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ਐਲ ਐਚ ਐਮ ਸੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ  

 
ਲਈ ਲਾਗੂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਹੇ ਕਲੀਿਨਕ ਹਸਪਤਾਲ, ਵਾਧਾ, ਡੀ / ਬੀ / ਏ ਲਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ 

ਸਟਰ ਅਤੇ ਲਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰ, ਪੀਬੋਡੀ (“ਐਲਐਚਐਮਸੀ,” “ਹਸਪਤਾਲ”) ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ 
ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤ ੇਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਸੰਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ( ਿਜਵ ਿਕ ਿਵਭਾਗ ਦ ੇ
ਖਜ਼ਾਨਾ ਿਵਭਾਗ 501 (ਆਰ) ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਿਵਚ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ 
ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ. ਦਆੁਰਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਦਾਤਾ ( ਇਸ ਪਾਿਲਸੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਆਉਣ 
ਵਾਲੇ ਪਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਅੰਿਤਕਾ ਪੰਜ (5) ਦੇਖੋ )। 

 
ਹਵਾਲੇ ਈ ਐਮ ਟੀ ਏ ਐਲ ਏ: ਿਵੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ 

ਕੈਿਡਟ ਅਤੇ ਸੰਗਿਹ ਨੀਤੀ 
ਫੈਡਰਲ ਗਰੀਬੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼, ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਿਵਭਾਗ 
ਆਈ ਆਰ ਐਸ ਨੋਿਟਸ 2015-46 ਅਤੇ 29 ਸੀ ਐਫ ਆਰ .1.501 (ਆਰ) - (4) - (6) 
ਅੰਿਤਕਾ 1: ਚੈਰੀਟੀ ਕੇਅਰ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 
ਅੰਿਤਕਾ 2: ਡਾਕਟਰੀ ਤੰਗੀ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 
ਅੰਿਤਕਾ 3: ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਸਪੰਤੀ ਦੇ ਥੈਸ਼ਹੋਲਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਛੂਟ ਚਾਰਟ 
ਅੰਿਤਕਾ 4: ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਬੱਲ ਰਾਸ਼ੀ (ਏ.ਜੀ.ਬੀ.) 
ਅੰਿਤਕਾ 5: ਪਦਾਤਾ ਅਤੇ ਿਵਭਾਗ — ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਬਨਾ ਕਵਰ ਤ 
ਅੰਿਤਕਾ 6: ਦਸਤਾਵਜ਼ੇਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ 

 
ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਿਵਿਦਆ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਤੱਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਿਜਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀ ਂ

ਸੇਵਾ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਿਵੱਚ ਿਸਹਤ ਦੀ ਿਬਹਤਰੀ ਦਆੁਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
 
ਐਲ ਐਚ ਐਮ ਸੀ ਉਹਨਾ ਂਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ ਹੈ ਿਜਨਾਂ 
ਨੰੂ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਹਨ ਅਤ ੇ ਉਹ ਬੀਮਾ ਰਿਹਤ, ਬੀਮਾਯੁਕਤ, ਸਰਕਾਰੀ 
ਪੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਯੋਗ, ਜਾਂ ਐਮਰਜਸੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਅਰਜਟ ਕੇਅਰ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇ
ਜ਼ਰਰੂੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਵੱਤੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤ ੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦ ੇ
ਅਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲਾਗੂ ਸੰਘੀ ਅਤੇ 
ਰਾਜ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਐਲੱ.ਐਚੱ.ਐਮੱ.ਸੀ. ਪਦਾਤਾਵਾਂ ਤ ਛੋਟ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਰੀਜ਼ ਇੱਕ 
ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹਸਪਤਾਲ ਤ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਿਦੜ ਹਨ (ਐਡੀਸਨ 
ਿਗਲਬਰਟ ਹਸਪਤਾਲ ਸਮੇਤ; ਅੰਨਾ ਜੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ; ਬੇਰੀਜ ਹਸਪਤਾਲ; ਬੈਥ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 
ਿਡਕੋਨੈਸ ਮਡੈੀਕਲ ਸਟਰ; ਬਥੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਿਡਕੋਨੈਸ ਹਸਪਤਾਲ – ਿਮਲਟਨ; ਬੈਥ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 
ਡੈਕੋਨੈਸ ਹਸਪਤਾਲ - ਨੀਡਹੈਮ; ਬੈਥ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਿਡਕੋਨੈਸ ਹਸਪਤਾਲ– ਪਲਾਈਮਾਥ; 
ਬੇਵਰਲੀ ਹਸਪਤਾਲ; ਲਾਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰ, ਬਰਿਲੰਗਟਨ; ਲਹੇ ਮੈਡੀਕਲ 
ਸਟਰ, ਪੀਬੋਡੀ; ਮਾਂਓਟ ਅਬਰਨ ਹਸਪਤਾਲ;  
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ਨਵਾਂ ਇੰਗਲਡ ਬੈਪਿਟਸਟ ਹਸਪਤਾਲ; ਅਤੇ ਿਵਨਚੇਸਟਰ ਹਸਪਤਾਲ) ਨੰੂ ਯੋਗਤਾ ਅਵਧੀ ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ ਐਲਐਚਐਮਸੀ ਤ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਬੁਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਨਹੀ ਂ
ਹੋਏਗੀ।  
 
ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਿਹਤ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਮਰੀਜ਼ 
ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਿਬਨੈ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਲਾਭ ਜਾਂ ਕਵਰਜੇ ਪੋਗਰਾਮਾਂ ਿਵੱਚ ਸਿਹਯੋਗ 
ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 
ਜਦ ਅਸੀ ਂਯੋਗਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀ ਂਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਉਮਰ, ਿਲੰਗ, ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਧਰਮ, 
ਅਪੰਗਤਾ, ਿਜਨਸੀ ਰਝੁਾਨ, ਿਲੰਗ ਪਛਾਣ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ ਜਾਂ ਆਵਾਸ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਿਵਤਕਰਾ ਨਹੀ ਂਕਰਾਂਗੇ।  

 
ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹਨ। 

 
ਐਮਰਜਸੀ ਅਤੇ ਨੌਨ ਐਮਰਜਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਣ ਹਠੇ ਿਲਖੀਆਂ ਆਮ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ 
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲੀਨੀਅਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਿਦੜਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ. ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀ 
ਗਈ ਐਮਰਜਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਅਰਜਟ ਕੇਅਰ ਦੀਆਂ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਹਸਪਤਾਲ 
ਦਆੁਰਾ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ, ਆਿਗਆਯਗੋ ਐਮਰਜਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰਰੂੀ ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ ੇ
ਦੀ ਕਵਰਜੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ 
ਜਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 
 
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਬੱਲ ਰਾਸ਼ੀ (ਏ.ਜੀ.ਬੀ.): ਏਜੀਬੀ ਨੰੂ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਅਰਜਟ ਕਅੇਰ, ਜਾਂ 
ਉਹਨਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰਰੂੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ 
ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਕਮ ਵਜ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਿਜਨਾਂ ਕੋਲ ਅਿਜਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ 
ਬੀਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਲ ਐਚ ਐਮ ਸੀ ਇਸਦੀ ਏ ਜੀ ਬੀ ਪਤੀਸ਼ਤਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ 29 
ਸੀਐਫਆਰ § 1.501 (ਆਰ) -5 (ਬੀ) (3) ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ "ਲੱੁਕ-ਬੈਕ" ਿਵਧੀ ਦੀ ਵਰਤ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਏ.ਜੀ.ਬੀ ਪਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਐਮਰਜਸੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਅਰਜਟ ਕੇਅਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰਰੂੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਨੰੂ 
ਵੰਡ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਿਨਜੀ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਫੀਸ-ਫਾਰ-ਸਰਿਵਸ ਦਆੁਰਾ 
ਿਪਛਲੇ ਿਵੱਤੀ ਵਰੇ (ਅਕਤੂਬਰ) ਦੌਰਾਨ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ (ਅਕਤੂਬਰ 1 - ਸਤੰਬਰ 30) 
(ਦਾਅਿਵਆਂ ਲਈ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕੁੱਲ ਚਾਰਜਜਜਸ ਦੇ ਜੋੜ ਦਆੁਰਾ)। ਏ.ਜੀ.ਬੀ ਿਫਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਪਦਾਨ 
ਕੀਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਏ.ਜੀ.ਬੀ ਪਤੀਸ਼ਤ ਨੰੂ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਲ ਐਚ ਐਮ ਸੀ ਿਸਰਫ ਇਕੋ ਏ.ਜੀ.ਬੀ ਪਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖੋ 
ਵੱਖਰੀਆਂ ਿਕਸਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦਾ। ਏ.ਜੀ.ਬੀ ਦੀ 
ਪਤੀਸ਼ਤਤਾ ਿਪਛਲੇ ਿਵੱਤੀ ਵਰੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਤ ਬਾਅਦ 45 ਵ ਿਦਨ ਪਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਿਹਸਾਬ 
ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਿਵੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤ ਬਾਅਦ 120 ਵ ਿਦਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ 
ਨੀਤੀ ਤਿਹਤ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, 
ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਐਮਰਜਸੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਅਰਜਟ ਕੇਅਰ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰਰੂੀ 
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ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਏ ਜੀ ਬੀ ਤ ਵੱਧ ਨਹੀ ਂਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਅੰਿਤਕਾ ਚਾਰ 
(4) ਦੇਖੋ। 
 
ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਿਮਆਦ: ਉਹ ਅਰਸਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਵਤੱੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਿਮਆਦ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤ ਸ਼ੁਰ ੂਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ ੋ
ਿਡਸਚਾਰਜ ਤ ਬਾਅਦ ਪਿਹਲਾਂ ਿਬਿਲੰਗ ਸਟੇਟਮਟ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕ ਤ 
240ਵੇ ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਹੁਦੰੀ ਹੈ। 
 
ਸੰਪਤੀ: ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 
 ਬਚਤ ਖਾਤੇ 
 ਚੈੱਿਕੰਗ ਖਾਤ ੇ
 ਿਸਹਤ ਬਚਤ ਖਾਤੇ (ਐਚ ਐਸ ਏ) * 
 ਿਸਹਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਪਬੰਧ (ਐਚ ਆਰ ਏ) * 
 ਲਚਕਦਾਰ ਖਰਚ ਖਾਤੇ (ਐਫ ਐਸ ਏ) * 

 
*ਜੇ ਿਕਸੇ ਮਰੀਜ਼ / ਗਾਰੰਟਰ ਕੋਲ ਐਚ ਐਸ ਏ, ਐਚ ਆਰ ਏ, ਐਫ ਐਸ ਏ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਫੰਡ 
ਪਿਰਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਿਜਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਇਸ 
ਪਾਿਲਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤਕ ਅਿਜਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਤਮ 
ਨਹੀ ਂਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। 
 
ਦਾਨ ਦੇਖਭਾਲ: ਐਫੱ ਪੀ ਐਲ ਦੇ 400% ਜਾਂ ਇਸਤ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਪਿਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ 
ਮਰੀਜ਼, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੰਟਰ, ਜੋ ਇਸ ਪਾਿਲਸੀ ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾ 
ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਐਲ ਐਚ ਐਮ ਸੀ ਦਆੁਰਾ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਯੋਗ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ 100% ਛੋਟ ਪਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। 
 
ਚੋਣਵੀ ਂਸੇਵਾ: ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਸੇਵਾ ਜੋ ਐਮਰਜਸੀ ਕੇਅਰ, ਅਰਜਟ ਕੇਅਰ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰਰੂੀ ਦੇਖਭਾਲ (ਿਜਵ ਹੇਠਾਂ ਪਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ) ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਂਹੈ। 
 
ਐਮਰਜਸੀ ਦੇਖਭਾਲ: ਿਕਸ ੇਐਮਰਜਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਤਸ਼ਖੀਸ ਅਤੇ / ਜਾਂ 
ਇਲਾਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ। 
 
ਐਮਰਜਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਥਤੀ: ਿਜਵ ਿਕ ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਐਕਟ (42 ਯੂ.ਐਸੱ. ਸੀ. 1395 
ਡੀ ਡੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 1867 ਿਵਚ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ “ਐਮਰਜਸੀ ਮੈਡੀਕਲ 
ਕੰਡੀਸ਼ਨ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਥਤੀ ਹ ੈਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ 
ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਜਵ ਿਕ ਡਾਕਟਰੀ ਦਖੇਭਾਲ ਦੀ ਅਣਹਦ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ 
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: 

1. ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਸਹਤ (ਜਾਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ, ਔਰਤਾ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਅਣਜੰਮੇ 
ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਸਹਤ) ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਿਵਚ ਪਾਉਣਾ;  

2. ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ; 
3. ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਜਾਂ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਨਪੁੰਸਕਤਾ; ਜਾਂ 
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4. ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੇ ਸਿਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਜਸਨੰੂ ਸੁੰਗੜਾਅ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ: 
a. ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਟਾਂਸਫਰ ਨੰੂ ਪਭਾਵਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਤੁ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੈ; ਅਤੇ 
b. ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਔਰਤ ਜਾਂ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਸਹਤ ਜਾਂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਖਤਰਾ 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 
ਪਿਰਵਾਰ: ਿਜਵ ਿਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਫਤਰ ਦਆੁਰਾ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 
ਹੈ, ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਜਨਮ, ਿਵਆਹ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ 
ਦਆੁਰਾ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੋਣ ਦਾ 
ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਦਰਨੂੀ ਮਾਲ ਸੇਵਾ ਿਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ 
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਿਨਰਭਰ ਮੰਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 
ਪਿਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ: ਿਬਨੈਕਾਰ ਦੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ ਇਕੋ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦ ੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ ਮਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਘੀ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ 
ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਤ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਪਿਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ ਿਵੱਚ ਮਾਿਪਆਂ, 
ਜਾਂ ਮਾਿਪਆਂ, ਅਤੇ / ਜਾਂ ਮਤਰੇਏ ਮਾਂ-ਿਪਓ, ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦ ੇ
ਹਨ। ਫੈਡਰਲ ਗਰੀਬੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦ ੇ ਸਮ ਪਿਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨ 
ਜਨਗਣਨਾ ਿਬਊਰ ੋਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: 

1. ਕਮਾਈ, ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ, 
ਪੂਰਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਆਮਦਨੀ, ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ, ਬਚ ੇ
ਹੋਏ ਲਾਭ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਿਰਟਾਇਰਮਟ ਆਮਦਨੀ, ਿਵਆਜ, ਲਾਭਅੰਸ਼, ਿਕਰਾਏ, 
ਰਾਇਲਟੀ, ਜਾਇਦਾਦ, ਟਰੱਸਟ, ਿਵਿਦਅਕ ਵਜ਼ੀਿਫ਼ਆਂ, ਗੁਜਾਰਾ ਭੰਡਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 

2. ਨਾਨਕੈਸ਼ ਲਾਭ (ਿਜਵ ਫਡੂ ਸਟਪ ਅਤੇ ਹਾਉਿਸੰਗ ਸਬਿਸਡੀਆਂ) ਨਹੀ ਂਿਗਣਦੇ 
3. ਟੈਕਸ (ਕੁਲ) ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਿਹਲਾਂ ਿਨਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈ
4. ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਡਦਾ ਹ ੈ

 
ਸੰਘੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪੱਧਰ: ਫੈਡਰਲ ਗਰੀਬੀ ਲੈਵਲ (ਐਫੱ ਪੀ ਐਲ) ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਵਰਤ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਿਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਿਵਚ ਗਰੀਬੀ ਿਕਸਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਕਡੋ ਦੇ ਿਸਰਲੇਖ 42 ਦੇ 
ਸੈਕਸ਼ਨ 9902 ਦੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਧੀਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਵਭਾਗ ਦਆੁਰਾ ਸੰਘੀ ਰਿਜਸਟਰ ਿਵਚ ਸਮ-ਸਮ 'ਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਮੌਜੂਦਾ ਐਫੱ ਪੀ ਐਲ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ https://aspe.hhs.gov/poverty-
%20guidelines   'ਤੇ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 
ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਸਹਾਇਤਾ, ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ, ਯੋਗ 
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਆਰਿਥਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਗੇ, ਐਮਰਜਸੀ 
ਦੇਖਭਾਲ, ਦੇਖਭਾਲ, ਜਾਂ ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਦਆੁਰਾ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਜ਼ਰਰੂੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ।  
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ਗਰੰਟਰ: ਮਰੀਜ਼ ਤ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਿਬੱਲ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। 
 
ਕੱੁਲ ਖਰਚੇ: ਮਾਲੀਆ ਤ ਕਟਤੌੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪਬੰਧ 
ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਥਾਿਪਤ ਰੇਟ 'ਤੇ ਕੁਲ ਖਰਚੇ। 
 
ਬੇਘਰ: ਿਜਵ ਿਕ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤ ੇ ਐਚ ਯੂ ਡੀ 
ਦਆੁਰਾ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜਸਟਰ ਿਵੱਚ ਪਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ: “ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਿਰਵਾਰ ਿਜਸ 
ਕੋਲ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਚਤ, ਿਨਯਮਤ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ 
ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਪਾਇਮਰੀ ਿਨਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਿਨਜੀ ਜਗਾ ਹੈ ਜ ੋ
ਮਨੱੁਖੀ ਿਨਵਾਸ ਲਈ ਨਹੀ ਂਹੈ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਿਨਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਨ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਿਰਹਾ 
ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਪਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਣ ਦੇ ਪਬੰਧ। ਇਸ ਸ਼ੇਣੀ ਿਵੱਚ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ 
ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਿਕਸੇ ਸੰਸਥਾ ਤ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹ ੇਹਨ ਿਜੱਥੇ ਉਹ 90 ਿਦਨਾਂ ਜਾਂ ਇਸਤ ਘੱਟ ਸਮ 
ਲਈ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜੋ ਿਕਸੇ ਐਮਰਜਸੀ ਪਨਾਹ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਿਗਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤ 
ਪਿਹਲਾਂ ਮਨੱੁਖੀ ਿਨਵਾਸ ਲਈ ਜਗਾ ਨਹੀ ਂਸੀ। ” 
 
ਇਨ-ਨੱੈਟਵਰਕ: ਐਲ ਐਚ ਐਮ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿਹਯੋਗੀ ਿਮੱਤਰਤਾ ਦੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ 
ਸਮਝੌਤ ੇਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਦ ੇਹਨ.  
 
ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ: ਯੋਗ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਜਨਾਂ ਦ ੇਮੈਡੀਕਲ 
ਿਬੱਲ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ ਦੇ 25% ਤ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.  
 
ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰਰੂੀ ਦਖੇਭਾਲ: ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰਰੂੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਿਜਵ ਿਕ 
ਮੁਆਇਨਾ, ਤਸ਼ਖੀਸ, ਅਤੇ / ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਸੱਟ ਜਾਂ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਆੁਇਨੇ, ਤਸ਼ਖੀਸ ਅਤ ੇ
/ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਿਸਹਤ 
ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਲੀਿਨਕਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਅਿਜਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸਵੇਾਵਾਂ 
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਫੀਸ-ਫਾਰ-ਸਰਿਵਸ, ਪਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੀਜੀ ਿਧਰ 
ਬੀਮਾ ਦਆੁਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।  
 
ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਫੀਸ-ਲਈ-ਸੇਵਾ: ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਐਕਟ (42 USC 1395c-
1395w-5) ਦੇ XVIII ਿਸਰਲੇਖ ਦੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਭਾਗ A ਅਤੇ ਭਾਗ B ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਸ਼ੇ ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ ਹੈ।  
 
ਨੱੈਟਵਰਕ ਤ ਬਾਹਰ: ਐਲ ਐਚ ਐਮ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ 
ਨਾਲ ਸਮਝੌਤ ੇਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀ ਂਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ' 
ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
 
ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ: ਇੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੀਜੀ 
ਿਧਰ ਿਵਕਰੇਤਾ ਜੋ ਐਲਐਚਐਮਸੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਿਬਕ ਫੀਸਾਂ ਤ ਬਾਹਰ 
ਮਰੀਜ਼ / ਗਰੰਟਰ ਦਆੁਰਾ ਸਿਹਮਤ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਿਵੱਤੀ ਹਾਲਤਾਂ, ਬਕਾਇਆ 
ਰਕਮ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇਗੀ। 
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ਅਨੁਮਾਨ ਯੋਗਤਾ: ਕੁਝ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ, ਬੀਮਾ ਰਿਹਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ 
ਮੰਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਪੋਗਰਾਮਾਂ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਦਆੁਰਾ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀ ਂਕੀਤੇ 
ਜਾਂਦੇ, ਿਵੱਤੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਦਾ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ. 
 
ਪਾਈਵੇਟ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ: ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜ ੋਇਕਾਈ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨਹੀ ਂਹੈ ਜੋ 
ਿਸਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਮੈਡੀਕੇਅਰ 
ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਅਧੀਨ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਬੰਧਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।  
 
ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਿਮਆਦ: ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਿਨਸ਼ਚਤ ਿਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਪਵਾਨਗੀ 
ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਿਕ ਛੇ (6) ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦ ੇ
ਅੰਤ ਿਵਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਵੱਤੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਛੇ (6) 
ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।  
 
ਬੀਮਾ ਰਿਹਤ ਮਰੀਜ਼: ਇੱਕ ਪਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥ ਬੀਮਾਕਰਤਾ, ਇੱਕ ERISA ਬੀਮਾਕਰਤਾ, ਇੱਕ 
ਫੈਡਰਲ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪੋਗਰਾਮ (ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਸੀਮਾ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਫੀਸ-ਫਾਰ-ਸਰਿਵਸ, ਮੈਡੀਕੇਡ, 
ਐਸ.ਸੀ.ਐਚ.ਆਈ.ਪੀ, ਅਤੇ ਚਾਮਪਸ ਸਮੇਤ), ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੀਜੀ ਿਧਰ 
ਦਆੁਰਾ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਤੀਜੀ-ਿਧਰ ਦੀ ਕਵਰਜੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਿਸਹਤ 
ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਖਰਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।  
 
ਅੰਡਰਸਰੋਰਡ ਮਰੀਜ਼: ਿਨਜੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਵਰਜੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਲਈ 
ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਦਆੁਰਾ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ 
ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਿਵੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗਾ। 
 
ਿਖਆਲ: ਅਚਾਨਕ ਿਕਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਣ ਤ ਬਾਅਦ ਿਕਸੇ ਗੰਭੀਰ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ 
ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰਰੂੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਿਸਕ, 
ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰਤਾ (ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦਆੁਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪਗਟ ਕਰਦੇ 
ਹਨ ਿਜਵ ਿਕ ਇਕ ਸੂਝਵਾਨ ਲੇਪਰਸਨ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਿਕ 24 ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ। ਘੰਿਟਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਿਸਹਤ ਨੰੂ ਖ਼ਤਰੇ ਿਵਚ ਪਾਉਣਾ, ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਜਾਂ 
ਿਵਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗ ਜਾਂ ਅੰਗ ਦੇ ਨਪੰੁਸਕਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

 
ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ 
ਤ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਲਈ ਯੋਗਤਾ  

ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਿਚਤ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮੈਡੀਕਲ 
ਅਿਭਆਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 
 

1. ਉਪੱਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਰਜਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਨੱੈਟਵਰਕ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਨੱੈਟਵਰਕ ਤ 
ਬਾਹਰ ਸਹਲੂਤ ਖਰਚਾ।  

2. ਉਪੱਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਰਜਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਨੱੈਟਵਰਕ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਨੱੈਟਵਰਕ ਤ 
ਬਾਹਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੀਸ ਿਜਵ ਿਕ ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿਹਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ 
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ਦਆੁਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਦਾਤਾਵਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਿਜਵ ਿਕ ਅੰਿਤਕਾ ਪੰਜ (5) 
ਿਵੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ। 

3. ਕੇਅਰ ਲਈ ਨੱੈਟਵਰਕ ਿਵੱਚ ਸਹਲੂਤ ਖਰਚਾ, ਿਜਵ ਉਪੱਰ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ।  
4. ਉਪਰੋਕਤ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਡੀਕਲੀ ਜ਼ਰਰੂੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਨੱੈਟਵਰਕ 

ਿਵੱਚ ਸਹਲੂਤ ਖਰਚਾ। 
5. ਕੇਐਚ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰਰੂੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇਨ-ਨੱੈਟਵਰਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੀਸ, 

ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿਹਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨ ਦਆੁਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪਦਾਤਾਵਾਂ 
ਦਆੁਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਿਜਵ ਿਕ ਅੰਿਤਕਾ ਪੰਜ (5) ਿਵੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ।  

 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਐਲ. 
ਐਚ. ਐਮ. ਸੀ. ਤ 
ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀ ਂ
ਹਨ 

ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:  
1. ਚੋਣਵ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸਹਲੂਤਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਿਜਵ ਉਪੱਰ ਦੱਿਸਆ 

ਿਗਆ ਹੈ।  
2. ਉਹਨਾਂ ਪੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦਆੁਰਾ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੀਸਾਂ ਜੋ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ 

ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀ ਂਕਰਦ ੇ(ਉਦਾਹਰਣ ਿਨਜੀ ਜਾਂ ਨਾਨ-ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ 
ਿਚਿਕਤਸਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਐਬਂੂਲਸ ਟਾਂਸਪੋਰਟ, ਆਿਦ।), ਿਜਵ ਿਕ ਅੰਿਤਕਾ ਪੰਜ ਿਵਚੱ 
ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ (5)। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਪਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਿਸੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ 
ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਕੋਈ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੇਸ਼ 
ਕਰਦ ੇਹਨ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਪਬੰਧ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀ ਂਆਉਣ 
ਵਾਲੇ ਪਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਅੰਿਤਕਾ ਪੰਜ (5) ਦੇਖੋ 

3. ਨੱੈਟਵਰਕ ਤ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਹਲੂਤ ਲਈ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਵੇਰ ਫੀਸ  ਦੇਖਭਾਲ ਅਤ ੇ
ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰਰੂੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜੋ ਐਮਰਜਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਿਜਵ ਉਪੱਰ ਿਦੱਤੀ 
ਹੈ।  

 
ਉਪਲਬਧ 
ਸਹਾਇਤਾ 

ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ. ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਿਵੱਤੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਬਨੈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ ਿਕ ਵਧੇਰੇ ਿਵਸਤਾਰ 
ਿਵੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ।  
 
ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਬੀਮਾ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਮਹਨਤ ਨਾਲ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ 
ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਆੁਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਮਰਜਸੀ, 
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕਵਰਜੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ।  
ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ 
ਿਜਹੜੀ ਐਮਰਜਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀ ਂਕਰਦੀ।  ਿਕਸੇ ਵੀ ਐਮ.ਟੀ.ਟੀ.ਏ. 
ਪੱਧਰ ਦੀ ਐਮਰਜਸੀ ਕਅੇਰ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਪਾਪਤ ਕਰਨ 
ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਯਤਨ ਿਵਚ ਦੇਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਿਵਚ 
ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਐਮਰਜਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਸਿਥਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਵਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। 
 



 
 
 

ਲਾਹ ੇਕਲੀਿਨਕ ਹਸਪਤਾਲ, ਇੰਕ. ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ   ਪੇਜ 10 
ਅਗਸਤ 2020 ਿਵਚ ਸੋਿਧਆ ਿਗਆ 

ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਚਤ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦਾ 
ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦਆੁਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 
ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਨਹੀ ਂਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਲਾਗੂ 
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੁਦੰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਾਅਿਵਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਸਮੇਤ:  (1) ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਜਾਂ 
ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨੀਤੀ, (2) ਆਮ ਦਰੁਘਟਨਾ ਜਾਂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੱਟ ਤ ਬਚਾਅ ਦੀ 
ਨੀਤੀ, (3) ਕਾਿਮਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਪੋਗਰਾਮ, ਅਤੇ (4) ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ, ਹੋਰਨਾਂ 
ਦੇ ਨਾਲ।  ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇਕ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯਗੋ ਹੈ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਤੀਜੀ 
ਿਧਰ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਇੱਕ ਪਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਜਾਂ ਿਕਸ ੇ
ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਪੋਗਰਾਮ ਸਮੇਤ), ਹਸਪਤਾਲ ਲਾਗੂ ਪੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗਾ 
ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਆਫਸੈਟ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਿਕਸ ੇਪੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਾਅਵ ੇਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਦ ੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੁਦੰਾ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵ ੇਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਜੋ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਦਆੁਰਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਵਜਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ 
ਿਵੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਨੰੂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੀਆਂ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨੰੂ ਸਪਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਨਹੀ ਂਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, 
ਰੋਗੀ ਨੰੂ ਇਹ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਪੋਗਰਾਮ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀਆਂ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰਿਚਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸਾਈਨਮਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 
ਐਲਐਚਐਮਸੀ ਮੈਸੇਿਚਉਸੇਟਸ ਯੋਗਤਾ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਪਣਾਲੀ (ਈਵੀਐਸ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਗੇੀ ਤਾਂ 
ਜੋ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਰੋਗੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀ ਂਹੈ ਅਤੇ ਹਲੈਥ 
ਕੁਨੈਕਟਰ, ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਆੁਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪੀਮੀਅਮ ਸਹਾਇਤਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਪੋਗਰਾਮ, ਮਸੈਹੈਲਥ ਜਾਂ ਤਾਂ ਿਕਸ ੇਲਈ ਕਵਰਜੇ ਲਈ ਿਬਨੈ ਪੱਤਰ ਜਮਾ ਨਹੀ ਂਕੀਤਾ 
ਹੈ. ਪੋਗਰਾਮ, ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਸੇਫਟੀ ਨੱੈਟ, ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਵਰਜੇ ਲਈ ਹੈਲਥ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੱੈਟ 
ਆਿਫਸ ਨੰੂ ਦਾਅਵ ੇਜਮਾਂ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲਾਂ। 
 
 

ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ 
ਪੋਗਰਾਮ 

ਬੀਮਾ ਰਿਹਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਿਜਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ 
ਸਹਾਇਤਾ ਪੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜਾਂ ਸਾਰੇ 
ਅਦਾਇਗੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਿਬਲੱਾਂ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੀਮਾ ਰਿਹਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤ ੇਕਮਜ਼ੋਰ 
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਉਪਲਬਧ ਅਤ ੇ ਿਵਕਲਪ ਲੱਭਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਰ ੇ
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸਰਿਵਸ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤੀ 
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਰਿਜਸਟੇਸ਼ਨ ਦਰੌਾਨ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਆਮ 
ਨੋਿਟਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਿਬਿਲੰਗ ਇਨਵੌਇਸ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਗਾਰੰਟਰ ਨੰੂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਦ ਪਦਾਤਾ 
ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਿਮਹਨਤ ਦਆੁਰਾ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਿਨਜੀ ਬੀਮਾ 
ਕਵਰਜੇ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰਕੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
 
ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 
ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪੋਗਰਾਮਾਂ ਦਆੁਰਾ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ (ਸਮੇਤ, ਪਰ ਮਾਸਹੈਲਥ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ 
ਨਹੀ,ਂ ਹੈਲਥ ਕੁਨੈਕਟਰ, ਬੱਿਚਆਂ ਦ ੇਮੈਡੀਕਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪਗੋਰਾਮ, ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੱੈ 
ਜਾਲ ਦਆੁਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪੀਮੀਅਮ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੋਗਰਾਮ)। ਅਿਜਹੇ ਪੋਗਰਾਮਾਂ 
ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ 
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ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬੀਮਾ ਨਾ 
ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ਰੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਜਦ ਹਸਪਤਾਲ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਵਰਜੇ ਲਈ ਿਬਨੈ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਿਜਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਦ ੇਕੁਝ ਅਦਾਇਗੀ ਿਬੱਲਾਂ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 
ਹਸਪਤਾਲ ਰਾਜ ਦ ੇ ਿਸਹਤ ਕਵਰੇਜ ਪੋਗਰਾਮਾਂ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਿਵੱਚ ਮੈਸਹੈਲਥ, ਰਾਜ ਦੇ ਹੈਲਥ ਕੁਨੈਕਟਰ ਦਆੁਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 
ਪੀਮੀਅਮ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੈ। ਇਨਾਂ ਪੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ, ਿਬਨੈਕਾਰ ਇਕ ਆੱਨਲਾਈਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਆੁਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦ ੇ
ਹਨ (ਜੋ ਿਕ ਰਾਜ ਦੀ ਿਸਹਤ ਕੁਨੈਕਟਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕਦਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਥਤ ਹੈ), ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ 
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਮੈੱਸਹੈਲਥ ਜਾਂ ਕੁਨੈਕਟਰ 'ਤੇ ਸਿਥਤ ਿਕਸ ੇਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਦ ੇਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ 
ਫੋਨ' ਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 
(ਪਮਾਿਣਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ) ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 
ਦਆੁਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮਾ ਕਰਨ ਨਾਲ।  

 
ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ 
ਜਾਲ ਦਆੁਰਾ 
ਸਹਾਇਤਾ 

ਮੈਸੇਿਚਉਸੇਟਸ ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੱੈਟ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਆੁਰਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਘੱਟ 
ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਬੀਮਾ ਰਿਹਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਅਧੀਨ ਰੋਗੀਆਂ ਨੰੂ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪਦਾਨ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਸੈੇਿਚਉਸੇਟਸ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਅਤ ੇਜੋ ਆਮਦਨੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦ ੇਹਨ। 
ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੱੈਟ ਨੰੂ ਮੈਸੇਿਚਉਸੇਟਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਿਵਚ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਛੂਟ ਦੇਖਭਾਲ 
ਦਆੁਰਾ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਰਿਹਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅੰਡਰ ਇਨਸ਼ੋਰਸ ਰੋਗੀਆਂ ਨੰੂ ਿਬਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 
ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਉਿਚਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ 
ਿਗਆ ਸੀ। ਸੰਘੀ ਗਰੀਬੀ ਪੱਧਰ ਦੇ 300% ਤ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਬੀਮਾ ਰਿਹਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ 
ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ 
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੱੈਟ ਪੂਿਲੰਗ ਪਰੂਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।   
 
ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ 
ਨੱੈਟ ਦਆੁਰਾ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵਚ 101 ਸੀ.ਐਮੱ.ਆਰ. 613.00 
ਿਵਚ ਪਭਾਿਸ਼ਤ ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੱੈਟ ਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਫੁਤ 
ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।   

 
(a) ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਾਲ – ਪਾਇਮਰੀ 
ਬੀਮਾ ਰਿਹਤ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਸੇਿਚਉਸੇਟਸ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਜੋ ਪਮਾਿਣਤ ਮਾਸਹੈਲਥ ਮੈਗੀ 
ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨੀ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ, ਿਜਵ ਿਕ 101 ਸੀ.ਐਮੱ.ਆਰ. 
613.04 (1) ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਸੰਘੀ ਗਰੀਬੀ ਪੱਧਰ ਦੇ 0-300% ਦਰਿਮਆਨ ਿਸਹਤ 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੱੈਟ ਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 
ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੱੈਟ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਿਮਆਦ ਅਤੇ ਸਵੇਾਵਾਂ ਦੀ ਿਕਸਮ - ਪਾਇਮਰੀ 
ਹੈਲਥ ਕੁਨੈਕਟਰ ਦਆੁਰਾ ਚਲਾਏ ਪੀਮੀਅਮ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੋਗਰਾਮ ਿਵਚ ਦਾਖਲੇ 
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ਲਈ ਯੋਗ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸੀਿਮਤ ਹੈ ਿਜਵ ਿਕ 101 ਸੀ.ਐਮੱ.ਆਰ. 613.04 (5) ਿਵਚ 
ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹ ੈ(a) ਅਤੇ (b). ਐਮ.ਜੀ.ਐਲ ਦੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਸਹਤ ਪੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ 
ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਰੀਜ਼. ਸੀ. 15 ਏ, § 18 ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੱੈਟ - ਪਾਇਮਰੀ ਲਈ 
ਯੋਗ ਨਹੀ ਂਹਨ। 

 
(b) ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਾਲ – ਸੈਕੰਡਰੀ 
ਪਾਇਮਰੀ ਿਸਹਤ ਇੰਸ਼ੋਰਸ ਅਤੇ ਮੈਸਹੈਲਥ ਐਮ.ਏ.ਜੀ.ਆਈ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨੀ ਜਾਂ 
ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਗਣਤਯੋਗ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਮੈਸੇਿਚਉਸੇਟਸ ਿਨਵਾਸੀ ਹਨ, 
ਿਜਵ ਿਕ 101 ਸੀ.ਐਮੱ.ਆਰ. 613.04 (1) ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਐਫੱ ਪੀ ਐਲ ਦ ੇ0 ਤ 
300% ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੱੈਟ ਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੈਟ - ਸੈਕੰਡਰੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਿਮਆਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ 
ਿਕਸਮ ਹੈਲਥ ਕੁਨੈਕਟਰ ਦਆੁਰਾ ਚਲਾਏ ਪੀਮੀਅਮ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੋਗਰਾਮ ਿਵਚ 
ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਯੋਗ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸੀਿਮਤ ਹੈ ਿਜਵ ਿਕ 101 ਸੀ.ਐਮੱ.ਆਰ. 613.04 (5) 
ਿਵਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ (5)(a) ਅਤੇ (b). ਐਮ.ਜੀ.ਐਲ ਦੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਸਹਤ ਪੋਗਰਾਮ 
ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਰੀਜ਼. ਸੀ. 15 ਏ, § 18 ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ  ਨੱੈਟ - ਸੈਕੰਡਰੀ 
ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀ ਂਹਨ। 

 
(c) ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਾਲ - ਅੰਸ਼ਕ ਕਟੌਤੀ 
ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ  ਨੱੈਟ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦ ੇਹਨ – ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ 
– ਜੇਮ ਪੀਮੀਅਮ ਿਬਿਲੰਗ ਫੈਮਲੀ ਗਰੁੱਪ (ਪੀਬੀਐਫਜੀ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਬਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 
150-1% ਤ ਉਪੱਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਹੇਲਥ ਐਮਏਜੀਆਈ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨੀ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ 
ਤੰਗੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਗਣਤਯੋਗ ਆਮਦਨੀ 150.1% ਅਤੇ ਐਫਪੀਐਲ ਦੇ 300% ਦ ੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਐਫ.ਪੀ. ਐਲ। ਇਹ ਸਮੂਹ 130 ਸੀ.ਐਮੱ.ਆਰ. 501.0001 ਿਵਚ 
ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।   

 
ਜੇ ਪੀ ਬੀ ਐਫੱ ਜੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮਬਰ ਦਾ ਐਫੱ ਪੀ ਐਲ 150.1% ਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀ ਬੀ ਐਫੱ ਜੀ 
ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਬਰ ਲਈ ਕਟੌਤੀ ਯੋਗ ਨਹੀ ਂਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਕਟੌਤੀ ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ: 

1. ਹੈਲਥ ਕੁਨੈਕਟਰ ਪੀਮੀਅਮ ਦਆੁਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਤ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ 
ਪੀਮੀਅਮ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੋਗਰਾਮ, ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 
ਮਾਸਹੈਲਥ ਐਫਪੀਐਲ ਆਮਦਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦ ੇਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਬੀਐਫਜੀ ਦ ੇ
ਆਕਾਰ ਲਈ ਿਵਵਸਿਥਤ; ਜਾਂ  
2. ਿਬਨੈਕਾਰ ਦੀ ਪੀਬੀਐਫਜੀ ਿਵਚ ਅਤੇ 101% ਐਫੱ ਪੀ ਐਲ ਿਵਚ 101 ਸੀ.ਐਮੱ.ਆਰ. 
613.04 (1) ਿਵਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਸਭ ਤ ਘੱਟ ਮਾਸਹੈਲਥ ਐਮ.ਜੀ.ਆਈ. ਘਰਲੂੇ 
ਆਮਦਨੀ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਗਣਤਯੋਗ ਆਮਦਨੀ ਿਵਚਕਾਰ 40% 
ਅੰਤਰ। 

 
(d) ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਾਲ - ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ 
ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਮਸੈੀਿਚਉਸੇਟਸ ਵਸਨੀਕ ਹੈਲਥ ਸੇਫਟੀ ਨੱੈਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ – ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ (ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ ) ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ  ਨੱੈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੇ ਮਨਜੂਰ 
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ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਿਚਆਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਿਗਣਨਯੋਗ ਆਮਦਨ ਨੰੂ ਇੰਨਾ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ 
ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ 
ਕਰਨ ਲਈ, ਿਬਨੈਕਾਰ ਦੇ ਮਨਜੂਰ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਿਬਨੈਕਾਰ ਦੀ ਿਗਣਤਯੋਗ 
ਆਮਦਨੀ ਦੀ 101 ਪਤੀਸ਼ਤ ਸੀ.ਐਮੱ.ਆਰ. 613 ਿਵਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਪਤੀਸ਼ਤ ਤ ਵੱਧ ਹੋਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 
ਿਬਨੈਕਾਰ ਦਾ ਲੋੜੀਦਂਾ ਯਗੋਦਾਨ 101 ਸੀ.ਐਮੱ.ਆਰ. 613.05 ਿਵਚ ਿਗਣਨਯੋਗ ਆਮਦਨੀ 
ਦੀ ਿਨਸ਼ਚਤ ਪਤੀਸ਼ਤ ਵਜ ਿਗਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (1)(b) ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ ਪਰੀਵਾਰ ਦੇ FPL 
ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸ਼ੁੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਲ ਿਗਣਨ 
ਯੋਗ ਆਮਦਨੀ ਤ ਘੱਟ ਿਬਲਾਂ ਨਾਲ ਗੁਣਾ, ਿਜਸ ਲਈ ਿਬਨੈਕਾਰ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਰਹੇਗਾ। 
ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ 101 ਸੀਐਮਆਰ 613.05 ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ 
ਗਈਆਂ ਹਨ। 

 
ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਤਗੰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤ ਜਮਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਬਨੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ ਦੇ 20% ਯੋਗਦਾਨ ਨੰੂ 1000 ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਰਹੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ 
101 ਸੀ.ਐਮੱ.ਆਰ. 613.08 (1) (ਜੀ) ਿਵਚ ਸਥਾਪਤ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ)। 
 
ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ ਲਈ, ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ 
ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਰਡਿਸ਼ਪ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਪੋਗਰਾਮ ਉਿਚਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੱੈਟ ਨੰੂ 
ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਰਡਿਸ਼ਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲ ਬਨੇਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ 
ਲੋੜੀਦਂੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਸਮਾ ਸੀਮਾ ਸਮ ਿਵੱਚ ਪਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ 
ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ ੇਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। 

 
ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ 
ਭੂਿਮਕਾ 

ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਬੀਮਾ ਰਿਹਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਰਿਹਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ 
ਪੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀ ਂ ਿਸਹਤ ਕਵਰਜੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ (ਸਮੇਤ, ਪਰ 
ਮਾਸਹੈਲਥ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹੀ,ਂ ਹੈਲਥ ਕੁਨੈਕਟਰ ਦਆੁਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪੀਮੀਅਮ ਸਹਾਇਤਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਪੋਗਰਾਮ, ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪਗੋਰਾਮ), ਅਤੇ ਉਿਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ।ੋ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਉਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ 
ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੱੈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਬਨੈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
 
ਹਸਪਤਾਲ ਕਰੇਗਾ:  

a) ਪੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ੇਣੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦਾਨ ਕਰ,ੋ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮਾਸਹੈਲਥ, 
ਿਸਹਤ ਕੁਨੈਕਟਰ ਦਆੁਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪੀਮੀਅਮ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਪੋਗਰਾਮ, ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪੋਗਰਾਮ, ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੱੈਟ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।; 

b) ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਵਰਜੇ ਲਈ ਨਵੀ ਂਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਵਰਜੇ 
ਲਈ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਜਮਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ; 
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c) ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਦਂ ੇਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ; 
d) ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਣ (ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਦਂ ੇਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ) ਜਮਾ ਕਰ)ੋ;  
e) ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਪੋਗਰਾਮਾਂ ਦ ੇ

ਨਾਲ, ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤ ੇਮੌਜੂਦਾ ਿਸਸਟਮ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ; 

f) ਬੀਮਾ ਪੋਗਰਾਮਾਂ ਿਵਚ ਿਬਨੈਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸਹਲੂਤ; 
ਅਤੇ  

g) ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟਰੀਕਰਣ ਸਹਾਇਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਪਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ। 
 

ਹਸਪਤਾਲ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ੇਨਾਮ, ਪਤੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਜਨਮ ਤਰੀਕ, ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰਬਰ 
(ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ), ਮੌਜੂਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰਜੇ ਿਵਕਲਪਾਂ (ਅਤੇ ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ) ਦੇ ਸੰਬੰਧ 
ਿਵੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀ ਨੰੂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮ ਿਸਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ 
ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਪਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਘਰ, ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਣਦਾਰੀ 
ਬੀਮਾ ਸਮੇਤ) ਜੋ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਿਵੱਤੀ ਸਰੋਤ, ਅਤੇ 
ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਅਤੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ 
ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕਵਰਜੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਪੋਗਰਾਮ ਸਹਾਇਤਾ 
ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ ਰਾਜ ਨੰੂ ਸਪੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 
 
ਜੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਗਾਰੰਟਰ ਜ਼ਰਰੂੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਹਸਪਤਾਲ (ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਬਨੇਤੀ 'ਤੇ) ਦਜੂੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਉਿਚਤ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਿਜਹੀਆਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ਾਂ ਿਵਚ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਮੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਿਵਅਕਤੀ ਦਆੁਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਿਕ ਜੇ ਸਵੇਾਵਾਂ 
ਲਈ ਇਕ ਿਬੱਲ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਨੰੂ ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਯਗੋ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਦ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਿਹ ਕਰਨ 
ਤ ਪਿਹਲਾਂ, ਰਿਜਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮ, ਜਦ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਿਡਸਚਾਰਜ ਹੋਣ ਤੇ, ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤ ਿਡਸਚਾਰਜ ਤ ਬਾਅਦ a◌ੁਕਵ ਸਮ ਲਈ। ਹਸਪਤਾਲ 
ਦਆੁਰਾ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ 
ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
 
ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀ ਦੋਵਾਂ ਨੰੂ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਵਰਜੇ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਿਕਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਘਰ, 
ਆਟ ੋਜਾਂ ਹੋਰ ਬੀਮੇ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮੇਤ ਦਾਅਿਵਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਨੀਤੀ ਨੰੂ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜਮਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੇ 
ਿਵਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ 10 ਿਦਨਾਂ 
ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਪਦਾਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ।  ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਇਹ ਵੀ 
ਦੱਿਸਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਜੇ ਉਹ ਦਾਅਵ ੇ'ਤੇ ਕੋਈ ਵਸੂਲੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਪੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਆਉਦਂੀ 
ਿਸਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੀ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀ ਨੰੂ ਜ਼ਰਰੂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਾਜ ਨੰੂ ਇਸ ਨੰੂ 
ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਮੜੁ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
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ਜਦ ਿਵਅਕਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ 
ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਕੀ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਸੇ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤ ਿਵੱਤੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਪਬਿਲਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪੋਗਰਾਮ 
ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਾਪਤ 
ਆਮਦਨੀ, ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਮੰਨਣਯੋਗ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਿਚਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਿਵੱਤੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਪੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ 
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ 

ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਿਡਿਲਵਰੀ ਤ ਪਿਹਲਾਂ (ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਿਕਸ ੇ
ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਸਿਥਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜ ੋ ਿਕਸੇ ਐਮਰਜਸੀ ਮੈਡੀਕਲ 
ਸਿਥਤੀ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ), ਮਰੀਜ਼ ਤ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ 
ਬੀਮਾ ਸਿਥਤੀ, ਜਨਸੰਿਖਆ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮ ਿਸਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦਾਨ ਕਰਨ , 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਵਰਜੇ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਵ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ), ਅਤੇ, 
ਜੇ ਜਾਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਟੌਤੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਸਿਹ-ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿਹ-ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ ੋ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਬੀਮੇ ਜਾਂ ਿਵਤੱੀ ਪੋਗਰਾਮ ਦਆੁਰਾ ਲੋੜੀਦਂੀਆਂ ਹਨ. ਹਰੇਕ ਆਈਟਮ ਲਈ 
ਿਵਸਿਤਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੀਿਮਤ ਨਹੀ ਂਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ: 
 
 ਪੂਰਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਜਨਮ ਤਰੀਕ, ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰਬਰ (ਜੇ ਉਪਲਬਧ 

ਹੋਵੇ), ਮੌਜੂਦਾ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰਜੇ ਿਵਕਲਪ, ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਅਤੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ 
ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਗੂ ਿਵੱਤੀ ਸਰੋਤ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਬੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ; 

 ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਗਰੰਟਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਜਨਮ 
ਿਮਤੀ, ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰਬਰ (ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ), ਿਸਹਤ ਬੀਮੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਵਰਜੇ 
ਿਵਕਲਪ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਿਵੱਤੀ ਸਰੋਤ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਿਬਲੱ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 
ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ; ਅਤ ੇ

 ਦਸੂਰੇ ਸਰੋਤ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਬੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਮੇਤ ਹੋਰ 
ਬੀਮਾ ਪੋਗਰਾਮ, ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ ਜੇ ਇਲਾਜ ਿਕਸੇ 
ਦਰੁਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਪੋਗਰਾਮ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ 
ਬੀਮਾ ਪਾਿਲਸੀਆਂ, ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ ਿਜਵ ਿਕ ਿਵਰਾਸਤ, ਹੋਰਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ 
ਉਪਲਬਧ ਟਰੱਸਟ ਦਆੁਰਾ ਤੋਹਫੇ, ਜਾਂ ਵੰਡ।  
 

ਰੋਗੀ ਆਪਣੇ ਅਦਾਇਗੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਿਬੱਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ 
ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹ-ਭੁਗਤਾਨ, ਸਿਹ-ਬੀਮਾ, ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤ ੇ
ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਿਬੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ।  ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾਕਰਤਾ (ਜੇ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ) 
ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ ਜਾਂ ਬੀਮਾ 
ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਪੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ 
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਪਿਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਕੋਈ 
ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਦਂੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਅਿਜਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 
ਬਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਇਕ ਜਨਤਕ ਪੋਗਰਾਮ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ 
ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 



 
 
 

ਲਾਹ ੇਕਲੀਿਨਕ ਹਸਪਤਾਲ, ਇੰਕ. ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ   ਪੇਜ 16 
ਅਗਸਤ 2020 ਿਵਚ ਸੋਿਧਆ ਿਗਆ 

 
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਵੀ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈ
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਪਤ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਮਾਸਹੈਲਥ, ਕੁਨੈਕਟਰ, ਜਾਂ 
ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੱੈਟ), ਪਿਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, 
ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਿਕਸ ੇਬੀਮੇ ਦਾ ਿਹਸੱਾ ਹਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ੋਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦਆੁਰਾ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਜੇ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਹੈ (ਿਜਵ ਿਕ ਘਰੇਲੂ ਜਾਂ 
ਵਾਹਨ ਬੀਮੇ ਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹੀ)ਂ ਜੋ ਿਕਸੇ ਦਰੁਘਟਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ 
ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਲਾਗੂ 
ਪੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ (ਸਮੇਤ, ਅਿਜਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਅਦਾਇਗੀ 
ਰਕਮ ਦੀ ਮੁੜ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਾਸਹਲੈਥ, ਕੁਨੈਕਟਰ, 
ਜਾਂ ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੱੈਟ) ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹੀ।ਂ 

 
ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ 
ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਗਰੰਟਰਾਂ ਤੱਕ 
ਵਧਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੰੂ ਪਰੂਾ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਇਹ 
ਯਕੀਨ ਿਦਵਾਉਣਗੇ ਿਕ ਇਹ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਐਲ ਐਚ ਐਮ ਸੀ 'ਤੇ ਿਨਰੰਤਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਿਵੱਤੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ (ਅੰਿਤਕਾ 1 ਅਤੇ ਅੰਿਤਕਾ 2 ਦੇਖੋ)। 
 
ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ (ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਮੈਡੀਕੇਡ, ਇੰਡੀਜਟ ਫਡੰਾਂ, ਿਹੰਸਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ, ਆਿਦ 
ਦਆੁਰਾ ਉਪਲਬਧ ਬੀਮਾ) ਦੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਿਵਚਾਰਨ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਇਸ ਦੀ 
ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ 
ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਲਐਚਐਮਸੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਿਵਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਉਿਚਤ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ 
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਨਾਂ 
ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜ ਹਰੋ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਿਵਕਲਪਾਂ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱ toਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਿਜਵ 
ਿਕ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੱੈਟ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਿਜਵ 
ਉਪੱਰ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ। 
 
ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਬਨੈਕਾਰ ਜਨਤਕ ਪੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਿਨਜੀ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ 
ਕਵਰਜੇ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਐਲਐਚਐਮਸੀ ਦਆੁਰਾ ਪਛਾਣੇ ਗਏ 
ਪੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਿਵਚ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਣੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ / ਗਾਰਟੰਰਾਂ 
ਨੰੂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸੰਭਵ ਸਰੋਤਾਂ ਵਜ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਬਨੈਕਾਰਾਂ 
ਤ ਇਸ ਪਾਿਲਸੀ ਿਵਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਿਵਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 
ਮੈਡੀਕੇਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਿਸਹਤ ਬੀਮੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਮਰੀਜ਼ / ਗਰੰਟਰਾਂ ਨੰੂ ਮੈਡੀਕੇਡ ਕਵਰਜੇ ਲਈ 
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਿਦਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨੇ ਮੈਡੀਕੇਡ 
ਜਾਂ ਹੋਰ ਿਸਹਤ ਬੀਮੇ ਲਈ ਐਲ ਐਚ ਐਮ ਸੀ ਲਈ ਿਬਨੈ ਕਰਨ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਛੇ (6) ਮਹੀਿਨਆਂ ਦ ੇ
ਅੰਦਰ ਸੰਘੀ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਿਵਚ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ. ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ। ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 



 
 
 

ਲਾਹ ੇਕਲੀਿਨਕ ਹਸਪਤਾਲ, ਇੰਕ. ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ   ਪੇਜ 17 
ਅਗਸਤ 2020 ਿਵਚ ਸੋਿਧਆ ਿਗਆ 

ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ / ਗਰੰਟਰਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਕਾਰਜ 
ਪਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 
ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ 
ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਦਆੁਰਾ ਿਵਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਿਵਚੱ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 
 ਪਿਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ 
 ਸੰਪਤੀ 
 ਡਾਕਟਰੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ। 
 ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਿਨਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 
 
ਐਲਐਚਐਮਸੀ ਦਾ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੋਗਰਾਮ ਭੂਗੋਿਲਕ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਿਥਤੀ ਦੀ 
ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਿਵਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ 
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਰੀਜਾਂ / ਗਾਰੰਟਰਾਂ ਨੰੂ ਿਵੱਤੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 
ਤੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 
 
ਯੋਗ ਘੱਟ-ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਿਜਹੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਪਦਾਨ ਕਰਨਾ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤ ੇਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਮ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਾੱਪੀ ਜਾਂ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦੀ ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।  
 
ਹੈਲਥ ਸੇਿਵੰਗ ਅਕਾਉਟਂ (ਐਚਐਸਏ), ਹੈਲਥ ਿਰਮਬਰਸਮਟ ਅਕਾਉਟਂ (ਐਚਆਰਏ), ਜਾਂ ਇੱਕ 
ਲਚਕਦਾਰ ਖਰਚ ਅਕਾਉਟਂ (ਐਫਐਸਏ) ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 
ਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਅਕਾਉਟਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਐਲੱ.ਐਚੱ.ਐਮੱ.ਸੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਿਵਚ ਵਰਿਣਤ ਛੋਟਾਂ ਨੰੂ ਉਲਟਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੇ 
ਉਹ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਦੇ 
ਿਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

 
ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਛੋਟ 

ਿਕਸੇ ਿਬਨੈਕਾਰ ਦੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 
ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਮਰੀਜ਼ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀ ਛੂਟ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 
ਛੋਟਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਹਨ। ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਸਿਹ-ਭੁਗਤਾਨ, ਿਸੱਕਨੇਸ 
ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਯੋਗ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀ ਂਹਨ।  ਇਸੇ ਤਰਾਂ, ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਮਰੀਜ਼ ਜ ੋ
ਉਪਲਬਧ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੇ ਕਵਰਜੇ ("ਸਵੈਇੱਛਕ ਸਵੈ-ਤਨਖਾਹ") ਦੀ ਵਰਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ 
ਕਰਦ ੇਹਨ, ਸਵੈਇੱਛਤ ਸਵੈ-ਭੁਗਤਾਨ ਵਜ ਰਿਜਸਟਰਡ ਿਕਸ ੇਵੀ ਖਾਤੇ ਤ ੇਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਲਈ 
ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਿਵੱਤੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਿਦੜ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਏਜੀਬੀ ਤ ਵੱਧ ਨਹੀ ਂਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
 
ਚੈਰੀਟੀ ਕੇਅਰ: ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ. ਉਹਨਾਂ ਪਾਿਲਸੀਆਂ ਅਧੀਨ 100% ਦੀ ਛੂਟ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ / ਗਰੰਟਰਾਂ ਲਈ ਪਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਿਜਨਾਂ ਦੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਮਜੌੂਦਾ 
ਐਫਪੀਐਲ ਦੇ 400% ਜਾਂ ਇਸਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪਾਿਲਸੀ ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਹੋਰ 
ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦ ੇਹਨ। 
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ਡਾਕਟਰੀ ਤੰਗੀ: ਯੋਗ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ 100% ਦੀ ਛੂਟ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਿਜਸਦਾ ਡਾਕਟਰੀ 
ਕਰਜ਼ਾ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ ਦੇ 25% ਤ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪਾਿਲਸੀ 
ਿਵਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

 
ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਨੀਤੀ 

ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਦੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ, ਸਾਧਾਰਣ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਿਵਚ ਉਪਲਬਧ 
ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕਲੀਿਨਕ ਸਥਾਨਾਂ' ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ 
ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਿਜਹੜੀ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ 1,000 ਲੋਕ ਜਾਂ 5% ਵਸਨੀਕ, ਐਲਐਚਐਮਸੀ 
ਦਆੁਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦ ੇਹਨ। 
 
ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਛਾਪੇ ਗਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ 
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਿਬਆਨਾਂ ਅਤੇ ਸਗੰਿਹ ਪੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਨ ਤੇ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ, ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
 

1. ਮਰੀਜ਼ / ਗਾਰੰਟਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ ਿਵਤੱੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 
ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

2. ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ / ਗਰੰਟਰਾਂ ਨੰੂ ਿਵੱਤੀ ਜ਼ਰਰੂਤ 
ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਵੱਤੀ, ਿਨੱਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸਿਹਯੋਗ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ 
ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਦਆੁਰਾ ਪਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

a. ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਜਨਤਕ ਵਬੈਸਾਈਟ 'ਤੇ: 
https://www.lahey.org/lhmc/your-visit/insurance-billing-
records/financial-counseling-assistance/ 

b. ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹ ਇਕਾਈ ਿਵਚ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ 
41 ਮਾਲ ਰੋਡ 
ਬਰਿਲੰਗਟਨ, ਐਮਏ 01803 
(781) 744-8815 

c. ਡਾਕ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾੱਪੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪੱਰ ਿਦੱਤੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 
ਕਾਲ ਕਰ।ੋ 

d. ਇਲੈਕਟਾਿਨਕ ਕਾਪੀ ਲਈ ਬਨੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪੱਰ ਿਦੱਤੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ 
ਕਰ।ੋ 

3. ਮਰੀਜ਼ਾਂ / ਗਰੰਟਰਾਂ ਨੰੂ ਮਰੀਜ਼ / ਗਰੰਟਰ ਨੰੂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਿਵੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ 
ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  
ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ ਦੀ 
ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: 

a. ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਰਮ ਡਬਲਯੂ -2 ਅਤੇ / ਜਾਂ ਫਾਰਮ 1099 
b. ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ 
c. ਚਾਰ (4) ਸਭ ਤ ਤਾਜ਼ੇ ਤਨਖਾਹ ਸਟੱਬਸ 
d. ਚਾਰ (4) ਸਭ ਤ ਤਾਜ਼ੇ ਚੈਿਕੰਗ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਬਚਤ ਦੇ ਿਬਆਨ 
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e. ਿਸਹਤ ਬਚਤ ਖਾਤੇ 
f. ਿਸਹਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਪਬੰਧ 
g. ਲਚਕਦਾਰ ਖਰਚ ਖਾਤ ੇ

4. ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲਾਂ, ਮਰੀਜ਼ / ਗਾਰੰਟਰ ਨੰੂ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨੇ ਫੈਡਰਲ ਹੈਲਥ 
ਇੰਸ਼ੋਰਸ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਦਆੁਰਾ ਮੈਡੀਕੇਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਿਸਹਤ ਬੀਮੇ ਲਈ ਿਬਨੈ ਕੀਤਾ ਹੈ, 
ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੇ ਕਵਰਜੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਦਾਨ ਕਰਨੇ 
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

a. ਐਲਐਚਐਮਸੀ ਦੇ ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਰੀਜ਼ / ਗਰੰਟਰਾਂ ਨੰੂ ਮੈਡੀਕੇਡ ਲਈ 
ਿਬਨੈ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗ ੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵਚੱ ਉਹਨਾਂ ਉਹੀ 
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨਗੇ। 

b. ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਫੈਡਰਲ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰਸ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਦੇ ਖੁਲੇੱ 
ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਿਜਹ ੇ
ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦ ੇ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਕਵਰਜੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

5. ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਿਹਤ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀ ਂਕਰ ਸਕਦੀ 
ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਿਵਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਵਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ 
ਿਬਆਨ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

6. ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਿਬਨੈ ਪੱਤਰ ਪਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਤੀਹ (30) ਕਾਰੋਬਾਰੀ 
ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੰਤਮ ਯੋਗਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ। 

7. ਅੰਤਮ ਯੋਗਤਾ ਿਦੜਤਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ (ਓਪਨ ਬੈਲਸ) ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਾਿਤਆਂ 
ਤੇ ਿਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਤ 6 ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਰੀਜ਼ / ਗਾਰੰਟਰ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਦੜਤਾ 
ਪੱਤਰ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

8. ਜੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ / ਗਾਰੰਟਰ ਿਕਸੇ ਅਧੂਰੇ ਿਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਨੰੂ ਪਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ / 
ਗਾਰੰਟਰ ਨੰੂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ 
ਿਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਮੰ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤ ੇਪਦਾਨ 
ਕਰਨ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ / ਗਾਰੰਟਰ ਕੋਲ 30 (30) ਿਦਨ ਹੋਣਗੇ। ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 
ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 

9. ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਇੱਕ 
ਿਨਰਧਾਰਣ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ 
ਿਮਆਦ ਲਈ ਯੋਗ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਿਪਛਲੇ ਛੇ (6) ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ 
ਪਾਪਤ ਹੋਣ ਯੋਗ ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।  
ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਦਆੁਰਾ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਿਨਸ਼ਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਸਪਤਾਲ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਯੋਗਤਾ 
ਿਨਰਧਾਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ 6 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਤੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ. ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਇਹ 
ਮਰੀਜ਼ / ਗਰੰਟਰਾਂ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵੱਤੀ 
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ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ ਯੋਗਤਾ ਖਤਮ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। 

10. ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵਾਪਸੀ 
ਪਾਪਤ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।  

 
ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦ ੇ
ਕਾਰਨ 

ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹੀ:ਂ 
 ਕਾਫ਼ੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ 
 ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਲੋੜੀਦਂਾ ਪੱਧਰ 
 ਰੋਗੀ ਸਿਹਯੋਗੀ ਜਾਂ ਰੋਗੀ / ਗਾਰੰਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਿਚਤ ਯਤਨਾਂ ਪਤੀ ਪਤੀਿਕਆ 

ਨਹੀ ਂਕਰਦਾ 
 ਮਰੀਜ਼ / ਗਰੰਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਜਬ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧੂਰੇ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 
 ਬਕਾਇਆ ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾਅਵਾ 
 ਬੀਮਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਫੰਡਾਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ / ਗਾਰੰਟਰਾਂ ਨੰੂ 

ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ. ਦਆੁਰਾ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿਨੱਜੀ ਸੱਟ ਅਤੇ / ਜਾਂ 
ਦਰੁਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਾਅਿਵਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਤ।  
 
 

ਅਨੁਮਾਨ ਯੋਗਤਾ ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਸਮਝਦਾ ਹ ੈਿਕ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ 
ਨਹੀ ਂਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀ ਂਕਰਦ।ੇ ਅਿਜਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹੋ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਬਮਾਰੀ ਿਬਨਾਂ ਪੂਰ ੇਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਮਰੀਜ਼ / ਗਰੰਟਰ ਦੀ ਿਵੱਤੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਦਆੁਰਾ 
ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਿਕਸ ੇਮਰੀਜ਼ / ਗਰੰਟਰ ਦਾ ਖਾਤਾ 
ਅਣਉਿਚਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ ਂਅਤੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ ਗਰਭਵਤੀ ਯੋਗਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 
 
ਹੋਰ ਪੋਗਰਾਮਾਂ ਜਾਂ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ 
ਮਾਨਤਾ ਯੋਗਤਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਵ ਿਕ: 
 
 ਮਰੀਜ਼ / ਗਾਰੰਟਰ ਜੋ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁਕੱੇ ਹਨ। ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਨਾਲ 

ਜੁੜੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਛੱੁਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ ਿਸਰਫ ਖਾਤਾ ਬਕਾਇਆ 
ਛੱਿਡਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

 ਮਰੀਜ਼ / ਗਾਰੰਟਰ ਜੋ ਪੋਬੇਟ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। 
 ਮਰੀਜ਼ / ਗਾਰੰਟਰ ਜੋ ਬੇਘਰ ਹਨ। 
 ਉਗਰਾਹੀ ਏਜੰਸੀ ਦਆੁਰਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਖਾਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਣਿਗਣਤ 

ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪਾਪਤ ਨਹੀ ਂਹੋਇਆ ਹੈ। 
 ਰਾਜ ਦੇ ਮੈਡੀਕੇਡ ਪੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪਾਪਤ ਮਰੀਜ਼ / ਗਰੰਟਰ ਪੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 

ਿਕਸੇ ਵੀ ਖਰਚਾ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਿਵੱਤੀ 
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ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। 
 
ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਤਿਹਤ ਗਿਹਣ ਯੋਗਤਾ ਪਾਪਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਾਿਤਆਂ ਦੀ ਮੜੁ ਸ਼ੇਣੀ ਕੀਤੀ 
ਜਾਏਗੀ। ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਸੰਗਿਹ ਲਈ ਨਹੀ ਂਭੇਿਜਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤ ੇਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। 

 
ਤੁਰਤੰ ਭੁਗਤਾਨ 
ਛੂਟ 

ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਖਾਤੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਮੈਡੀਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰਰੂੀ 
ਦੇਖਭਾਲ, ਅਤੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸਤੁੰਲਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ' 
ਤੇ 30% ਦੀ ਛੋਟ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੇ 
ਿਬਆਨ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੂਟ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ 
ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਿਜਸ ਿਵਚ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਸਵੈ-ਭੁਗਤਾਨ ਫੀਸ ਦਾ ਕਾਰਜ-
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ-ਨੱੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਨੱੈਟਵਰਕ ਤ ਬਾਹਰ ਸਿਹ-
ਭੁਗਤਾਨ, ਿਸੱਨਸੋਰਸ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਯੋਗ ਪਪਟ ਤਨਖਾਹ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀ ਂਹਨ। ਸ਼ਕੱ ਦੀ 
ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ, ਇਹ ਛੂਟ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਯਜੋਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।  

 
 

ਐਮਰਜਸੀ 
ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ 

ਫੈਡਰਲ ਐਮਰਜਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਟਮਟ ਐਡਂ ਲੇਬਰ ਐਕਟ (ਈ. ਐਮ. ਟੀ. ਐਲ. ਏ.) ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ 
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਸਕੰਟਕਾਲੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਿਵੱਤੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਐਲਐਚਐਮਸੀ ਬਨੇਤੀ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਾਂਝੇਗੀ ਭੁਗਤਾਨ (ਭਾਵ ਸਿਹ-ਭੁਗਤਾਨ) 
ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਅਿਜਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਕੀਿਨੰਗ ਪੀਿਖਆ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਐਮਰਜਸੀ 
ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਸਿਥਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰਰੂੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਣ। ਐਲਐਚਐਮਸੀ 
ਿਬਨਾਂ ਿਕਸ ੇਪੱਖਪਾਤ ਦੇ, ਐਮਰਜਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਪਦਾਨ 
ਕਰੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਿਹਤ ਯੋਗ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ 
ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਂਹੋਏਗਾ ਜੋ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਐਮਰਜਸੀ ਦਖੇਭਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਤ ਿਨਰਾਸ਼ ਕਰਦ ੇ
ਹਨ। 

 
ਕੈਿਡਟ ਅਤੇ 
ਸੰਗਿਹ 

ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ 
ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੈਿਡਟ ਅਤੇ ਸੰਗਿਹ ਨੀਤੀ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। 
ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਬਰ ਇਸਦੇ ਦਆੁਰਾ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਕਾਪੀ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

a. ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ:  https://www.lahey.org/lhmc/your-
visit/insurance-billing-records/financial-counseling-assistance/ 

b. ਿਵੱਤੀ ਕਾਉਸਂਿਲੰਗ ਯੂਿਨਟ ਿਵਖੇ ਸਿਥਤ: 
41 ਮਾਲ ਰੋਡ 
ਬਰਿਲੰਗਟਨ, ਐਮਏ 01803 
(781) 744-8815 
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c. ਮੇਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾੱਪੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪੱਰ ਿਦੱਤੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ 
ਕਰਨਾ  

d. ਇਲੈਕਟਾਿਨਕ ਕਾਪੀ ਲਈ ਬਨੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪੱਰ ਿਦੱਤੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨਾ 

 
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ 
ਜਰੂਰਤਾ ਂ

ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਸਾਰੇ ਸੰਘੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੰੂਨਾਂ, ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਿਨਯਮਾਂ, ਅਤ ੇ
ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦ ੇਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਤ ੇਲਾਗੂ 
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਦਂੀ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ. ਦਆੁਰਾ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਿਹਤ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰ ਸਾਲ ਆਈਆਰਐਸ ਫਾਰਮ 990 
ਸਮਾਸੂਚੀ ਐਚੱ 'ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।  
 
ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਸਹੀ ਿਨਯੰਤਰਣ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰਨੂੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ 
ਪਾਲਣਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਨੰੂ ਪਰੂਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੰੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਵੇਗਾ।  
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ਅੰਿਤਕਾ 1 
ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ 

ਚੈਰੀਟੀ ਕੇਅਰ ਲਈ ਿਵਤੱੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ  
 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਛਾਪੋ 
 
ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ: __________________      ਸੋਸ਼ਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰਬਰ:_______________________  
 
ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਕਾਰਡ ਨੰਬਰ: ______________________ 
                                                                                                                                
ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ: 
___________________________________________________________________________ 
                                     
ਪਤਾ:       
___________________________________________________________________________ 
                                    ਗਲੀ                                                                   ਅਪਾਰਟਮਟ ਨੰਬਰ   
_________________________________                 _____________             ____________ 
                  ਸ਼ਿਹਰ                                     ਰਾਜ   ਿਜ਼ਪ 
 
ਹਸਪਤਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਿਮਤੀ: _______________________          
 
ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ: ____________________ 
                 
ਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਮ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕੇਡ ਸੀ?    
ਹਾਂ ☐ ਨਹੀ ਂ☐ 
ਜੇ “ਹਾਂ”, ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ (ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ) ਨੱਥੀ ਕਰ ੋਅਤੇ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ:ੋ 
 
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ: _____________________         
 
ਨੀਤੀ ਨੰਬਰ: __________________ 
 
ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਰੀਖ: ___________________         
 
ਬੀਮਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ: ________________________ 
 
** ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ, ਤੁਸੀ ਂਿਪਛਲੇ 6 ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਮੈਡੀਕੇਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ 
ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਿਦਖਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। 
 
ਨੋਟ: ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਂਹੋ ਸਕਦੀ ਜੇ ਹੈਲਥ ਸੇਿਵੰਗਜ਼ ਅਕਾਉਟਂ (ਐਚਐਸਏ ), ਹੈਲਥ ਿਰਮਬਸਮਟ 
ਅਕਾਉਟਂ (ਐਚਆਰਏ ), ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਖਰਚ ਅਕਾਉਟਂ (ਐਫਐਸਏ ) ਜਾਂ ਪਿਰਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ 
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ  ਸਹਾਇਤਾ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਫੰਡ ਤ ਅਦਾਇਗੀ 
ਬਕਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹ,ੈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ    
  
ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਂਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ:ੋ 
ਘਰ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ 18 ਸਾਲ ਤ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼, ਮਾਿਪਆਂ, ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲਏ 

ਸਮੇਤ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰ ੇਮਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ। 

ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰ ਉਮਰ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ 
ਿਰਸ਼ਤਾ 

ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਰੋਤ 
ਜਾ ਂਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ 

ਮਾਿਸਕ ਕੁੱਲ 
ਆਮਦਨੀ 

੧.     

੨.     
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੩.     

੪.     

 
ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹ:ੈ 
 ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ 
 ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਰਮ ਡਬਲਯੂ 2 ਅਤੇ / ਜਾਂ ਫਾਰਮ 1099 
 ਚਾਰ ਸਭ ਤ ਤਾਜ਼ੇ ਪੇਰੋਲ ਸਟੱਬਸ 
 ਚਾਰ ਸਭ ਤ ਤਾਜ਼ਾ ਚੈਿਕੰਗ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਦੇ ਿਬਆਨ 
 ਿਸਹਤ ਬਚਤ ਖਾਤਾ 
 ਿਸਹਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਪਬੰਧ 
 ਲਚਕਦਾਰ ਖਰਚ ਖਾਤੇ 
 
ਜੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਂਹਨ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਆੁਰਾ ਪਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ 
ਕਰਨ ਲਈ (781) 744-8815 ‘ਤ ੇਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹ ਯੂਿਨਟ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰ।ੋ 
 
ਹੇਠਾਂ ਮੇਰ ੇਦਸਤਖਤਾਂ ਦਆੁਰਾ, ਮ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਮ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਨਾਲ 
ਪਿੜਆ ਹ ੈਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮ ਿਕਹਾ ਹ ੈਜਾਂ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ ਮ ਜੁਿੜਆ ਹ,ੈ ਉਹ ਮੇਰ ੇਸਭ ਤ ਉਤੱਮ ਿਗਆਨ ਲਈ ਸਹੀ 
ਹ।ੈ ਮ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰਕਾਨੰੂਨੀ 
ਹ।ੈ 
 
ਿਬਨੈਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ: ___________________________________________________________     
 
ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤਾ: _____________________________________________________________ 
 
ਅਰਜ਼ੀ ਭਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ: ______________________ 
 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਕ ਹ ੈਜਾਂ ਤੁਸੀ ਂਇਸ ਿਬਨੈਪੱਤਰ ਤ ੇ$0.00 ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੱਸੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ 
ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਆੁਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੋਰਟ ਸਟੇਟਮਟ ਭਰ।ੋ 
 
ਸਹਾਇਤਾ ਿਬਆਨ 
ਮੈਨੰੂ ਮਰੀਜ਼ / ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਿਧਰ ਦਆੁਰਾ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਵਜ ਪਛਾਿਣਆ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਹੇਠਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹ ੈਜੋ ਮ ਪਦਾਨ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ। 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
ਮ ਇਸ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹ ੈਅਤੇ ਮੇਰ ੇਿਗਆਨ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਹ।ੈ ਮ 
ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਮੇਰ ੇਦਸਤਖਤ ਮੈਨੰੂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀ ਂਬਣਾਉਣਗੇ। 
 
ਦਸਤਖਤ: _________________________________________     
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ਭਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ: _______________________ 
 
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯੋਗਤਾ ਿਨਰਧਾਰਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ 30 ਿਦਨਾਂ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦਓ। 
  
ਜੇ ਯੋਗ ਹ,ੈ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਵਾਨਗੀ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਧੰਤ ਿਵੱਤੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਿਤਕਾ 5 ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰ ੇਬੈਥ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਹੀ ਹੈਲਥ ਸੰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹ:ੈ
      
 ਅੰਨਾ ਜੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ 
 ਐਡੀਸਨ ਿਗਲਬਰਟ ਹਸਪਤਾਲ 
 ਬੇਰੀਜ ਹਸਪਤਾਲ 
 ਬੈਥ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਿਡਕੋਨੈਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰ-ਬੋਸਟਨ   
 ਬੈਥ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਿਡਕੋਨੈਸ ਿਮਲਟਨ 
 ਬੈਥ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਡੈਕੋਨੈਸ ਨੀਡਹੈਮ 
 ਬੈਥ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਿਡਕੋਨੈਸ ਪਲਾਈਮਾਥ 
 ਬੇਵਰਲੀ ਹਸਪਤਾਲ 
 ਲੇਹ ੇਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰ, ਬਰਿਲੰਗਟਨ 
 ਲੇਹ ੇਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰ, ਪੀਬੋਡੀ 
 ਮਾਉਟਂ ਅਬਰਨ ਹਸਪਤਾਲ 
 ਨਵਾਂ ਇੰਗਲਡ ਬੈਪਿਟਸਟ ਹਸਪਤਾਲ 
 ਿਵੰਚੈਸਟਰ ਹਸਪਤਾਲ 
 

ਕੇਵਲ ਸਟਾਫ ਲਈ। 
ਵਾਜੋ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ: 
ਏ ਜੇ ਐਚ                      ☐ 
ਏ ਜੀ ਐਚ                     ☐ 
ਬੇਰੀਜ                           ☐  
ਬੀਆਈਡੀ ਿਮਲਟਨ       ☐  
ਬੀ ਆਈ ਡੀ ਨੀਡਹੈਮ      ☐  
ਬੀ ਆਈ ਡੀ ਪਲਾਈਮਾਥ  ☐  
ਬੇਵਰਲੀ                        ☐ 
ਐਲ ਐਚ ਐਮ ਸੀ          ☐ 
ਐਲ ਐਮ ਸੀ ਪੀਬੌਡੀ       ☐ 
ਐਮ ਏ ਐਚੱ                    ☐ 
ਐਨ ਈ ਬੀ ਐਚ              ☐ 
ਡਬਲਯੂ ਐਚ                  ☐ 
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ਅੰਿਤਕਾ 2 
ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ ਦੀ 
ਅਰਜ਼ੀ 

ਡਾਕਟਰੀ ਤਗੰੀ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ   
 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੰੂ ਛਾਪ ਲਵੋ 
 
ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ: _______________________     ਸੋਸ਼ਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰਬਰ _____________________  
 
ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਕਾਰਡ ਨੰਬਰ: _______________________ 
                                                                                                                                
ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ: 
___________________________________________________________________________ 
 
ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ____________________ 
                                     
ਪਤਾ: 
___________________________________________________________________________ 
                                    ਗਲੀ                                                                   ਅਪਾਰਟਮਟ ਨੰਬਰ    
 
_________________________________                 _____________           ____________  
                       ਸ਼ਿਹਰ                                                            ਰਾਜ               ਿਜ਼ਪ                                
 
ਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਮ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕੇਡ ਸੀ?    
ਹਾਂ ☐ ਨਹੀ ਂ☐ 
ਜੇ “ਹਾਂ”, ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ (ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ) ਨੱਥੀ ਕਰ ੋਅਤੇ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ:ੋ 
 
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ: ______________________________         
 
ਨੀਤੀ ਨੰਬਰ: _____________________________________ 
 
ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਰੀਖ: ________________________________          
 
ਬੀਮਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ: __________________________________ 
 
ਨੋਟ: ਡਾਕਟਰੀ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਂਹ ੋਸਕਦੀ ਜੇ ਹੈਲਥ ਸੇਿਵਗੰਜ਼ ਅਕਾਉਟਂ (ਐਚਐਸਏ ), 
ਹੈਲਥ ਿਰਮਬਰਸਮਟ ਅਕਾਉਟਂ (ਐਚਆਰਏ ), ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਖਰਚ ਅਕਾਉਟਂ (ਐਫਐਸਏ ) ਜਾਂ ਪਿਰਵਾਰਕ 
ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ ਪਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 
ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਫੰਡ ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਹ ੋਜਾਨਾ ਚਾਿਹਦਾ ਹ।ੈ    
  
ਡਾਕਟਰੀ ਤੰਗੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਹੇਠ ਿਦੱਤ ੇਫਾਰਮ ਨੰੂ ਭਰ:ੋ 
ਘਰ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ 18 ਸਾਲ ਤ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼, ਮਾਿਪਆਂ, ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਗੋਦ 

ਲਏ ਸਮੇਤ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰ ੇਮਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ। 

 
ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰ ਉਮਰ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ 

ਿਰਸ਼ਤਾ 
ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਜਾ ਂ
ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ 

ਮਾਿਸਕ ਕੁੱਲ 
ਆਮਦਨੀ 

੧.     
੨.     
੩.     
੪.     
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ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਿਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹ:ੈ 
 ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ 
 ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਰਮ ਡਬਲਯੂ 2 ਅਤੇ / ਜਾਂ ਫਾਰਮ 1099 
 ਚਾਰ ਸਭ ਤ ਤਾਜ਼ੇ ਪੇਰੋਲ ਸਟੱਬਸ 
 ਚਾਰ ਸਭ ਤ ਤਾਜ਼ਾ ਚੈਿਕੰਗ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਦੇ ਿਬਆਨ 
 ਿਸਹਤ ਬਚਤ ਖਾਤਾ 
 ਿਸਹਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਪਬੰਧ 
 ਲਚਕਦਾਰ ਖਰਚ ਖਾਤੇ 
 ਸਾਰ ੇਮੈਡੀਕਲ ਿਬੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ 
 
ਜੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਂਹਨ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਆੁਰਾ ਪਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ 
ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ (781) 744-8815 ‘ਤ ੇਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹ ਯੂਿਨਟ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

 
ਸਾਰ ੇਡਾਕਟਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਿਪਛਲੇ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਹੋਏ ਿਬੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਦਾਨ 
ਕਰ:ੋ 
 
ਸੇਵਾ ਦੀ ਿਮਤੀ                    ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਗਾ                ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 
   
 
_____________  _____________________             _________________ 
 
_____________  _____________________             _________________ 
 
_____________  _____________________             _________________ 
 
_____________  _____________________              _________________ 
 
_____________  _____________________             _________________ 
 
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ ਪਦਾਨ ਕਰ ੋਿਕ ਇਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਿਬੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ 
ਿਕਉ ਂਹੋਵੇਗਾ: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
ਹੇਠਾਂ ਮੇਰ ੇਦਸਤਖਤਾਂ ਦਆੁਰਾ, ਮ ਅਰਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਜਮਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਪਮਾਿਣਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰ ੇ
ਿਗਆਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਹ।ੈ 
 
ਿਬਨੈਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ: __________________________________________________________     
 



 
 
 

ਲਾਹ ੇਕਲੀਿਨਕ ਹਸਪਤਾਲ, ਇੰਕ. ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ   ਪੇਜ 28 
ਅਗਸਤ 2020 ਿਵਚ ਸੋਿਧਆ ਿਗਆ 

ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤਾ: ____________________________________________________________ 
 
ਅਰਜ਼ੀ ਭਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ: ______________________ 
 
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯੋਗਤਾ ਿਨਰਧਾਰਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ 30 ਿਦਨਾਂ ਦੀ ਆਿਗਆ 
ਿਦਓ।  
 
ਜੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਵਾਨਗੀ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ 
ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਿਤਕਾ 5 ਿਵਚ ਦੱਸ ੇਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਥ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲੇਹੀ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਭ 
ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ: 
 ਅੰਨਾ ਜੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ 
 ਐਡੀਸਨ ਿਗਲਬਰਟ ਹਸਪਤਾਲ 
 ਬੇਰੀਜ ਹਸਪਤਾਲ 
 ਬੈਥ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਿਡਕੋਨੈਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰ-ਬੋਸਟਨ 
 ਬੈਥ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਿਡਕੋਨੈਸ ਿਮਲਟਨ 
 ਬੈਥ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਡੈਕੋਨੈਸ ਨੀਡਹੈਮ 
 ਬੈਥ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਿਡਕੋਨੈਸ ਪਲਾਈਮਾਥ 
 ਬੇਵਰਲੀ ਹਸਪਤਾਲ 
 ਲੇਹ ੇਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰ, ਬਰਿਲੰਗਟਨ 
 ਲੇਹ ੇਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰ, ਪੀਬੋਡੀ 
 ਮਾਉਟਂ ਅਬਰਨ ਹਸਪਤਾਲ 
 ਨਵਾਂ ਇੰਗਲਡ ਬੈਪਿਟਸਟ ਹਸਪਤਾਲ 
 ਿਵੰਚੈਸਟਰ ਹਸਪਤਾਲ 
 
 

ਕੇਵਲ ਸਟਾਫ ਲਈ। 
ਵਾਜੋ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ: 
ਏ ਜੇ ਐਚ                       ☐ 
ਏ ਜੀ ਐਚ                      ☐ 
ਬੇਰੀਜ                            ☐  

ਬੀ ਆਈ ਡੀ ਐਮ ਸੀ        ☐ 
ਬੀਆਈਡੀ ਿਮਲਟਨ        ☐ 
ਬੀ ਆਈ ਡੀ ਨੀਡਹੈਮ       ☐ 
ਬੀ ਆਈ ਡੀ ਪਲਾਈਮਾਥ  ☐ 
ਬੇਵਰਲੀ                         ☐ 
ਐਲ ਐਚ ਐਮ ਸੀ           ☐ 
ਐਲ ਐਮ ਸੀ ਪੀਬੌਡੀ       ☐ 
ਐਮ ਏ ਐਚੱ                    ☐ 
ਐਨ ਈ ਬੀ ਐਚ               ☐ 
ਡਬਲਯੂ ਐਚ                  ☐ 
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ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ 
ਸੰਪਤੀ ਦੇ 
ਥੈਸ਼ਹਲੋਡ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ ਅੰਿਤਕਾ 
3 ਛੂਟ ਚਾਰਟ 

 

ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਛੂਟ: ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀ ਂ
ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ 'ਤੇ ਖਾਤਾ ਬੈਲਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ 
ਕਰਨ' ਤੇ 30% ਦੀ ਛੋਟ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਐਮਰਜਸੀ ਕੇਅਰ, ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰਰੂੀ 
ਦੇਖਭਾਲ, ਅਤੇ ਚੋਣਵ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ 
ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੇ ਿਬਆਨ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੂਟ 
ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਿਜਸ ਿਵਚ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਸਵੈ-ਭੁਗਤਾਨ ਫੀਸ ਦਾ 
ਕਾਰਜ-ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ-ਨੱੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਨੱੈਟਵਰਕ ਤ ਬਾਹਰ 
ਸਿਹ-ਭੁਗਤਾਨ, ਿਸੱਕੀਅੰਸ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਯੋਗ ਪਪਟ ਤਨਖਾਹ ਛੂਟ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀ ਂਹਨ। ਸ਼ੱਕ 
ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ, ਇਹ ਛੂਟ ਿਕਸ ੇਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 
 
ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੰਗੀ ਲਈ ਛੋਟ ਨੀਤੀ ਿਵਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ 
ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਸੰਤੁਲਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
 
ਯੋਗ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਿਵਤੱੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਛੂਟ: 
 
ਦਾਨ ਦੇਖਭਾਲ 
 
ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਛੂਟ Income Level

400% ਐਫ.ਪੀ.ਐਲ. ਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ 
ਬਰਾਬਰ 

100%  Less than or equal to 400% FPL

  
ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ 
 
ਮਰੀਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ ਦੇ ਯਗੋ ਵਜ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਿਬੱਲਾਂ ਪਿਰਵਾਰਕ 
ਆਮਦਨੀ ਦੇ 25% ਤ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ 100% ਦੀ ਛੋਟ ਿਮਲੇਗੀ। 

 
ਅੰਿਤਕਾ 4 ਰਕਮ 
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿਬੱਲ 
(ਏ.ਜੀ.ਬੀ.) 

ਨੀਤੀ ਿਵਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਬੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਵੇਖੋ, ਉਪੱਰ, ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਿਕ ਏਜੀਬੀ ਨੰੂ 
"ਲੱੁਕ-ਬੈਕ" ਿਵਧੀ ਦੀ ਵਰਤ ਨਾਲ ਿਕਵ ਿਗਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਿਵੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਏ.ਜੀ.ਬੀ 
ਪਤੀਸ਼ਤਤਾ 43.44% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 
 
ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਸਮ ਏ.ਜੀ.ਬੀ. ਬਦਲਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ: 

 ਪਾਈਵੇਟ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਫੀਸ-ਤ-ਸਵੇਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਵਚ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ 

 ਿਨਜੀ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਫੀਸ-ਲਈ-ਸੇਵਾ ਦਆੁਰਾ ਪਾਪਤ 
ਬੰਦੋਬਸਤ 
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ਅੰਿਤਕਾ 5 ਪਦਾਤਾ 
ਅਤੇ ਕਲੀਿਨਕ — 
ਕਵਰਡ ਅਤੇ ਅਨ 
ਕਵਰਡ 

ਇਹ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤ ੇਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ (ਸਹਲੂਤ) ਖਰਿਚਆ ਂ
ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ: 

- ਲਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰ, 41 ਮਾਲ ਰੋਡ, ਬਰਿਲੰਗਟਨ, ਐਮ.ਏ. 
- ਲਿਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰ, ਪੀਬੋਡੀ, 1 ਐਸੈਕਸ ਸਟਰ ਡਾਇਵ, ਪੀਬੋਡੀ, ਐਮ.ਏ. 
- ਲਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰ, 20 ਵਾਲ ਸਟੀਟ, ਬਰਿਲੰਗਟਨ, ਐਮ.ਏ. 
- ਲਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰ, 31 ਮਾਲ ਰੋਡ, ਬਰਿਲੰਗਟਨ, ਐਮ.ਏ. 
- ਲਾਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰ, 5 ਫੈਡਰਲ ਸਟੀਟ, ਡੇਨਵਰਸ, ਐਮ.ਏ. 
- ਲੇਹ ਆਉਟਪੇਸ਼ਟ ਸਟਰ, ਲੈਕਿਸੰਗਟਨ, 16 ਹੇਡਨ ਐਵੇਿਨ., ਲੈਕਿਸਗੰਟਨ, 

ਐਮ.ਏ.  
- ਲਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰ, 50 ਮਾਲ ਰੋਡ, ਬਰਿਲੰਗਟਨ, ਐਮ.ਏ. 
- ਲਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰ, 67 ਬੈੱਡਫੋਰਡ ਸਟੀਟ, ਬਰਿਲੰਗਟਨ, 

ਐਮ.ਏ. 
 

ਇਹ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ, ਉਪੱਰ ਿਦੱਤ ੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 
“ਕਵਰਡ ਐਡਂ ਨਾਨ-ਕਵਰਡ ਪੋਵਾਈਡਰ ਅਤੇ ਕਲੀਿਨਕਸ” ਦੇ ਲੇਬਲ ਦੇ ਅਟੈਚਮਟ ਦੇ 
ਪੰਨੇ 1-15 ਿਵੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤ ਖਰਿਚਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ 
ਹੈ। 
 
“ਕਵਰਡ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਕਵਰਡ ਪੋਵਾਈਡਰ ਅਤੇ ਕਲੀਿਨਕਸ” ਦੇ ਲੇਬਲ ਦੇ ਅਟੈਚਮਟ ਦ ੇ
ਸਫ਼ੇ 16 ਤੇ ਿਦੱਤ ੇ ਪਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਿਸਰਫ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ 
ਸਹਲੂਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਇਹ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਪੰਨਾ 16 ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ 
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤ ਪਦਾਤਾ ਦੇ ਖਰਿਚਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਂਕਰਦਾ।  ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਪਦਾਤਾਵਾਂ 
ਨਾਲ ਿਸੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਉਹ 
ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਪਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ।  
 
 

Updated 10/2022 
 
 
ਅੰਿਤਕਾ 6 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ 
ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ 

ਐਲਐਚਐਮਸੀ ਦੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ, ਸਾਧਾਰਣ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਖੇਪ, ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਕੈਿਡਟ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 
ਪਾਿਲਸੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਦਆੁਰਾ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਕਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦਆੁਰਾ, ਮੁਫਤ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ: 
 

1. ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟਰ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਕੈਿਡਟ ਅਤੇ ਸੰਗਿਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰ ੇ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ 
ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਨੋਾਂ ਨੰੂ ਫੋਨ, ਮੇਲ ਜਾਂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ. 
ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹ 

41 ਬਰਿਲੰਗਟਨ ਮਾਲ ਰੋਡ 
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ਬਰਿਲੰਗਟਨ, ਐਮ.ਏ. 01803 
2. ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਕੈਿਡਟ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 

ਕਾਪੀਆਂ ਐਲਐਚਐਮਸੀ ਪਬਿਲਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਆੁਰਾ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟਰ 
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ: https://www.lahey.org/lhmc/your-
visit/insurance-billing-records/financial-counseling-assistance/ 

 
ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ, ਸਾਧਾਰਣ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼, ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਮੈਡੀਕਲ 
ਤੰਗੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਕੈਿਡਟ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ 
ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਿਕ 1,000 ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ. ਦਆੁਰਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ 5% 
ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਆੁਰਾ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। 
 
ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ ਨੇ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਨੋਿਟਸ (ਸੰਕੇਤ) ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 
ਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਿਵਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ: 
 

1. ਆਮ ਦਾਖਲਾ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਉਡੀਕ / ਰਿਜਸਟਰੀਕਰਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਇਸ 
ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਸੰਦੇਹ ਿਵਭਾਗ ਦ ੇਇੰਤਜ਼ਾਰ / ਰਿਜਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਤ ਬਚਣ 
ਲਈ; 

2. ਇੰਤਜ਼ਾਰ / ਰਿਜਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਲਾਇਸਸਸ਼ੁਦਾ 
ਸਹਲੂਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ; ਅਤ ੇ

3. ਰੋਗੀ ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਖੇਤਰ। 
 
ਪਕਾਸ਼ਤ ਿਚੰਨ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹਨ (8.5” x 11”) ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਆਉਣ 
ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਸੰਕੇਤ ਪੜੇ:  
 

ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੋਿਟਸ 
ਹਸਪਤਾਲ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪੋਗਰਾਮ ਪਸ਼ੇ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਿਬੱਲਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ 

ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀ,ਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਨ ਲਾਬੀ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੇ ਜਾਉ 
ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 781-744-8815 ਤੇ ਕਾਲ 

ਕਰ।ੋ 

 
 
ਨੀਤੀ ਇਿਤਹਾਸ 

 

 
ਤਾਰੀਖ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 

ਸਤੰਬਰ 2016 ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦਆੁਰਾ ਪਵਾਿਨਤ 
ਨੀਤੀ 

September 2016
 

ਜੁਲਾਈ 2020 ਪਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ July

ਅਗਸਤ 2020 ਿਬਲ ਈ.ਵੀ.ਪੀ. / ਸੀ.ਐਫ. ਓ ਅਤੇ 
ਐਲ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ. ਬੋਰਡ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ 
ਦਆੁਰਾ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਿਧਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ 
ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਮਨਜੂਰ ਨੀਤੀ 

August 2020



 
 
 

ਲਾਹ ੇਕਲੀਿਨਕ ਹਸਪਤਾਲ, ਇੰਕ. ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ   ਪੇਜ 32 
ਅਗਸਤ 2020 ਿਵਚ ਸੋਿਧਆ ਿਗਆ 

  

 



 

 

 


