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ਐਲ ਐਚ ਐਮ ਸੀ ਵਿਿੱਤੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਨੀਤੀ
ਲਈ ਲ਼ਾਗੂ

ਇਹ ਿੀਤੀ ਲਾਹੇ ਕਲੀਨਿਕ ਹਸਪਤਾਲ, ਾਿਾ, ਡੀ / ਬੀ / ਏ ਲਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ
ਸੈਂਟਿ ਅਤੇ ਲਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਿ, ਪੀਬੋਡੀ (“ਐਲਐਚਐਮਸੀ,” “ਹਸਪਤਾਲ”) ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲਾਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਿਾਲ ਸਬੰਿਤ ਨਕਸੇ ੀ ਸੰਸਥ੍ਾ ਿਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ( ਨਜ ੇਂ ਨਕ ਨ ਭਾਗ ਦੇ
ਿਜਾਿਾ ਨ ਭਾਗ 501 (ਆਿ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਾਂ ਨ ਚ ਪਨਿਭਾਨਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੁਆਿਾ ਜਾਾਂ ਇਸ ਿਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਦਾਤਾ ( ਇਸ ਪਾਨਲਸੀ ਦੇ ਤਨਹਤ ਆਉਣ
ਾਲੇ ਪਰਦਾਤਾ ਾਾਂ ਦੀ ਪੂਿੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਅੰਨਤਕਾ ਪੰਜ (5) ਦੇਿੋ )।

ਹਿ਼ਾਲੇ

ਈ ਐਮ ਟੀ ਏ ਐਲ ਏ: ਨ ਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦਾ ਭੰਡਾਿ
ਕਰੈਨਡਟ ਅਤੇ ਸੰਗਰਨਹ ਿੀਤੀ
ਫੈਡਿਲ ਗਿੀਬੀ ਨਦਸ਼ਾ ਨਿਿਦੇਸ਼, ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਮਿੁਿੱ ਿੀ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਿਾਜ ਨ ਭਾਗ
ਆਈ ਆਿ ਐਸ ਿੋਨਟਸ 2015-46 ਅਤੇ 29 ਸੀ ਐਫ ਆਿ .1.501 (ਆਿ) - (4) - (6)
ਅੰਨਤਕਾ 1: ਚੈਿੀਟੀ ਕੇਅਿ ਲਈ ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਿਜੀ
ਅੰਨਤਕਾ 2: ਡਾਕਟਿੀ ਤੰਗੀ ਲਈ ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਿਜੀ
ਅੰਨਤਕਾ 3: ਆਮਦਿੀ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਦੇ ਅਿਾਿ ਤੇ ਛੂਟ ਚਾਿਟ
ਅੰਨਤਕਾ 4: ਆਮ ਤੌਿ 'ਤੇ ਨਬਿੱਲ ਿਾਸ਼ੀ (ਏ.ਜੀ.ਬੀ.)
ਅੰਨਤਕਾ 5: ਪਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਨ ਭਾਗ — ਕ ਿ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਬਿਾ ਕ ਿ ਤੋਂ
ਅੰਨਤਕਾ 6: ਦਸਤਾ ੇਜਾਾਂ ਲਈ ਜਿਤਕ ਪਹੁੰਚ

ਉਦੇਸ

ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਿੀਜਾਾਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ, ਨ ਨਦਆ, ਿੋਜ ਅਤੇ ਉਿੱਤਮ ਭਾਈਚਾਿੇ ਨ ਿੱਚ ਨਜਿ੍ਾਾਂ ਦੀ ਅਸੀ ਾਂ
ਸੇ ਾ ਕਿਦੇ ਹਾਾਂ ਨ ਿੱਚ ਨਸਹਤ ਦੀ ਨਬਹਤਿੀ ਦੁਆਿਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੂੰ ਿੱਿ ਕਿਿਾ ਹੈ।
ਐਲ ਐਚ ਐਮ ਸੀ ਉਹਿਾਾਂ ਮਿੀਜਾਾਂ ਿੂੰ ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਿ ਕਿਿ ਲਈ ਸਮਿਨਪਤ ਹੈ ਨਜਿ੍ਾਾਂ
ਿੂੰ ਨਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਦੀਆਾਂ ਜਿੂਿਤਾਾਂ ਹਿ ਅਤੇ ਉਹ ਬੀਮਾ ਿਨਹਤ, ਬੀਮਾਯੁ ਕਤ, ਸਿਕਾਿੀ
ਪਰੋਗਿਾਮ ਲਈ ਅਯੋਗ, ਜਾਾਂ ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਦੇਿਭਾਲ, ਅਿਜੈਂਟ ਕੇਅਿ, ਜਾਾਂ ਹੋਿ ਡਾਕਟਿੀ ਤੌਿ 'ਤੇ
ਜਿੂਿੀ ਦੇਿਭਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨ ਅਕਤੀਗਤ ਨ ਿੱਤੀ ਸਨਥ੍ਤੀ ਦੇ ਅਿਾਿ ਤੇ ਅਦਾ ਕਿਿ ਦੇ
ਅਯੋਗ ਹਿ। ਇਸ ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸੇ ਾ ਿੇਤਿ ਲਈ ਲਾਗੂ ਸੰਘੀ ਅਤੇ
ਿਾਜ ਕਾਿੂੰ ਿਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਿਾ ਹੈ। ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਮਿੀਜਾਾਂ ਿੂੰ ਯੋਗਤਾ ਪੂਿੀ ਕਿਿ
ਾਲੇ ਐਿੱਲ.ਐਿੱਚ.ਐਿੱਮ.ਸੀ. ਪਰਦਾਤਾ ਾਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਾਲੀ ਦੇਿਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ੇਗੀ। ਮਿੀਜ ਇਿੱਕ
ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਨਦਰੜ ਹਿ (ਐਡੀਸਿ
ਨਗਲਬਿਟ ਹਸਪਤਾਲ ਸਮੇਤ; ਅੰਿਾ ਜੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ; ਬੇਿੀਜ ਹਸਪਤਾਲ; ਬੈਥ੍ ਇਜਿਾਈਲ
ਨਡਕੋਿੈਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਿ; ਬੈਥ੍ ਇਜਿਾਈਲ ਨਡਕੋਿੈਸ ਹਸਪਤਾਲ – ਨਮਲਟਿ; ਬੈਥ੍
ਇਜਿਾਈਲ ਡੈ ਕੋਿੈਸ ਹਸਪਤਾਲ - ਿੀਡਹੈਮ; ਬੈਥ੍ ਇਜਿਾਈਲ ਨਡਕੋਿੈਸ ਹਸਪਤਾਲ–
ਪਲਾਈਮਾਥ੍; ਬੇ ਿਲੀ ਹਸਪਤਾਲ; ਲਾਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਿ, ਬਿਨਲੰ ਗਟਿ;
ਲਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਿ, ਪੀਬੋਡੀ; ਮਾਾਂਓਟ ਅਬਿਿ ਹਸਪਤਾਲ;
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ਿ ਾਾਂ ਇੰਗਲੈਂ ਡ ਬੈਪਨਟਸਟ ਹਸਪਤਾਲ; ਅਤੇ ਨ ਿਚੇਸਟਿ ਹਸਪਤਾਲ) ਿੂੰ ਯੋਗਤਾ ਅ ਿੀ ਦੇ
ਦੌਿਾਿ ਐਲਐਚਐਮਸੀ ਤੋਂ ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦੁਬਾਿਾ ਅਿਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿੂਿਤ ਿਹੀ ਾਂ
ਹੋਏਗੀ।
ਇਸ ਿੀਤੀ ਤਨਹਤ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀ ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਸ ਉਮੀਦ ਿਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਨਕ ਮਿੀਜ
ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਨਬਿੈ ਕਿਿ ਦੀ ਪਰਨਕਨਿਆ ਅਤੇ ਜਿਤਕ ਲਾਭ ਜਾਾਂ ਕ ਿੇਜ ਪਰੋਗਿਾਮਾਾਂ ਨ ਿੱਚ ਸਨਹਯੋਗ
ਕਿਿਗੇ ਜੋ ਦੇਿਭਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਿੂੰ ਪੂਿਾ ਕਿਿ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਾਂ ਯੋਗਤਾ ਨਿਿਿਾਿਤ ਕਿਦੇ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਮਿੀਜ ਦੀ ਉਮਿ, ਨਲੰ ਗ, ਜਾਤ, ਿਿਮ, ਿਿਮ,
ਅਪੰਗਤਾ, ਨਜਿਸੀ ਿੁਝਾਿ, ਨਲੰ ਗ ਪਛਾਣ, ਿਾਸ਼ਟਿੀ ਮੂਲ ਜਾਾਂ ਆ ਾਸ ਸਨਥ੍ਤੀ ਦੇ ਅਿਾਿ ਤੇ
ਨ ਤਕਿਾ ਿਹੀ ਾਂ ਕਿਾਾਂਗ।ੇ
ਪਵਿਭ਼ਾਸ਼ਾ

ਹੇਠ ਨਲਿੀਆਾਂ ਪਨਿਭਾਸ਼ਾ ਾਾਂ ਇਸ ਿੀਤੀ ਦੇ ਸਾਿੇ ਭਾਗਾਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹਿ।
ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਿੌਿ ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦਾ ਿਗੀਕਿਣ ਹੇਠ ਨਲਿੀਆਾਂ ਆਮ ਪਨਿਭਾਸ਼ਾ ਾਾਂ ਦੇ
ਿਾਲ-ਿਾਲ ਇਲਾਜ ਕਿਿ ਾਲੇ ਕਲੀਿੀਅਿ ਦੇ ਡਾਕਟਿੀ ਨਦਰੜਤਾ 'ਤੇ ਅਿਾਿਤ ਹੈ. ਹੇਠਾਾਂ ਨਦਿੱਤੀ
ਗਈ ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਦੇਿਭਾਲ ਅਤੇ ਅਿਜੈਂਟ ਕੇਅਿ ਦੀਆਾਂ ਪਨਿਭਾਸ਼ਾ ਾਾਂ ਦੀ ਿਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ
ਦੁਆਿਾ ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਿਾਮ ਅਿੀਿ, ਆਨਗਆਯੋਗ ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਜਿੂਿੀ ਮਾੜੇ ਕਿਜੇ
ਦੀ ਕ ਿੇਜ ਨਿਿਿਾਿਤ ਕਿਿ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਜਸ ਨ ਚ ਨਸਹਤ ਸੁਿਿੱਨਿਆ
ਜਾਲ ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਿ 'ਤੇ ਵ ਿੱਲ ਿ਼ਾਸੀ (ਏ.ਜੀ. ੀ.): ਏਜੀਬੀ ਿੂੰ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਦੇਿਭਾਲ, ਅਿਜੈਂਟ ਕੇਅਿ, ਜਾਾਂ
ਉਹਿਾਾਂ ਨ ਅਕਤੀਆਾਂ ਲਈ ਹੋਿ ਡਾਕਟਿੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਜਿੂਿੀ ਦੇਿਭਾਲ ਲਈ ਆਮ ਤੌਿ' ਤੇ
ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਿਕਮ ਜੋਂ ਪਨਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਨਜਿ੍ਾਾਂ ਕੋਲ ਅਨਜਹੀ ਦੇਿਭਾਲ ਦਾ
ਬੀਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਲ ਐਚ ਐਮ ਸੀ ਇਸਦੀ ਏ ਜੀ ਬੀ ਪਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨਿਿਿਾਿਤ ਕਿਿ ਲਈ 29
ਸੀਐਫਆਿ § 1.501 (ਆਿ) -5 (ਬੀ) (3) ਨ ਿੱਚ ਦਿਸਾਏ ਗਏ "ਲੁਿੱ ਕ-ਬੈਕ" ਨ ਿੀ ਦੀ ਿਤੋਂ
ਕਿਦਾ ਹੈ। ਏ.ਜੀ.ਬੀ ਪਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦਾ ਸੰਚਾਲਿ ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਦੇਿਭਾਲ, ਅਿਜੈਂਟ ਕੇਅਿ, ਅਤੇ ਹੋਿ
ਡਾਕਟਿੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਜਿੂਿੀ ਦੇਿਭਾਲ ਲਈ ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਦੇ ਸਾਿੇ ਦਾਅਨ ਆਾਂ ਦੀ ਿਕਮ ਿੂੰ
ੰਡ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਨਜਸ ਿੂੰ ਨਿਜੀ ਬੀਮਾਕਿਤਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕੇਅਿ ਫੀਸ-ਫਾਿ-ਸਿਨ ਸ ਦੁਆਿਾ
ਨਪਛਲੇ ਨ ਿੱਤੀ ਿ੍ੇ (ਅਕਤੂ ਬਿ) ਦੌਿਾਿ ਮਿਜੂਿ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸੀ (ਅਕਤੂ ਬਿ 1 - ਸਤੰਬਿ 30)
(ਦਾਅਨ ਆਾਂ ਲਈ ਸੰਬੰਨਿਤ ਕੁਿੱਲ ਚਾਿਜਜਜਸ ਦੇ ਜੋੜ ਦੁਆਿਾ)। ਏ.ਜੀ.ਬੀ ਨਫਿ ਮਿੀਜ ਿੂੰ
ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀ ਦੇਿਭਾਲ ਲਈ ਕੁਿੱਲ ਿਿਚੇ ਦੇ ਨ ਿੁਿੱਿ ਏ.ਜੀ.ਬੀ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਿੂੰ ਗੁ ਣਾ ਕਿਕੇ
ਨਿਿਿਾਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਲ ਐਚ ਐਮ ਸੀ ਨਸਿਫ ਇਕੋ ਏ.ਜੀ.ਬੀ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਿਤੋਂ ਕਿਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਿੱਿੋ ਿੱਿਿੀਆਾਂ ਨਕਸਮਾਾਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਲਈ ਇਕ ਿੱਿਿੇ ਦੀ ਗਣਿਾ ਿਹੀ ਾਂ ਕਿਦਾ। ਏ.ਜੀ.ਬੀ
ਦੀ ਪਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨਪਛਲੇ ਨ ਿੱਤੀ ਿ੍ੇ ਦੇ ਿਜਦੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 45 ੇਂ ਨਦਿ ਪਰਤੀ ਸਾਲਾਿਾ ਨਹਸਾਬ
ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਨ ਿੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 120 ੇਂ ਨਦਿ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ
ਿੀਤੀ ਤਨਹਤ ਇਕ ਨ ਅਕਤੀ ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੱਕੇ ਇਿਾਦੇ ਦੇ ਬਾਅਦ,
ਅਨਜਹੇ ਨ ਅਕਤੀ ਿੂੰ ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਦੇਿਭਾਲ, ਅਿਜੈਂਟ ਕੇਅਿ, ਜਾਾਂ ਹੋਿ ਡਾਕਟਿੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਜਿੂਿੀ
ਦੇਿਭਾਲ ਲਈ ਏ ਜੀ ਬੀ ਤੋਂ ਿੱਿ ਿਹੀ ਾਂ ਨਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਿੇਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ, ਅੰਨਤਕਾ ਚਾਿ

ਲਾਹੇ ਕਲੀਨਿਕ ਹਸਪਤਾਲ, ਇੰਕ. ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿੀਤੀ
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(4) ਦੇਿ।ੋ
ਅਿਜੀ ਦੀ ਵਮਆਦ: ਉਹ ਅਿਸਾ ਨਜਸ ਨ ਿੱਚ ਅਿਜੀਆਾਂ ਿੂੰ ਸ ੀਕਾਨਿਆ ਜਾ ੇਗਾ ਅਤੇ ਨ ਿੱਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਾਿ ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਅਿਜੀ ਦੀ ਨਮਆਦ ਉਸ ਤਾਿੀਿ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ
ਨਡਸਚਾਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਨਹਲਾਾਂ ਨਬਨਲੰ ਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤਿੀਕ ਤੋਂ
240 ੇ ਨਦਿ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਤੀ: ਹੇਠ ਨਦਿੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ:
 ਬਚਤ ਿਾਤੇ
 ਚੈਿੱਨਕੰਗ ਿਾਤੇ
 ਨਸਹਤ ਬਚਤ ਿਾਤੇ (ਐਚ ਐਸ ਏ) *
 ਨਸਹਤ ਮੁਆ ਜੇ ਦੇ ਪਰਬੰਿ (ਐਚ ਆਿ ਏ) *
 ਲਚਕਦਾਿ ਿਿਚ ਿਾਤੇ (ਐਫ ਐਸ ਏ) *
*ਜੇ ਨਕਸੇ ਮਿੀਜ / ਗਾਿੰਟਿ ਕੋਲ ਐਚ ਐਸ ਏ, ਐਚ ਆਿ ਏ, ਐਫ ਐਸ ਏ ਜਾਾਂ ਸਮਾਿ ਫੰਡ
ਪਨਿ ਾਿਕ ਡਾਕਟਿੀ ਿਿਨਚਆਾਂ ਲਈ ਨਿਿਿਾਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਅਨਜਹੀ ਨ ਅਕਤੀ ਇਸ
ਪਾਨਲਸੀ ਦੇ ਅਿੀਿ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਿਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਨਜਹੀਆਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਾਂ ਿਤਮ
ਿਹੀ ਾਂ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ।
ਦ਼ਾਨ ਦੇਖਭ਼ਾਲ: ਐਿੱਫ ਪੀ ਐਲ ਦੇ 400% ਜਾਾਂ ਇਸਤੋਂ ਘਿੱਟ ਸਾਲਾਿਾ ਪਨਿ ਾਿਕ ਆਮਦਿੀ ਾਲੇ
ਮਿੀਜ, ਜਾਾਂ ਉਹਿਾਾਂ ਦੇ ਗਿੰਟਿ, ਜੋ ਇਸ ਪਾਨਲਸੀ ਨ ਿੱਚ ਨਿਿਿਾਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਿ ਯੋਗਤਾ
ਮਾਪਦੰਡਾਾਂ ਿੂੰ ਪੂਿਾ ਕਿਦੇ ਹਿ, ਐਲ ਐਚ ਐਮ ਸੀ ਦੁਆਿਾ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀ ਯੋਗ ਡਾਕਟਿੀ ਸੇ ਾ ਾਾਂ
ਲਈ ਮਿੀਜ ਨਜੰਮੇ ਾਿ ਸੰਤੁਲਿ ਦਾ 100% ਛੋਟ ਪਰਾਪਤ ਕਿਿਗੇ।
ਚੋਣਿੀ ੀਂ ਸੇਿ਼ਾ: ਇਿੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਸੇ ਾ ਜੋ ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਕੇਅਿ, ਅਿਜੈਂਟ ਕੇਅਿ, ਜਾਾਂ ਹੋਿ
ਡਾਕਟਿੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਜਿੂਿੀ ਦੇਿਭਾਲ (ਨਜ ੇਂ ਹੇਠਾਾਂ ਪਰਭਾਨਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ) ਦੇ ਯੋਗ ਿਹੀ ਾਂ ਹੈ।
ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭ਼ਾਲ: ਨਕਸੇ ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਨਥ੍ਤੀ ਦੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ, ਤਸ਼ਿੀਸ ਅਤੇ / ਜਾਾਂ
ਇਲਾਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਦਿੱਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਚੀਜਾਾਂ ਜਾਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ।
ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਵਿਤੀ: ਨਜ ੇਂ ਨਕ ਸਮਾਨਜਕ ਸੁਿਿੱਨਿਆ ਐਕਟ (42 ਯੂ .ਐਿੱਸ. ਸੀ. 1395
ਡੀ ਡੀ) ਦੀ ਿਾਿਾ 1867 ਨ ਚ ਪਨਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ “ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ
ਕੰਡੀਸ਼ਿ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਨਥ੍ਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ਚ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਿਤਾ ਦੇ
ਗੰਭੀਿ ਲਿੱ ਛਣਾਾਂ ਦੁਆਿਾ ਪਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਜ ੇਂ ਨਕ ਡਾਕਟਿੀ ਦੇਿਭਾਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਿਤੀਜੇ ਜੋਂ
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:
1. ਨ ਅਕਤੀ ਦੀ ਨਸਹਤ (ਜਾਾਂ, ਗਿਭ ਤੀ ਔਿਤ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਨ ਚ, ਔਿਤਾ ਜਾਾਂ ਉਸਦੇ
ਅਣਜੰਮੇ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਨਸਹਤ) ਿੂੰ ਗੰਭੀਿ ਿਤਿੇ ਨ ਚ ਪਾਉਣਾ;
2. ਸਿੀਿਕ ਕਾਿਜਾਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਿ ਕਮਜੋਿੀ;
3. ਨਕਸੇ ੀ ਸਿੀਿ ਦੇ ਅੰਗ ਜਾਾਂ ਨਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੰਭੀਿ ਿਪੁੰਸਕਤਾ; ਜਾਾਂ
4. ਗਿਭ ਤੀ ਔਿਤ ਦੇ ਸਨਤਕਾਿ ਦੇ ਿਾਲ ਨਜਸਿੂੰ ਸੁੰਗੜਾਅ ਹੋ ਨਿਹਾ ਹੈ:
ਲਾਹੇ ਕਲੀਨਿਕ ਹਸਪਤਾਲ, ਇੰਕ. ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿੀਤੀ
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a. ਸਪੁਿਦਗੀ ਲਈ ਨਕਸੇ ਹੋਿ ਹਸਪਤਾਲ ਨ ਿੱਚ ਸੁਿਿੱਨਿਅਤ ਟਰਾਾਂਸਫਿ ਿੂੰ ਪਰਭਾ ਤ
ਕਿਿ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਿੱਟ ਸਮਾਾਂ ਹੈ; ਅਤੇ
b. ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਔਿਤ ਜਾਾਂ ਅਣਜੰਮੇ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਨਸਹਤ ਜਾਾਂ ਸੁਿਿੱਨਿਆ ਲਈ ਿਤਿਾ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਵਿਿ਼ਾਿ: ਨਜ ੇਂ ਨਕ ਸੰਯੁਕਤ ਿਾਜ ਦੀ ਜਿਗਣਿਾ ਦਫਤਿ ਦੁਆਿਾ ਪਨਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ,
ਦੋ ਜਾਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਿੱਿ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਜੋ ਇਕਿੱਠੇ ਿਨਹੰਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਜੋ ਜਿਮ, ਨ ਆਹ ਜਾਾਂ ਗੋਦ ਲੈ ਣ
ਦੁਆਿਾ ਸੰਬੰਨਿਤ ਹਿ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਿੀਜ ਆਪਣੀ ਆਮਦਿੀ ਟੈਕਸ ਨਿਟਿਿ ਤੇ ਨਿਿਭਿ ਹੋਣ ਦਾ
ਦਾਅ ਾ ਕਿਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਅੰਦਿੂਿੀ ਮਾਲ ਸੇ ਾ ਨਿਯਮਾਾਂ ਦੇ ਅਿੁ ਸਾਿ, ਇਸ ਿੀਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ
ਨਿਿਿਾਿਤ ਕਿਿ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਹ ਇਿੱਕ ਨਿਿਭਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਵਿਿ਼ਾਿਕ ਆਮਦਨੀ: ਨਬਿੈਕਾਿ ਦੀ ਪਨਿ ਾਿਕ ਆਮਦਿੀ ਇਕੋ ਪਨਿ ਾਿ ਨ ਚ ਿਨਹੰਦੇ
ਪਨਿ ਾਿ ਦੇ ਸਾਿੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਿਾਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਆਮਦਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜਾ ਸੰਘੀ ਟੈਕਸ ਨਿਟਿਿ
ਨ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਿ ਦੇ ਮਿੀਜਾਾਂ ਲਈ, ਪਨਿ ਾਿਕ ਆਮਦਿੀ ਨ ਿੱਚ
ਮਾਨਪਆਾਂ, ਜਾਾਂ ਮਾਨਪਆਾਂ, ਅਤੇ / ਜਾਾਂ ਮਤਿੇਏ ਮਾਾਂ-ਨਪਓ, ਜਾਾਂ ਦੇਿਭਾਲ ਕਿਿ ਾਲੇ ਨਿਸ਼ਤੇਦਾਿ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਿ। ਫੈਡਿਲ ਗਿੀਬੀ ਗਾਈਡਲਾਈਿਜ ਦੀ ਗਣਿਾ ਕਿਦੇ ਸਮੇਂ ਪਨਿ ਾਿਕ
ਆਮਦਿ ਜਿਗਣਿਾ ਨਬਊਿੋ ਦੀ ਪਨਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਤੋਂ ਕਿਕੇ ਨਿਿਿਾਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ:
1. ਕਮਾਈ, ਬੇਿਜ
ੁ ਗਾਿੀ ਮੁਆ ਜਾ, ਕਿਮਚਾਿੀਆਾਂ ਦਾ ਮੁਆ ਜਾ, ਸਮਾਨਜਕ ਸੁਿਿੱਨਿਆ,
ਪੂਿਕ ਸੁਿਿੱਨਿਆ ਆਮਦਿੀ, ਜਿਤਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਬਜੁਿਗਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਅਦਾਇਗੀਆਾਂ, ਬਚੇ
ਹੋਏ ਲਾਭ, ਪੈਿਸ਼ਿ ਜਾਾਂ ਨਿਟਾਇਿਮੈਂਟ ਆਮਦਿੀ, ਨ ਆਜ, ਲਾਭਅੰਸ਼, ਨਕਿਾਏ,
ਿਾਇਲਟੀ, ਜਾਇਦਾਦ, ਟਿਿੱਸਟ, ਨ ਨਦਅਕ ਜੀਨਫਆਾਂ, ਗੁ ਜਾਿਾ ਭੰਡਾਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ।
ਅਤੇ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
2. ਿਾਿਕੈਸ਼ ਲਾਭ (ਨਜ ੇਂ ਫੂਡ ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਹਾਉਨਸੰਗ ਸਬਨਸਡੀਆਾਂ) ਿਹੀ ਾਂ ਨਗਣਦੇ
3. ਟੈਕਸ (ਕੁਲ) ਦੇ ਅਿਾਿ ਤੇ ਪਨਹਲਾਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ
4. ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਿੁ ਕਸਾਿ ਿੂੰ ਬਾਹਿ ਕਿੱਡਦਾ ਹੈ
ਸੰਘੀ ਗਿੀ ੀ ਦ਼ਾ ਪਿੱਧਿ: ਫੈਡਿਲ ਗਿੀਬੀ ਲੈ ਲ (ਐਿੱਫ ਪੀ ਐਲ) ਆਮਦਿੀ ਦੀ ਦਿ ਦੀ
ਿਤੋਂ ਕਿਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਨਿ ਾਿ ਦੇ ਆਕਾਿ ਅਤੇ ਿਚਿਾ ਅਿੁ ਸਾਿ ਿੱਿਿਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿਿਿਾਿਤ
ਕਿਿ ਲਈ ਨਕ ਸੰਯੁਕਤ ਿਾਜ ਨ ਚ ਗਿੀਬੀ ਨਕਸਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਿਾਜ ਦੇ ਕੋਡ ਦੇ ਨਸਿਲੇ ਿ 42
ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਿ 9902 ਦੇ ਉਪ-ਿਾਿਾ (2) ਦੇ ਅਨਿਕਾਿ ਅਿੀਿ, ਸੰਯੁਕਤ ਿਾਜ ਦੇ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਮਿੁਿੱ ਿੀ
ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਨ ਭਾਗ ਦੁਆਿਾ ਸੰਘੀ ਿਨਜਸਟਿ ਨ ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਿੂੰ ਅਪਡੇ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ
ਐਿੱਫ
ਪੀ
ਐਲ
ਦੇ
ਨਦਸ਼ਾ
ਨਿਿਦੇਸ਼ਾਾਂ
ਦਾ
ਹ ਾਲਾ
https://aspe.hhs.gov/poverty-%20guidelines 'ਤੇ ਨਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਿੱਤੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ: ਸਹਾਇਤਾ, ਚੈਨਿਟੀ ਕੇਅਿ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਾਲੇ , ਯੋਗ
ਮਿੀਜਾਾਂ ਿੂੰ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਕ ਆਿਨਥ੍ਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਅਿੁ ਭ ਕਿਿਗੇ, ਐਮਿਜੈਂਸੀ
ਦੇਿਭਾਲ, ਦੇਿਭਾਲ, ਜਾਾਂ ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਦੁਆਿਾ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਿ ਡਾਕਟਿੀ ਤੌਿ 'ਤੇ
ਜਿੂਿੀ ਦੇਿਭਾਲ ਲਈ ਨ ਿੱਤੀ ਨਜੰਮੇ ਾਿੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਿਾ ਪਾਉਣ ਲਈ।
ਗਿੰਟਿ: ਮਿੀਜ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਕੋਈ ਨ ਅਕਤੀ ਜੋ ਮਿੀਜ ਦੇ ਨਬਿੱਲ ਲਈ ਨਜੰਮੇ ਾਿ ਹੈ।
ਲਾਹੇ ਕਲੀਨਿਕ ਹਸਪਤਾਲ, ਇੰਕ. ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿੀਤੀ
ਅਗਸਤ 2020 ਨ ਚ ਸੋਨਿਆ ਨਗਆ

ਪੇਜ 6

ਕਿੱਲ ਖਿਚੇ: ਮਾਲੀਆ ਤੋਂ ਕਟੌਤੀ ਲਾਗੂ ਕਿਿ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਾਂ ਮਿੀਜਾਾਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੇ ਪਰਬੰਿ
ਲਈ ਪੂਿੀ ਸਥ੍ਾਨਪਤ ਿੇਟ 'ਤੇ ਕੁਲ ਿਿਚੇ।
ੇ ਿ: ਨਜ ੇਂ ਨਕ ਫੈਡਿਲ ਸਿਕਾਿ ਦੁਆਿਾ ਪਨਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਚ ਯੂ ਡੀ
ਘ
ਦੁਆਿਾ ਫੈਡਿਲ ਿਨਜਸਟਿ ਨ ਿੱਚ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ: “ਇਿੱਕ ਨ ਅਕਤੀ ਜਾਾਂ ਪਨਿ ਾਿ ਨਜਸ
ਕੋਲ ਇਿੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ, ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਿਾਤ ਦੀ ਨਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾ ਨ ਅਕਤੀ ਜਾਾਂ
ਪਨਿ ਾਿ ਦਾ ਇਿੱਕ ਿਾਤ ਦਾ ਪਰਾਇਮਿੀ ਨਿ ਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਿੱਕ ਜਿਤਕ ਜਾਾਂ ਨਿਜੀ ਜਗ੍ਾ ਹੈ ਜੋ
ਮਿੁਿੱ ਿੀ ਨਿ ਾਸ ਲਈ ਿਹੀ ਾਂ ਹੈ ਜਾਾਂ ਜਿਤਕ ਜਾਾਂ ਨਿਜੀ ਤੌਿ ਤੇ ਚਿੱਲਣ ਾਲੀ ਸ਼ਿਿ ਨ ਿੱਚ ਿਨਹ ਨਿਹਾ
ਹੈ ਨਜਸਦਾ ਪਰਬੰਿਿ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ ਅਸਥ੍ਾਈ ਿਨਹਣ ਦੇ ਪਰਬੰਿ। ਇਸ ਸ਼ਰੇਣੀ ਨ ਿੱਚ ਉਹ ਨ ਅਕਤੀ
ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ ਜੋ ਨਕਸੇ ਸੰਸਥ੍ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਿ ਆ ਿਹੇ ਹਿ ਨਜਿੱਥ੍ੇ ਉਹ 90 ਨਦਿਾਾਂ ਜਾਾਂ ਇਸਤੋਂ ਘਿੱਟ ਸਮੇਂ
ਲਈ ਨਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਨਕਸੇ ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਪਿਾਹ ਨ ਿੱਚ ਿਨਹ ਨਗਆ ਸੀ ਜਾਾਂ ਸੰਸਥ੍ਾ ਨ ਿੱਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ
ਪਨਹਲਾਾਂ ਮਿੁਿੱ ਿੀ ਨਿ ਾਸ ਲਈ ਜਗ੍ਾ ਿਹੀ ਾਂ ਸੀ। ”
ਇਨ-ਨੈਿੱਟਿਿਕ: ਐਲ ਐਚ ਐਮ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਨਹਯੋਗੀ ਨਮਿੱਤਿਤਾ ਦੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਿੀ ਿਾਲ
ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਾਂ ਦਿਾਾਂ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਇਕਿਾਿਿਾਮਾ ਕਿਦੇ ਹਿ.
ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ: ਯੋਗ ਮਿੀਜਾਾਂ ਲਈ ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਨਜਿ੍ਾਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ
ਨਬਿੱਲ ਉਿ੍ਾਾਂ ਦੀ ਪਨਿ ਾਿਕ ਆਮਦਿੀ ਦੇ 25% ਤੋਂ ਿੱਿ ਜਾਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਿਾਬਿ ਹੁੰਦੇ ਹਿ.
ਡ਼ਾਕਟਿੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਜਿੂਿੀ ਦੇਖਭ਼ਾਲ: ਡਾਕਟਿੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਜਿੂਿੀ ਚੀਜਾਾਂ ਜਾਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ, ਨਜ ੇਂ ਨਕ
ਮੁਆਇਿਾ, ਤਸ਼ਿੀਸ, ਅਤੇ / ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਸਿੱਟ ਜਾਾਂ ਨਬਮਾਿੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮੁਆਇਿੇ , ਤਸ਼ਿੀਸ ਅਤੇ /
ਜਾਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਮਿੀਜਾਾਂ ਜਾਾਂ ਬਾਹਿੀ ਮਿੀਜਾਾਂ ਦੀ ਨਸਹਤ
ਸੰਭਾਲ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਕਲੀਨਿਕਲ ਮਾਪਦੰਡਾਾਂ ਿੂੰ ਪੂਿਾ ਕਿਿ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਅਨਜਹੀਆਾਂ ਚੀਜਾਾਂ ਜਾਾਂ
ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਆਮ ਤੌਿ ਤੇ ਮੈਡੀਕੇਅਿ ਫੀਸ-ਫਾਿ-ਸਿਨ ਸ, ਪਰਾਈ ੇਟ ਹੈਲਥ੍ ਇੰਸ਼ੋਿੈਂਸ ਜਾਾਂ ਹੋਿ ਤੀਜੀ
ਨਿਿ ਬੀਮਾ ਦੁਆਿਾ ਕ ਿ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਿ।
ਮੈਡੀਕੇਅਿ ਫੀਸ-ਲਈ-ਸੇਿ਼ਾ: ਨਸਹਤ ਬੀਮਾ ਸਮਾਨਜਕ ਸੁਿਿੱਨਿਆ ਐਕਟ (42 USC
1395c-1395w-5) ਦੇ XVIII ਨਸਿਲੇ ਿ ਦੇ ਮੈਡੀਕੇਅਿ ਭਾਗ A ਅਤੇ ਭਾਗ B ਦੇ ਅਿੀਿ ਪੇਸ਼
ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ।
ਨੈਿੱਟਿਿਕ ਤੋਂ ਼ਾਹਿ: ਐਲ ਐਚ ਐਮ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਿਾਲ ਸੰਬਿ
ੰ ਤ ਮਿੀਜਾਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਿੀ
ਿਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਾਂ ਦਿਾਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਇਕਿਾਿਿਾਮਾ ਿਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਿ'
ਤੇ ਮਿੀਜ ਦੀ ਨਜੰਮੇ ਾਿੀ ਿੇਿੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਭਗਤ਼ਾਨ ਯੋਜਨ਼ਾ: ਇਿੱਕ ਭੁਗਤਾਿ ਯੋਜਿਾ ਨਜਸ ਨ ਿੱਚ ਜਾਾਂ ਤਾਾਂ ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ, ਜਾਾਂ ਇਿੱਕ ਤੀਜੀ
ਨਿਿ ਨ ਕਿੇਤਾ ਜੋ ਐਲਐਚਐਮਸੀ ਦੀ ਿੁ ਮਾਇੰਦਗੀ ਕਿਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਨਬਕ ਫੀਸਾਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਿ
ਮਿੀਜ / ਗਿੰਟਿ ਦੁਆਿਾ ਸਨਹਮਤ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਿ ਯੋਜਿਾ ਮਿੀਜ ਦੇ ਨ ਿੱਤੀ ਹਾਲਤਾਾਂ, ਬਕਾਇਆ
ਿਕਮ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ੀ ਪੁਿਾਣੇ ਭੁਗਤਾਿ ਿੂੰ ਨਿਆਿ ਨ ਿੱਚ ਿਿੱਿੇਗੀ।
ਅਨਮ਼ਾਨ ਯੋਗਤ਼ਾ: ਕੁਝ ਸਨਥ੍ਤੀਆਾਂ ਨ ਿੱਚ, ਬੀਮਾ ਿਨਹਤ ਮਿੀਜਾਾਂ ਿੂੰ ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ
ਲਾਹੇ ਕਲੀਨਿਕ ਹਸਪਤਾਲ, ਇੰਕ. ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿੀਤੀ
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ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਿਾਾਂ ਦੇ ਹੋਿ ਸਾਿਿਾਾਂ ਅਿੁ ਸਾਿ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਪਰੋਗਿਾਮਾਾਂ ਜਾਾਂ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦੇ
ਹੋਿ ਸਿੋਤਾਾਂ ਨ ਿੱਚ ਦਾਿਲੇ ਦੇ ਅਿਾਿ ਤੇ, ਜੋ ਮਿੀਜ ਦੁਆਿਾ ਨਸਿੱਿੇ ਤੌਿ ਤੇ ਮੁਹਿੱਈਆ ਿਹੀ ਾਂ ਕੀਤੇ
ਜਾਾਂਦੇ, ਨ ਿੱਤੀ ਜਿੂਿਤ ਦਾ ਨ ਅਕਤੀਗਤ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਿਿ ਲਈ.
ਪਰ਼ਾਈਿੇਟ ਵਸਹਤ ੀਮ਼ਾ ਕਿਨ ਿ਼ਾਲ਼ਾ: ਕੋਈ ੀ ਸੰਸਥ੍ਾ ਜੋ ਇਕਾਈ ਦੀ ਇਕਾਈ ਿਹੀ ਾਂ ਹੈ ਜੋ
ਨਸਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਿਦੀ ਹੈ, ਨਜਸ ਨ ਚ ਗੈਿ ਸਿਕਾਿੀ ਸੰਸਥ੍ਾ ਾਾਂ ੀ ਹਿ ਜੋ ਮੈਡੀਕੇਅਿ
ਐਡ ਾਾਂਟੇਜ ਅਿੀਿ ਨਸਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਿਾ ਦਾ ਪਰਬੰਿਿ ਕਿਦੀਆਾਂ ਹਿ।
ਯੋਗਤ਼ਾ ਦੀ ਵਮਆਦ: ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਤ ਨਬਿੈਕਾਿਾਾਂ ਿੂੰ ਪਰ ਾਿਗੀ
ਦੀ ਨਮਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਿੀ
ਕਿਿ ਾਲੇ ਮਿੀਜ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਿ ਨਕ ਛੇ (6) ਮਹੀਿੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਨਮਆਦ ਦੇ
ਅੰਤ ਨ ਚ ਉਿ੍ਾਾਂ ਦੀ ਨ ਿੱਤੀ ਸਨਥ੍ਤੀ ਨ ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਿਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਹੋਿ ਛੇ (6)
ਮਹੀਨਿਆਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਿਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ੀਮ਼ਾ ਿਵਹਤ ਮਿੀਜ: ਇਿੱਕ ਪਰਾਈ ੇਟ ਹੈਲਥ੍ ਬੀਮਾਕਿਤਾ, ਇਿੱਕ ERISA ਬੀਮਾਕਿਤਾ, ਇਿੱਕ
ਫੈਡਿਲ ਹੈਲਥ੍ਕੇਅਿ ਪਰੋਗਿਾਮ (ਨਬਿਾਾਂ ਨਕਸੇ ਸੀਮਾ ਮੈਡੀਕੇਅਿ ਫੀਸ-ਫਾਿ-ਸਿਨ ਸ, ਮੈਡੀਕੇਡ,
ਐਸ.ਸੀ.ਐਚ.ਆਈ.ਪੀ, ਅਤੇ ਚਾਮਪਸ ਸਮੇਤ), ਕਿਮਚਾਿੀਆਾਂ ਦਾ ਮੁਆ ਜਾ, ਜਾਾਂ ਹੋਿ ਤੀਜੀ
ਨਿਿ ਦੁਆਿਾ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀ ਤੀਜੀ-ਨਿਿ ਦੀ ਕ ਿੇਜ ਾਲਾ ਇਿੱਕ ਮਿੀਜ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿੀਜ ਦੇ
ਨਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਦੇ ਿਿਨਚਆਾਂ ਿੂੰ ਪੂਿਾ ਕਿਿ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਹੈ।
ਅੰਡਿਸਿੋਿਡ ਮਿੀਜ: ਨਿਜੀ ਜਾਾਂ ਸਿਕਾਿੀ ਕ ਿੇਜ ਾਲਾ ਕੋਈ ੀ ਨ ਅਕਤੀ ਨਜਸ ਲਈ
ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਦੁਆਿਾ ਨਦਿੱਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਡਾਕਟਿੀ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਲਈ ਿਿਚੇ ਦੀ ਪੂਿੀ ਤਿ੍ਾਾਂ
ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਿਾ ਪੂਿੀ ਤਿ੍ਾਾਂ ਨ ਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗਾ।
ਵਖਆਲ: ਅਚਾਿਕ ਨਕਸੇ ਡਾਕਟਿੀ ਸਨਥ੍ਤੀ ਦੇ ਸ਼ੁਿੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਸੇ ਗੰਭੀਿ ਹਸਪਤਾਲ ਨ ਚ
ਡਾਕਟਿੀ ਤੌਿ ਤੇ ਜਿੂਿੀ ਦੇਿਭਾਲ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਿ ਾਈ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾ ੇਂ ਸਿੀਿਕ ਜਾਾਂ ਮਾਿਨਸਕ,
ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਿਤਾ (ਗੰਭੀਿ ਦਿਦ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਗੰਭੀਿ ਲਿੱ ਛਣਾਾਂ ਦੁਆਿਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੂੰ ਪਰਗਟ ਕਿਦੇ
ਹਿ ਨਜ ੇਂ ਨਕ ਇਕ ਸੂਝ ਾਿ ਲੇ ਪਿਸਿ ਨ ਸ਼ ਾਸ ਕਿੇਗਾ ਨਕ 24 ਦੇ ਅੰਦਿ ਡਾਕਟਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ
ਗੈਿਹਾਜਿੀ। ਘੰਨਟਆਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿੀਜ ਦੀ ਨਸਹਤ ਿੂੰ ਖ਼ਤਿੇ ਨ ਚ ਪਾਉਣਾ, ਸਿੀਿਕ ਕਾਿਜਾਾਂ ਨ ਚ
ਕਮਜੋਿੀ, ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਸਿੀਿਕ ਅੰਗ ਜਾਾਂ ਅੰਗ ਦੇ ਿਪੁੰਸਕਣ ਦੇ ਿਤੀਜੇ ਜੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ।
ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ
ਤੋਂ ਵਿਿੱਤੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ
ਲਈ ਯੋਗਤ਼ਾ

ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਡਾਕਟਿੀ ਤੌਿ ਤੇ ਉਨਚਤ ਅਤੇ ਮਿਜੂਿਸ਼ੁਦਾ ਮੈਡੀਕਲ
ਅਨਭਆਸ ਮਾਪਦੰਡਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਿ ਹੋਣੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਿ, ਅਤੇ ਇਸ ਨ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ:
1. ਉਿੱਪਿ ਦਿੱਸੇ ਅਿੁ ਸਾਿ ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਦੇਿਭਾਲ ਲਈ ਿੈਿੱਟ ਿਕ ਨ ਚ
ਿੱ ਅਤੇ ਿੈਿੱਟ ਿਕ ਤੋਂ
ਬਾਹਿ ਸਹੂਲਤ ਿਿਚਾ।
2. ਉਿੱਪਿ ਦਿੱਸੇ ਅਿੁ ਸਾਿ ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਦੇਿਭਾਲ ਲਈ ਿੈਿੱਟ ਿਕ ਨ ਚ
ਿੱ ਅਤੇ ਿੈਿੱਟ ਿਕ ਤੋਂ
ਬਾਹਿ ਪੇਸ਼ੇ ਿ ਫੀਸ ਨਜ ੇਂ ਨਕ ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਨਹਯੋਗੀ ਸੰਗਠਿਾਾਂ
ਦੁਆਿਾ ਿਤੇ ਗਏ ਪਰਦਾਤਾ ਾਾਂ ਦੁਆਿਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਜ ੇਂ ਨਕ ਅੰਨਤਕਾ ਪੰਜ (5)
ਨ ਿੱਚ ਸੂਚੀਬਿੱਿ ਹੈ।
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3. ਕੇਅਿ ਲਈ ਿੈਿੱਟ ਿਕ ਨ ਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਿਿਚਾ, ਨਜ ੇਂ ਉਿੱਪਿ ਦਿੱਨਸਆ ਨਗਆ ਹੈ।
4. ਉਪਿੋਕਤ ਪਨਿਭਾਨਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਅਿੁ ਸਾਿ ਮੈਡੀਕਲੀ ਜਿੂਿੀ ਦੇਿਭਾਲ ਲਈ ਿੈਿੱਟ ਿਕ
ਨ ਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਿਿਚਾ।
5. ਕੇਐਚ ਅਤੇ ਡਾਕਟਿੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਜਿੂਿੀ ਦੇਿਭਾਲ ਲਈ ਇਿ-ਿੈਿੱਟ ਿਕ ਪੇਸ਼ੇ ਿ ਫੀਸ,
ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਨਹਯੋਗੀ ਸੰਗਠਿ ਦੁਆਿਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪਰਦਾਤਾ ਾਾਂ
ਦੁਆਿਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਜ ੇਂ ਨਕ ਅੰਨਤਕਾ ਪੰਜ (5) ਨ ਿੱਚ ਸੂਚੀਬਿੱਿ ਹੈ।
ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾੀਂ ਜੋ ਐਲ.
ਐਚ. ਐਮ. ਸੀ. ਤੋਂ
ਵਿਿੱਤੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ
ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀ ੀਂ
ਹਨ

ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਿਾ ਹੋਣ ਾਲੀਆਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਨ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ:
1. ਚੋਣ ੇਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇ ਿ ਫੀਸਾਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਾਂ ਦਾ ਿਿਚਾ, ਨਜ ੇਂ ਉਿੱਪਿ ਦਿੱਨਸਆ
ਨਗਆ ਹੈ।
2. ਉਹਿਾਾਂ ਪਰੋ ਾਈਡਿਾਾਂ ਦੁਆਿਾ ਦੇਿਭਾਲ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇ ਿ ਫੀਸਾਾਂ ਜੋ ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿੀਤੀ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਹੀ ਾਂ ਕਿਦੇ (ਉਦਾਹਿਣ ਨਿਜੀ ਜਾਾਂ ਿਾਿ-ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਾਂ
ਨਚਨਕਤਸਕ ਪੇਸ਼ੇ ਿ, ਐਾਂਬੂਲੈਂਸ ਟਰਾਾਂਸਪੋਿਟ, ਆਨਦ।), ਨਜ ੇਂ ਨਕ ਅੰਨਤਕਾ ਪੰਜ ਨ ਿੱਚ
ਸੂਚੀਬਿੱਿ ਹੈ (5)। ਮਿੀਜਾਾਂ ਿੂੰ ਉਿ੍ਾਾਂ ਪਰਦਾਤਾ ਾਾਂ ਿਾਲ ਨਸਿੱਿਾ ਸੰਪਿਕ ਕਿਿ ਲਈ
ਉਤਸ਼ਾਨਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ੇਿਣ ਲਈ ਨਕ ਕੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੇਸ਼
ਕਿਦੇ ਹਿ ਜਾਾਂ ਭੁਗਤਾਿ ਦੇ ਪਰਬੰਿ ਕਿਦੇ ਹਿ। ਇਸ ਿੀਤੀ ਦੇ ਅਿੀਿ ਿਹੀ ਾਂ ਆਉਣ
ਾਲੇ ਪਰਦਾਤਾ ਾਾਂ ਦੀ ਪੂਿੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਅੰਨਤਕਾ ਪੰਜ (5) ਦੇਿੋ
3. ਿੈਿੱਟ ਿਕ ਤੋਂ ਬਾਹਿ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਚਾਿਜ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਿ ਫੀਸ ਦੇਿਭਾਲ ਅਤੇ
ਡਾਕਟਿੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਜਿੂਿੀ ਦੇਿਭਾਲ ਜੋ ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਦੇਿਭਾਲ ਿਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਨਜ ੇਂ ਉਿੱਪਿ ਨਦਿੱਤੀ
ਹੈ।

ਉਪਲ ਧ
ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ

ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ. ਮਿੀਜਾਾਂ ਿੂੰ ਜਿਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਿਾਮਾਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਨ ਿੱਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਬਿੈ ਕਿਿ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਿਦਾ ਹੈ, ਨਜ ੇਂ ਨਕ ਿੇਿੇ ਨ ਸਤਾਿ
ਨ ਿੱਚ ਹੇਠਾਾਂ ਦਿੱਨਸਆ ਨਗਆ ਹੈ।
ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਮਿੀਜ ਦੀ ਬੀਮਾ ਸਨਥ੍ਤੀ ਿੂੰ ਇਿੱਕਠਾ ਕਿਿ ਲਈ ਨਮਹਿਤ ਿਾਲ ਕੋਨਸ਼ਸ਼
ਕਿੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਿ ਜਾਣਕਾਿੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੁਆਿਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਿ ਾਈ ਜਾਣ ਾਲੀ ਐਮਿਜੈਂਸੀ,
ਮਿੀਜਾਾਂ ਜਾਾਂ ਬਾਹਿੀ ਮਿੀਜਾਾਂ ਦੀ ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਲਈ ਕ ਿੇਜ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਿ ਲਈ।
ਸਾਿੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਨਕਸੇ ੀ ਸਤੂ ਜਾਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੀ ਸਪੁਿਦਗੀ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ
ਨਜਹੜੀ ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਦੇਿਭਾਲ ਜਾਾਂ ਦੇਿਭਾਲ ਦਾ ਗਠਿ ਿਹੀ ਾਂ ਕਿਦੀ। ਨਕਸੇ ੀ ਐਮ.ਟੀ.ਟੀ.ਏ.
ਪਿੱਿਿ ਦੀ ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਕੇਅਿ ਦੀ ਸਪੁਿਦਗੀ ਦੌਿਾਿ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਜਾਣਕਾਿੀ ਿੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਿਿ
ਦੇ ਨਕਸੇ ੀ ਯਤਿ ਨ ਚ ਦੇਿੀ ਕਿੇਗਾ, ਜੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਿੀ ਿੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਿਿ ਦੀ ਪਰਨਕਨਿਆ ਨ ਚ
ਡਾਕਟਿੀ ਜਾਾਂਚ ਜਾਾਂ ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਨਥ੍ਤੀ ਿੂੰ ਸਨਥ੍ਿ ਕਿਿ ਲਈ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ
ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਨ ਚ ਦੇਿੀ ਜਾਾਂ ਦਿਲਅੰਦਾਜੀ ਹੋ ੇਗੀ।
ਹਸਪਤਾਲ ਿੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਾਂਚ ਕਿਿ ਲਈ ਉਨਚਤ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਨਕ ਕੀ ਤੀਜੀ ਨਿਿ ਦਾ
ਬੀਮਾ ਜਾਾਂ ਹੋਿ ਸਿੋਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦੁਆਿਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਿ ਾਈਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਲਈ ਨਜੰਮੇ ਾਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ, ਪਿ ਇਸ ਿੂੰ ਸੀਮਤ ਿਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਮਿੀਜ ਿੂੰ ਲਾਗੂ
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ਕਿਿ ਦੀ ਕੋਈ ਿੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਦਾਅਨ ਆਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਸਮੇਤ: (1) ਮੋਟਿ ਾਹਿ ਜਾਾਂ
ਘਿ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਜੰਮੇ ਾਿੀ ਿੀਤੀ, (2) ਆਮ ਦੁਿਘਟਿਾ ਜਾਾਂ ਨ ਅਕਤੀਗਤ ਸਿੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ
ਿੀਤੀ, (3) ਕਾਨਮਆਾਂ ਦੇ ਮੁਆ ਜੇ ਦੇ ਪਰੋਗਿਾਮ, ਅਤੇ (4) ਨ ਨਦਆਿਥ੍ੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਾਂ, ਹੋਿਿਾਾਂ
ਦੇ ਿਾਲ। ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇਕ ਨਜੰਮੇ ਾਿ ਤੀਜੀ ਨਿਿ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਿ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਤੀਜੀ
ਨਿਿ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਿ ਸਿੋਤ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਿ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਇਿੱਕ ਪਰਾਈ ੇਟ ਬੀਮਾਕਿਤਾ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਿ
ਜਿਤਕ ਪਰੋਗਿਾਮ ਸਮੇਤ), ਹਸਪਤਾਲ ਲਾਗੂ ਪਰੋਗਿਾਮ ਿੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਨਿਪੋਿਟ ਦੇ ੇਗਾ ਅਤੇ
ਇਸ ਿੂੰ ਆਫਸੈਟ ਕਿੇਗਾ, ਜੇ ਨਕਸੇ ਪਰੋਗਿਾਮ ਦੇ ਦਾਅ ੇ ਦੀ ਪਰਨਕਨਿਆ ਦੀਆਾਂ ਜਿੂਿਤਾਾਂ ਦੇ
ਅਿੁ ਸਾਿ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਕਸੇ ੀ ਦਾਅ ੇ ਦੇ ਨ ਿੁਿੱਿ ਜੋ ਤੀਜੀ ਨਿਿ ਜਾਾਂ ਹੋਿ ਸਿੋਤ ਦੁਆਿਾ
ਭੁਗਤਾਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਾਜ ਦੇ ਸਿ ਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਿਾਮਾਾਂ ਲਈ ਨਜਿ੍ਾਾਂ ਿੇ ਅਸਲ
ਨ ਿੱਚ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਿੂੰ ਮਿੀਜਾਾਂ ਦੇ ਤੀਜੀ ਨਿਿ ਦੀਆਾਂ
ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੇ ਅਨਿਕਾਿ ਦੇ ਅਨਿਕਾਿ ਿੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਜਿੂਿਤ ਿਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਇਹਿਾਾਂ ਮਾਮਨਲਆਾਂ ਨ ਿੱਚ,
ਿੋਗੀ ਿੂੰ ਇਹ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਾਲਾ ਿਾਜ ਪਰੋਗਿਾਮ ਮਿੀਜ ਿੂੰ ਨਦਿੱਤੀਆਾਂ
ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੇ ਿਿਨਚਆਾਂ ਬਾਿੇ ਅਸਾਈਿਮੈਂਟ ਲੈ ਣ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਲਐਚਐਮਸੀ ਮੈਸੇਨਚਉਸੇਟਸ ਯੋਗਤਾ ਪੁਸ਼ਟੀਕਿਣ ਪਰਣਾਲੀ (ਈ ੀਐਸ) ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਿੇਗੀ ਤਾਾਂ
ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਨਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਨਕ ਿੋਗੀ ਘਿੱਟ ਆਮਦਿੀ ਾਲਾ ਮਿੀਜ ਿਹੀ ਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਲਥ੍
ਕੁਿੈਕਟਿ, ਬਿੱਨਚਆਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਿੀ ਸੁਿਿੱਨਿਆ ਦੁਆਿਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਪਰੀਮੀਅਮ ਸਹਾਇਤਾ
ਭੁਗਤਾਿ ਪਰੋਗਿਾਮ, ਮੈਸਹੈਲਥ੍ ਜਾਾਂ ਤਾਾਂ ਨਕਸੇ ਲਈ ਕ ਿੇਜ ਲਈ ਨਬਿੈ ਪਿੱਤਿ ਜਮ੍ਾ ਿਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ.
ਪਰੋਗਿਾਮ, ਜਾਾਂ ਹੈਲਥ੍ ਸੇਫਟੀ ਿੈਿੱਟ, ਮਾੜੇ ਕਿਜੇ ਦੇ ਕ ਿੇਜ ਲਈ ਹੈਲਥ੍ ਸੁਿਨਿੱ ਿਆ ਿੈਿੱਟ ਆਨਫਸ
ਿੂੰ ਦਾਅ ੇ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਿਿ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਾਂ।
ਜਨਤਕ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ
ਪਰੋਗਿ਼ਾਮ

ਬੀਮਾ ਿਨਹਤ ਮਿੀਜਾਾਂ ਜਾਾਂ ਕਮਜੋਿ ਮਿੀਜਾਾਂ ਲਈ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਨਜਹੇ ਮਿੀਜਾਾਂ ਿਾਲ ਜਿਤਕ
ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਿਾਮਾਾਂ ਲਈ ਅਿਜੀ ਦੇਣ ਨ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੇਗਾ ਜੋ ਉਿ੍ਾਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜਾਾਂ ਸਾਿੇ
ਅਦਾਇਗੀ ਹਸਪਤਾਲਾਾਂ ਦੇ ਨਬਿੱਲਾਾਂ ਿੂੰ ਕ ਿ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਬੀਮਾ ਿਨਹਤ ਮਿੀਜਾਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜੋਿ
ਮਿੀਜਾਾਂ ਿੂੰ ਉਪਲਬਿ ਅਤੇ ਨ ਕਲਪ ਲਿੱ ਭਣ ਨ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਿੇ
ਨ ਅਕਤੀਆਾਂ ਿੂੰ ਇਿੱਕ ਸਿਨ ਸ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਥ੍ਾਿ ਤੇ ਮਿੀਜ ਦੀ ਸ਼ੁਿਆ
ੂ ਤੀ
ਨ ਅਕਤੀਗਤ ਿਨਜਸਟਰੇਸ਼ਿ ਦੌਿਾਿ ਜਿਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਿਾਮਾਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਿਤਾ ਬਾਿੇ ਆਮ
ਿੋਨਟਸ ਦੇ ੇਗਾ। ਨਬਨਲੰ ਗ ਇਿ ੌਇਸ ਜੋ ਮਿੀਜ ਜਾਾਂ ਗਾਿੰਟਿ ਿੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਿ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਪਰਦਾਤਾ ਿੂੰ ਸੂਨਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਆਪਣੀ ਿੁਦ ਦੀ ਨਮਹਿਤ ਦੁਆਿਾ ਜਿਤਕ ਜਾਾਂ ਨਿਜੀ
ਬੀਮਾ ਕ ਿੇਜ ਲਈ ਮਿੀਜ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਨਥ੍ਤੀ ਨ ਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਿੇ ਜਾਗਿੂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਿੀਜ ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਜਾਾਂ ਘਿੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਿੱਿ ਿੱਿ ਿਾਜਾਾਂ ਦੇ
ਜਿਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਿਾਮਾਾਂ ਦੁਆਿਾ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ (ਸਮੇਤ, ਪਿ ਮਾਸਹੈਲਥ੍ ਤਿੱਕ ਸੀਨਮਤ
ਿਹੀ,ਾਂ ਹੈਲਥ੍ ਕੁਿੈਕਟਿ, ਬਿੱਨਚਆਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਿਿੱਨਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, ਅਤੇ ਨਸਹਤ ਸੁਿਿੱਨਿਆ ਿੈਿੱ
ਜਾਲ ਦੁਆਿਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਪਰੀਮੀਅਮ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਿ ਪਰੋਗਿਾਮ)। ਅਨਜਹੇ ਪਰੋਗਿਾਮਾਾਂ
ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਿੱਟ ਆਮਦਿੀ ਾਲੇ ਮਿੀਜਾਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਿਾ ਹੈ ਜੋ ਹਿੇਕ ਨ ਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ
ਦੇਿਭਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨ ਿੱਚ ਯੋਗਦਾਿ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਿੂੰ ਨਿਆਿ ਨ ਿੱਚ ਿਿੱਿਦੇ ਹਿ। ਬੀਮਾ ਿਾ
ਹੋਣ ਾਲੇ ਮਿੀਜਾਾਂ ਜਾਾਂ ਕਮਜੋਿ ਮਿੀਜਾਾਂ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਿੂੰ ਬੇਿਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ
ਉਹਿਾਾਂ ਿੂੰ ਜਿਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਿਾਮਾਾਂ ਦੇ ਜਿੀਏ ਕ ਿੇਜ ਲਈ ਨਬਿੈ ਕਿਿ ਨ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ
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ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਨਜਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਿੇ ਜਾਾਂ ਉਿ੍ਾਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਦਾਇਗੀ ਨਬਿੱਲਾਾਂ ਿੂੰ ਕ ਿ ਕਿ
ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਸਪਤਾਲ ਿਾਜ ਦੇ ਨਸਹਤ ਕ ਿੇਜ ਪਰੋਗਿਾਮਾਾਂ ਨ ਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਿੀਜਾਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। ਇਿ੍ਾਾਂ ਨ ਿੱਚ ਮੈਸਹੈਲਥ੍, ਿਾਜ ਦੇ ਹੈਲਥ੍ ਕੁਿੈਕਟਿ ਦੁਆਿਾ ਚਲਾਇਆ
ਜਾਾਂਦਾ ਪਰੀਮੀਅਮ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਿ ਪਰੋਗਿਾਮ ਅਤੇ ਬਿੱਨਚਆਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਿਿੱਨਿਆ ਯੋਜਿਾ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਿ੍ਾਾਂ ਪਰੋਗਿਾਮਾਾਂ ਲਈ, ਨਬਿੈਕਾਿ ਇਕ ਆਿੱ ਿਲਾਈਿ ੈਬਸਾਈਟ ਦੁਆਿਾ ਅਿਜੀ ਦੇ
ਸਕਦੇ ਹਿ (ਜੋ ਨਕ ਿਾਜ ਦੀ ਨਸਹਤ ਕੁਿੈਕਟਿ ੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕੇਂਦਿੀ ਤੌਿ ਤੇ ਸਨਥ੍ਤ ਹੈ), ਇਿੱਕ
ਕਾਗਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਿ, ਜਾਾਂ ਮੈਸ
ਿੱ ਹੈਲਥ੍ ਜਾਾਂ ਕੁਿੈਕਟਿ 'ਤੇ ਸਨਥ੍ਤ ਨਕਸੇ ਗਾਹਕ ਸੇ ਾ ਦੇ ਿੁ ਮਾਇੰਦੇ
ਿਾਲ ਫੋਿ' ਤੇ ਨ ਅਕਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨ ਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਿਾਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ੀ ਕਿ ਸਕਦੇ
ਹਿ (ਪਰਮਾਨਣਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਿ ਸਲਾਹਕਾਿ
ੀ ਕਨਹੰਦੇ ਹਿ) ੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਾਂ ਕਾਗਜ ਦੀ
ਅਿਜੀ ਦੁਆਿਾ ਅਿਜੀ ਜਮ੍ਾ ਕਿਿ ਿਾਲ।
ਵਸਹਤ ਸਿਿੱਵਖਆ
ਜ਼ਾਲ ਦਆਿ਼ਾ
ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ

ਮੈਸੇਨਚਉਸੇਟਸ ਨਸਹਤ ਸੁਿਿੱਨਿਆ ਿੈਿੱਟ ਨ ਚ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਿੀ ਦੁਆਿਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਘਿੱਟ
ਆਮਦਿੀ ਾਲੇ ਬੀਮਾ ਿਨਹਤ ਮਿੀਜਾਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਅਿੀਿ ਿੋਗੀਆਾਂ ਿੂੰ ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ੀ
ਪਰਦਾਿ ਕਿਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਸੇਨਚਉਸੇਟਸ ਦੇ ਸਿੀਕ ਹਿ ਅਤੇ ਜੋ ਆਮਦਿੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਿੀ ਕਿਦੇ
ਹਿ। ਨਸਹਤ ਸੁਿਿੱਨਿਆ ਿੈਿੱਟ ਿੂੰ ਮੈਸੇਨਚਉਸੇਟਸ ਦੇ ਗੰਭੀਿ ਹਸਪਤਾਲਾਾਂ ਨ ਚ ਮੁਫਤ ਜਾਾਂ ਛੂਟ
ਦੇਿਭਾਲ ਦੁਆਿਾ ਘਿੱਟ ਆਮਦਿੀ ਿਨਹਤ ਮਿੀਜਾਾਂ ਅਤੇ ਅੰਡਿ ਇਿਸ਼ੋਿੈਂਸ ਿੋਗੀਆਾਂ ਿੂੰ ਨਬਿਾਾਂ
ਮੁਆ ਜਾ ਦੇਿਭਾਲ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਿਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਿੂੰ ਿੇਿੇ ਉਨਚਤ ਢੰਗ ਿਾਲ ੰਡਣ ਲਈ
ਬਣਾਇਆ ਨਗਆ ਸੀ। ਸੰਘੀ ਗਿੀਬੀ ਪਿੱਿਿ ਦੇ 300% ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਆਮਦਿੀ ਾਲੇ ਬੀਮਾ ਿਨਹਤ
ਮਿੀਜਾਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜੋਿ ਨ ਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਿੂੰ ਪੂਿਾ ਕਿਿ ਲਈ ਹਿ
ਹਸਪਤਾਲ ਨ ਚ ਮੁਆ ਜੇ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਦਾ ਨਸਹਤ ਸੁਿਿੱਨਿਆ ਿੈਿੱਟ ਪੂਨਲੰ ਗ ਪੂਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਸਪਤਾਲ ਨ ਚ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਿਿ ਾਲੇ ਘਿੱਟ ਆਮਦਿੀ ਾਲੇ ਮਿੀਜ ਨਸਹਤ ਸੁਿਿੱਨਿਆ
ਿੈਿੱਟ ਦੁਆਿਾ ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ, ਨਜਸ ਨ ਚ 101 ਸੀ.ਐਿੱਮ.ਆਿ. 613.00
ਨ ਚ ਪਰਭਾਨਸ਼ਤ ਨਸਹਤ ਸੁਿਿੱਨਿਆ ਿੈਿੱਟ ਯੋਗ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਜਾਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਿ ਤੇ ਮੁਫਤ
ਦੇਿਭਾਲ ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
(a) ਨਸਹਤ ਸੁਿਿੱਨਿਆ ਜਾਲ – ਪਰਾਇਮਿੀ
ਬੀਮਾ ਿਨਹਤ ਮਿੀਜ ਜੋ ਮੈਸੇਨਚਉਸੇਟਸ ਦੇ ਸਿੀਕ ਹਿ ਜੋ ਪਰਮਾਨਣਤ ਮਾਸਹੈਲਥ੍ ਮੈਗੀ
ਘਿੇਲੂ ਆਮਦਿੀ ਜਾਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ ਪਨਿ ਾਿਕ ਆਮਦਿੀ, ਨਜ ੇਂ ਨਕ 101 ਸੀ.ਐਿੱਮ.ਆਿ.
613.04 (1) ਨ ਿੱਚ ਦਿੱਨਸਆ ਨਗਆ ਹੈ, ਸੰਘੀ ਗਿੀਬੀ ਪਿੱਿਿ ਦੇ 0-300% ਦਿਨਮਆਿ
ਨਸਹਤ ਸੁਿਿੱਨਿਆ ਿੈਿੱਟ ਯੋਗ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਨਿਿਿਾਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਸਹਤ ਸੁਿਿੱਨਿਆ ਿੈਿੱਟ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਨਮਆਦ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੀ ਨਕਸਮ - ਪਰਾਇਮਿੀ

ਹੈਲਥ੍ ਕੁਿੈਕਟਿ ਦੁਆਿਾ ਚਲਾਏ ਪਰੀਮੀਅਮ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਿ ਪਰੋਗਿਾਮ ਨ ਚ ਦਾਿਲੇ
ਲਈ ਯੋਗ ਮਿੀਜਾਾਂ ਲਈ ਸੀਨਮਤ ਹੈ ਨਜ ੇਂ ਨਕ 101 ਸੀ.ਐਿੱਮ.ਆਿ. 613.04 (5) ਨ ਚ
ਦਿੱਨਸਆ ਨਗਆ ਹੈ (a) ਅਤੇ (b). ਐਮ.ਜੀ.ਐਲ ਦੀ ਨ ਨਦਆਿਥ੍ੀ ਨਸਹਤ ਪਰੋਗਿਾਮ ਦੀਆਾਂ
ਜਿੂਿਤਾਾਂ ਦੇ ਅਿੀਿ ਮਿੀਜ. ਸੀ. 15 ਏ, § 18 ਨਸਹਤ ਸੁਿਿੱਨਿਆ ਿੈਿੱਟ - ਪਰਾਇਮਿੀ ਲਈ ਯੋਗ
ਲਾਹੇ ਕਲੀਨਿਕ ਹਸਪਤਾਲ, ਇੰਕ. ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿੀਤੀ
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ਿਹੀ ਾਂ ਹਿ।
(b) ਨਸਹਤ ਸੁਿਿੱਨਿਆ ਜਾਲ – ਸੈਕੰਡਿੀ
ਪਰਾਇਮਿੀ ਨਸਹਤ ਇੰਸ਼ੋਿੈਂਸ ਅਤੇ ਮੈਸਹੈਲਥ੍ ਐਮ.ਏ.ਜੀ.ਆਈ ਘਿੇਲੂ ਆਮਦਿੀ ਜਾਾਂ
ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ ਪਨਿ ਾਿਕ ਨਗਣਤਯੋਗ ਆਮਦਿੀ ਾਲੇ ਮੈਸੇਨਚਉਸੇਟਸ ਨਿ ਾਸੀ ਹਿ,
ਨਜ ੇਂ ਨਕ 101 ਸੀ.ਐਿੱਮ.ਆਿ. 613.04 (1) ਨ ਿੱਚ ਦਿੱਨਸਆ ਨਗਆ ਹੈ, ਐਿੱਫ ਪੀ ਐਲ ਦੇ 0 ਤੋਂ
300% ਦੇ ਨ ਚਕਾਿ ਨਸਹਤ ਸੁਿਿੱਨਿਆ ਿੈਿੱਟ ਯੋਗ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਨਿਿਿਾਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਸਹਤ ਸੁਿਿੱਨਿਆ ਿੈਟ - ਸੈਕੰਡਿੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਨਮਆਦ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੀ
ਨਕਸਮ ਹੈਲਥ੍ ਕੁਿੈਕਟਿ ਦੁਆਿਾ ਚਲਾਏ ਪਰੀਮੀਅਮ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਿ ਪਰੋਗਿਾਮ ਨ ਚ
ਦਾਿਲੇ ਲਈ ਯੋਗ ਮਿੀਜਾਾਂ ਲਈ ਸੀਨਮਤ ਹੈ ਨਜ ੇਂ ਨਕ 101 ਸੀ.ਐਿੱਮ.ਆਿ. 613.04 (5)
ਨ ਚ ਦਿੱਨਸਆ ਨਗਆ ਹੈ (5)(a) ਅਤੇ (b). ਐਮ.ਜੀ.ਐਲ ਦੀ ਨ ਨਦਆਿਥ੍ੀ ਨਸਹਤ ਪਰੋਗਿਾਮ
ਦੀਆਾਂ ਜਿੂਿਤਾਾਂ ਦੇ ਅਿੀਿ ਮਿੀਜ. ਸੀ. 15 ਏ, § 18 ਨਸਹਤ ਸੁਿਿੱਨਿਆ ਿੈਿੱ ਟ - ਸੈਕੰਡਿੀ
ਲਈ ਯੋਗ ਿਹੀ ਾਂ ਹਿ।
(c) ਨਸਹਤ ਸੁਿਿੱਨਿਆ ਜਾਲ - ਅੰਸ਼ਕ ਕਟੌਤੀ
ਉਹ ਮਿੀਜ ਜੋ ਨਸਹਤ ਸੁਿਿੱਨਿਆ ਿੈਿੱਟ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਿੀ ਕਿਦੇ ਹਿ – ਨਸਹਤ ਸੁਿਿੱਨਿਆ –
ਜੇਮ ਪਰੀਮੀਅਮ ਨਬਨਲੰ ਗ ਫੈਮਲੀ ਗਿੁਿੱਪ (ਪੀਬੀਐਫਜੀ) ਦੇ ਸਾਿੇ ਮੈਂਬਿਾਾਂ ਦੀ ਆਮਦਿੀ
150-1% ਤੋਂ ਉਿੱਪਿ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਮਾਸਕ ਹੇਲਥ੍ ਐਮਏਜੀਆਈ ਘਿੇਲੂ ਆਮਦਿੀ ਜਾਾਂ ਮੈਡੀਕਲ
ਤੰਗੀ ਪਨਿ ਾਿਕ ਨਗਣਤਯੋਗ ਆਮਦਿੀ 150.1% ਅਤੇ ਐਫਪੀਐਲ ਦੇ 300% ਦੇ
ਨ ਚਕਾਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਐਫ.ਪੀ. ਐਲ। ਇਹ ਸਮੂਹ 130 ਸੀ.ਐਿੱਮ.ਆਿ. 501.0001 ਨ ਚ
ਪਨਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ।
ਜੇ ਪੀ ਬੀ ਐਿੱਫ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸੇ ਮੈਂਬਿ ਦਾ ਐਿੱਫ ਪੀ ਐਲ 150.1% ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹੈ ਤਾਾਂ ਪੀ ਬੀ ਐਿੱਫ ਜੀ
ਦੇ ਨਕਸੇ ੀ ਮੈਂਬਿ ਲਈ ਕਟੌਤੀ ਯੋਗ ਿਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਸਾਲਾਿਾ ਕਟੌਤੀ ਇਸ ਦੇ ਿੱਡੇ ਦੇ ਬਿਾਬਿ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ:
1. ਹੈਲਥ੍ ਕੁਿੈਕਟਿ ਪਰੀਮੀਅਮ ਦੁਆਿਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਲਾਗਤ ਾਲਾ
ਪਰੀਮੀਅਮ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਿ ਪਰੋਗਿਾਮ, ਕੈਲੰਡਿ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਿਆ
ੂ ਤ ਦੇ ਅਿੁ ਸਾਿ,
ਮਾਸਹੈਲਥ੍ ਐਫਪੀਐਲ ਆਮਦਿੀ ਮਾਪਦੰਡਾਾਂ ਦੇ ਅਿੁ ਪਾਤ ਅਿੁ ਸਾਿ ਪੀਬੀਐਫਜੀ ਦੇ
ਆਕਾਿ ਲਈ ਨ ਸਨਥ੍ਤ; ਜਾਾਂ
2. ਨਬਿੈਕਾਿ ਦੀ ਪੀਬੀਐਫਜੀ ਨ ਚ ਅਤੇ 101% ਐਿੱਫ ਪੀ ਐਲ ਨ ਚ 101
ਸੀ.ਐਿੱਮ.ਆਿ. 613.04 (1) ਨ ਚ ਦਿੱਨਸਆ ਨਗਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਮਾਸਹੈਲਥ੍
ਐਮ.ਜੀ.ਆਈ. ਘਿੇਲੂ ਆਮਦਿੀ ਜਾਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ ਪਨਿ ਾਿਕ ਨਗਣਤਯੋਗ
ਆਮਦਿੀ ਨ ਚਕਾਿ 40% ਅੰਤਿ।
(d) ਨਸਹਤ ਸੁਿਿੱਨਿਆ ਜਾਲ - ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ
ਨਕਸੇ ੀ ਆਮਦਿੀ ਦਾ ਮੈਸੀਨਚਉਸੇਟਸ ਸਿੀਕ ਹੈਲਥ੍ ਸੇਫਟੀ ਿੈਿੱਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ – ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ (ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ ) ਨਸਹਤ ਸੁਿਿੱਨਿਆ ਿੈਿੱਟ ਦੇ ਜਿੀਏ ਜੇ ਮਿਜੂਿ
ਡਾਕਟਿੀ ਿਿਨਚਆਾਂ ਿੇ ਉਸਦੀ ਨਗਣਿਯੋਗ ਆਮਦਿ ਿੂੰ ਇੰਿਾ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਨਕ ਉਹ
ਨਸਹਤ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਿ ਕਿਿ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਿੀ
ਕਿਿ ਲਈ, ਨਬਿੈਕਾਿ ਦੇ ਮਿਜੂਿ ਡਾਕਟਿੀ ਿਿਨਚਆਾਂ ਲਈ ਨਬਿੈਕਾਿ ਦੀ ਨਗਣਤਯੋਗ
ਲਾਹੇ ਕਲੀਨਿਕ ਹਸਪਤਾਲ, ਇੰਕ. ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿੀਤੀ
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ਆਮਦਿੀ ਦੀ 101 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ.ਐਿੱਮ.ਆਿ. 613 ਨ ਚ ਨਿਿਿਾਿਤ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਿੱਿ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਾਂ ਯੋਗਦਾਿ 101 ਸੀ.ਐਿੱਮ.ਆਿ. 613.05 ਨ ਚ ਨਗਣਿਯੋਗ
ਨਬਿੈਕਾਿ ਦਾ ਲੋ ੜੀਦਾ
ਆਮਦਿੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਜੋਂ ਨਗਨਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ (1)(b) ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ ਪਿੀ ਾਿ
ਦੇ FPL ਦੇ ਅਿਾਿ ਤੇ, ਨਸਹਤ ਸੁਿਿੱਨਿਆ ਸ਼ੁਿੱਿ ਭੁਗਤਾਿ ਦੇ ਯੋਗ ਿਾ ਹੋਣ ਾਲੀਆਾਂ ਅਸਲ
ਨਗਣਿ ਯੋਗ ਆਮਦਿੀ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਨਬਲਾਾਂ ਿਾਲ ਗੁ ਣਾ, ਨਜਸ ਲਈ ਨਬਿੈਕਾਿ ਨਜੰਮੇ ਾਿ
ਿਹੇਗਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ ਲਈ ਹੋਿ ਜਿੂਿਤਾਾਂ 101 ਸੀਐਮਆਿ 613.05 ਨਿਿਿਾਿਤ
ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਿ।
ਇਿੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ ਦੇ ਯੋਗ ਮਿੀਜਾਾਂ ਤੋਂ ਜਮ੍ਾਾਂ ਿਕਮ ਦੀ ਬੇਿਤੀ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਡਪਾਨਜਟ ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ ਦੇ 20% ਯੋਗਦਾਿ ਿੂੰ 1000 ਤਿੱਕ ਸੀਨਮਤ ਿਹੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਿੇ ਬਕਾਏ
101 ਸੀ.ਐਿੱਮ.ਆਿ. 613.08 (1) (ਜੀ) ਨ ਚ ਸਥ੍ਾਪਤ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਿਾ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਿਤਾਾਂ ਦੇ
ਅਿੀਿ ਹੋਣਗੇ)।
ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ ਲਈ, ਹਸਪਤਾਲ ਮਿੀਜ ਦੇ ਿਾਲ ਕੰਮ ਕਿੇਗਾ ਇਹ ਨਿਿਿਾਿਤ ਕਿਿ ਲਈ ਨਕ
ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਿਡਨਸ਼ਪ ਿਗਾ ਕੋਈ ਪਰੋਗਿਾਮ ਉਨਚਤ ਿਹੇਗਾ ਅਤੇ ਨਸਹਤ ਸੁਿਿੱਨਿਆ ਿੈਿੱਟ ਿੂੰ
ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਿਡਨਸ਼ਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਿ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਿੇਗਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਿੱਲੋਂ ਬੇਿਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਿੀ
ਾਂ ਜਾਣਕਾਿੀ ਇਿੱਕ ਸਮਾ ਸੀਮਾ ਸਮੇਂ ਨ ਿੱਚ ਪਰਦਾਿ ਕਿਿਾ ਮਿੀਜ ਦੀ ਨਜੰਮੇ ਾਿੀ ਬਣਦੀ ਹੈ
ਲੋ ੜੀਦੀ
ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਨਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਇਿੱਕ ਪੂਿੀ ਦਿਿਾਸਤ ਦਾਿਲ ਕਿ ਸਕਦਾ
ਹੈ।
ਵਿਿੱਤੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ
ਸਲ਼ਾਹਕ਼ਾਿ ਦੀ
ਭੂ ਵਮਕ਼ਾ

ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਬੀਮਾ ਿਨਹਤ ਮਿੀਜਾਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਿਨਹਤ ਮਿੀਜਾਾਂ ਿੂੰ ਜਿਤਕ ਸਹਾਇਤਾ
ਪਰੋਗਿਾਮ ਿਾਹੀ ਾਂ ਨਸਹਤ ਕ ਿੇਜ ਲਈ ਅਿਜੀ ਦੇਣ ਨ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੇਗਾ (ਸਮੇਤ, ਪਿ
ਮਾਸਹੈਲਥ੍ ਤਿੱਕ ਸੀਨਮਤ ਿਹੀ,ਾਂ ਹੈਲਥ੍ ਕੁਿੈਕਟਿ ਦੁਆਿਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਪਰੀਮੀਅਮ
ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਿ ਪਰੋਗਿਾਮ, ਅਤੇ ਬਿੱਨਚਆਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਿਿੱਨਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ), ਅਤੇ ਉਨਚਤ
ਤੌਿ ਤੇ ਉਹਿਾਾਂ ਿੂੰ ਭਿਤੀ ਕਿਿ ਲਈ ਨ ਅਕਤੀਆਾਂ ਿਾਲ ਕੰਮ ਕਿੋ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਉਿ੍ਾਾਂ
ਮਿੀਜਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿੇਗਾ ਜੋ ਨਸਹਤ ਸੁਿਿੱਨਿਆ ਿੈਿੱਟ ਦੇ ਜਿੀਏ ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਬਿੈ ਕਿਿਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਿ।
ਹਸਪਤਾਲ ਕਿੇਗਾ:
a) ਪਰੋਗਿਾਮਾਾਂ ਦੀ ਪੂਿੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਬਾਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਪਰਦਾਿ ਕਿੋ, ਨਜਸ ਨ ਿੱਚ ਮਾਸਹੈਲਥ੍,
ਨਸਹਤ ਕੁਿੈਕਟਿ ਦੁਆਿਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਪਰੀਮੀਅਮ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਿ
ਪਰੋਗਿਾਮ, ਬਿੱਨਚਆਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਿਿੱਨਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, ਅਤੇ ਨਸਹਤ ਸੁਿਿੱਨਿਆ ਿੈਿੱਟ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ।;
b) ਨ ਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ ਕ ਿੇਜ ਲਈ ਿ ੀ ਾਂ ਅਿਜੀ ਿੂੰ ਪੂਿਾ ਕਿਿ ਜਾਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕ ਿੇਜ
ਲਈ ਿ ੀਿੀਕਿਿ ਜਮ੍ਾ ਕਿਿ ਨ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੇਗਾ;
ਾਂ ਦਸਤਾ ੇਜ ਪਰਾਪਤ ਕਿਿ ਲਈ ਨ ਅਕਤੀ ਿਾਲ ਕੰਮ ਕਿਿਾ;
c) ਸਾਿੇ ਲੋ ੜੀਦੇ
ਾਂ ਦਸਤਾ ੇਜਾਾਂ ਦੇ ਿਾਲ) ਜਮ੍ਾ ਕਿੋ);
d) ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਿ ਜਾਾਂ ਿ ੀਿੀਕਿਣ (ਸਾਿੇ ਲੋ ੜੀਦੇ
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e) ਇਸ ਤਿ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਿਾਾਂ ਅਤੇ ਿ ੀਿੀਕਿਣਾਾਂ ਦੀ ਸਨਥ੍ਤੀ ਦੇ ਪਰੋਗਿਾਮਾਾਂ ਦੇ
ਿਾਲ, ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਸਸਟਮ ਦੀਆਾਂ ਸੀਮਾ ਾਾਂ ਅਿੁ ਸਾਿ ਆਨਗਆ ਨਦਿੱਤੀ
ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ;
f) ਬੀਮਾ ਪਰੋਗਿਾਮਾਾਂ ਨ ਚ ਨਬਿੈਕਾਿਾਾਂ ਜਾਾਂ ਲਾਭਪਾਤਿੀਆਾਂ ਦੇ ਦਾਿਲੇ ਲਈ ਸਹੂਲਤ;
ਅਤੇ
g) ੋਟਿ ਿਨਜਸਟਿੀਕਿਣ ਸਹਾਇਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਿਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਪਰਦਾਿ ਕਿਦੇ ਹਿ।
ਹਸਪਤਾਲ ਉਿ੍ਾਾਂ ਦੇ ਪੂਿੇ ਿਾਮ, ਪਤੇ, ਟੈਲੀਫੋਿ ਿੰਬਿ, ਜਿਮ ਤਿੀਕ, ਸਮਾਨਜਕ ਸੁਿਿੱਨਿਆ ਿੰਬਿ
(ਜੇ ਉਪਲਬਿ ਹੋ ੇ), ਮੌਜੂਦਾ ਬੀਮਾ ਕ ਿੇਜ ਨ ਕਲਪਾਾਂ (ਅਤੇ ਜੇ ਉਪਲਬਿ ਹੋ ੇ ਤਾਾਂ) ਦੇ ਸੰਬੰਿ
ਨ ਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਿਾਜ ਏਜੰਸੀ ਿੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨਸਿ ਜਾਣਕਾਿੀ ਪਰਦਾਿ ਕਿਿ ਦੀ
ਆਪਣੀ ਨਜੰਮੇ ਾਿੀ ਪਰਤੀ ਮਿੀਜ ਿੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ੇਗਾ। ਘਿ, ਮੋਟਿ ਾਹਿ, ਅਤੇ ਹੋਿ ਦੇਣਦਾਿੀ
ਬੀਮਾ ਸਮੇਤ) ਜੋ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਦੇਿਭਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਕੋਈ ਹੋਿ ਲਾਗੂ ਨ ਿੱਤੀ ਸਿੋਤ, ਅਤੇ
ਿਾਗਨਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਿੀ ਨ ਅਕਤੀ ਿੂੰ
ਨਦਿੱਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਲਈ ਕ ਿੇਜ ਨਿਿਿਾਿਤ ਕਿਿ ਲਈ ਜਿਤਕ ਪਰੋਗਿਾਮ ਸਹਾਇਤਾ
ਲਈ ਅਿਜੀ ਦੇ ਨਹਿੱਸੇ ਜੋਂ ਿਾਜ ਿੂੰ ਸੌਂਪੀਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ।
ਜੇ ਨ ਅਕਤੀਗਤ ਜਾਾਂ ਗਾਿੰਟਿ ਜਿੂਿੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਪਰਦਾਿ ਕਿਿ ਨ ਿੱਚ ਅਸਮਿਿੱਥ੍ ਹੈ, ਤਾਾਂ
ਹਸਪਤਾਲ (ਨ ਅਕਤੀਗਤ ਬੇਿਤੀ 'ਤੇ) ਦੂਜੇ ਸਿੋਤਾਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਾਿੂ ਜਾਣਕਾਿੀ ਪਰਾਪਤ ਕਿਿ ਲਈ
ਉਨਚਤ ਯਤਿ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਨਜਹੀਆਾਂ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ਾਾਂ ਨ ਚ ਨ ਅਕਤੀਆਾਂ ਿਾਲ ਕੰਮ ਕਿਿਾ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨ ਅਕਤੀ ਦੁਆਿਾ ਬੇਿਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਿਿਾਿਤ ਕਿਿਾ ਨਕ ਜੇ
ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਬਿੱਲ ਨ ਅਕਤੀਗਤ ਿੂੰ ਇਕ ਾਿ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਯੋਗ ਿੂੰ ਪੂਿਾ ਕਿਿ ਨ ਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭੇਨਜਆ ਜਾ ੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਾਪਿਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨ ਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ
ਤਨਹ ਕਿਿ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਾਂ, ਿਨਜਸਟਰੇਸ਼ਿ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਨ ਅਕਤੀ ਿੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨ ਿੱਚ ਦਾਿਲ ਕੀਤਾ
ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਡਸਚਾਿਜ ਹੋਣ ਤੇ, ਜਾਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਨਡਸਚਾਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ aੁੁਕ ੇਂ ਸਮੇਂ ਲਈ।
ਹਸਪਤਾਲ ਦੁਆਿਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਿੂੰ ਲਾਗੂ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਿਾਜ ਦੇ ਗੋਪਿੀਯਤਾ ਅਤੇ
ਸੁਿਿੱਨਿਆ ਕਾਿੂੰ ਿਾਾਂ ਦੇ ਅਿੁ ਸਾਿ ਬਣਾਈ ਿਿੱਨਿਆ ਜਾ ੇਗਾ।
ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀ ਦੋ ਾਾਂ ਿੂੰ ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕ ਿੇਜ ਮੁਹਿੱਈਆ
ਕਿਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਜੰਮੇ ਾਿੀ ਦੀ ਅਿਜੀ ਪਰਨਕਨਿਆ ਦੌਿਾਿ ਮਿੀਜ ਿੂੰ ਸੂਨਚਤ ਕਿੇਗਾ ਜੋ
ਘਿ, ਆਟੋ ਜਾਾਂ ਹੋਿ ਬੀਮੇ ਦੀ ਨਜੰਮੇ ਾਿੀ ਸਮੇਤ ਦਾਅਨ ਆਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਨਜੰਮੇ ਾਿ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿੀਤੀ ਿੂੰ । ਜੇ ਮਿੀਜ ਿੇ ਤੀਜੀ ਨਿਿ ਦਾ ਦਾਅ ਾ ਜਮ੍ਾ ਕਿ ਨਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਤੀਜੀ ਨਿਿ
ਦੇ ਨ ਿੁਿੱਿ ਮੁਕਿੱਦਮਾ ਦਾਇਿ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਤਿ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕਾਿ ਾਈਆਾਂ ਦੇ 10 ਨਦਿਾਾਂ
ਦੇ ਅੰਦਿ ਅੰਦਿ ਮਿੀਜ ਿੂੰ ਪਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਿਾਜ ਪਰੋਗਿਾਮ ਿੂੰ ਸੂਨਚਤ ਕਿੇਗਾ। ਮਿੀਜ ਿੂੰ ਇਹ ੀ
ਾਂ ੀ
ਦਿੱਨਸਆ ਜਾ ੇਗਾ ਨਕ ਜੇ ਉਹ ਦਾਅ ੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੂਲੀ ਹੋਏ ਤਾਾਂ ਿਾਜ ਦੇ ਪਰੋਗਿਾਮ ਅਿੀਿ ਆਉਦ
ਨਸਹਤ ਦੇਿ-ਿੇਿ ਦੀ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀ ਿੂੰ ਜਿੂਿ ਾਪਸ ਕਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਿਾਜ ਿੂੰ ਇਸ ਿੂੰ
ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਾਲੀ ਿਕਮ ਦੀ ਮੁੜ ਪਰਾਪਤ ਕਿਿ ਲਈ ਅਨਿਕਾਿ ਨਿਿਿਾਿਤ ਕਿਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਨ ਅਕਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਿਾਲ ਸੰਪਿਕ ਕਿਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹ ਪਛਾਣਿ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼
ਕਿੇਗਾ ਨਕ ਕੀ ਕੋਈ ਨ ਅਕਤੀ ਨਕਸੇ ਜਿਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਿਾਮ ਜਾਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਨ ਿੱਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਿਦਾ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਨ ਅਕਤੀ ਜੋ ਪਬਨਲਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਿਾਮ
ਲਾਹੇ ਕਲੀਨਿਕ ਹਸਪਤਾਲ, ਇੰਕ. ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿੀਤੀ
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ਨ ਿੱਚ ਦਾਿਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਲਾਭਾਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨ ਅਕਤੀ ਦੀ ਦਸਤਾ ੇਜ ਪਰਾਪਤ
ਆਮਦਿੀ, ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਮੰਿਣਯੋਗ ਮੈਡੀਕਲ ਿਿਨਚਆਾਂ ਦੇ ਅਿਾਿ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨ ਿੱਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਿਾਮ ਦੇ ਅਿਾਿ ਤੇ ਾਿੂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ੀ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ।
ਮਿੀਜ਼ਾੀਂ ਦੀ
ਵਜੰਮੇਿ਼ਾਿੀ

ਨਕਸੇ ੀ ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੀ ਨਡਨਲ ਿੀ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਾਂ (ਉਹਿਾਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਿੂੰ ਛਿੱਡ ਕੇ ਜੋ ਨਕਸੇ
ਮਿੀਜ ਿੂੰ ਸਨਥ੍ਿ ਕਿਿ ਲਈ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਿ ਜੋ ਨਕਸੇ ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ
ਸਨਥ੍ਤੀ ਜਾਾਂ ਦੇਿਭਾਲ ਦੀ ਜਿੂਿਤ ਹੈ), ਮਿੀਜ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਨਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ
ਬੀਮਾ ਸਨਥ੍ਤੀ, ਜਿਸੰਨਿਆ ਸੰਬੰਿੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਸਮੇਂ ਨਸਿ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਪਰਦਾਿ ਕਿਿ ,
ਉਹਿਾਾਂ ਦੇ ਪਨਿ ਾਿਕ ਆਮਦਿੀ ਜਾਾਂ ਸਮੂਹ ਿੀਤੀ ਦੇ ਕ ਿੇਜ ਨ ਿੱਚ ਬਦਲਾ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ), ਅਤੇ,
ਜੇ ਜਾਨਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਟੌਤੀ ਯੋਗਤਾ ਾਾਂ, ਸਨਹ-ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸਨਹ-ਭੁਗਤਾਿਾਾਂ ਬਾਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਜੋ
ਾਂ
ਉਹਿਾਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਬੀਮੇ ਜਾਾਂ ਨ ਿੱਤੀ ਪਰੋਗਿਾਮ ਦੁਆਿਾ ਲੋ ੜੀਦੀਆਾਂ
ਹਿ. ਹਿੇਕ ਆਈਟਮ ਲਈ
ਨ ਸਨਤਰਤ ਜਾਣਕਾਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਿ ਇਹ ਸੀਨਮਤ ਿਹੀ ਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ:
 ਪੂਿਾ ਿਾਮ, ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਿ ਿੰਬਿ, ਜਿਮ ਤਿੀਕ, ਸਮਾਨਜਕ ਸੁਿਿੱਨਿਆ ਿੰਬਿ (ਜੇ ਉਪਲਬਿ
ਹੋ ੇ), ਮੌਜੂਦਾ ਨਸਹਤ ਬੀਮਾ ਕ ਿੇਜ ਨ ਕਲਪ, ਿਾਗਨਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਣਕਾਿੀ, ਅਤੇ
ਮਿੀਜ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨ ਿੱਤੀ ਸਿੋਤ ਜੋ ਉਿ੍ਾਾਂ ਦੇ ਨਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਕਿਿ ਲਈ ਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਿ;
 ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿੀਜ ਦੇ ਗਿੰਟਿ ਦਾ ਪੂਿਾ ਿਾਮ, ਉਿ੍ਾਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਿ ਿੰਬਿ, ਜਿਮ
ਨਮਤੀ, ਸਮਾਨਜਕ ਸੁਿਿੱਨਿਆ ਿੰਬਿ (ਜੇ ਉਪਲਬਿ ਹੋ ੇ), ਨਸਹਤ ਬੀਮੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕ ਿੇਜ
ਨ ਕਲਪ, ਅਤੇ ਉਿ੍ਾਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨ ਿੱਤੀ ਸਿੋਤ ਜੋ ਮਿੀਜ ਦੇ ਨਬਿੱਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਿ ਕਿਿ ਲਈ
ਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਿ ; ਅਤੇ
 ਦੂਸਿੇ ਸਿੋਤ ਜੋ ਉਿ੍ਾਾਂ ਦੇ ਨਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਕਿਿ ਲਈ ਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਿ, ਸਮੇਤ ਹੋਿ
ਬੀਮਾ ਪਰੋਗਿਾਮ, ਮੋਟਿ ਾਹਿ ਜਾਾਂ ਘਿ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਾਂ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਾਂ ਜੇ ਇਲਾਜ ਨਕਸੇ
ਦੁਿਘਟਿਾ ਕਾਿਿ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਮਚਾਿੀਆਾਂ ਦੇ ਮੁਆ ਜੇ ਦੇ ਪਰੋਗਿਾਮ, ਨ ਨਦਆਿਥ੍ੀ ਬੀਮਾ
ਪਾਨਲਸੀਆਾਂ, ਅਤੇ ਪਨਿ ਾਿਕ ਆਮਦਿੀ ਨਜ ੇਂ ਨਕ ਨ ਿਾਸਤ, ਹੋਿਾਾਂ ਨ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਉਪਲਬਿ
ਟਿਿੱਸਟ ਦੁਆਿਾ ਤੋਹਫੇ, ਜਾਾਂ ੰਡ।
ਿੋਗੀ ਆਪਣੇ ਅਦਾਇਗੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਬਿੱਲ ਦੀ ਿਜਿ ਿਿੱਿਣ ਲਈ ਨਜੰਮੇ ਾਿ ਹੈ, ਨਜਸ ਨ ਿੱਚ
ਨਕਸੇ ੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਨਹ-ਭੁਗਤਾਿ, ਸਨਹ-ਬੀਮਾ, ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਯੋਗਤਾ ਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ, ਅਤੇ
ਹਸਪਤਾਲ ਿਾਲ ਸੰਪਿਕ ਕਿਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਿ੍ਾਾਂ ਿੂੰ ਆਪਣਾ ਨਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਿਿ ਨ ਿੱਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ ੇ। ਮਿੀਜ ਿੂੰ ਜਾਾਂ ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਨਸਹਤ ਬੀਮਾਕਿਤਾ (ਜੇ ਉਿ੍ਾਾਂ ਕੋਲ ਹੈ)
ਜਾਾਂ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀ ਿੂੰ ਸੂਨਚਤ ਕਿਿ ਦੀ ਜਿੂਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਜਸ ਿੇ ਪਨਿ ਾਿਕ ਆਮਦਿੀ ਜਾਾਂ ਬੀਮਾ
ਸਨਥ੍ਤੀ ਨ ਿੱਚ ਨਕਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਇਿੱਕ ਜਿਤਕ ਪਰੋਗਿਾਮ ਨ ਚ
ਿੱ ਮਿੀਜ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਨਥ੍ਤੀ ਿੂੰ
ਨਿਿਿਾਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨ ਚ ਪਨਿ ਾਿਕ ਆਮਦਿੀ ਜਾਾਂ ਬੀਮਾ ਸਨਥ੍ਤੀ ਨ ਚ ਕੋਈ
ਾਂ ੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਮਿੀਜ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਨਥ੍ਤੀ ਨ ਚ ਅਨਜਹੀਆਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ
ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਦ
ਬਾਿੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿੂੰ ਸੂਨਚਤ ਕਿਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਇਕ ਜਿਤਕ ਪਰੋਗਿਾਮ ਨ ਚ ਆਪਣੀ
ਯੋਗਤਾ ਿੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਿਿ ਨ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ੀ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਿੀਜਾਾਂ ਿੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਾਲੇ ਪਰੋਗਿਾਮ ਿੂੰ ੀ ਸੂਨਚਤ ਕਿਿਾ ਲਾਜਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਨਜਸ ਨ ਿੱਚ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਿ ਿਹੇ ਹਿ (ਉਦਾਹਿਣ ਲਈ, ਮਾਸਹੈਲਥ੍, ਕੁਿੈਕਟਿ, ਜਾਾਂ
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ਨਸਹਤ ਸੁਿਿੱਨਿਆ ਿੈਿੱਟ), ਪਨਿ ਾਿਕ ਆਮਦਿੀ ਨ ਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਿਾਲ ਸਬੰਿਤ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਿੀ,
ਜਾਾਂ ਜੇ ਉਹ ਨਕਸੇ ਬੀਮੇ ਦਾ ਨਹਿੱਸਾ ਹਿ ਦਾਅ ਾ ਕਿੋ ਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੁਆਿਾ ਨਦਿੱਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ
ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਿੂੰ ਪੂਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਨਿਿ ਹੈ (ਨਜ ੇਂ ਨਕ ਘਿੇਲੂ ਜਾਾਂ
ਾਹਿ ਬੀਮੇ ਦੀ, ਪਿ ਇਸ ਤਿੱਕ ਸੀਨਮਤ ਿਹੀ)ਾਂ ਜੋ ਨਕਸੇ ਦੁਿਘਟਿਾ ਜਾਾਂ ਹੋਿ ਘਟਿਾ ਕਾਿਿ
ਦੇਿਭਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਿੂੰ ਪੂਿਾ ਕਿਿ ਲਈ ਨਜੰਮੇ ਾਿ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਮਿੀਜ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਾਂ ਲਾਗੂ
ਪਰੋਗਿਾਮ ਦੇ ਿਾਲ ਕੰਮ ਕਿੇਗਾ (ਸਮੇਤ, ਅਨਜਹੀਆਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਿ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂ ਅਦਾਇਗੀ
ਿਕਮ ਦੀ ਮੁੜ ਸੂਲੀ ਕਿਿ ਦਾ ਅਨਿਕਾਿ ਨਿਿਿਾਿਤ ਕਿਿ ਲਈ, ਮਾਸਹੈਲਥ੍, ਕੁਿੈਕਟਿ, ਜਾਾਂ
ਨਸਹਤ ਸੁਿਿੱਨਿਆ ਿੈਿੱਟ) ਤਿੱਕ ਸੀਨਮਤ ਿਹੀ।ਾਂ
ਹਸਪਤ਼ਾਲ ਦੀ
ਵਿਿੱਤੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ

ਨ ਤ
ਿੱ ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੀਮਾਯੁ ਕਤ ਮਿੀਜਾਾਂ, ਕਮਜੋਿ ਮਿੀਜਾਾਂ ਅਤੇ ਉਿ੍ਾਾਂ ਦੇ ਸਬੰਿਤ ਗਿੰਟਿਾਾਂ ਤਿੱਕ
ਿਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਹੇਠਾਾਂ ਨਦਿੱਤੇ ਅਿੁ ਸਾਿ ਿਾਸ ਮਾਪਦੰਡਾਾਂ ਿੂੰ ਪੂਿਾ ਕਿਦੇ ਹਿ। ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਇਹ
ਯਕੀਿ ਨਦ ਾਉਣਗੇ ਨਕ ਇਹ ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿੀਤੀ ਐਲ ਐਚ ਐਮ ਸੀ 'ਤੇ ਨਿਿੰਤਿ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ
ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਨ ਅਕਤੀਆਾਂ ਿੂੰ ਇਿੱਕ ਅਿਜੀ ਿੂੰ ਪੂਿਾ ਕਿਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਨ ਿੱਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਿਜੀ ਦੇਣ ਨ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੇਗਾ (ਅੰਨਤਕਾ 1 ਅਤੇ ਅੰਨਤਕਾ 2 ਦੇਿੋ)।
ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸਿੋਤਾਾਂ (ਿੋਜਗਾਿ, ਮੈਡੀਕੇਡ, ਇੰਡੀਜੈਂਟ ਫੰਡਾਾਂ, ਨਹੰਸਕ ਅਪਿਾਿ ਦੇ ਪੀੜਤਾਾਂ, ਆਨਦ
ਦੁਆਿਾ ਉਪਲਬਿ ਬੀਮਾ) ਦੀ ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਿੀਜ ਿੂੰ ਨ ਚਾਿਿ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਾਂ ਇਸ ਦੀ
ਸਮੀਨਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਲਾਜਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਨਜਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਨਕ ਕੋਈ ਮਿੀਜ
ਹੋਿ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਐਲਐਚਐਮਸੀ ਅਿਜੀਆਾਂ ਅਤੇ ਫਾਿਮ ਭਿਿ ਨ ਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਿੀਜ ਿੂੰ ਉਨਚਤ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਉਿ੍ਾਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਿਾਾਂ ਿਾਲ ਮਿੀਜ
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੇਗਾ। ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਬਿੈਕਾਿਾਾਂ ਿੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਿ੍ਾਾਂ
ਦੀ ਮਿਜੂਿੀ ਦੀ ਸ਼ਿਤ ਜੋਂ ਹੋਿ ਸਾਿੇ ਭੁਗਤਾਿ ਨ ਕਲਪਾਾਂ ਿੂੰ ਬਾਹਿ ਕਿੱ toਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਨਜ ੇਂ
ਨਕ ਜਿਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਿਾਮਾਾਂ ਅਤੇ ਨਸਹਤ ਸੁਿਿੱਨਿਆ ਿੈਿੱਟ ਿੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਿਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨਜ ੇਂ
ਉਿੱਪਿ ਦਿੱਨਸਆ ਨਗਆ ਹੈ।
ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਬਿੈਕਾਿ ਜਿਤਕ ਪਰੋਗਿਾਮਾਾਂ ਲਈ ਅਿਜੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਨਸਹਤ ਬੀਮਾ
ਕ ਿੇਜ ਿੂੰ ਅਿੱਗੇ ਿਾਉਣ ਲਈ ਨਜੰਮੇ ਾਿ ਹਿ। ਐਲਐਚਐਮਸੀ ਦੁਆਿਾ ਪਛਾਣੇ ਗਏ
ਪਰੋਗਿਾਮਾਾਂ ਲਈ ਅਿਜੀ ਦੇਣ ਨ ਚ ਸਨਹਯੋਗ ਿਾ ਕਿਿ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਿ ਾਲੇ ਮਿੀਜਾਾਂ / ਗਾਿੰਟਿਾਾਂ
ਿੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸੰਭ ਸਿੋਤਾਾਂ ਜੋਂ ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਿਕਾਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਬਿੈਕਾਿਾਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਨਲਸੀ ਨ ਚ ਦਿੱਸੇ ਅਿੁ ਸਾਿ ਭੁਗਤਾਿ ਕਿਿ ਦੀ ਉਿ੍ਾਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਿਾਿ
ਤੇ ਉਹਿਾਾਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨ ਚ ਯੋਗਦਾਿ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੈਡੀਕੇਡ ਜਾਾਂ ਹੋਿ ਨਸਹਤ ਬੀਮੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਮਿੀਜ / ਗਿੰਟਿਾਾਂ ਿੂੰ ਮੈਡੀਕੇਡ ਕ ਿੇਜ ਲਈ
ਅਿਜੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਦਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਕ ਉਸਿੇ ਮੈਡੀਕੇਡ ਜਾਾਂ
ਹੋਿ ਨਸਹਤ ਬੀਮੇ ਲਈ ਐਲ ਐਚ ਐਮ ਸੀ ਲਈ ਨਬਿੈ ਕਿਿ ਦੇ ਨਪਛਲੇ ਛੇ (6) ਮਹੀਨਿਆਾਂ ਦੇ
ਅੰਦਿ ਸੰਘੀ ਨਸਹਤ ਬੀਮਾ ਬਾਜਾਿ ਨ ਚ ਅਿਜੀ ਨਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ। ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਿੀ ਕਿਿ ਲਈ ਮਿੀਜਾਾਂ / ਗਿੰਟਿਾਾਂ ਿੂੰ ਇਸ ਿੀਤੀ ਨ ਿੱਚ ਦਿਸਾਏ ਗਏ ਕਾਿਜ
ਪਰਨਕਨਿਆ ਨ ਿੱਚ ਸਨਹਯੋਗ ਕਿਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਿੀਜ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਿਿ
ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਦੁਆਿਾ ਨ ਚਾਿੇ ਜਾਣ ਾਲੇ ਮਾਪਦੰਡਾਾਂ ਨ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ:
 ਪਨਿ ਾਿਕ ਆਮਦਿੀ
 ਸੰਪਤੀ
 ਡਾਕਟਿੀ ਨਜੰਮੇ ਾਿੀਆਾਂ।
 ਹੋਿ ਉਪਲਬਿ ਸਾਿੀਆਾਂ ਜਿਤਕ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ

ੇਲੇ

ਐਲਐਚਐਮਸੀ ਦਾ ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਿਾਮ ਭੂਗੋਨਲਕ ਸਥ੍ਾਿ ਜਾਾਂ ਨਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਨਥ੍ਤੀ ਦੀ
ਪਿ ਾਹ ਕੀਤੇ ਨਬਿਾਾਂ, ਇਸ ਿੀਤੀ ਨ ਚ ਨਿਿਿਾਿਤ ਯੋਗਤਾ ਜਿੂਿਤਾਾਂ ਿੂੰ ਪੂਿਾ ਕਿਿ ਾਲੇ ਸਾਿੇ
ਮਿੀਜਾਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿੀਜਾਾਂ / ਗਾਿੰਟਿਾਾਂ ਿੂੰ ਨ ਿੱਤੀ ਜਿੂਿਤ ਦੇ ਅਿਾਿ ਤੇ
ਅਤੇ ਿਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਕਾਿੂੰ ਿ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਦੇ ਹੋਏ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਯੋਗ ਘਿੱਟ-ਬੀਮੇ ਾਲੇ ਮਿੀਜਾਾਂ ਿੂੰ ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਨਜਹੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਪਰਦਾਿ ਕਿਿਾ ਬੀਮਾਕਿਤਾ ਦੇ ਇਕਿਾਿਿਾਮੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਿੁ ਸਾਿ ਹੈ। ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਮ
ਤੌਿ 'ਤੇ ਮਿੀਜ ਦੀ ਕਾਿੱਪੀ ਜਾਾਂ ਸੰਤੁਲਿ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਿਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਮਿੀਜ ਬੀਮੇ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਿਤਾਾਂ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਿ ਨ ਚ ਅਸਫਲ ਿਨਹੰਦਾ ਹੈ।
ਾਂ (ਐਚਐਸਏ), ਹੈਲਥ੍ ਨਿਮਬਿਸਮੈਂਟ ਅਕਾਉਟ
ਾਂ (ਐਚਆਿਏ), ਜਾਾਂ ਇਿੱਕ
ਹੈਲਥ੍ ਸੇਨ ੰਗ ਅਕਾਉਟ
ਾਂ (ਐਫਐਸਏ) ਾਲੇ ਮਿੀਜਾਾਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ
ਲਚਕਦਾਿ ਿਿਚ ਅਕਾਉਟ
ਾਂ ਫੰਡਾਾਂ ਦੀ ਿਤੋਂ ਕਿਿ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।
ਯੋਗ ਮੰਿੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਾਂ ਅਕਾਉਟ
ਐਿੱਲ.ਐਿੱਚ.ਐਿੱਮ.ਸੀ ਇਸ ਿੀਤੀ ਨ ਚ ਿਨਣਤ ਛੋਟਾਾਂ ਿੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦਾ ਅਨਿਕਾਿ ਿਿੱਿਦਾ ਹੈ ਜੇ
ਉਹ ਾਜਬ ਤੌਿ 'ਤੇ ਇਹ ਨਿਿਿਾਿਤ ਕਿਦੀ ਹੈ ਨਕ ਅਨਜਹੀਆਾਂ ਸ਼ਿਤਾਾਂ ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਦੇ
ਨਕਸੇ ਕਾਿੂੰ ਿੀ ਜਾਾਂ ਇਕਿਾਿਿਾਮੇ ਦੀ ਨਜੰਮੇ ਾਿੀ ਦੀ ਉਲੰ ਘਣਾ ਕਿਦੀਆਾਂ ਹਿ।
ਵਿਿੱਤੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ
ਛੋ ਟ

ਨਕਸੇ ਨਬਿੈਕਾਿ ਦੀ ਪਨਿ ਾਿਕ ਆਮਦਿੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਡਾਕਟਿੀ ਨਜੰਮੇ ਾਿੀਆਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ
ਦੇ ਅਿਾਿ ਤੇ, ਮਿੀਜ ਹੇਠਾਾਂ ਨਦਿੱਤੀ ਛੂਟ ਨ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਪਰਾਪਤ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਿ. ਿੋਟ ਕੀਤੀਆਾਂ ਸਾਿੀਆਾਂ
ਛੋਟਾਾਂ ਮਿੀਜ ਦੇ ਨਜੰਮੇ ਾਿ ਸੰਤੁਲਿ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਨ ਿੱਚ ਹਿ। ਿੈਟ ਿਕ ਦੇ ਸਨਹ-ਭੁਗਤਾਿ, ਨਸਿੱਕਿ
ੇ ੈਂਸ
ਾਂ
ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਯੋਗ ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਿਹੀ ਹਿ। ਇਸੇ ਤਿ੍ਾਾਂ, ਬੀਮਾਯੁ ਕਤ ਮਿੀਜ ਜੋ
ਉਪਲਬਿ ਤੀਜੀ ਨਿਿ ਦੇ ਕ ਿੇਜ ("ਸ ੈਇਿੱਛਕ ਸ -ੈ ਤਿਿਾਹ") ਦੀ ਿਤੋਂ ਿਾ ਕਿਿ ਦੀ ਚੋਣ
ਕਿਦੇ ਹਿ, ਸ ੈਇਿੱਛਤ ਸ ੈ-ਭੁਗਤਾਿ ਜੋਂ ਿਨਜਸਟਿਡ ਨਕਸੇ ੀ ਿਾਤੇ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਿਕਮ ਲਈ
ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਿਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲਾਾਂਨਕ, ਨਕਸੇ ੀ ਸਨਥ੍ਤੀ ਨ ਿੱਚ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਨ ਿੱਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਨਦਰੜ ਮਿੀਜ ਿੂੰ ਏਜੀਬੀ ਤੋਂ ਿੱਿ ਿਹੀ ਾਂ ਨਲਆ ਜਾ ੇਗਾ।
ਚੈਿੀਟੀ ਕੇਅਿ: ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ. ਉਹਿਾਾਂ ਪਾਨਲਸੀਆਾਂ ਅਿੀਿ 100% ਦੀ ਛੂਟ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ
ਉਹਿਾਾਂ ਮਿੀਜਾਾਂ / ਗਿੰਟਿਾਾਂ ਲਈ ਪਰਦਾਿ ਕਿੇਗੀ ਨਜਿ੍ਾਾਂ ਦੀ ਪਨਿ ਾਿਕ ਆਮਦਿ ਮੌਜੂਦਾ
ਐਫਪੀਐਲ ਦੇ 400% ਜਾਾਂ ਇਸਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪਾਨਲਸੀ ਨ ਿੱਚ ਨਿਿਿਾਿਤ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਹੋਿ
ਮਾਪਦੰਡਾਾਂ ਿੂੰ ਪੂਿਾ ਕਿਦੇ ਹਿ।
ਡ਼ਾਕਟਿੀ ਤੰਗੀ: ਯੋਗ ਮਿੀਜਾਾਂ ਲਈ 100% ਦੀ ਛੂਟ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਨਜਸਦਾ ਡਾਕਟਿੀ
ਕਿਜਾ ਉਿ੍ਾਾਂ ਦੀ ਪਨਿ ਾਿਕ ਆਮਦਿੀ ਦੇ 25% ਤੋਂ ਿੱਿ ਜਾਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਿਾਬਿ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪਾਨਲਸੀ
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ਨ ਚ ਨਿਿਿਾਿਤ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਹੋਿ ਮਾਪਦੰਡਾਾਂ ਿੂੰ ਪੂਿਾ ਕਿਦੇ ਹਿ।
ਵਿਿੱਤੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ
ਨੀਤੀ

ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਦੀ ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿੀਤੀ, ਸਾਿਾਿਣ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਿੇਪ ਅਤੇ ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਿ ਸੰਬੰਿੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਦੀ ੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਨ ਚ ਉਪਲਬਿ
ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥ੍ਾਿਾਾਂ' ਤੇ ਤਾਇਿਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨ ਚ ਅਿੁ ਾਦ
ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਨਜਹੜੀ ਘਿੱਟ ਬੋਲੀ ਜਾਾਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ 1,000 ਲੋ ਕ ਜਾਾਂ 5% ਸਿੀਕ,
ਐਲਐਚਐਮਸੀ ਦੁਆਿਾ ਸੇ ਾ ਕਿਦੇ ਹਿ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਭੁਗਤਾਿ ਿੀਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸਾਿੇ ਛਾਪੇ ਗਏ ਮਹੀਿਾ ਾਿ
ਮਿੀਜਾਾਂ ਦੇ ਨਬਆਿਾਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਰਨਹ ਪਿੱਤਿਾਾਂ ਬਾਿੇ ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਨਦੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਿਤੀ
ਕਿਿ ਤੇ, ਨਕਸੇ ੀ ਸਮੇਂ, ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿੀਤੀ ਬਾਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਉਪਲਬਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
1. ਮਿੀਜ / ਗਾਿੰਟਿ ਅਿਜੀ ਦੇ ਅਿਸੇ ਦੌਿਾਿ ਨਕਸੇ ੀ ਸਮੇਂ ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਿਜੀ
ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਿ।
2. ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨ ਚਾਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਮਿੀਜਾਾਂ / ਗਿੰਟਿਾਾਂ ਿੂੰ ਨ ਿੱਤੀ ਜਿੂਿਤ
ਦਾ ਪਿੱਕਾ ਇਿਾਦਾ ਕਿਿ ਲਈ ਸੰਬੰਨਿਤ ਨ ਿੱਤੀ, ਨਿਿੱ ਜੀ ਜਾਾਂ ਹੋਿ ਦਸਤਾ ੇਜਾਾਂ ਿੂੰ ਸਨਹਯੋਗ
ਕਿਿ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਿਿ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਿਜੀ ਫਾਿਮ
ਹੇਠਾਾਂ ਨਦਿੱਤੇ ਤਿੀਨਕਆਾਂ ਨ ਿੱਚੋਂ ਨਕਸੇ ਇਿੱਕ ਦੁਆਿਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
a. ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਜਿਤਕ ੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ:
https://www.lahey.org/lhmc/your-visit/insurance-billing-record
s/financial-counseling-assistance/
b. ਨ ਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਇਕਾਈ ਨ ਚ ਨ ਅਕਤੀਗਤ ਤੌਿ ਤੇ
41 ਮਾਲ ਿੋਡ
ਬਿਨਲੰ ਗਟਿ, ਐਮਏ 01803
(781) 744-8815
c. ਡਾਕ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਕਾਿੱਪੀ ਲਈ ਬੇਿਤੀ ਕਿਿ ਲਈ ਉਿੱਪਿ ਨਦਿੱਤੇ ਿੰਬਿ ਤੇ
ਕਾਲ ਕਿੋ।
d. ਇਲੈ ਕਟਰਾਨਿਕ ਕਾਪੀ ਲਈ ਬੇਿਤੀ ਕਿਿ ਲਈ ਉਿੱਪਿ ਨਦਿੱਤੇ ਿੰਬਿ ਤੇ ਕਾਲ
ਕਿੋ।
3. ਮਿੀਜਾਾਂ / ਗਿੰਟਿਾਾਂ ਿੂੰ ਮਿੀਜ / ਗਿੰਟਿ ਿੂੰ ਅਸਾਿੀ ਿਾਲ ਉਪਲਬਿ ਨ ਿੱਤੀ ਸਿੋਤਾਾਂ ਦਾ
ਲੇ ਿਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹੇਠ ਨਲਨਿਆਾਂ ਨ ਿੱਚੋਂ ਨਕਸੇ ੀ ਜਾਾਂ ਸਾਿੇ ਦੀ ਿਤੋਂ ਕਿਕੇ ਪਨਿ ਾਿਕ ਆਮਦਿੀ ਦੀ
ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:
a. ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਿਮ ਡਬਲਯੂ -2 ਅਤੇ / ਜਾਾਂ ਫਾਿਮ 1099
b. ਮੌਜੂਦਾ ਿਾਜ ਜਾਾਂ ਸੰਘੀ ਟੈਕਸ ਨਿਟਿਿ
c. ਚਾਿ (4) ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜੇ ਤਿਿਾਹ ਸਟਿੱਬਸ
d. ਚਾਿ (4) ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜੇ ਚੈਨਕੰਗ ਅਤੇ / ਜਾਾਂ ਬਚਤ ਦੇ ਨਬਆਿ
e. ਨਸਹਤ ਬਚਤ ਿਾਤੇ
f. ਨਸਹਤ ਮੁਆ ਜੇ ਦੇ ਪਰਬੰਿ
g. ਲਚਕਦਾਿ ਿਿਚ ਿਾਤੇ

ਲਾਹੇ ਕਲੀਨਿਕ ਹਸਪਤਾਲ, ਇੰਕ. ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿੀਤੀ
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4. ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਿਿ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਾਂ, ਮਿੀਜ / ਗਾਿੰਟਿ ਿੂੰ
ਲਾਜਮੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਕ ਉਸਿੇ ਫੈਡਿਲ ਹੈਲਥ੍
ਇੰਸ਼ੋਿੈਂਸ ਮਾਿਕੀਟਪਲੇ ਸ ਦੁਆਿਾ ਮੈਡੀਕੇਡ ਜਾਾਂ ਹੋਿ ਨਸਹਤ ਬੀਮੇ ਲਈ ਨਬਿੈ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਲਾਜਮੀ ਤੌਿ' ਤੇ ਨਕਸੇ ੀ ਤੀਜੀ ਨਿਿ ਦੇ ਕ ਿੇਜ ਦੇ ਦਸਤਾ ੇਜ ਪਰਦਾਿ ਕਿਿੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ।
a. ਐਲਐਚਐਮਸੀ ਦੇ ਨ ਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਿ ਮਿੀਜ / ਗਿੰਟਿਾਾਂ ਿੂੰ ਮੈਡੀਕੇਡ ਲਈ
ਨਬਿੈ ਕਿਿ ਨ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਿਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਨ ਿੱਚ ਉਹਿਾਾਂ ਉਹੀ
ਨ ਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਿਜੀ ਦੇਣ ਨ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਿਿਗੇ।
b. ਜੇ ਕੋਈ ਨ ਅਕਤੀ ਫੈਡਿਲ ਹੈਲਥ੍ ਇੰਸ਼ੋਿੈਂਸ ਮਾਿਕੀਟਪਲੇ ਸ ਦੇ ਿੁਿੱਲੇ
ਿਾਮਾਾਂਕਣ ਦੇ ਦੌਿਾਿ ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਿਜੀ ਨਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਅਨਜਹੇ
ਨ ਅਕਤੀ ਿੂੰ ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਦੇ ਨਕਸੇ ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਿਜੀ ਦੇ
ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਾਂ ਕ ਿੇਜ ਲੈ ਣ ਦੀ ਜਿੂਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
5. ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਇਸ ਿੀਤੀ ਤਨਹਤ ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਿਕਾਿ ਿਹੀ ਾਂ ਕਿ ਸਕਦੀ
ਨਕਸੇ ਨ ਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਜਾਾਂ ਦਸਤਾ ੇਜ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਿਾਉਣ ਨ ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ
ਅਿਾਿ ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਿੀਤੀ ਜਾਾਂ ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਿ ਨ ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਿ ਤੇ
ਨਬਆਿ ਿਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
6. ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਇਿੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਨਬਿੈ ਪਿੱਤਿ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਤੀਹ (30) ਕਾਿੋਬਾਿੀ
ਨਦਿਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਿ ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੰਤਮ ਯੋਗਤਾ ਨਿਿਿਾਿਤ ਕਿੇਗਾ।
7. ਅੰਤਮ ਯੋਗਤਾ ਨਦਰੜਤਾ ਦੇ ਦਸਤਾ ੇਜ ਸਾਿੇ ਮੌਜੂਦਾ (ਓਪਿ ਬੈਲੇਂਸ) ਮਿੀਜਾਾਂ ਦੇ ਿਾਨਤਆਾਂ
ਤੇ ਨਬਿੈ -ਪਿੱਤਿ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਿੀਜ / ਗਾਿੰਟਿ ਿੂੰ ਇਿੱਕ ਨਦਰੜਤਾ
ਪਿੱਤਿ ਭੇਨਜਆ ਜਾ ੇਗਾ।
8. ਜੇ ਕੋਈ ਮਿੀਜ / ਗਾਿੰਟਿ ਨਕਸੇ ਅਿੂਿੇ ਨਬਿੈ -ਪਿੱਤਿ ਿੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਿਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਮਿੀਜ /
ਗਾਿੰਟਿ ਿੂੰ ਇਿੱਕ ਿੋਟੀਨਫਕੇਸ਼ਿ ਭੇਨਜਆ ਜਾ ੇਗਾ ਨਜਸ ਨ ਿੱਚ ਦਿੱਨਸਆ ਨਗਆ ਹੈ ਨਕ
ਨਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਗੁ ੰਮ ਹੈ। ਬੇਿਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਿ ਅਤੇ ਪਰਦਾਿ
ਕਿਿ ਲਈ ਮਿੀਜ / ਗਾਿੰਟਿ ਕੋਲ 30 (30) ਨਦਿ ਹੋਣਗੇ। ਅਿਜੀ ਿੂੰ ਪੂਿਾ ਕਿਿ
ਨ ਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਿਤੀਜੇ ਜੋਂ ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਸ ੀਕਾਿ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
9. ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਦਿਿਾਸਤ ਦੇ ਅਿਾਿ ਤੇ ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਇਿੱਕ
ਨਿਿਿਾਿਣ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀਆਾਂ ਸਾਿੀਆਾਂ ਯੋਗ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ
ਨਮਆਦ ਲਈ ਯੋਗ ਿਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਪਛਲੇ ਛੇ (6) ਮਹੀਨਿਆਾਂ ਲਈ ਸਾਿੇ ਬਕਾਇਆ
ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਯੋਗ ਮਾੜੇ ਕਿਜੇ ਾਲੀਆਾਂ ਏਜੰਸੀਆਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਦੁਆਿਾ ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਿਿ ਾਲੇ
ਮਿੀਜ ਜਾਾਂ ਯੋਗਤਾ ਅ ਿੀ ਦੇ ਅੰਦਿ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਸਪਤਾਲ ਿੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਯੋਗਤਾ
ਨਿਿਿਾਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਨਮਤੀ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਾਂ ਦੀ ਨਮਆਦ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨ ਿੱਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ੇਗਾ। ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ. ਿੂੰ ਸੂਨਚਤ ਕਿਿਾ ਇਹ
ਮਿੀਜ / ਗਿੰਟਿਾਾਂ ਦੀ ਨਜੰਮੇ ਾਿੀ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਨਮਆਦ ਦੇ ਦੌਿਾਿ ਨਕਸੇ ੀ ਨ ਿੱਤੀ
ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਅਨਜਹਾ ਕਿਿ ਨ ਿੱਚ ਅਸਫਲ ਿਨਹਣ ਦੇ ਿਤੀਜੇ ਜੋਂ ਯੋਗਤਾ ਿਤਮ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ।
10. ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਾਲੇ ਮਿੀਜਾਾਂ ਿੂੰ ਨਕਸੇ ੀ ਭੁਗਤਾਿ ਲਈ ਾਪਸੀ
ਪਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਨ ਅਕਤੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਨ ਅਕਤੀਗਤ ਤੌਿ ਤੇ ਨਜੰਮੇ ਾਿ ਹੈ।
ਲਾਹੇ ਕਲੀਨਿਕ ਹਸਪਤਾਲ, ਇੰਕ. ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿੀਤੀ
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ਇਨਕ਼ਾਿ ਕਿਨ ਦੇ
ਕ਼ਾਿਨ

ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਈ ਕਾਿਿਾਾਂ ਕਿਕੇ ਿੱਿ- ਿੱਿ ਕਾਿਿਾਾਂ ਕਿਕੇ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਬੇਿਤੀ ਿੂੰ ਅਸ ੀਕਾਿ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਿ ਇਸ ਤਿੱਕ ਸੀਨਮਤ ਿਹੀ:ਾਂ
 ਕਾਫੀ ਪਨਿ ਾਿਕ ਆਮਦਿੀ
ਾਂ ਪਿੱਿਿ
 ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਲੋ ੜੀਦਾ
 ਿੋਗੀ ਸਨਹਯੋਗੀ ਜਾਾਂ ਿੋਗੀ / ਗਾਿੰਟਿ ਦੇ ਿਾਲ ਕੰਮ ਕਿਿ ਦੇ ਉਨਚਤ ਯਤਿਾਾਂ ਪਰਤੀ ਪਰਤੀਨਕਰਆ
ਿਹੀ ਾਂ ਕਿਦਾ
 ਮਿੀਜ / ਗਿੰਟਿ ਦੇ ਿਾਲ ਕੰਮ ਕਿਿ ਦੇ ਾਜਬ ਯਤਿਾਾਂ ਦੇ ਬਾ ਜੂਦ ਅਿੂਿੇ ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਦੀ ਅਿਜੀ
 ਬਕਾਇਆ ਬੀਮਾ ਜਾਾਂ ਦੇਣਦਾਿੀ ਦਾਅ ਾ
 ਬੀਮਾ ਭੁਗਤਾਿ ਅਤੇ / ਜਾਾਂ ਬੀਮਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਫੰਡਾਾਂ ਿੂੰ ਿੋਕਣਾ, ਮਿੀਜਾਾਂ / ਗਾਿੰਟਿਾਾਂ ਿੂੰ
ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੁਆਿਾ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਅਤੇ ਨਿਿੱ ਜੀ ਸਿੱਟ ਅਤੇ / ਜਾਾਂ
ਦੁਿਘਟਿਾ ਿਾਲ ਸਬੰਿਤ ਦਾਅਨ ਆਾਂ ਿੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਿ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਭੁਗਤਾਿ ਸਮੇਤ।

ਅਨਮ਼ਾਨ ਯੋਗਤ਼ਾ

ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਨਕ ਸਾਿੇ ਮਿੀਜ ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਿਜੀ ਿੂੰ ਪੂਿਾ ਕਿਿ ਦੇ ਯੋਗ
ਿਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਾਂ ਦਸਤਾ ੇਜਾਾਂ ਲਈ ਬੇਿਤੀਆਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਹੀ ਾਂ ਕਿਦੇ। ਅਨਜਹੀਆਾਂ ਉਦਾਹਿਣਾਾਂ ਹੋ
ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਿ ਨਜਸ ਨ ਿੱਚ ਨਬਮਾਿੀ ਨਬਿ੍ਾਾਂ ਪੂਿੇ ਕੀਤੇ ਨਬਿ੍ਾਾਂ ਨਕਸੇ ਮਿੀਜ / ਗਿੰਟਿ ਦੀ ਨ ਿੱਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਸਥ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਿ ਜਾਣਕਾਿੀ ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਦੁਆਿਾ
ਇਹ ਨਿਿਿਾਿਤ ਕਿਿ ਲਈ ਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਕ ਕੀ ਨਕਸੇ ਮਿੀਜ / ਗਿੰਟਿ ਦਾ ਿਾਤਾ
ਅਣਉਨਚਤ ਹੈ ਜਾਾਂ ਿਹੀ ਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦੀ ਿਤੋਂ ਗਿਭ ਤੀ ਯੋਗਤਾ ਨਿਿਿਾਿਤ ਕਿਿ
ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਹੋਿ ਪਰੋਗਿਾਮਾਾਂ ਜਾਾਂ ਨਜੰਦਗੀ ਦੀਆਾਂ ਸਨਥ੍ਤੀਆਾਂ ਲਈ ਉਿ੍ਾਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਿਾਿ ਤੇ ਮਿੀਜਾਾਂ ਿੂੰ
ਮਾਿਤਾ ਯੋਗਤਾ ਨਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਜ ੇਂ ਨਕ:
 ਮਿੀਜ / ਗਾਿੰਟਿ ਜੋ ਦੀ ਾਲੀਆਪਿ ਦਾ ਐਲਾਿ ਕਿ ਚੁਿੱਕੇ ਹਿ। ਦੀ ਾਲੀਆਪਿ ਿਾਲ ਜੁੜੇ
ਮਾਮਨਲਆਾਂ ਨ ਿੱਚ, ਦੀ ਾਲੀਆਪਿ ਦੀ ਛੁਿੱਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਨਮਤੀ ਤੋਂ ਨਸਿਫ ਿਾਤਾ ਬਕਾਇਆ ਛਿੱਨਡਆ
ਜਾ ੇਗਾ।
 ਮਿੀਜ / ਗਾਿੰਟਿ ਜੋ ਪਰੋਬੇਟ ਨ ਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਿਾਲ ਮਿੇ ਹੋਏ ਹਿ।
 ਮਿੀਜ / ਗਾਿੰਟਿ ਜੋ ਬੇਘਿ ਹਿ।
 ਉਗਿਾਹੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਿਾ ਾਪਸ ਕੀਤੇ ਿਾਤੇ ਉਪਿੋਕਤ ਨਕਸੇ ੀ ਕਾਿਿਾਾਂ ਕਿਕੇ ਅਣਨਗਣਤ
ਹਿ ਅਤੇ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਿ ਪਰਾਪਤ ਿਹੀ ਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
 ਿਾਜ ਦੇ ਮੈਡੀਕੇਡ ਪਰੋਗਿਾਮਾਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪਰਾਪਤ ਮਿੀਜ / ਗਿੰਟਿ ਪਰੋਗਿਾਮ ਿਾਲ ਜੁੜੀਆਾਂ
ਨਕਸੇ ੀ ਿਿਚਾ ੰਡਣ ਦੀਆਾਂ ਨਜੰਮੇ ਾਿੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਗੈਿ-ਕ ਿ ਕੀਤੀਆਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਲਈ ਨ ਿੱਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿੀਤੀ ਤਨਹਤ ਗਰਨਹਣ ਯੋਗਤਾ ਪਰਾਪਤ ਮਿੀਜਾਾਂ ਦੇ ਿਾਨਤਆਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ਰੇਣੀ ਕੀਤੀ
ਜਾਏਗੀ। ਉਿ੍ਾਾਂ ਿੂੰ ਸੰਗਰਨਹ ਲਈ ਿਹੀ ਾਂ ਭੇਨਜਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਿਾ ਹੀ ਉਹ ਅਗਲੀਆਾਂ ਕੁਲੈਕਸ਼ਿ
ਕਾਿ ਾਈਆਾਂ ਦੇ ਅਿੀਿ ਹੋਣਗੇ।

ਲਾਹੇ ਕਲੀਨਿਕ ਹਸਪਤਾਲ, ਇੰਕ. ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿੀਤੀ
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ਤਿੰਤ ਭਗਤ਼ਾਨ
ਛੂ ਟ

ਉਹ ਮਿੀਜ ਜੋ ਜਿਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਾਂ ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਿਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦ,ੇ ਉਹਿਾਾਂ ਿੂੰ
ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਿ ਾਈ ਗਈ ਸਾਿੀ ਦੇਿਭਾਲ, ਿਾਤੇ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ, ਮੈਡੀਕਲੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਜਿੂਿੀ
ਦੇਿਭਾਲ, ਅਤੇ ਚੋਣ ੀਆਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੇ ਿਾਤੇ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿ ਦੀ ਤੁ ਿੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਿ'
ਤੇ 30% ਦੀ ਛੋਟ ਨਦਿੱਤੀ ਜਾ ੇਗੀ। ਗਿੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਿਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਿੀਜ ਦੇ ਆਪਣੇ
ਪਨਹਲੇ ਨਬਆਿ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਪੰਦਿਾਾਂ ਨਦਿਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਿ ਪੂਿੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੂਟ ਨਕਸੇ ੀ
ਸੇ ਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਿਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਨਜਸ ਨ ਚ ਇਕ ਿੱਿਿਾ ਸ ੈ-ਭੁਗਤਾਿ ਫੀਸ ਦਾ
ਕਾਿਜ-ਨਿਿਿਾਿਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਇਿ-ਿੈਿੱਟ ਿਕ ਅਤੇ ਿੈਿੱਟ ਿਕ ਤੋਂ
ਬਾਹਿ ਸਨਹ-ਭੁਗਤਾਿ, ਨਸਿੱਿਸੋਿੈਂਸ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਯੋਗ ਪਰੋਂਪਟ ਤਿਿਾਹ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਿਹੀ ਾਂ ਹਿ।
ਸ਼ਿੱਕ ਦੀ ਿੋਕਥ੍ਾਮ ਲਈ, ਇਹ ਛੂਟ ਨਕਸੇ ੀ ਮਿੀਜ ਿੂੰ ਭੁਗਤਾਿ ਯੋਜਿਾ ਦੇ ਅਿੁ ਸਾਿ ਸੇ ਾ ਾਾਂ
ਲਈ ਭੁਗਤਾਿ ਕਿਿ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਿਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਐਮਿਜੈਂਸੀ
ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾੀਂ

ਫੈਡਿਲ ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਐਾਂਡ ਲੇ ਬਿ ਐਕਟ (ਈ. ਐਮ. ਟੀ. ਐਲ. ਏ.) ਦੇ ਨਿਯਮਾਾਂ
ਦੇ ਅਿੁ ਸਾਿ, ਨਕਸੇ ੀ ਮਿੀਜ ਿੂੰ ਨਕਸੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸਨਥ੍ਤੀ ਨ ਿੱਚ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਾਂ ਨ ਿੱਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਾਂ ਭੁਗਤਾਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਜਾਾਂਚ ਿਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ। ਐਲਐਚਐਮਸੀ ਬੇਿਤੀ
ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਸੇ ਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿੀਜਾਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਾਾਂਝੇਗੀ ਭੁਗਤਾਿ (ਭਾ ਸਨਹ-ਭੁਗਤਾਿ)
ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬਸ਼ਿਤੇ ਅਨਜਹੀਆਾਂ ਬੇਿਤੀਆਾਂ ਸਕਰੀਨਿੰ ਗ ਪਰੀਨਿਆ ਨ ਿੱਚ ਦੇਿੀ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਐਮਿਜੈਂਸੀ
ਸਨਥ੍ਤੀ ਨ ਿੱਚ ਮਿੀਜ ਿੂੰ ਸਨਥ੍ਿ ਕਿਿ ਲਈ ਜਿੂਿੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕਾਿਿ ਿਾ ਹੋਣ।
ਐਲਐਚਐਮਸੀ ਨਬਿਾਾਂ ਨਕਸੇ ਪਿੱਿਪਾਤ ਦੇ, ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤਾਾਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ
ਨ ਅਕਤੀਆਾਂ ਿੂੰ ਪਰਦਾਿ ਕਿੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸ ਿੀਤੀ ਤਨਹਤ ਯੋਗ ਹਿ ਜਾਾਂ ਿਹੀ।ਾਂ
ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਉਹਿਾਾਂ ਕਾਿਜਾਾਂ ਨ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਹੀ ਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਨ ਅਕਤੀਆਾਂ ਿੂੰ ਐਮਿਜੈਂਸੀ
ਦੇਿਭਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਨਿਿਾਸ਼ ਕਿਦੇ ਹਿ।

ਕਰੈਵਡਟ ਅਤੇ
ਸੰਗਰਵਹ

ਭੁਗਤਾਿ ਿਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਨਥ੍ਤੀ ਨ ਿੱਚ ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਦੁਆਿਾ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਾਂ
ਨਕਨਿਆ ਾਾਂ ਿੂੰ ਇਿੱਕ ਿੱਿਿੀ ਕਰੈਨਡਟ ਅਤੇ ਸੰਗਰਨਹ ਿੀਤੀ ਨ ਿੱਚ ਦਿਸਾਇਆ ਨਗਆ ਹੈ।
ਜਿਤਾ ਦੇ ਮੈਂਬਿ ਇਸਦੇ ਦੁਆਿਾ ਇਿੱਕ ਮੁਫਤ ਕਾਪੀ ਪਰਾਪਤ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਿ:
a. ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ:
https://www.lahey.org/lhmc/your-visit/insurance-billing-records/finan
cial-counseling-assistance/
ਾਂ ਨਲੰ ਗ ਯੂ ਨਿਟ ਨ ਿੇ ਸਨਥ੍ਤ:
b. ਨ ਿੱਤੀ ਕਾਉਸ
41 ਮਾਲ ਿੋਡ
ਬਿਨਲੰ ਗਟਿ, ਐਮਏ 01803
(781) 744-8815
c. ਮੇਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਕਾਿੱਪੀ ਲਈ ਬੇਿਤੀ ਕਿਿ ਲਈ ਉਿੱਪਿ ਨਦਿੱਤੇ ਿੰਬਿ ਤੇ ਕਾਲ
ਕਿਿਾ
d. ਇਲੈ ਕਟਰਾਨਿਕ ਕਾਪੀ ਲਈ ਬੇਿਤੀ ਕਿਿ ਲਈ ਉਿੱਪਿ ਨਦਿੱਤੇ ਿੰਬਿ ਤੇ ਕਾਲ ਕਿਿਾ
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ਿੈਗੂਲੇਟਿੀ
ਜਿੂਿਤ਼ਾੀਂ

ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਸਾਿੇ ਸੰਘੀ, ਿਾਜ ਅਤੇ ਸਥ੍ਾਿਕ ਕਾਿੂੰ ਿਾਾਂ, ਨਿਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਾਂ, ਅਤੇ
ਨਿਪੋਿਨਟੰਗ ਜਿੂਿਤਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਿੀਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਾਂ ਗਤੀਨ ਿੀਆਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ
ਾਂ ਨਿਪੋਿਨਟੰਗ ਿੂੰ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਇਸ ਿੀਤੀ ਲਈ ਲੋ ੜੀਦੀ
ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੁਆਿਾ ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿੀਤੀ ਦੇ ਤਨਹਤ
ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਿ ਾਈ ਗਈ ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਹਿ ਸਾਲ ਆਈਆਿਐਸ ਫਾਿਮ 990
ਸਮਾਸੂਚੀ ਐਿੱਚ 'ਤੇ ਨਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਸਹੀ ਨਿਯੰਤਿਣ ਕਾਇਮ ਿਿੱਿਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਿੀਆਾਂ ਅੰਦਿੂਿੀ ਅਤੇ ਬਾਹਿੀ
ਪਾਲਣਾ ਦੀਆਾਂ ਜਿੂਿਤਾਾਂ ਿੂੰ ਪੂਿਾ ਕਿਿ ਲਈ ਸਾਿੀ ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿੂੰ ਦਸਤਾ ੇਜ ਦੇ ੇਗਾ।
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ਅੰਵਤਕ਼ਾ 1
ਵਿਿੱਤੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ
ਅਿਜੀ ਫ਼ਾਿਮ

ਚੈਿੀਟੀ ਕੇਅਿ ਲਈ ਵਿਿੱਤੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਦੀ ਅਿਜੀ
ਵਕਿਪ਼ਾ ਕਿਕੇ ਛ਼ਾਪੋ
ਅਿੱਜ ਦੀ ਤਿੀਕ: __________________

ਸੋਸ਼ਲ ਸੁਿਿੱਨਿਆ ਿੰਬਿ:_______________________

ਮੈਡੀਕਲ ਨਿਕਾਿਡ ਿੰਬਿ: ______________________
ਮਿੀਜ ਦਾ ਿਾਮ:
___________________________________________________________________________
ਪਤਾ:
___________________________________________________________________________
ਗਲੀ
ਅਪਾਿਟਮੈਂਟ ਿੰਬਿ
_________________________________
_____________
____________
ਸ਼ਨਹਿ
ਿਾਜ
ਨਜਪ
ਹਸਪਤਾਲ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੀ ਨਮਤੀ: _______________________
ਮਿੀਜ ਦੀ ਜਿਮ ਤਿੀਕ: ____________________
ਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸੇ ਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿੀਜ ਕੋਲ ਨਸਹਤ ਬੀਮਾ ਜਾਾਂ ਮੈਡੀਕੇਡ ਸੀ?
ਹਾਾਂ ☐ ਿਹੀ ਾਂ ☐
ਜੇ “ਹਾਾਂ”, ਬੀਮਾ ਕਾਿਡ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ (ਅਿੱਗੇ ਅਤੇ ਨਪਛਲੇ ਪਾਸੇ) ਿਿੱਥ੍ੀ ਕਿੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਨਲਨਿਆਾਂ ਿੂੰ ਪੂਿਾ ਕਿੋ:
ਬੀਮਾ ਕੰਪਿੀ ਦਾ ਿਾਮ: _____________________
ਿੀਤੀ ਿੰਬਿ: __________________
ਪਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ ਤਾਿੀਿ: ___________________
ਬੀਮਾ ਫੋਿ ਿੰਬਿ: ________________________
** ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਿਜੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਾਂ, ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਨਪਛਲੇ
ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਿੂੰ ਇਿਕਾਿ ਕਿਿ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਦਿਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।

6 ਮਹੀਨਿਆਾਂ ਨ ਿੱਚ ਮੈਡੀਕੇਡ ਲਈ ਅਿਜੀ ਨਦਿੱਤੀ ਹੋ ੇਗੀ

ਾਂ (ਐਚਐਸਏ ), ਹੈਲਥ੍ ਨਿਮਬਸਮੈਂਟ ਅਕਾਉਟ
ਾਂ
ਿੋ ਟ: ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਗੂ ਿਹੀ ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੇ ਹੈਲਥ੍ ਸੇਨ ੰਗਜ ਅਕਾਉਟ
ਾਂ (ਐਫਐਸਏ ) ਜਾਾਂ ਪਨਿ ਾਿਕ ਡਾਕਟਿੀ ਿਿਨਚਆਾਂ ਲਈ ਨਿਿਿਾਿਤ ਕੀਤਾ
(ਐਚਆਿਏ ), ਫਲੈ ਕਸੀਬਲ ਿਿਚ ਅਕਾਉਟ
ਨਗਆ ਫੰਡ ਸਥ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਾਂ ਨਕਸੇ ੀ ਸਥ੍ਾਪਤ ਫੰਡ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਬਕਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਿੱਤੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਲਈ ਅਿਜੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠ ਵਲਵਖਆੀਂ ਨੂੰ ਪੂਿ਼ਾ ਕਿੋ:
ਘਿ ਨ ਚ ਿਨਹੰਦੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਿ ਦੇ ਮਿੀਜ, ਮਾਨਪਆਾਂ, ਬਿੱਨਚਆਾਂ ਅਤੇ / ਜਾਾਂ ਭੈਣ-ਭਿਾ, ਕੁਦਿਤੀ ਜਾਾਂ ਗੋਦ ਲਏ
ਸਮੇਤ ਪਨਿ ਾਿ ਦੇ ਸਾਿੇ ਮੈਂਬਿਾਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ।
ਪਵਿਿ਼ਾਿਕ ਮੈਂ ਿ
ਉਮਿ ਮਿੀਜ ਨ਼ਾਲ
ਵਿਸਤ਼ਾ

ਆਮਦਨੀ ਦ਼ਾ ਸਿੋਤ
ਜ਼ਾੀਂ ਮ਼ਾਲਕ ਦ਼ਾ ਨ਼ਾਮ

ਮ਼ਾਵਸਕ ਕਿੱਲ
ਆਮਦਨੀ

੧.
੨.
ਲਾਹੇ ਕਲੀਨਿਕ ਹਸਪਤਾਲ, ਇੰਕ. ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿੀਤੀ
ਅਗਸਤ 2020 ਨ ਚ ਸੋਨਿਆ ਨਗਆ
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੩.
੪.
ਨ ਤ
ਿੱ ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਿਜੀ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ਸਾਿੂੰ ਇਸ ਅਿਜੀ ਦੇ ਿਾਲ ਜੁੜੇ ਹੇਠਾਾਂ ਨਦਿੱਤੇ ਦਸਤਾ ੇਜਾਾਂ ਦੀ ਜਿੂਿਤ ਹੈ:
 ਮੌਜੂਦਾ ਿਾਜ ਜਾਾਂ ਸੰਘੀ ਆਮਦਿੀ ਟੈਕਸ ਨਿਟਿਿ
 ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਿਮ ਡਬਲਯੂ 2 ਅਤੇ / ਜਾਾਂ ਫਾਿਮ 1099
 ਚਾਿ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜੇ ਪੇਿੋਲ ਸਟਿੱਬਸ
 ਚਾਿ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜਾ ਚੈਨਕੰਗ ਅਤੇ / ਜਾਾਂ ਬਚਤ ਿਾਤੇ ਦੇ ਨਬਆਿ
 ਨਸਹਤ ਬਚਤ ਿਾਤਾ
 ਨਸਹਤ ਮੁਆ ਜੇ ਦੇ ਪਰਬੰਿ
 ਲਚਕਦਾਿ ਿਿਚ ਿਾਤੇ
ਜੇ ਇਹ ਉਪਲਬਿ ਿਹੀ ਾਂ ਹਿ, ਤਾਾਂ ਨਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਿਾ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਿ ਦਸਤਾ ੇਜਾਾਂ ਬਾਿੇ ਨ ਚਾਿ ਕਿਿ
ਲਈ (781) 744-8815 ‘ਤੇ ਨ ਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਯੂ ਨਿਟ ਿੂੰ ਕਾਲ ਕਿੋ।
ਹੇਠਾਾਂ ਮੇਿੇ ਦਸਤਿਤਾਾਂ ਦੁਆਿਾ, ਮੈਂ ਤਸਦੀਕ ਕਿਦਾ ਹਾਾਂ ਨਕ ਮੈਂ ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿੀਤੀ ਅਤੇ ਅਿਜੀ ਿੂੰ ਨਿਆਿ ਿਾਲ ਪਨੜ੍ਆ
ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ੀ ਮੈਂ ਨਕਹਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਦਸਤਾ ੇਜ ਜੋ ਮੈਂ ਜੁਨੜਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਿੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਿੱਤਮ ਨਗਆਿ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ
ਸਮਝਦਾ ਹਾਾਂ ਨਕ ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਿਿ ਲਈ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਿੀ ਜਮ੍ਾ ਕਿਿਾ ਗੈਿਕਾਿੂੰ ਿੀ ਹੈ।
ਨਬਿੈ ਕਾਿ ਦੇ ਦਸਤਿਤ: ___________________________________________________________
ਮਿੀਜ ਿਾਲ ਨਿਸ਼ਤਾ: _____________________________________________________________
ਅਿਜੀ ਭਿਿ ਦੀ ਨਮਤੀ: ______________________
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਆਮਦਿੀ ਨਕਸੇ ੀ ਤਿੀਕੇ ਿਾਲ ਪੂਿਕ ਹੈ ਜਾਾਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਇਸ ਨਬਿੈ ਪਿੱਤਿ ਤੇ $0.00 ਦੀ ਆਮਦਿੀ ਦਿੱਸੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਹੇਠਾਾਂ
ਨਦਿੱਤੇ ਨ ਅਕਤੀ ਦੁਆਿਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਨਿ ਾਿ ਿੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਿ ਕਿਦੇ ਹੋਏ ਸਪੋਿਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਭਿੋ।
ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਵ ਆਨ
ਮੈਿੂੰ ਮਿੀਜ / ਨਜੰਮੇ ਾਿ ਨਿਿ ਦੁਆਿਾ ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਿ ਕਿਿ ਜੋਂ ਪਛਾਨਣਆ ਨਗਆ ਹੈ। ਹੇਠਾਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਅਤੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਪਰਦਾਿ ਕਿਦਾ / ਕਿਦੀ ਹਾਾਂ।
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ਮੈਂ ਇਸ ਿਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਿਦਾ ਹਾਾਂ ਨਕ ਨਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਿੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਿੇ ਨਗਆਿ ਨ ਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਿੀਆ ਹੈ। ਮੈਂ
ਸਮਝਦਾ ਹਾਾਂ ਨਕ ਮੇਿੇ ਦਸਤਿਤ ਮੈਿੂੰ ਮਿੀਜ ਦੇ ਡਾਕਟਿੀ ਿਿਨਚਆਾਂ ਲਈ ਨ ਿੱਤੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਨਜੰਮੇ ਾਿ ਿਹੀ ਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਦਸਤਿਤ: _________________________________________
ਲਾਹੇ ਕਲੀਨਿਕ ਹਸਪਤਾਲ, ਇੰਕ. ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿੀਤੀ
ਅਗਸਤ 2020 ਨ ਚ ਸੋਨਿਆ ਨਗਆ
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ਭਿਿ ਦੀ ਤਾਿੀਿ: _______________________
ਨਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਯੋਗਤਾ ਨਿਿਿਾਿਣ ਲਈ ਪੂਿੀ ਕੀਤੀ ਅਿਜੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਨਮਤੀ ਤੋਂ 30 ਨਦਿਾਾਂ ਦੀ ਆਨਗਆ ਨਦਓ।
ਜੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ ਾਿਗੀ ਦੀ ਨਮਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਾਂ ਲਈ ਨਦਿੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਿ੍ਾਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਸਬੰਿਤ ਨ ਿੱਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਿੀਤੀਆਾਂ ਦੇ ਅੰਨਤਕਾ 5 ਨ ਿੱਚ ਦਿਸਾਏ ਗਏ ਅਿੁ ਸਾਿ ਸਾਿੇ ਬੈਥ੍ ਇਜਿਾਈਲ ਲਹੀ ਹੈਲਥ੍ ਸੰਬੰਿਾਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ:














ਅੰਿਾ ਜੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ
ਐਡੀਸਿ ਨਗਲਬਿਟ ਹਸਪਤਾਲ
ਬੇਿੀਜ ਹਸਪਤਾਲ
ਬੈਥ੍ ਇਜਿਾਈਲ ਨਡਕੋਿੈਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਿ-ਬੋਸਟਿ
ਬੈਥ੍ ਇਜਿਾਈਲ ਨਡਕੋਿੈਸ ਨਮਲਟਿ
ਬੈਥ੍ ਇਜਿਾਈਲ ਡੈ ਕੋਿੈਸ ਿੀਡਹੈਮ
ਬੈਥ੍ ਇਜਿਾਈਲ ਨਡਕੋਿੈਸ ਪਲਾਈਮਾਥ੍
ਬੇ ਿਲੀ ਹਸਪਤਾਲ
ਲੇ ਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਿ, ਬਿਨਲੰ ਗਟਿ
ਲੇ ਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਿ, ਪੀਬੋਡੀ
ਾਂ ਅਬਿਿ ਹਸਪਤਾਲ
ਮਾਉਟ
ਿ ਾਾਂ ਇੰਗਲੈਂ ਡ ਬੈਪਨਟਸਟ ਹਸਪਤਾਲ
ਨ ੰਚੈਸਟਿ ਹਸਪਤਾਲ

ਲਾਹੇ ਕਲੀਨਿਕ ਹਸਪਤਾਲ, ਇੰਕ. ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿੀਤੀ
ਅਗਸਤ 2020 ਨ ਚ ਸੋਨਿਆ ਨਗਆ

ਕੇ ਲ ਸਟਾਫ ਲਈ।
ਾਜੋ ਅਿਜੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ:
ਏ ਜੇ ਐਚ
☐
ਏ ਜੀ ਐਚ
☐
ਬੇਿੀਜ
☐
ਬੀਆਈਡੀ ਨਮਲਟਿ
☐
ਬੀ ਆਈ ਡੀ ਿੀਡਹੈਮ
☐
ਬੀ ਆਈ ਡੀ ਪਲਾਈਮਾਥ੍ ☐
ਬੇ ਿਲੀ
☐
ਐਲ ਐਚ ਐਮ ਸੀ
☐
ਐਲ ਐਮ ਸੀ ਪੀਬੌਡੀ
☐
ਐਮ ਏ ਐਿੱਚ
☐
ਐਿ ਈ ਬੀ ਐਚ
☐
ਡਬਲਯੂ ਐਚ
☐
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ਅੰਵਤਕ਼ਾ 2
ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ ਦੀ
ਅਿਜੀ

ਡ਼ਾਕਟਿੀ ਤੰਗੀ ਲਈ ਵਿਿੱਤੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਦੀ ਅਿਜੀ
ਵਕਿਪ਼ਾ ਕਿਕੇ ਇਸਨੂੰ ਛ਼ਾਪ ਲਿੋ
ਅਿੱਜ ਦੀ ਤਿੀਕ: _______________________

ਸੋਸ਼ਲ ਸੁਿਿੱਨਿਆ ਿੰਬਿ _____________________

ਮੈਡੀਕਲ ਨਿਕਾਿਡ ਿੰਬਿ: _______________________
ਮਿੀਜ ਦਾ ਿਾਮ:
___________________________________________________________________________
ਮਿੀਜ ਦੀ ਜਿਮ ਤਿੀਕ ____________________
ਪਤਾ:
___________________________________________________________________________
ਗਲੀ
ਅਪਾਿਟਮੈਂਟ ਿੰਬਿ
_________________________________
ਸ਼ਨਹਿ

_____________
ਿਾਜ

____________
ਨਜਪ

ਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸੇ ਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿੀਜ ਕੋਲ ਨਸਹਤ ਬੀਮਾ ਜਾਾਂ ਮੈਡੀਕੇਡ ਸੀ?
ਹਾਾਂ ☐ ਿਹੀ ਾਂ ☐
ਜੇ “ਹਾਾਂ”, ਬੀਮਾ ਕਾਿਡ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ (ਅਿੱਗੇ ਅਤੇ ਨਪਛਲੇ ਪਾਸੇ) ਿਿੱਥ੍ੀ ਕਿੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਨਲਨਿਆਾਂ ਿੂੰ ਪੂਿਾ ਕਿੋ:
ਬੀਮਾ ਕੰਪਿੀ ਦਾ ਿਾਮ: ______________________________
ਿੀਤੀ ਿੰਬਿ: _____________________________________
ਪਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ ਤਾਿੀਿ: ________________________________
ਬੀਮਾ ਫੋਿ ਿੰਬਿ: __________________________________

ਾਂ (ਐਚਐਸਏ ),
ਿੋ ਟ: ਡਾਕਟਿੀ ਤੰਗੀ ਕਾਿਿ ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਗੂ ਿਹੀ ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੇ ਹੈਲਥ੍ ਸੇਨ ੰਗਜ ਅਕਾਉਟ
ਾਂ (ਐਚਆਿਏ ), ਫਲੈ ਕਸੀਬਲ ਿਿਚ ਅਕਾਉਟ
ਾਂ (ਐਫਐਸਏ ) ਜਾਾਂ ਪਨਿ ਾਿਕ
ਹੈਲਥ੍ ਨਿਮਬਿਸਮੈਂਟ ਅਕਾਉਟ
ਡਾਕਟਿੀ ਿਿਨਚਆਾਂ ਲਈ ਨਿਿਿਾਿਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਫੰਡ ਸਥ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ
ਪਨਹਲਾਾਂ ਨਕਸੇ ੀ ਸਥ੍ਾਪਤ ਫੰਡ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਿ ਹੋ ਜਾਿਾ ਚਾਨਹਦਾ ਹੈ।
ਡ਼ਾਕਟਿੀ ਤੰਗੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਲਈ ਅਿਜੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਹੇਠ ਵਦਿੱਤੇ ਫ਼ਾਿਮ ਨੂੰ ਭਿੋ:
ਘਿ ਨ ਚ ਿਨਹੰਦੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਿ ਦੇ ਮਿੀਜ, ਮਾਨਪਆਾਂ, ਬਿੱਨਚਆਾਂ ਅਤੇ / ਜਾਾਂ ਭੈਣ-ਭਿਾ, ਕੁਦਿਤੀ ਜਾਾਂ ਗੋਦ ਲਏ
ਸਮੇਤ ਪਨਿ ਾਿ ਦੇ ਸਾਿੇ ਮੈਂਬਿਾਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ।
ਪਵਿਿ਼ਾਿਕ ਮੈਂ ਿ

ਉਮਿ

ਮਿੀਜ ਨ਼ਾਲ
ਵਿਸਤ਼ਾ

ਆਮਦਨੀ ਦ਼ਾ ਸਿੋਤ ਜ਼ਾੀਂ
ਮ਼ਾਲਕ ਦ਼ਾ ਨ਼ਾਮ

ਮ਼ਾਵਸਕ ਕਿੱਲ
ਆਮਦਨੀ

੧.
੨.
੩.
੪.

ਲਾਹੇ ਕਲੀਨਿਕ ਹਸਪਤਾਲ, ਇੰਕ. ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿੀਤੀ
ਅਗਸਤ 2020 ਨ ਚ ਸੋਨਿਆ ਨਗਆ
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ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ ਅਿਜੀ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ਸਾਿੂੰ ਇਸ ਨਬਿੈ -ਪਿੱਤਿ ਿਾਲ ਜੁੜੇ ਹੇਠਾਾਂ ਨਦਿੱਤੇ ਦਸਤਾ ੇਜਾਾਂ ਦੀ ੀ ਲੋ ੜ ਹੈ:
 ਮੌਜੂਦਾ ਿਾਜ ਜਾਾਂ ਸੰਘੀ ਆਮਦਿੀ ਟੈਕਸ ਨਿਟਿਿ
 ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਿਮ ਡਬਲਯੂ 2 ਅਤੇ / ਜਾਾਂ ਫਾਿਮ 1099
 ਚਾਿ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜੇ ਪੇਿੋਲ ਸਟਿੱਬਸ
 ਚਾਿ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜਾ ਚੈਨਕੰਗ ਅਤੇ / ਜਾਾਂ ਬਚਤ ਿਾਤੇ ਦੇ ਨਬਆਿ
 ਨਸਹਤ ਬਚਤ ਿਾਤਾ
 ਨਸਹਤ ਮੁਆ ਜੇ ਦੇ ਪਰਬੰਿ
 ਲਚਕਦਾਿ ਿਿਚ ਿਾਤੇ
 ਸਾਿੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਬਿੱਲਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕਾਪੀਆਾਂ
ਜੇ ਇਹ ਉਪਲਬਿ ਿਹੀ ਾਂ ਹਿ, ਤਾਾਂ ਨਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਿਾ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਿ ਦਸਤਾ ੇਜਾਾਂ ਬਾਿੇ ਨ ਚਾਿ
ਕਿਿ ਲਈ (781) 744-8815 ‘ਤੇ ਨ ਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਯੂ ਨਿਟ ਿੂੰ ਕਾਲ ਕਿੋ।
ਸਾਿੇ ਡਾਕਟਿੀ ਕਿਜੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਨਪਛਲੇ ਬਾਿਾਾਂ ਮਹੀਨਿਆਾਂ ਨ ਿੱਚ ਹੋਏ ਨਬਿੱਲਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕਾਪੀਆਾਂ ਪਰਦਾਿ ਕਿੋ:
ਸੇ ਾ ਦੀ ਨਮਤੀ

ਸੇ ਾ ਦੀ ਜਗ੍ਾ

ਬਕਾਇਆ ਿਕਮ

_____________

_____________________

_________________

_____________

_____________________

_________________

_____________

_____________________

_________________

_____________

_____________________

_________________

_____________

_____________________

_________________

ਨਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਇਸ ਬਾਿੇ ਇਿੱਕ ਸੰਿੇਪ ੇਿ ਾ ਪਰਦਾਿ ਕਿੋ ਨਕ ਇਿ੍ਾਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਨਬਿੱਲਾਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਕਿਿਾ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਨਕਉ ਾਂ ਹੋ ੇਗਾ:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ਹੇਠਾਾਂ ਮੇਿੇ ਦਸਤਿਤਾਾਂ ਦੁਆਿਾ, ਮੈਂ ਅਿਜੀ ਨ ਿੱਚ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਿੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਿੂੰ ਪਰਮਾਨਣਤ ਕਿਦਾ ਹਾਾਂ ਮੇਿੇ
ਨਗਆਿ, ਜਾਣਕਾਿੀ ਅਤੇ ਨ ਸ਼ ਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿੀਆ ਹੈ।
ਨਬਿੈ ਕਾਿ ਦੇ ਦਸਤਿਤ: __________________________________________________________
ਮਿੀਜ ਿਾਲ ਨਿਸ਼ਤਾ: ____________________________________________________________
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ਅਿਜੀ ਭਿਿ ਦੀ ਨਮਤੀ: ______________________
ਨਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਯੋਗਤਾ ਨਿਿਿਾਿਣ ਲਈ ਪੂਿੀ ਕੀਤੀ ਅਿਜੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਨਮਤੀ ਤੋਂ 30 ਨਦਿਾਾਂ ਦੀ ਆਨਗਆ ਨਦਓ।
ਜੇ ਯੋਗ ਹਿ, ਤਾਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ ਾਿਗੀ ਦੀ ਨਮਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਾਂ ਲਈ ਨਦਿੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਿ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਬੰਿਤ
ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿੀਤੀਆਾਂ ਦੇ ਅੰਨਤਕਾ 5 ਨ ਚ ਦਿੱਸੇ ਅਿੁ ਸਾਿ, ਬੈਥ੍ ਇਜਿਾਈਲ ਲੇ ਹੀ ਹੈਲਥ੍ ਿਾਲ ਸਬੰਿਤ ਸਭ
ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ:
 ਅੰਿਾ ਜੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ
ਕੇ ਲ ਸਟਾਫ ਲਈ।
 ਐਡੀਸਿ ਨਗਲਬਿਟ ਹਸਪਤਾਲ
ਾਜੋ ਅਿਜੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ:
 ਬੇਿੀਜ ਹਸਪਤਾਲ
ਏ ਜੇ ਐਚ
☐
 ਬੈਥ੍ ਇਜਿਾਈਲ ਨਡਕੋਿੈਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਿ-ਬੋਸਟਿ
ਏ ਜੀ ਐਚ
☐
 ਬੈਥ੍ ਇਜਿਾਈਲ ਨਡਕੋਿੈਸ ਨਮਲਟਿ
ਬੇਿੀਜ
☐
 ਬੈਥ੍ ਇਜਿਾਈਲ ਡੈ ਕੋਿੈਸ ਿੀਡਹੈਮ
ਬੀ ਆਈ ਡੀ ਐਮ ਸੀ
☐
 ਬੈਥ੍ ਇਜਿਾਈਲ ਨਡਕੋਿੈਸ ਪਲਾਈਮਾਥ੍
ਬੀਆਈਡੀ ਨਮਲਟਿ
☐
 ਬੇ ਿਲੀ ਹਸਪਤਾਲ
ਬੀ ਆਈ ਡੀ ਿੀਡਹੈਮ
☐
 ਲੇ ਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਿ, ਬਿਨਲੰ ਗਟਿ
ਬੀ ਆਈ ਡੀ ਪਲਾਈਮਾਥ੍ ☐
 ਲੇ ਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਿ, ਪੀਬੋਡੀ
ਬੇ ਿਲੀ
☐
ਾਂ ਅਬਿਿ ਹਸਪਤਾਲ
 ਮਾਉਟ
ਐਲ ਐਚ ਐਮ ਸੀ
☐
 ਿ ਾਾਂ ਇੰਗਲੈਂ ਡ ਬੈਪਨਟਸਟ ਹਸਪਤਾਲ
ਐਲ ਐਮ ਸੀ ਪੀਬੌਡੀ
☐
 ਨ ੰਚੈਸਟਿ ਹਸਪਤਾਲ
ਐਮ ਏ ਐਿੱਚ
☐
ਐਿ 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 ਮਿੀਜ ਜੋ ਜਿਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਾਂ ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਿਹੀ ਾਂ
ਹੁੰਦੇ, ਉਹਿਾਾਂ ਿੂੰ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਿ ਾਈ ਗਈ ਸਾਿੀ ਦੇਿਭਾਲ 'ਤੇ ਿਾਤਾ ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ ਤੁ ਿੰਤ ਅਦਾਇਗੀ
ਕਿਿ' ਤੇ 30% ਦੀ ਛੋਟ ਨਦਿੱਤੀ ਜਾ ੇਗੀ, ਨਜਸ ਨ ਚ ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਕੇਅਿ, ਡਾਕਟਿੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਜਿੂਿੀ
ਦੇਿਭਾਲ, ਅਤੇ ਚੋਣ ੇਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ। ਗਿੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਿਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਿੀਜ ਦੇ
ਆਪਣੇ ਪਨਹਲੇ ਨਬਆਿ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਪੰਦਿਾਾਂ ਨਦਿਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਿ ਪੂਿੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੂਟ
ਨਕਸੇ ੀ ਸੇ ਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਿਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਨਜਸ ਨ ਚ ਇਕ ਿੱਿਿਾ ਸ -ੈ ਭੁਗਤਾਿ ਫੀਸ ਦਾ
ਕਾਿਜ-ਨਿਿਿਾਿਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਇਿ-ਿੈਿੱਟ ਿਕ ਅਤੇ ਿੈਿੱਟ ਿਕ ਤੋਂ
ਬਾਹਿ ਸਨਹ-ਭੁਗਤਾਿ, ਨਸਿੱਕੀਅੰਸ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਯੋਗ ਪਰੋਂਪਟ ਤਿਿਾਹ ਛੂਟ ਲਈ ਯੋਗ ਿਹੀ ਾਂ ਹਿ।
ਸ਼ਿੱਕ ਦੀ ਿੋਕਥ੍ਾਮ ਲਈ, ਇਹ ਛੂਟ ਨਕਸੇ ੀ ਮਿੀਜ ਿੂੰ ਭੁਗਤਾਿ ਯੋਜਿਾ ਦੇ ਅਿੁ ਸਾਿ ਸੇ ਾ ਾਾਂ
ਲਈ ਭੁਗਤਾਿ ਕਿਿ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਿਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਵਿਿੱਤੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਅਤੇ ਡ਼ਾਕਟਿੀ ਤੰਗੀ ਲਈ ਛੋਟ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਿੱਸੇ ਅਨਸ਼ਾਿ ਯੋਗ
ਡ਼ਾਕਟਿੀ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾੀਂ ਲਈ ਇਕ ਮਿੀਜ ਦੇ ਵਜੰਮੇਿ਼ਾਿ ਸੰਤਲਨ 'ਤੇ ਲ਼ਾਗੂ ਹੰਦੀ ਹੈ।
ਯੋਗ ਮਿੀਜ਼ਾੀਂ ਲਈ ਵਿਿੱਤੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਦੀ ਛੂ ਟ:

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

Income Level
Less than or equ

ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ
ਮਿੀਜ ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ ਦੇ ਯੋਗ ਜੋਂ ਪਿੱਕਾ ਇਿਾਦਾ ਕਿਿਗੇ ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਬਿੱਲਾਾਂ ਪਨਿ ਾਿਕ
ਆਮਦਿੀ ਦੇ 25% ਤੋਂ ਿੱਿ ਜਾਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਿਾਬਿ ਹਿ ਅਤੇ ਉਸਿੂੰ 100% ਦੀ ਛੋਟ ਨਮਲੇ ਗੀ।
ਅੰਵਤਕ਼ਾ 4 ਿਕਮ
ਆਮ ਤੌਿ ਤੇ ਵ ਿੱਲ
(ਏ.ਜੀ. ੀ.)

ਿੀਤੀ ਨ ਚ ਆਮ ਤੌਿ 'ਤੇ ਨਬਿੱਲ ਿਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪਨਿਭਾਸ਼ਾ ੇਿ,ੋ ਉਿੱਪਿ, ੇਿ ੇ ਲਈ ਨਕ ਏਜੀਬੀ ਿੂੰ
"ਲੁਿੱ ਕ-ਬੈਕ" ਨ ਿੀ ਦੀ ਿਤੋਂ ਿਾਲ ਨਕ ੇਂ ਨਗਨਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨ ਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਦਾਅਨ ਆਾਂ ਦੇ ਅਿਾਿ ਤੇ ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਏ.ਜੀ.ਬੀ
ਪਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 43.23% ਦੇ ਬਿਾਬਿ ਹੈ।
ਹੇਠ ਨਦਿੱਤੇ ਕਾਿਿਾਾਂ ਕਿਕੇ ਨਕਸੇ ੀ ਸਮੇਂ ਏ.ਜੀ.ਬੀ. ਬਦਲਣ ਦੇ ਅਿੀਿ ਹੈ:
 ਪਰਾਈ ੇਟ ਨਸਹਤ ਬੀਮਾਕਿਤਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕੇਅਿ ਫੀਸ-ਤੋਂ-ਸੇ ਾ ਇਕਿਾਿਿਾਮੇ ਨ ਚ
ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ
 ਨਿਜੀ ਨਸਹਤ ਬੀਮਾਕਿਤਾ ਯੋਜਿਾ ਾਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕੇਅਿ ਫੀਸ-ਲਈ-ਸੇ ਾ ਦੁਆਿਾ
ਪਰਾਪਤ ਬੰਦੋਬਸਤ
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ਅੰਵਤਕ਼ਾ 5 ਪਰਦ਼ਾਤ਼ਾ
ਅਤੇ ਕਲੀਵਨਕ —
ਕਿਿਡ ਅਤੇ ਅਨ
ਕਿਿਡ

ਇਹ ਵਿਿੱਤੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਨੀਤੀ ਹੇਠ਼ਾੀਂ ਵਦਿੱਤੇ ਸਿ਼ਾਨ਼ਾੀਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਿੇ ਹਸਪਤ਼ਾਲ (ਸਹੂਲਤ) ਖਿਵਚਆੀਂ
ਨੂੰ ਕਿਿ ਕਿਦੀ ਹੈ:
ਲਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਿ, 41 ਮਾਲ ਿੋਡ, ਬਿਨਲੰ ਗਟਿ, ਐਮ.ਏ.
ਲਨਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਿ, ਪੀਬੋਡੀ, 1 ਐਸੈਕਸ ਸੇਂਟਿ ਡਰਾਇ , ਪੀਬੋਡੀ, ਐਮ.ਏ.
ਲਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਿ, 20 ਾਲ ਸਟਰੀਟ, ਬਿਨਲੰ ਗਟਿ, ਐਮ.ਏ.
ਲਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਿ, 31 ਮਾਲ ਿੋਡ, ਬਿਨਲੰ ਗਟਿ, ਐਮ.ਏ.
ਲਾਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਿ, 5 ਫੈਡਿਲ ਸਟਰੀਟ, ਡੇ ਿ ਿਸ, ਐਮ.ਏ.
ਲੇ ਹ ਆਉਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੈਂਟਿ, ਲੈ ਕਨਸੰਗਟਿ, 16 ਹੇਡਿ ਐ ੇਨਿ., ਲੈ ਕਨਸੰਗਟਿ,
ਐਮ.ਏ.
ਲਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਿ, 50 ਮਾਲ ਿੋਡ, ਬਿਨਲੰ ਗਟਿ, ਐਮ.ਏ.
ਲਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਿ, 67 ਬੈਿੱਡਫੋਿਡ ਸਟਰੀਟ, ਬਿਨਲੰ ਗਟਿ,
ਐਮ.ਏ.
ਇਹ ਵਿਿੱਤੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਨੀਤੀ, ਉਿੱਪਿ ਵਦਿੱਤੇ ਸੂ ਚੀ ਿੱਧ ਹਸਪਤ਼ਾਲ਼ਾੀਂ ਦੀਆੀਂ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾੀਂ ਲਈ
“ਕਿਿਡ ਐ ੀਂਡ ਨ਼ਾਨ-ਕਿਿਡ ਪਰੋਿ਼ਾਈਡਿ ਅਤੇ ਕਲੀਵਨਕਸ” ਦੇ ਲੇ ਲ ਦੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੇ
ਪੰਨੇ 1-15 ਵਿਿੱਚ ਸੂ ਚੀ ਿੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆੀਂ ਅਤੇ ਸੰਸਿ਼ਾਿ਼ਾੀਂ ਤੋਂ ਖਿਵਚਆੀਂ ਨੂੰ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਦੀ
ਹੈ।
“ਕਿਿਡ ਅਤੇ ਨ਼ਾਨ-ਕਿਿਡ ਪਰੋਿ਼ਾਈਡਿ ਅਤੇ ਕਲੀਵਨਕਸ” ਦੇ ਲੇ ਲ ਦੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੇ
ਸਫੇ 16 ਤੇ ਵਦਿੱਤੇ ਪਰਦ਼ਾਤ਼ਾਿ਼ਾੀਂ ਲਈ, ਇਹ ਵਿਿੱਤੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਨੀਤੀ ਵਸਿਫ ਹਸਪਤ਼ਾਲ ਦੀ
ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜ਼ਾੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੜੇ ਦਸਤ਼ਾਿੇਜ ਦੇ ਪੰਨ਼ਾ 16 ਤੇ ਸੂਚੀ ਧ
ਿੱ ਵਿਅਕਤੀਆੀਂ ਅਤੇ
ਸੰਸਿ਼ਾਿ਼ਾੀਂ ਤੋਂ ਪਰਦ਼ਾਤ਼ਾ ਦੇ ਖਿਵਚਆੀਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ੀਂ ਕਿਦ਼ਾ। ਮਿੀਜ਼ਾੀਂ ਨੂੰ ਉਨ਼੍ਾੀਂ ਪਰਦ਼ਾਤ਼ਾਿ਼ਾੀਂ
ਨ਼ਾਲ ਵਸਿੱਧ਼ਾ ਸੰਪਿਕ ਕਿਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾੀਂਦ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਿੇਖਣ ਲਈ ਵਕ ਕੀ ਉਹ
ਕੋਈ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਪੇਸ ਕਿਦੇ ਹਨ ਜ਼ਾੀਂ ਭਗਤ਼ਾਨ ਦੇ ਪਰ ੰਧ ਕਿਨ ਲਈ।
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ਅੰਵਤਕ਼ਾ 6
ਦਸਤ਼ਾਿੇਜ਼ਾੀਂ ਲਈ
ਜਨਤਕ ਪਹੰਚ

ਐਲਐਚਐਮਸੀ ਦੀ ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿੀਤੀ, ਸਾਿਾਿਣ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਿੇਪ, ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਿ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ ਦੀ ਅਿਜੀ ਅਤੇ ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਕਰੈਨਡਟ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਸ਼ਿ
ਪਾਨਲਸੀ ਬਾਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਮਿੀਜਾਾਂ ਅਤੇ ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਦੁਆਿਾ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਭਾਈਚਾਿੇ ਿੂੰ ਕਈ ਸਿੋਤਾਾਂ ਦੁਆਿਾ, ਮੁਫਤ ਨਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ:
1. ਮਿੀਜ ਅਤੇ ਗਾਿੰਟਿ ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਰੈਨਡਟ ਅਤੇ ਸੰਗਰਨਹ ਿਾਲ ਸਬੰਿਤ ਸਾਿੇ
ਦਸਤਾ ੇਜਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕਾਪੀਆਾਂ ਦੀ ਬੇਿਤੀ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਿ, ਅਤੇ ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ
ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ ਅਿਜੀਆਾਂ ਦੋਿਾਾਂ ਿੂੰ ਫੋਿ, ਮੇਲ ਜਾਾਂ ਨ ਅਕਤੀਗਤ ਤੌਿ ਤੇ ਪੂਿਾ ਕਿਿ
ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਿਤੀ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਿ:
ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ.
ਨ ਿੱਤੀ ਸਲਾਹ
41 ਬਿਨਲੰ ਗਟਿ ਮਾਲ ਿੋਡ
ਬਿਨਲੰ ਗਟਿ, ਐਮ.ਏ. 01803
2. ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਰੈਨਡਟ ਅਤੇ ਉਗਿਾਹੀ ਿੀਤੀ ਿਾਲ ਸਬੰਿਤ ਸਾਿੇ ਦਸਤਾ ੇਜਾਾਂ ਦੀਆਾਂ
ਕਾਪੀਆਾਂ ਐਲਐਚਐਮਸੀ ਪਬਨਲਕ ੈਬਸਾਈਟ ਦੁਆਿਾ ਮਿੀਜ ਅਤੇ ਗਾਿੰਟਿ
ਡਾਉਿਲੋ ਡ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਿ:
https://www.lahey.org/lhmc/your-visit/insurance-billing-records/finan
cial-counseling-assistance/
ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿੀਤੀ, ਸਾਿਾਿਣ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਿਾਾਂਸ਼, ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਿ, ਮੈਡੀਕਲ
ਤੰਗੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਿ, ਅਤੇ ਕਰੈਨਡਟ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਸ਼ਿ ਿੀਤੀ ਦਾ ਨਕਸੇ ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨ ਚ ਅਿੁ ਾਦ ਕੀਤਾ
ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਨਕ 1,000 ਲੋ ਕਾਾਂ ਜਾਾਂ ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੁਆਿਾ ਸੇ ਾ ਕੀਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ 5%
ਸਿੀਕਾਾਂ ਦੁਆਿਾ ਘਿੱਟ ਬੋਲੀ ਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ।
ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਿੇ ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਪਲਬਿਤਾ ਦੇ ਿੋਨਟਸ (ਸੰਕੇਤ) ਹੇਠ ਨਲਿੀਆਾਂ ਥ੍ਾ ਾਾਂ
ਤੇ ਇਸ ਿੀਤੀ ਨ ਚ ਦਿੱਸੇ ਅਿੁ ਸਾਿ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਿ:
1. ਆਮ ਦਾਿਲਾ, ਮਿੀਜਾਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਉਡੀਕ / ਿਨਜਸਟਿੀਕਿਣ ਦੇ ਿੇਤਿ ਜਾਾਂ ਇਸ ਦੇ

ਬਿਾਬਿ, ਸੰਦੇਹ ਨ ਭਾਗ ਦੇ ਇੰਤਜਾਿ / ਿਨਜਸਟਰੇਸ਼ਿ ਿੇਤਿ ਦੇ ਸ਼ਿੱਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ;
2. ਇੰਤਜਾਿ / ਿਨਜਸਟਰੇਸ਼ਿ ਿੇਤਿ ਜਾਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਿ ਦੀਆਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ
ਸਹੂਲਤਾਾਂ ਦੇ ਬਿਾਬਿ; ਅਤੇ
3. ਿੋਗੀ ਨ ਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਿ ਿੇਤਿ।
ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਨਚੰਿ੍ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਨਦਿਾਈ ਨਦੰਦੇ ਹਿ (8.5” x 11”) ਅਤੇ ਇਿ੍ਾਾਂ ਿੇਤਿਾਾਂ ਨ ਿੱਚ ਆਉਣ
ਾਲੇ ਮਿੀਜਾਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹਿ। ਸੰਕੇਤ ਪੜ੍ੇ:
ਵਿਿੱਤੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਨੋ ਵਟਸ
ਹਸਪਤਾਲ ਯੋਗਤਾ ਪੂਿੀ ਕਿਿ ਾਲੇ ਮਿੀਜਾਾਂ ਿੂੰ ਕਈ ਤਿ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪਰੋਗਿਾਮ ਪੇਸ਼
ਕਿਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਕ ਕੀ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਬਿੱਲਾਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਯੋਗ
ਹੋ ਜਾਾਂ ਿਹੀ,ਾਂ ਨਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਮੇਿ ਲਾਬੀ ਦੀ ਪਨਹਲੀ ਮੰਜਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨ ਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ ਿੇ ਤੇ ਜਾਉ ਜਾਾਂ
ਿੱਿ- ਿੱਿ ਪਰੋਗਿਾਮਾਾਂ ਅਤੇ ਉਿ੍ਾਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਿਤਾ ਬਾਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ 781-744-8815 ਤੇ ਕਾਲ ਕਿੋ।
ਲਾਹੇ ਕਲੀਨਿਕ ਹਸਪਤਾਲ, ਇੰਕ. ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿੀਤੀ
ਅਗਸਤ 2020 ਨ ਚ ਸੋਨਿਆ ਨਗਆ
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ਨੀਤੀ ਇਵਤਹ਼ਾਸ

ਤ਼ਾਿੀਖ਼
ਸਤੰਬਿ 2016
ਜੁਲਾਈ 2020
ਅਗਸਤ 2020

ਲਾਹੇ ਕਲੀਨਿਕ ਹਸਪਤਾਲ, ਇੰਕ. ਨ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿੀਤੀ
ਅਗਸਤ 2020 ਨ ਚ ਸੋਨਿਆ ਨਗਆ

ਕ਼ਾਿਿ਼ਾਈਆੀਂ
ਟਿਿੱਸਟੀਆਾਂ ਦੇ ਬੋਿਡ ਦੁਆਿਾ ਪਰ ਾਨਿਤ
ਿੀਤੀ
ਪਰਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਅਪਡੇ ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਨਬਲ ਈ. ੀ.ਪੀ. / ਸੀ.ਐਫ. ਓ ਅਤੇ
ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ. ਬੋਿਡ ਦੇ ਿਜਾਿਚੀ
ਦੁਆਿਾ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਨਿਕਾਿਤ ਸੰਸਥ੍ਾ ਦੇ
ਿੂਪ ਨ ਿੱਚ ਮਿਜੂਿ ਿੀਤੀ

D
September 2016
July 2020
August 2020
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