮੇ ਾਰ ਵਧਰ ਦੇ ਵਲਖਤੀ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਵਬਆਨਾਂ' ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
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ਆਿਕਿਕ ਮਾਪ੍ਦੰ ਡ
eC cadnin aਵਕਸੇ ੀ ਉਸ ਰੋਗੀ/ਜਾਮਨ ਲਈ ਪਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰੇਗੀ ,ਵਜਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁਿੱ ਚੀ ਪਵਰ ਾਰਕ ਆਮਦਨ ਮੌਜਦਾ ਸਿੰ ਘੀ
ਗਰੀਬੀ ਸੇਧਾਂ ਦਾ %3RR ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਦਸਤਾ ੇਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪਰਮਾਵਣਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਵਥਤੀਆਂ ਗਿੰ ਭੀਰ ਆਰਵਥਕ ਤਿੰ ਗੀ ਸਵਚਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ,ਤਾਂ eC cadnin a ਉਹਨਾਂ ਵ ਅਕਤੀਆਂ
ਲਈ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਵਬਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਛਿੱ ਡਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ,ਵਜਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਰ ਾਰਕ ਆਮਦਨ ਮੌਜਦਾ ਸਿੰ ਘੀ ਗਰੀਬੀ ਸੇਧਾਂ ਦੇ
2
%3RRਤੋਂ ਿੱ ਧ ਹੋ ।ੇ
ਜੇਕਰ ਵਜਿੰ ਮੇ ਾਰ ਵਧਰ ਢੁਕ ੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲ-ਆਧਾਰਤ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਹਸਪਤਾਲ-ਆਧਾਰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਨਾਲ ਸਬਿੰ ਧਤ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਕਸੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਜਾਂ ਪਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ
ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵ ਿੱ ਚ ਪਤਾ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਾਪਦਿੰ ਡ ਨਿੰ ਪਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ,ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ
ਭੁਗਤਾਨ ਵਜਿੰ ਮੇ ਾਰ ਵਧਰ ਨਿੰ eC cadnin a ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਕ ਰੋਗੀ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੈ ,ਦੇ 3R ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਾਧ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਗ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਵਬਵਲਿੰਗ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਨੀਤੀ ਵ ਿੱ ਚ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਕਕਕਿਆ
ਕਜੰ ਮੇਵਾਿ ਕਧਿਾਂ :ਕਵਿੱ ਤੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿੋਗੀ ਕਵਿੱ ਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
A. ਸੇਧਾਂ/ਪ੍ੜਾਅ
ਵਕਸੇ ਉਗਰਾਹੀ ਏਜਿੰ ਸੀ ਲਈ ਵਨਯਤ ਕੀਤੇ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਵਜਹਨਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਵਸਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ,ਉਹ ਹੁਣ ਦਾਨ ਵ ਚਾਰ ਲਈ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ
ਹਨ। ਕੋਈ ਰੋਗੀ ਖਾਤੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕਸੇ ੀ ਸਮੇਂ ਦਾਨ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਜੀ ਵ ਿੱ ਚ ਗੁਪਤ ਆਰਵਥਕ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਆਰਵਥਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ( ਅਟੈਚਮੈਂਟ W ਦੇਖੋ ,)ਜੋ ਉਸ ਦਸਤਾ ੇਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸਚੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ,ਜੋ ਵ ਿੱ ਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਜੋਂ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਹੈ।
ਕ ਰੇਜ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਵਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ,ਵਜ ੇਂ cadniAnd ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਬੈਵਨਵਫਟਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਯੋਗਤਾ।
ਇਸ ਅਰਜੀ ਤੇ ,ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾ ੇਜਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਵਥਕ ਸਵਥਤੀ ਦੇ ਪਰੇ ਪਰਗਟਾ ੇ ਦੇ ਨਾਲ ,ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲੇ ਵ ਿੱ ਚ ਵ ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
eC cadnin aਤਦ ਤਿੱ ਕ ਉਗਰਾਹੀ ਯਤਨ ੁਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ,ਜਦ ਤਿੱ ਕ ਵਕ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਗਤਾ ਸਵਥਤੀ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਅਰਿੰ ਵਭਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਵਜਿੱ ਥੇ eC cadnin a ੁਰ ਵ ਿੱ ਚ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਰੋਗੀ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ,ਉੱਥੇ ਕੋਈ ੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਧਾਰਨ ਉਗਰਾਹੀ
ਕਾਰ ਾਈਆਂ( ਵਦ ਾਨੀ ਕਾਰ ਾਈਆਂ ,ਕੁਰਕੀ ਲਈ ਬੁਲਾ ੇ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਜਾਂ ਕਰੈਵਡਟ ਏਜਿੰ ਸੀਆਂ )ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵ ਚਾਰ ਅਧੀਨ ਵਕਸੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲੇ
ਨਿੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਵਕ ,ਵਜ ੇਂ ਵਕ )5( R2R-453-CaW 246 ਵ ਿੱ ਚ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ,ਰੋਗੀ ਜਾਂ ਵਜਿੰ ਮੇ ਾਰ ਵਧਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵ ਿੱ ਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਾਂ ਨਿੰ ਉਵਚਤ ਰਪ ਨਾਲ ਪਰਾ ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਅਸਫਲਤਾ eC cadnin a ਲਈ ਰੋਗੀ' ਤੇ ਵਨਰਦੇਵ ਤ ਉਗਰਾਹੀ ਯਤਨ ੁਰ ਕਰਨ
ਲਈ ਉਵਚਤ ਆਧਾਰ ਹੋ ੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ,ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇ ਾਂ ਲਈ ,ਕੋਈ ਰੋਗੀ ਜਾਂ ਵਜਿੰ ਮੇ ਾਰ ਵਧਰ ਉਦੋਂ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਾਂ ਉਵਚਤ
ਰਪ ਨਾਲ ਪਰਾ ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਅਸਫਲ ਹੋਈ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ,ਜਦੋਂ ਰੋਗੀ ਜਾਂ ਵਜਿੰ ਮੇ ਾਰ ਵਧਰ ਸਮਿੱ ਗਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ W5 ਕਾਰਜ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਅਰਜੀ ਸਮਿੱ ਗਰੀਆਂ ਪੇ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕੋਈ ੀ ਉਗਰਾਹੀ ਯਤਨ ਰੋਕ ਵਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ,ਜੇਕਰ ਰੋਗੀ ਜਾਂ ਵਜਿੰ ਮੇ ਾਰ ਵਧਰ ਅਰਜੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵ ਿੱ ਚ ਮੁੜ ਾਮਲ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ।
eC cadnin aਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾ ੇਜਾਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ W4 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾ ੇਜਾਂ ਵ ਿੱ ਚ
ਗੁਪਤ ਆਰਵਥਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਵਹਦਾਇਤਾਂ' ਤੇ ਸਚੀਬਿੱ ਧ ਆਈਟਮਾਂ ਾਮਲ ਹਨ।
2

ਪੇ ੈਂਟ ਪਰਟ
ੋ ੈਕ ਨ ਅਤੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕੇਅਰ ਐਕਟ )cAsna s ctnsaisnn A d attntdA,aa WAta ais( ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ,ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ,ਜੋ )i()3(5RW ਸਿੰ ਸਥਾ ਾਂ ਦੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਗੈਰ
ਲਾਭ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਹਨ( ਨੌਿਿਵੈਸਟ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਅਤੇ ਵੈਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਿ ਸਮੇਤ ,)ਲਈ ਇਸ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਤਰ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਨਿੰ
ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਾਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਵਚਵਕਤਸਾ ਰਪ ਨਾਲ ਲਾਜਮੀ ਹੋਰ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਫੀਸ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿੰ ਇਿੰ ਨਾ ਸੀਵਮਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ,ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ
'ਤੇ ਵਬਲ ਬਣਾਈ ਰਕਮ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਨਾ ਹੋ ੇ ,ਵਜਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇਖਭਾਲ ਨਿੰ ਾਮਲ ਕਰਨ ਾਲਾ ਬੀਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ“ ਕੁਿੱ ਲ ਫੀਸ ”ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।e W 26
)t()5()a(5RW§ਅਤੇ )E( ਦੇਖੋ । ਨੌਰਥ ੈਸਟ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ੈਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਉਹਨਾਂ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪਰੀ ਫੀਸ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਇਸ ਰਤ ਨਿੰ ਪਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ,ਜੋ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ
ਅਧੀਨ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਨੌਰਥ ੈਸਟ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ੈਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਗੈਰ ਲਾਭ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਏਜਿੰ ਸੀਆਂ ਨਿੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧ ਵ ਿੱ ਚ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ,ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਬਿੰ ਧਤ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਘਿੱ ਟ ਆਮਦਨ ਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਹਤ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧੀ ਲੋ ੜਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ,ਨੌਰਥ ੈਸਟ ਹਸਪਤਾਲ
ਅਤੇ ੈਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਪ ਟ ਭਾ ਾ ਸਾਰ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹਨ ,ਜੋ ਲਾਗ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੇ ਾ ਖੇਤਰ ਵ ਿੱ ਚ %5 ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਅਬਾਦੀ ਜਾਂ W,RRR ਵ ਅਕਤੀਆਂ ,ਜੋ ੀ ਘਿੱ ਟ ਹੋ ੇ ,
ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਾਲੀਆਂ ਭਾ ਾ ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਨੌਰਥ ੈਸਟ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ੈਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ,ਇਸਦਾ ਸਪ ਟ ਭਾ ਾ ਸਾਰ ਅਤੇ ਅਰਜੀ
ਆਪਣੀਆਂ ੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ,ਮਿੰ ਗ ਕਰਨ' ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁਫਤ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨਗੇ ,ਵਜਿੱ ਥੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਵਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤੇ ਪਤੇ' ਤੇ e ਡਾਕ ਰਾਹੀਂNntsilass :
644R-66p )2R6( ;ip5W-instnsAa cAsna s yn A inAa atMnias, WR33R catndnA aMa N , gnsa 26R, aAssaa, Ca ipW33ਜਾਂ( ;644R-364 )pCC( ਖੁਿੱ ਲਹਣ
ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੋਮ ਾਰ ਤੋਂ ਕਰ
ੁਿੱ
ਾਰ ,ਸ ੇਰੇ p:RR ਤੋਂ ਾਮ )4:3R ਅਤੇ- s , 0a sn , Ca ipR55 tdaan ), 4RR ngsi 43lAaaaF cadniAa Wa sat yn A inAa Wng s
( ;35Cp-6iR)425( ;5RWRਖੁਿੱ ਲਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੋਮ ਾਰ ਤੋਂ ਕਰ
ੁਿੱ
ਾਰ ,ਸ ਰ
ੇ ੇ p:3R ਤੋਂ ਾਮ)5:RR ।
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B. ਸੂਿਨਾਵਾਂ
eC cadnin aਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਾਲੇ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਨਿੰ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵ ਅਕਤੀ ਦੀ ਪਰੀ ਕੀਤੀ ਅਰਜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾ ੇਜਾਂ ਨਿੰ
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ W4 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਵਚਤ ਕਰੇਗਾ। ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਾਸਤੇ ਮਨਜਰੀਆਂ ,ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾਮਨਜਰੀਆਂ ਵਲਖਤ ਵ ਿੱ ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵ ਿੱ ਚ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਮੁੜ ਵ ਚਾਰ ਲਈ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ
eC cadnin aਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਿੰ ਨਾਮਨਜਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ,ਤਾਂ eC cadnin a ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਾਲੇ ਵ ਅਕਤੀ ਨਿੰ ਨਾਮਨਜਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ
ਦਿੱ ਸੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਨਾਮਨਜਰੀ ਕੀਤਾ ਰੋਗੀ/ਜਾਮਨ ਨਾਮਨਜਰੀ ਦੀ ਸਚਨਾ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 3R ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ eC cadnin a ਨਿੰ ਾਧ ਦਸਤਾ ੇਜ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੀਫ ਫਾਈਨੈਂ ੀਅਲ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਵਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਵ ਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਵਖਆ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮੀਵਖਆ ਵ ਿੱ ਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਨਾਮਨਜਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ,ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਨਿੰ ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਗੀ/ਜਾਮਨ ਅਤੇ ਵਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਫ ਹੈਲਥ atAtsla s nt (
)iaAasiਨਿੰ ਵਲਖਤ ਸਚਨਾ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ।
C. ਕਿਕਾਿਡਾਂ ਦਾ ਦਸਤਵੇਜੀਕਿਨ
ਅਰਜੀ ਨਾਲ ਸਬਿੰ ਧਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰਿੱ ਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਸਤਾ ੇਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ,ਜੋ ਅਰਜੀ ਵ ਿੱ ਚ ਸਵਹਯੋਗ ਵਦਿੰ ਦੇ ਹਨ ,ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਅਰਜੀ ਨਾਲ ਰਿੱ ਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱ ਤ ਸਾਲਾਂ ਤਿੱ ਕ ਸਾਂਭੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਕਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ੇਸ਼ਾਵਿ
ਹਿੇਕ en cUd M WU ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ੇਸ਼ਾਵਿਾਂ ਦੀ ਸੂਿੀ ਸਾਂਭਦਾ ਹੈ ,ਕਜਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਨਿੱਜੀ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸੂਿੀਆਂ ਲਈ ਕਨਿੱਜੀ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਨੂੰ ਸੰ ਪ੍ਿਕ ਕਿੋ ਜਾਂ
' sssntsiUd M WUnani// W WM c UU Uu WMUਤੇ ਜਾਓ:





ਹਾਿਬਿਕਵਊ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਿ
ਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਿ
ਨੌਿਿਵੈਸਟ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਐਡ
enਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਿ
ਵੈਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਿ

ਆਪ੍ਸੀ ਸੰ ਦਿਭ

•

•
•

•
•
•
•

ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਸਿੰ ਦਰਭ ਨਾਲ ਾਵ ਿੰ ਗਟਨ ਐਡਵਮਨੀਸਟਰੇਵਟ ਕੋਡ ,)CAsin )sn adln nsstAsnMa Wnda( ਚੈਪਟਰ ,453-246
“ਹਸਪਤਾਲ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ:”
n ਗਰੀਬ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ R2R-453-CaW 246 ਯਨੀਫੌਰਮ ਪਰਵਕਵਰਆ ਾਂ
n ਗਰੀਬ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ R3R-453-CaW 246 ਡੇਟਾ ਰਤਾਂ
n ਗਰੀਬ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ R4R-453-CaW 246 ਯਨੀਫੌਰਮ ਮਾਪਦਿੰ ਡ
0WC CR WCR R6Rਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ — ਰਵਜਤ ਅਤੇ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਵਭਆਸ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ
)e W §5RW)t()5()a 26ਅਤੇ)E(
NCiਵਬਵਲਿੰਗ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਨੀਤੀ
lcWਵਬਵਲਿੰਗ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਨੀਤੀ
eCcW ਅਤੇ icW ਵਬਵਲਿੰਗ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਨੀਤੀ

( eC cadnin a cnaniF Ngl,atਯ ਡਬਵਲਊ ਮੈਡੀਵਸਨ ਪਾਲਸੀ ਨਿੰਬਰ“ – RRC-W1c )ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਐਕਵਟ ਲੇ ਬਰ
ਐਕਟ )Blat)a iF cadniAa rtaAsla s A d aisnMa mA,nt ais, Bcrama( ਨਿੰ ਲਾਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਨੁਪਾਲਣ”

ਅਟੈਿਮੈਂਟਾਂ:
ਅਟੈਚਮੈਂਟ :W ਵ ਿੱ ਤੀ ਸ ਹਾ ਇ ਤਾ ਅ ਰ ਜੀ ਅ ਤੇ ਫਾ ਰ ਮ - ਗੁਪਤ
ਸਮੀਕਖਆ/ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ ਤਾਿੀਖਾਂ2RWp/W/WR ,2RWC/2/WR ,2RW6/Wp/4 ,2RW6/23/3 ,2RW5/2/3 :
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