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ਨੌਰਥਈਸਟ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਡੀਬੀਏ ਬੈਵਰਲੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਐਡੀਸਨ ਿਗਲਬਰਟ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਬੇਅਿਰਜ 
ਹਸਪਤਾਲ, ਇਥੇ ਬੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ.ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਵਜ� ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਉਸ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ 
ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜੋ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਅੰਦਰਨੂੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ 
ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਤ� ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦ ੇਹੋਰ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਤ� ਿਜਸ ਲਈ 
ਮਰੀਜ਼ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ 
ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਿਵਕਲਿਪਕ ਕਵਰੇਜ ਿਵਕਲਪਾਂ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਉਹ ਬੀਮਾ ਰਿਹਤ ਜਾਂ ਘੱਟ 
ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤ� ਿਬਿਲੰਗ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਨਜੀ ਿਵੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਸਪਤਾਲ ਲਾਗੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ 
ਗੋਪਨੀਅਤਾ, ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਆਈ ਡੀ ਚਰੋੀ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਆਪਣੀ 
ਨੀਤੀਆਂ ਿਵਚ ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਨਾਗਿਰਕਤਾ, ਪਰਦੇਸੀ, ਧਰਮ, ਧਰਮ, ਿਲੰਗ, ਿਜਨਸੀ ਰਝੁਾਨ, ਿਲੰਗ ਪਛਾਣ, ਉਮਰ 
ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਿਵੱਤੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਅਤ ੇਤਸਦੀਕ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਰਤ� ਿਵਚ ਿਵਤਕਰਾ ਨਹੀ ਂਕਰਦਾ। 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਦਾਖਲਾ ਜਾਂ ਪ�ੀ-ਟ�ੀਟਮ�ਟ ਜਮ�ਾਂ ਰਕਮ, ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਮੁਲਤਵੀ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ 
ਦਾਖਲੇ, ਮੈਸਾਿਚਟਸ ਆਫ ਮਡੈੀਕੇਡ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਆੁਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਥਤੀ, ਇਹ 
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸਦ ੇਿਬਿਲੰਗ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਅਿਭਆਸਾਂ ਿਵੱਚ ਹੈ। 
 

ਇਹ ਕ�ੈਿਡਟ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਨੀਤੀ ਨੌਰਥਈਸਟ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ 
ਦੇ ਲਾਇਸ�ਸ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। 
 
ੳ. ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਿਵੱਤੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ 

ੳ) ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਕੰੁਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ 
ਫਰਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ: 

ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸਵੇਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਰੁਦਗੀ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ (ਉਹਨਾਂ ਸਵੇਾਵਾਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਿਕਸ ੇਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਸਿਥਰ 
ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਿਕਸ ੇਐਮਰਜ�ਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਥਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹਨ ਜਾਂ ਜ਼ਰਰੂੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ), ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀਮਾ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਸਮ� ਿਸਰ 
ਅਤ ੇਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇ। ਜਨਸੰਿਖਆ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ 
ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਵਰੇਜ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ), ਅਤੇ, ਜੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਟੌਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਹ-ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 
ਲਾਗੂ ਬੀਮੇ ਜਾਂ ਿਵੱਤੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦਆੁਰਾ ਲੋੜੀਦਂੀਆਂ ਹਨ । ਹਰੇਕ ਇਕਾਈ ਲਈ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਣੋੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹੀ ਂਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ: 
i) ਪੂਰਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਜਨਮ ਤਰੀਕ, ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰਬਰ (ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ), ਮਜੌਦੂਾ ਿਸਹਤ 

ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਿਵਕਲਪ, ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਅਤੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਗੂ ਿਵੱਤੀ ਸਰੋਤ ਜੋ ਉਨ�ਾਂ ਦ ੇ
ਿਬੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ; 

ii) ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਗਰੰਟਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ, ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਜਨਮ ਤਰੀਕ, ਸਮਾਿਜਕ 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰਬਰ (ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ), ਮੌਜਦੂਾ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਿਵਕਲਪ, ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਿਵੱਤੀ ਸਰੋਤ ਜ ੋ
ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਿਬੱਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ; 
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iii) ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਜੋ ਆਪਣੇ ਿਬਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਮੇਤ ਹਰੋ ਬੀਮਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ, ਮੋਟਰ 
ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ ਜੇ ਇਲਾਜ ਿਕਸੇ ਦਰੁਘਟਨਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ 
ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ ਅਤੇ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਪਿਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ ਿਜਵ� ਿਵਰਾਸਤ, ਤੋਹਿਫ਼ਆਂ 
ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ , ਜਾਂ ਉਪਲਬਧ ਟਰੱਸਟ ਤ� ਹੋਰਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਵੰਡ । 

 
ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ. ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ 
ਿਬੱਲਾਂ, ਿਜਵ� ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹ-ਭੁਗਤਾਨ, ਸਿਹ-ਬੀਮਾ, ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ, ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਿਡ 
dutyਟੀ ਹੈ, ਅਤ ੇਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੀ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਕੁਝ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ 
ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਿਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਿਸਹਤ 
ਬੀਮਾਕਰਤਾ (ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ) ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀ ਿਜਸਨੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਜਦ� ਪਿਰਵਾਰਕ 
ਆਮਦਨੀ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਜਨਤਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ 
ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਮੁਹੱਈਆ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ 
ਅਿਜਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇ। 
 
ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 
ਵਾਲੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ੂਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ 
(ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਮਾਸਹਲੈਥ, ਕੁਨੈਕਟਰ, ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੱੈਟ, ਜਾਂ ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੱੈਟ ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ), 
ਪਿਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਿਕਸ ੇਬੀਮਾ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹਨ, ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦਆੁਰਾ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 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 ਪ�ੋਗਰਾਮ 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 ਂ। 
 
ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ. ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੈਟ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਮਾਸਹਲੈਥ ਏਜੰਸੀ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ 
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ ਜਦ� ਮਰੀਜ਼ ਿਕਸੇ ਦਰੁਘਟਨਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਿਕਸ ੇ ਿਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸੱਟ ਤ� 
ਪੀੜਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਿਜਸਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਾਅਵਾ ਅਿਜਹੇ 
ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ – 
i) ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰੋ;  
ii)   ਐਮ ਜੀ ਐਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ. c.118E ਸਮੇਤ ਪਰ ਸੀਿਮਤ ਨਹੀ:ਂ 
a. ਿਕਸ ੇਵੀ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚਲਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸ਼ੁੱਧ 

ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਮੁੜ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੱੈਟ ਆਿਫ਼ਸ ਨੰੂ ਸ�ਪਣਾ; 
b. ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੱੈਟ ਆਿਫ਼ਸ ਜਾਂ ਇਸ ਦ ੇ

ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰੋ, ਜਦ ਤਕ ਹੈਲਥ ਸੇਫਟੀ ਨੱੈਟ ਆਿਫਸ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਨਹੀ ਂ
ਕਰਦਾ ਿਕ ਇਹ ਸਿਹਯੋਗ ਗਭੰੀਰ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ ਨਹੀ ਂਹੈ 

c. ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵਾ, ਿਸਵਲ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ 10 ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਲਖਤੀ ਰਪੂ ਿਵੱਚ 
ਹੈਲਥ ਸੇਫਟੀ ਨੱੈਟ ਜਾਂ ਮਾਸਹਲੈਥ ਏਜੰਸੀ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ  
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d. ਦਰੁਘਟਨਾ ਦੀ ਿਮਤੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹੈਲਥ ਸੇਫਟੀ ਨੱੈਟ 
ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦਆੁਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹੈਲਥ ਸੇਫਟੀ ਨੱੈਟ ਨੰੂ ਮੁੜ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਦਰੁਘਟਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਦ ੇ
ਨਤੀਜੇ ਵੱਜ� ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸ਼ੁੱਧ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। 

 
      ਅ) ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ: 

ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਆੁਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 
ਕਰਨ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਬੀਮਾ ਅਤ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਿਮਹਨਤੀ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ।  
ਇਹ ਯਤਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸ ੇਸੇਵਾ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮ� ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਇੱਕ ਉਪਲਬਧ ਜਨਤਕ 
ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦਆੁਰਾ ਕਵਰੇਜ ਿਵਕਲਪਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ 
ਕਰੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮੈਸਹੈਲਥ ਦਆੁਰਾ ਕਵਰੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਕੁਨੈਕਟਰ ਦਆੁਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪ�ੀਮੀਅਮ 
ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ, ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਮਡੈੀਕਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ੋਗਰਾਮ, ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੱੈਟ, ਜਾਂ ਿਸਹਤ 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੱੈਟ ਮੈਡੀਕਲ ਤਗੰੀ, ਿਬਿਲੰਗ ਚਲਾਨ ਿਵਚ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਿਡਲੀਵਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ 
ਗਰੰਟਰ ਨੰੂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦ ੇਹਨ। ਅੱਗ�, ਹਸਪਤਾਲ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਿਨਜੀ ਿਵਤੱੀ ਤਸਦੀਕ 
ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀ ਂਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਿਮਹਨਤ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਿਕ ਇਹ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਿਨਜੀ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ 
ਯੋਗਤਾ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ ਹਸਪਤਾਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਸਕੰਟਕਾਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰਰੂੀ 
ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁਚੰ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਅਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ।  ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਿਵਚ ਦੇਰੀ ਕਰੇਗਾ ਜਦ� ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਐਮਰਜ�ਸੀ 
ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਥਤੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਰਰੂੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ। 
 
ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਦੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਿਵੱਚ ਰੋਗੀ ਦੀ ਬੀਮਾ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਿਨਜੀ ਬੀਮਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੀਮਤ 
ਨਹੀ ਂਹਨ। ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਤ� ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ 
ਅਤ ੇਬੀਮਾਕਰਤਾ ਦੇ ਿਬਿਲੰਗ ਅਤ ੇਅਿਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰ 
ਕੀਤ ੇਦਾਅਵੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ ਜਦ� ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ 
ਦਆੁਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦ� ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ, ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ. ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਇਨਸ਼ੋਰ�ਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾੜ ੇਫੈਸਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਿਵਚ ਅਕਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਆੁਰਾ ਇਨ�ਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਜਦ� ਹਸਪਤਾਲ ਦਆੁਰਾ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦਾਖਲਾ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਮਰੀਜ਼ ਦਆੁਰਾ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਦ ੇ
ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ, ਿਜਵ� ਿਕ ਪਿਰਵਾਰਕ 
ਆਮਦਨੀ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਿਜਵ� ਿਕ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਹਸਪਤਾਲ 
ਦਆੁਰਾ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 
ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਗਾਰੰਟਰ / ਸਰਪ�ਸਤ ਲੋੜੀਦਂੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਮਤ ਹੋ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ, ਗਾਰੰਟਰ / ਸਰਪ�ਸਤ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਿੱਚਤ 
ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਚਤ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ।   
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ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ. ਵੱਲ�  ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਚਤ d◌ੁਕਵ� ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕ ਿਕਸੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦਾ ਬੀਮਾ ਜਾਂ 
ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦਆੁਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, 
ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀ ਂਰਿਹ ਸਕਦੇ, ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ 
ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਾਅਿਵਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਸਮੇਤ: (1) ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੀਤੀ, (2) ਆਮ 
ਦਰੁਘਟਨਾ ਜਾਂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੱਟ ਤ� ਬਚਾਅ ਨੀਤੀ, (3) ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਮਆੁਵਜ਼ੇ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ, ਅਤੇ (4) ਿਵਿਦਆਰਥੀ 
ਬੀਮਾ ਨੀਤੀਆਂ, ਹੋਰ।  ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇਕ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਿਕਸ ੇਤੀਜੀ ਿਧਰ ਜਾਂ 
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ (ਿਕਸੇ ਿਨੱਜੀ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਜਾਂ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਜਨਤਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਸਮੇਤ) ਤ� ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਹਸਪਤਾਲ ਲਾਗੂ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਆਫਸੈਟ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਦੇ 
ਿਵਰੁੱਧ, ਜੋ ਿਕ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਦਆੁਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਅਿਵਆਂ 
ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਰਾਜ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੇ ਅਸਲ 
ਿਵੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਨੰੂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦ ੇ
ਅਿਧਕਾਰ ਨੰੂ ਸ�ਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦੀ। ਇਨ�ਾਂ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਇਹ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲਾਗੂ 
ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰਿਚਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸਾਈਨਮ�ਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।  

 
ਅ. ਹਸਪਤਾਲ ਿਬਿਲੰਗ ਅਤੇ ਸੰਗ�ਿਹ ਅਿਭਆਸ 
ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ. ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਨੰੂ ਜਮ�ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ 
ਪ�ਿਕਿਰਆ ਹੈ, ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ,  ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਅਦਾਇਗੀ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜੋ 
ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਿਨਜੀ ਕਵਰੇਜ ਿਵਕਲਪ ਦਆੁਰਾ ਕਵਰ ਨਹੀ ਂਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਉਿਚਤ ਉਗਰਾਹੀ / ਿਬਿਲੰਗ ਿਵਧੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ:  

a) ਇੱਕ ਸ਼ੁਰਆੂਤੀ ਿਬੱਲ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਿਨੱਜੀ ਿਵੱਤੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ 
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ; ਸ਼ੁਰਆੂਤੀ ਿਬੱਲ ਿਵੱਚ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਹੈਲਥ ਕੁਨੈਕਟਰ, ਿਚਲਡਰਨ 
ਮੈਡੀਕਲ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ, ਹੈਲਥ ਸੇਫਟੀ ਨੱੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਸੇਫਟੀ ਨੱੈਟ ਮਡੈੀਕਲ ਹਾਰਡਿਸ਼ਪ) ਦਆੁਰਾ 
ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ�ੀਮੀਅਮ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਸਮੇਤ, ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ (ਸਮੇਤ, ਪਰ ਮਸੈੇਹੈਲਥ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀ)ਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਿਬੱਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੇ; 

b) ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੇ ਿਬਿਲੰਗ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ, ਸੰਗ�ਿਹ ਪੱਤਰਾਂ, ਿਨੱਜੀ ਸੰਪਰਕ ਨੋਿਟਸਾਂ, ਕੰਿਪਊਟਰ ਨੋਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਜਾਂ 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੋਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਿਵਧੀ ਜੋ ਿਬਨਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਿਬੱਲ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਿਧਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ 
ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗੀ ਿਕ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਿਕਵ� ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ 
ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; 

c) ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਦਆੁਰਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਬਿਲੰਗਜ਼ ਜਾਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਿਸਰਨਾਵ� ਲਈ 
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਿਧਰ ਨੰੂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਠਿਹਰਾਉਣ ਲਈ ਿਵਕਲਪਕ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼;” 

d) ਬੀਮਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪ�ਮਾਣਤ ਪੱਤਰ ਦਆੁਰਾ ਅੰਤਮ ਨੋਿਟਸ ਭੇਜਣਾ (ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੱੈਟ 
ਜਾਂ ਮਾਸਹੈਲਥ ਵਰਗ ੇਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀ ਂਹੋਏ) ਿਜਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਿਸਰਫ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ $1000 
ਤ� ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਤੁਲਨ ਭੁਗਤਣਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ, ਿਜਥੇ ਨੋਿਟਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀ ਂਕੀਤੇ ਗਏ “ਗ਼ਲਤ ਪਤਾ”ਜਾਂ “ਅੱਗ ੇ ਭੇਜਣ 
ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ,” ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਿਵੱਚ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ; 

e) ਸੇਵਾ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� 120 ਿਦਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਨਰੰਤਰ ਿਬਿਲੰਗ ਜਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ 
ਪ�ਬੰਧਨ ਅਤ ੇਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਸੰਘੀ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਰਾਜ ਪ�ੋਗ�ਾਮ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ; ਅਤੇ 
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f) ਮੈਸੇਿਚਉਸੇਟਸ ਯੋਗਤਾ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਪ�ਣਾਲੀ (ਈਵੀਐਸ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਮਰੀਜ਼ 
ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀ ਂਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਮੈਸਹੈਲਥ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਿਬਨੈ ਪੱਤਰ ਜਮ�ਾ ਨਹੀ ਂ
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾੜ ੇਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਹੈਲਥ ਸੇਫਟੀ ਨੱੈਟ ਦਫਤਰ ਿਵਖੇ ਦਾਅਵੇ ਜਮ�ਾਂ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ, ਿਸਹਤ 
ਕੁਨੈਕਟਰ, ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ੋਗਰਾਮ, ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੱੈਟ, ਜਾਂ ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੱੈਟ ਮੈਡੀਕਲ 
ਤੰਗੀ, ਦਆੁਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪ�ੀਮੀਅਮ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ। 

g) ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ, ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 
ਨੰੂ ਿਸਰਫ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹ-ਭੁਗਤਾਨ, ਸਿਹ-ਬੀਮਾ, ਜਾਂ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਿਬਲ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਲਾਗੂ ਰਾਜ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ 
ਿਗਆ ਹੈ ਅਤ ੇਜੋ ਅੱਗ ੇਮੈਡੀਕੇਡ ਮੈਨੇਜਮ�ਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਿਸਸਟਮ ਤੇ ਸਕੇੰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।   

 
ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਉਨ�ਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਚਤ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਗੰ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਮੈਸੇਿਚਉਸੇਟਸ ਰਾਜ ਦ ੇਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ 
ਪ�ੋਗਰਾਮ, ਿਜਵ� ਿਕ ਰਾਜ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀ ਂਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਿਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ 
ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਆਮ ਿਵੱਤੀ ਯੋਗਤਾ ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ�ਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ. ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ 
ਕਰੇਗੀ ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦ ੇ
ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਿਜਹੇ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਦੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਗੀ ਵੀ ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਤ� 
ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 
ੲ. ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਤ� ਮੁਕਤ ਹਨ 
ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਰਾਜ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤ ੇਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਭੰਡਾਰ ਜਾਂ ਿਬਿਲੰਗ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਤ� ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼, ਿਜਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ ਮਸੈੇਹੈਲਥ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ ਅਤੇ 
ਬੱਿਚਆਂ (ਆਈ.ਈ.ਡੀ.ਸੀ.) ਲਈ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੈਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹੀ ਂਹੈ; ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਯੋਜਨਾ (ਸੀ.ਐਮੱ.ਐਸੱ.ਪੀ.), ਜੇ ਮੈਗੀ ਦੀ ਆਮਦਨੀ FPL ਦੇ 300% ਤ� ਘੱਟ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੈ; ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ 
ਿਜਵ� ਿਕ ਮਾਸਹੈਲਥ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੱੈਟ ਦਆੁਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਐਮੱ ਪੀ ਆਈ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨੀ ਜਾਂ 
ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੱੈਟ ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ ਫੈਮਲੀ ਕਾੱਨਟੇਬਲ ਆਮਦਨ ਐਫੱ ਪੀ ਪੀ ਦੇ 150.1 ਤ� 300% ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ; ਅਤੇ ਿਸਹਤ 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੱੈਟ ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ, ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਅਧੀਨ: 

a) ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਉਪਰੋਕਤ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਦਂੀਆਂ 
ਸਿਹ-ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ�ੋਗਰਾਮ 
ਦਆੁਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ; 

b) ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ. ਿਕਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਿਬੱਲ ਜਾਂ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਦਂਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਜਾਂ 
ਉਹ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ 
ਅਿਜਹੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ।  ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਬੂਤ ਦੇ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਿਕ ਰੋਗੀ ਿਵੱਤੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਲ�ਦਾ ਹੈ, (ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਿਬਨੈ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਜਾਂ ਤਸਦੀਕ ਸਮੇਤ) ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ 
ਆਪਣੀ ਿਬਿਲੰਗ ਜਾਂ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ;  

c) ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ. ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਿਦ�ੜ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਘੱਟ 
ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਉਤੇੱ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਮੌਜੂਦਾ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ 
ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਿਮਆਦ ਪੱੁਗ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ “ਯੋਗਤਾ ਤਸਦੀਕ ਪ�ਣਾਲੀ” ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ 
ਹੋਵੇ ਜਾਂ "ਮੈਡੀਕੇਡ ਮੈਨੇਜਮ�ਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਿਸਸਟਮ"। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ� ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਮਾਸਹੈਲਥ ਿਵੱਚ ਯੋਗਤਾ 
ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਕੁਨੈਕਟਰ ਦਆੁਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪ�ੀਮੀਅਮ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ 
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ਪ�ੋਗਰਾਮ, ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਯੋਜਨਾ, ਜਾਂ ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੱੈਟ ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ, ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ 
ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ (ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ) ਕਾੱਪੀਅਮ�ਟਸ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ) 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।   

d) ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ. ਗੈਰ-ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ 
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋ 
ਿਗਆ ਹੋਵੇ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਿਜਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਿਬਲ ਦੀ ਪਿਹਲਾਂ ਿਲਖਤੀ ਸਿਹਮਤੀ ਲੈ 
ਲਈ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਵੀ, ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ. ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਡਾਕਟਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 
ਦਾਅਿਵਆਂ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਦਆੁਰਾ ਪ�ਬੰਧਕੀ ਜਾਂ ਿਬਿਲੰਗ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ 
ਦਾਅਿਵਆਂ ਲਈ ਿਬਲ ਨਹੀ ਂਦੇਵੇਗਾ। 

e) ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ, ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ. ਇੱਕ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਿਬੱਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਲੋੜੀਦਂਾ 
ਕਾਮਨਹੈਲਥ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਯੋਗ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ ਿਜਵ� ਿਕ 130 ਸੀ.ਐਮੱ.ਆਰ. 506.009 ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ 
ਿਗਆ ਹੈ। 
 

ਸ. ਐਮਰਜ�ਸੀ ਮਾੜਾ ਕਰਜ਼ਾ 
ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ 101 ਸੀ ਐਮ ਆਰ 613.06 (2) ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਜਮ�ਾਂ ਕਰੇਗਾ। 
ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ. ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਜਾਂ ਿਸੱਕੇਸਨ ਿਹੱਸੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਜਮ�ਾ ਨਹੀ ਂਕਰੇਗਾ ਿਜਸ ਲਈ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਘੱਟ 
ਆਮਦਨੀ ਵਾਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। 

a) ਇਨਪੇਸ਼�ਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ - ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ. ਦੇ ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਛੱੁਟੀ ਿਮਲਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਜਾਂ ਛੱੁਟੀ ਦੇ ਸਮ� ਜਰਰੂੀ 
ਹੋਣ 'ਤੇ, ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਗਰੰਟਰ ਤ� ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਗਾਰੰਟਰ / ਸਰਪ�ਸਤ ਲੋੜੀਦਂੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ 
ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ, ਗਾਰੰਟਰ / ਸਰਪ�ਸਤ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਹੋਰ 
ਉਿੱਚਤ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਚਤ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। 

b) ਐਮਰਜ�ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ, ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ. ਰਿਜਸਟ�ੀਕਰਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ 
ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਗਰੰਟਰ ਤ� ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਚਤ 
ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। 

 
ਹ. ਅਸਧਾਰਨ ਸੰਿਗ�ਹ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 

a) ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਇਸ ਸਮ� ਤੱਕ ਕੋਈ “ਅਸਾਧਾਰਣ ਉਗਰਾਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ” ਨਹੀ ਂਕਰੇਗੀ ਿਕਉਿਂਕ ਇਸ ਨੇ ਵਾਜਬ 
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤ ੇਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਿਵੱਤੀ ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਦਂੀ 
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ "ਿਵੱਤੀ 
ਸਹਾਇਤਾ" ਜਾਂ "ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੰਗ�ਿਹ ਤ� ਛੋਟ" ਜਾਂ "ਇਸ ਕ�ੈਿਡਟ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਬਿਲੰਗ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ" 
ਹੋਨ। ਮੁੱਖ ਿਵੱਤੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਕੋਲ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਮ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਿਕ ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਨੇ ਇਹ 
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਚਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਿਕ ਕੀ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਦੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ 
ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ. ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖੇਗਾ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਲਾਗੂ 
ਿਰਕਾਰਡ ਧਾਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਿਦ�ੜਤਾ ਿਵੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। 
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b) ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ. ਪੂਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦਆੁਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਿਹਤ 
ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਅਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕਰੇਗੀ.”  “ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਅਵਧੀ”ਤਾਰੀਖ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ 
ਤਾਰੀਖ ਤ� ਸ਼ੁਰ ੂਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇ 240 ਵ� ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਿਡਸਚਾਰਜ ਤ� ਬਾਅਦ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਿਬੱਲ 
ਸਟੇਟਮ�ਟ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧੂ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਿਮਆਦ 
ਹਸਪਤਾਲ ਦਆੁਰਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ 30 ਿਦਨਾਂ ਦੀ ਨੋਿਟਸ ਤ� ਬਾਅਦ 30 ਿਦਨਾਂ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦੀ।  
ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ ਜੋ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਖੁੱਲ�ੇ  ਿਦਲ ਸਹਾਇਤਾ ਤ� ਘੱਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ 
ਲਈ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਦ�ੜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਬਹਤਰ ਅਰਸ ੇਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਿਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਖਤਮ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ 
ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਉਦਾਰ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਅੱਗੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ।  

c) ਅਸਧਾਰਨ ਸੰਗ�ਿਹ ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 
i) ਿਕਸ ੇਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਧਰ ਨੰੂ ਵੇਚਣਾ (ਿਸਵਾਏ ਜੇ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 

ਹਨ); 
ii) ਕਰੈਿਡਟ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰੈਿਡਟ ਿਬਊਰੋ ਨੰੂ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ; 
iii) ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਪਛਲੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਿਬੱਲਾਂ ਦੀ 

ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰਰੂੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ, ਦੇਣ ਤ� 
ਇਨਕਾਰ, ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ (ਜੋ ਿਪਛਲੀ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਸੰਿਗ�ਹ ਿਕਿਰਆ 
ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) 

iv) ਉਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜਾਂ ਿਨਆਂਇਕ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: 
(1) ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਰੱਖਣਾ; 
(2) ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ; 
(3) ਿਕਸੇ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਨੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੰੂ ਜੋੜਨਾ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ; ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਿਸਵਲ 

ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ;  
(4) ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਿਗ�ਫਤਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ; 
(5) ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਲਖਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ; ਅਤੇ 
(6) ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਿਦਹਾੜੀ ਦੀ ਿਤਆਰੀ। 

v) ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਿਕਸੇ ਦਸੂਰੀ ਿਧਰ ਨੰੂ ਅਸਾਧਾਰਣ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨਦੀ ਹ ੈ
ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਾਲ ਇਕ ਿਲਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀ ਂਕਰਦਾ ਿਜਸਦ ੇਅਧੀਨ ਜਾਂ 
ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (i) ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੰੂ ਿਕਸ ੇਵੀ ਅਸਾਧਾਰਣ 
ਸੰਿਗ�ਹ ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ; (ii) ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਆਈ ਆਰ ਐਸ ਅੰਡਰ ਭੁਗਤਾਨ 
ਦਰ ਤ� ਵੱਧ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ' ਤੇ ਿਵਆਜ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ; (iii) ਹਸਪਤਾਲ ਦਆੁਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 
ਯੋਗ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਿਕ ਮਰੀਜ਼ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ; 
ਅਤ ੇ(iv) ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀ ਂ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਆੁਰਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀ ਂਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੰੂ ਉਹ ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਨੀ ਪ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਰੀਜ਼ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੰੂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀ ਂਕਰਦਾ 
ਹੈ ਿਜਸ ਤ� ਮਰੀਜ਼ ਖੁਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ। 

vi) ਅਸਾਧਾਰਣ ਸੰਗ�ਿਹ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿਕਸ ੇਵੀ ਦਜੂੇ ਮਰੀਜ਼ ਦ ੇ ਿਵਰੁੱਧ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ 
ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ 
ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਿਬੱਲ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ। 



ਨੌਰਥਈਸਟ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕ�ੈਿਡਟ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਪਾਿਲਸੀ 
ਅਗਸਤ 2020 ਿਵਚ ਸੋਿਧਆ ਿਗਆ 

   ਪਜੇ 9 

 

 
 
 
  

 

d) ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਿਡਸਚਾਰਜ ਤ� ਬਾਅਦ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਿਬੱਲ ਿਬਆਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ 
ਿਮਤੀ ਤ� ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 120 ਿਦਨਾਂ ਲਈ ਿਕਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਣ ਉਗਰਾਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਤ� 
ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ।; ਿਸਵਾਏ ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਕ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤ ੇਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤਰੌ 'ਤ ੇ
ਜ਼ਰਰੂੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੰੂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ' ਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

e) ਉਪੱਰ ਦੱਸੇ ਗਏ 120 ਿਦਨਾਂ ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸੰਗ�ਿਹ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਤ� 
ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਆਪਣੇ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਹੇਠ ਿਲਖਤੀ not◌ੰਗ ਨਾਲ 
ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਘੱਟ ੋਘੱਟ 30 ਿਦਨਾਂ ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਣ ਉਗਰਾਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਰੰਭ 
ਕਰਨ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ:  ਹਸਪਤਾਲ (i) ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਇਕੱ ਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸ ਿਦਦੰਾ ਹ ੈਜ ੋਇਹ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹ ੈਿਕ ਯੋਗ 
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਾਧਾਰਣ ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 
ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ (ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਧਰ) ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰੰਭ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਉਹ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸਧਾਰਨ ਸੰਗ�ਿਹ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਰੰਭ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� 30 ਿਦਨਾਂ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਨਹੀ:ਂ (ii) ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਿਵੱਤੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਾਧਾਰਣ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ; (iii) ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰੋਗੀ ਿਵੱਤੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਿਬਨੈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਕਵ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਇਕ ਉਿਚਤ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ; ਿਸਵਾਏ ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਕ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਜ਼ਰਰੂੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੰੂ ਮੁਲਤਵੀ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ' ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

f) ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਰਰੂਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ ਜਦ� ਉਹ ਅਗਾ ਪਰੁਾਣੇ ਦਖੇਭਾਲ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ 
ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਭਾਲ ਨੰੂ ਟਾਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਸੀ।  ਹਸਪਤਾਲ ਉਪੱਰ 
ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਿਦਨਾਂ ਤ� ਘੱਟ ਦਾ ਨੋਿਟਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਪ�ਦਾਨ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇੱਕ ਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹੈ ਜੋ ਯੋਗ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹੈ।  ਿਲਖਤੀ 
ਨੋਿਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀ ਂ
ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨਹੀ ਂਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਿਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਜਾਂ ਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸ ਦੇਣ ਤ� 30 
ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਨਹੀ ਂਹੋਏਗਾਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਮ�-ਸੀਮਾ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਿਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਜਮ�ਾਂ ਕਰਾਉਦਂਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਿਬਨੈ-ਪੱਤਰ 
ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। 

g) ਜੇ ਕੋਈ ਿਬਮਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 
ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਂ ਅਧੂਰੇ ਿਬਨੈਪੱਤਰ ਜਮ�ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ. ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਣ ਉਗਰਾਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।  ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਰੰਭ ਨਹੀ ਂ
ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਿਹਲਾਂ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤੀ ਗਈ ਅਸਾਧਾਰਣ ਉਗਰਾਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਂ
ਕਰੇਗਾ (i) ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਰੋਗੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਤਿਹਤ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 
ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ ਂਜਾਂ (ii) ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਧੂਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ, ਮਰੀਜ਼ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ / ਜਾਂ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਉਿਚਤ ਸਮ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਿਵਚ ਅਸਫਲ ਿਰਹਾ। ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ, 
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ,ਂ ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। 

h) ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਜਦ� ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਿਬਨੈ-ਪੱਤਰ 
ਜਮ�ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ. ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ ਜੇ 
ਹਸਪਤਾਲ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਰੀਜ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਿਕ ਮਰੀਜ਼ ਮੁਫਤ ਦੇਖਭਾਲ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ (i) ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਇਕ ਿਬਿਲੰਗ 
ਸਟੇਟਮ�ਟ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਰੋਗੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਿਕੰਨੀ ਰਕਮ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 
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ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਵ� ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ 
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਿਬਲ ਕੀਤੀ ਰਕਮਾਂ, ਮੁਫਤ ਦਖੇਭਾਲ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਸਿਥਤੀ ਲਈ, ਹਸਪਤਾਲ 
ਕਰੇਗਾ, (ii) ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕਸ ੇਵੀ ਅਸਾਧਾਰਣ 
ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਾਜਬ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ (ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਜਾਂ 
ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਰੀਜ਼ ਦਆੁਰਾ 
ਪਿਹਲਾਂ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਿਬਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰਰੂੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ 
ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਸੀ)।  ਅਿਜਹੀ ਅਸਾਧਾਰਣ ਉਗਰਾਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ 
ਉਲਟਾਉਣ ਦੇ ਉਿਚਤ ਉਪਾਵਾਂ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਨਰਣੇ ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਲੇਵੀ ਜਾਂ ਹੱਕਦਾਰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ 
ਕ�ੈਿਡਟ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵਚ� ਿਕਸ ੇ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗ ੇ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ 
ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਕ�ੈਿਡਟ ਿਬਊਰੋ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

i) ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਇਕੱ ਮਰੀਜ਼ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧੂਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ�ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਲੋੜੀਦਂੀ ਵਧੇਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। 

j) ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਇਹ ਸੰਭਾਵਤ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਤਿਹਤ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਰੋਗੀ ਦਆੁਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿਹਲੇ ਿਨਰਧਾਰਣ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।  ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਜਦ� ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ 
ਤਿਹਤ ਉਪਲਬਧ ਸਭ ਤ� ਵਧੱ ਖੁੱਲ�ੇ  ਸਹਾਇਤਾ ਤ� ਘੱਟ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਨ ਲਈ ਿਦ�ੜ ਹੁਦੰਾ ਹੈ,:  (i) ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ 
ਯੋਗਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਅਤ ੇਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਤਿਹਤ ਉਪਲਬਧ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ�ੇ  ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 
ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ; (ii) ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸੰਗ�ਿਹ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਰੰਭ 
ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਉਦਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਉਿਚਤ ਸਮਾਂ ਿਦਓ.; ਅਤੇ (iii) ਜ ੇ
ਮਰੀਜ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਰਸ ੇਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ�ੇ  ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮਗੰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪੂਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸ�ਪਦਾ ਹੈ, 
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ ਿਕ, ਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ� ੀ ਛੂਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ 

k) ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ. ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਗਰੰਟਰ ਦੀ ਿਦਹਾੜੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀ ਂਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਘੱਟ 
ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਗਰੰਟਰ ਦੀ ਿਨਜੀ ਿਨਵਾਸ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਇਸ�ਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਂਕਰੇਗਾ 
: (1) ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜਾਂ ਉਨ�ਾਂ ਦ ੇਗਰੰਟਰ ਕੋਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ, (2) ਮਰੀਜ਼ / 
ਗਾਰੰਟਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀ ਂ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ / ਗਾਰੰਟਰ ਨੇ ਇੱਕ 
ਉਪਲਬਧ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਗੰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, 
ਅਤ ੇ(3)ਹੱਕਦਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਇਸ ਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ ਦਆੁਰਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ' ਤੇ 
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

l) ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ. ਅਤ ੇਇਸਦੇ ਏਜੰਟ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਿਬੱਲ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਂ
ਰੱਖਣਗੇ ਜੋ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦਾ ਮ�ਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਿਚਤ ਕ�ਮ ਿਵਚ ਇਕ ਿਰਣਦਾਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ 
ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦਆੁਰਾ ਵੀ ਅਿਜਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ) । ਿਜਸ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ)। ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਇਸਦ ੇਏਜੰਟ ਘੱਟ 
ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਨੂੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦਆੁਰਾ ਕਵਰੇਜ ਦ ੇ
ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੰੂ ਪਰੂਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਲੈਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁਲਕ ਨਹੀ ਂਲੈਣਗੇ।   

m) ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਲਾਗੂ ਿਬਿਲੰਗ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ 
ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਗੂ ਰਾਜ ਅਤ ੇਸੰਘੀ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ ੋਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਗੰਭੀਰ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਈਵ�ਟ (ਐਸੱ. 
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ਆਰ. ਈ.) ਨਾਲ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਨ, ਐਸ.ਆਰ.ਈ. ਦਾ ਤਾੜਨਾ, ਐਸ.ਆਰ.ਈ. ਤ� ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ 
ਪੇਚੀਦਗੀ, ਜਾਂ ਐਸ.ਆਰ.ਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਦਾਖਲਾ ਐਸਆਰਈਜ਼ ਜੋ 
ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦ� ਤੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦ ੇਤ� ਬਾਹਰ ਰੱਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ� 
ਤਕ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹਲੂਤ ਅਤੇ ਐਸਆਰਈ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਸਹਲੂਤ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਪੇ ਨਹੀ ਂ
ਹੁੰਦੇ। ਹਸਪਤਾਲ “ਘੱਟ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਵਾਲੇ” ਘੱਟ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤ� ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀ ਂਕਰਦਾ ਿਜਸ ਦ ੇ
ਦਾਅਿਵਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰ ੂ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਬੀਮਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦਆੁਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਆੁਰਾ ਪ�ਬੰਧਕੀ ਿਬਿਲੰਗ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ 
ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।   

 
ਕ. ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜਸੰੀਆਂ 
ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਕੁਝ ਖਾਿਤਆਂ ਦੇ ਸੰਗ�ਿਹ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸੰਗ�ਿਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
ਸਮੇਤ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਰਕਮਾਂ ਸਮੇਤ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ 120 ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੱਲ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।  
ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਹਰੀ ਸੰਗ�ਿਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਈਿਡੰਗ ਸਮਝੌਤ ੇਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਣੇ ਵਾਲਾ 
ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਿਜਸ ਨੰੂ ਅਸਾਧਾਰਣ ਉਗਰਾਹੀ ਿਕਿਰਆ ਮੰਿਨਆ ਨਹੀ ਂਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਪੱਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਕਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਧਰ ਨੰੂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 
ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਜੂੀ ਿਧਰ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਨਹੀ ਂਅਸਾਧਾਰਣ 
ਸੰਗ�ਿਹ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਦ� ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ� ਤੱਕ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਚਤ ਯਤਨ ਨਹੀ ਂਕੀਤੇ 
ਜਾਂਦ ੇਿਕ ਮਰੀਜ਼ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ:ਂ  (iਜੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤ� 
ਪਿਹਲਾਂ ਿਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਜਮ�ਾਂ ਕਰਾਉਦਂਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸੰਗ�ਿਹ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ; (ii) ਜੇ 
ਮਰੀਜ਼ ਿਬਨੈ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਖਤਮ ਹਣੋ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ�ਾਂ ਕਰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਮਰੀਜ਼ 
ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ�  ਅਤ ੇਹਸਪਤਾਲ ਨੰੂ ਿਮਲ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀ ਂਕਰਦਾ। ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਤਿਹਤ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰਨ ਅਤ ੇਿਕਸੇ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਣ ਉਗਰਾਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ (iii) ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 
ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਧਰ ਨੰੂ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਿਦਆਂ ਇੱਕ ਿਲਖਤੀ 
ਸਮਝੌਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਦਆੁਰਾ ਿਨਯੁਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸੰਗ�ਿਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ 
ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤ ੇਅਿਜਹੀਆਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੰੂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।  
ਹਸਪਤਾਲ ਨੰੂ ਲੋੜੀਦਂੀ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸੰਗ�ਿਹ ਏਜੰਸੀ ਿਜਸਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਿਚਤ 
ਉਧਾਰ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿਦਆਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। 
 
ਖ. ਜਮ�ਾਂ ਅਤੇ ਿਕਸ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 
ਮੈਸੇਿਚਉਸੇਟਸ ਹੈਲਥ ਸੇਫਟੀ ਨੱੈਟ ਿਨਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਨ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਨ: (1) 
"ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼" ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਜਾਂ (2) ਹੈਲਥ ਸੇਫਟੀ ਨੱੈਟ ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਜਮ�ਾਂ ਰਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ  ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 
ਿਵੱਤੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਨੂੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, 
ਅਤ ੇਉਨ�ਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ' ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਂਹੋਏਗੀ ਿਜਨ�ਾਂ ਕੋਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। 
 
a) ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 

ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ. ਨੰੂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤ� ਪ�ੀ-ਦਾਖਲਾ ਅਤ ੇ/ ਜਾਂ ਪ�ੀ-ਟ�ੀਟਮ�ਟ ਜਮ�ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਨਹੀ ਂਹੋਏਗੀ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਪੱਧਰ 
ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਿਨਸ਼ਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
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b) ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ 
ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ. ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਿਨਸ਼ਚਤ ਕੀਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤ� ਜਮ�ਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
ਅਿਜਹੀਆਂ ਜਮ�ਾਂ ਰਕਮਾਂ ਕਟਤੌੀਯੋਗ ਰਕਮ ਦੇ 20% ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਰਿਹਣਗੀਆਂ, 500 ਡਾਲਰ ਤੱਕ. ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ 101 
ਸੀ.ਐਮੱ.ਆਰ. 613.08 (1) (ਜੀ) ਿਵਚ ਸਥਾਪਤ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। 

c) ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੱੈਟ ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜਮ�ਾਂ ਰਾਸ਼ੀ 
ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੱੈਟ ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ ਲਈ ਯੋਗ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤ� ਜਮ�ਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਜਮ�ਾਂ 
ਰਕਮ $ 1000 ਤੱਕ ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੱੈਟ ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਗੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦ ੇ20% ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਰਹੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ 
101 ਸੀ.ਐਮੱ.ਆਰ. 613.08 (1) (ਜੀ) ਿਵਚ ਸਥਾਪਤ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। 

d) ਮੈਸੇਿਚਉਸੇਟਸ ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੈਟ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 
ਸ਼ੁਰਆੂਤੀ ਜਮ�ਾਂ ਰਕਮ ਦੇ ਬਾਅਦ, $1000 ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਘਟੱ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ 
ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ, ਿਵਆਜ ਰਿਹਤ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ $ 25 ਤ� ਵੱਧ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ੁਰਆੂਤੀ 
ਜਮ�ਾਂ ਰਕਮ ਤ� ਬਾਅਦ, ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਿਜਸਦਾ $1000 ਤ� ਵੱਧ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਿਵਆਜ਼ ਰਿਹਤ 
ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 

e) ਹਸਪਤਾਲ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹਲੈਥ ਸ�ਟਰ ਿਵਚ ਿਦੱਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮੈਸੇਿਚਉਸੇਟਸ ਹੈਲਥ ਸੇਫਟੀ ਨੈਟ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦ ੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਐਚ.ਐਸੱ.ਐਨੱ. ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਘੱਟ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ। 

 
ਸਾਰੇ ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੱੈਟ ਅੰਿਸ਼ਕ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਟੌਤੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 100% 
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 



 

 

 


