
 

 

ഓവർലേക്ക് ല ോസ്പിറ്റൽ മെഡിക്കൽ മെന്റർ  

ചോരിറ്റി മെയർ/ഫിനോൻഷ്യൽ അെിസ്റ്റൻസ് ലപോളിെി 

1 ഏപ്പിൽ 2016 മ ോട്ട് പ്പോബേയത്തിൽ 

ഉലേശ്യം 

മെഡിക്കലായി ഉടൻ ആരരാഗ്യപരിചരണ രേവനങ്ങൾ ആവശ്യെുള്ള എലലാ 
വയക്തികൾക്കുും, അവർക്ക് പണെടയ്ക്ക്കാൻ കഴിവുരടാ എന്ന കാരയും പരിഗ്ണിക്കാമെ, 

അത്തരും രേവനും നൽകുന്ന കാരയത്തിൽ ഓവർരലക്ക് ര ാസ്പിറ്റൽ മെഡിക്കൽ മേന്ററുും 
(OHMC) ഓവർരലക്ക് മെഡിക്കൽ ക്ലിനികേുും (OMC) പ്പെിജ്ഞാബദ്ധൊണ്. 

പ്പവർത്തനങ്ങളുമട േെപ്ഗ്െ പരിരക്ഷിക്കുന്നെിനുും ഈ പ്പെിജ്ഞാബദ്ധെ 

നിറരവറ്റുന്നെിനുും, വാഷിുംഗ് ടൺ അഡ് െിനിസ്രപ്ടറ്റീവ് രകാഡിന്മറ 246 െുെൽ 453 

വമരയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്ന ആവശ്യകെകൾ അനുേരിച്ചുമകാട്, 
ചാരിറ്റി മകയർ/ഫിനാൻഷയൽ അേിസ്റ്റൻസ് നൽകുന്നെിനുള്ള ഇനിപ്പറയുന്ന ൊനദണ്ഡും 
രൂപീകരിച്ചിട്ടുട്. 

മപോ ുജനങ്ങളുമെ അറിവിലേക്ക് 

OHMC, OMC എന്നിവ നൽകുന്ന ചാരിറ്റി മകയർ/ഫിനാൻഷയൽ അേിസ്റ്റൻസ്, ഇനിപ്പറയുന്ന 

നിബന്ധനകൾക്ക് അനുേരിച്ച് മപാെുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യൊക്കുും: 

എ. OHMC, OMC എന്നിവ ചാരിറ്റി മകയർ/ഫിനാൻഷയൽ അേിസ്റ്റൻസ് 

നൽകുന്നുമവന്ന് രരാഗ്ികമള അറിയിക്കുന്ന ഒരു അറിയിപ്പ്, അഡ് െിറ്റ് 
മചയ്യുന്ന മലാരക്കഷനുകൾ, അടിയന്തിര വകുപ്പ്, OMC അർജന്് മകയർ 

മേന്ററുകൾ എന്നിവ ഉൾമപ്പമട, ആശ്ുപപ്െിയുമടയുും 
ക്ലിനിക്കുകളുമടയുും പ്പധ്ാന ഇടങ്ങളിൽ പ്പദർശ്ിപ്പിക്കുും.  ഈ നയത്തിന്മറ 

ഒരു പകർപ്പ് Overlakehospital.org മവബ് സേറ്റിലുും ഉടായിരിക്കുന്നൊണ്. 

ബി. രേവനത്തിന്മറ േെയത്ത്, ഒരു മെയറിന്മറ രൂപത്തിൽ OHMC-യുും 
OMC-യുും ഒരരേെയും ഈ നയും േൂചിപ്പിച്ചുമകാടുള്ള രരഖാെൂലെുള്ള 

ഒരു അറിയിപ്പ് രരാഗ്ിക്ക് ലഭ്യൊക്കുും. ഈ േെയത്ത്, രരഖാെൂലെുള്ള 

വിവരങ്ങൾ വാക്കാൽ പറഞ്ഞുമകാടുക്കുകയുും മചയ്യുും. ചില കാരണങ്ങളാൽ, 

ഉദാ രണത്തിന് ഒരു അടിയന്തര ോ ചരയത്തിൽ, ചികിത്സ േവീകരിക്കുന്നെിന് 

െുമ്പായി, ചാരിറ്റി മകയർ / ഫിനാൻഷയൽ അേിസ്റ്റൻസ് ഉമടന്ന കാരയും രരാഗ്ിമയ 

അറിയിച്ചിട്ടിമലലങ്കിൽ, െുടർന്ന് ോധ്യൊയപ്െ മപമട്ടന്ന് അക്കാരയും അരേ മത്ത/അവമര 

അറിയിരക്കടൊണ്. 

േി. OHMC, OMC എന്നിവയുമട പ്പാഥെിക രേവന രെഖലയിൽ 1000-

ത്തിലുും അധ്ികും ആളുകൾ േുംോരിക്കുന്ന ഏത് ഭ്ാഷയിലുും 
രരഖാെൂലൊയ വിവരങ്ങളുും വാക്കാലുള്ള വിശ്ദീകരണവുും 
ലഭ്യൊണ്, ഇുംഗ്ലീഷ് ഭ്ാഷ േുംോരിക്കാത്തവരരാ പരിെിെൊയി ൊപ്െും 
ഇുംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്നവരരാ ആയ ആളുകൾക്കുും രരഖാെൂലൊയ 



 

 

വിവരങ്ങളുും ഒപ്പും/അമലലങ്കിൽ വാക്കാലുള്ള വിശ്ദീകരണവുും 
െനസ്സിലാകാത്തവരുൊയ രരാഗ്ികൾക്കുൊയി ഈ വിവരങ്ങൾ 

അവരുമട ഭ്ാഷയിൽ വയാഖയാനിച്ച് നൽകുന്നൊണ്. 

ഡി. ചാരിറ്റി മകയർ / ഫിനാൻഷയൽ അേിസ്റ്റൻസ് രചാദയങ്ങൾക്ക് 
കാരയക്ഷെൊയി െറുപടി പറയാനുും അത്തരും രനരിട്ടുള്ള 

അരനവഷണങ്ങൾ േെയാേെയങ്ങളിൽ ഉചിെൊയ 

ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റിരലക്ക് വഴിെിരിച്ചുവിടാനുും പ്ഫട്-സലൻ സ്റ്റാഫിമന 

OHMC, OMC പരിശ്ീലിപ്പിക്കുും. 

ഇ. OHMC-യുമടയുും OMC-യുമടയുും ചാരിറ്റി മകയർ / ഫിനാൻഷയൽ 

അേിസ്റ്റൻസ് നയമത്ത കുറിച്ചുള്ള രരഖാെൂലൊയ വിവരങ്ങൾ, 

അത്തരും വിവരങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന ആർക്കുും െപാൽ വഴിരയാ 
ഇലകരപ്ടാണിക്ക് ൊർഗ്ഗത്തിലൂമടരയാ മടലിരഫാണിലൂമടരയാ രനരിരട്ടാ 
ലഭ്യൊക്കുും. 

ലയോഗ്യ ോ െോനദണ്ഡം 

പ്ഗ്ൂപ്പ് അമലലങ്കിൽ വയക്തിഗ്െ മെഡിക്കൽ പ്ലാനുകൾ, വർരക്കഴ്സസ് രകാമ്പൻരേഷൻ, 

മെഡിമകയർ, മെഡിമക്കയ്ക് ഡ് അമലലങ്കിൽ മെഡിക്കൻ അേിസ്റ്റൻസ് രപ്പാപ്ഗ്ാെുകൾ, െറ്റ് രസ്റ്ററ്റ്, 
മഫഡറൽ അമലലങ്കിൽ െിലിറ്ററി രപ്പാപ്ഗ്ാെുകൾ അമലലങ്കിൽ മെഡിക്കൽ രേവനങ്ങളുമട 
മചലവ് വ ിക്കുന്നെിന് െമറ്റാരു വയക്തിരക്കാ സ്ഥാപനത്തിരനാ നിയെപരൊയ 

ഉത്തരവാദിത്തും ഉടാരയക്കാവുന്ന ോ ചരയും എന്നിവ ഉൾമപ്പമട, എന്നാൽ ഇവയിൽ 

ൊപ്െൊയി പരിെിെമപ്പടുത്താമെ, രരാഗ്ിക്ക് ലഭ്യൊയ െമറ്റലലാ ഫിനാൻഷയൽ 

റിരോഴ്സേുകമളയുും പരിഗ്ണിക്കുരമ്പാൾ രടാും സ്ഥാനൊണ് ചാരിറ്റി മകയറിന് / 

ഫിനാൻഷയൽ അേിസ്റ്റൻേിന് ഉള്ളത്. മെഡിക്കൽ രേവനങ്ങൾ േവീകരിക്കാൻ 

പ്പാപ്െിയിലലാത്ത നിർദ്ധനരായ രരാഗ്ികൾക്ക്, വുംശ്രൊ രദശ്ീയെരയാ കുടിരയറ്റ നിലരയാ 
പരിഗ്ണിക്കാമെ, ചാരിറ്റി മകയർ / ഫിനാൻഷയൽ അേിസ്റ്റൻസ് നൽകമപ്പടുന്നു. 

ഉചിെൊയ പ്പാഥെിക രപയ്ക് മെന്് രപ്ോെസ്സുകൾ ലഭ്യെലലാത്ത ോ ചരയങ്ങളിരലാ െറ്റ് 
രപ്ോെസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള രപയ്ക് മെന്റിന് രശ്ഷെുള്ള ബാക്കിെുക അടയ്ക്ക്കുന്നെിരനാ, 
ഇനിപ്പറയുന്ന ൊനദണ്ഡും അനുേരിച്ച്, OHMC, OMC നയത്തിന് കീഴിൽ രരാഗ്ിമയ ചാരിറ്റി 
മകയറിന് / ഫിനാൻഷയൽ അേിസ്റ്റൻേിന് പരിഗ്ണിക്കുന്നൊണ്. 

A. WAC 246-453-040, WAC 246-453-050 എന്നിവയുമട ആവശ്യകെകളുും IRS 501R 

ആവശ്യകെകളുും നിറരവറ്റുന്നെിന് ഇനിപ്പറയുന്ന രൊഡലാണ് OHMC-യുും OMC-യുും 
പ്പരയാജനമപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്: 

1. നിലവിമല മഫഡറൽ ദാരിപ്ദയരരഖയുമട 200 ശ്െൊനത്തിലാണ് അമലലങ്കിൽ അെിലുും 
ൊമഴയാണ് രരാഗ്ിയുമട മൊത്ത കുടുുംബ വരുൊനമെങ്കിൽ, രേവന നിരക്കായി 
OHMC-ക്കുും OMC-ക്കുും നൽരകട െുഴുവൻ െുകയുും രരാഗ്ിക്കായി ചാരിറ്റി 
മകയറായി / ഫിനാൻഷയൽ അേിസ്റ്റൻോയി നിർണ്ണയിക്കമപ്പടുും. 

2. നിലവിമല മഫഡറൽ ദാരിപ്ദയരരഖയുമട 201 ശ്െൊനത്തിനുും 400 ശ്െൊനത്തിനുും 
ഇടയിൽ വരുൊനെുള്ള രരാഗ്ികളുമട കാരയത്തിൽ എഴുെിത്തരള്ളട െുക 

നിർണ്ണയിക്കുന്നെിന് ഇനിപ്പറയുന്ന ‘സൈഡിുംഗ് ഫീ മഷഡയൂൾ’ ഉപരയാഗ്ിക്കമപ്പടുും. 
ജനനും, വിവാ ും, ദത്ത് എന്നിവയാൽ ബന്ധുക്കളായവരുും ഒരുെിച്ച് 



 

 

ൊെേിക്കുന്നവരുൊയ രരടാ അെിലധ്ികരൊ വയക്തികളുമട കൂട്ടമത്തയാണ് 

കുടുുംബും എന്ന് നിർവചിക്കുന്നത്; പരസ്പരും ബന്ധെുള്ള ഇത്തരും എലലാ 
വയക്തികമളയുും ഒരു കുടുുംബത്തിമല അുംഗ്ങ്ങളായി പരിഗ്ണിക്കുന്നു.  

3. എലലാ ഡിസ്കൗടുകൾക്കുും കിഴിവുകൾക്കുും റീഇരമ്പഴ്സ മെന്റുകൾക്കുും 
(ഇൻഷവറൻേിൽ നിന്നുള്ളെുും ഉൾമപ്പമട) രശ്ഷും, വയക്തിപരൊയി അടയ്ക്ക്കുന്നെിന് 

വയക്തിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തെുള്ള െുകയാണ് ഇവിമട ബാധ്കൊവുക (മെഡിക്കൽ 

രേവനങ്ങൾക്ക് ഇൻഷവറൻസ് പരിരക്ഷയുള്ള വയക്തികൾക്ക് മപാെുമവ ബിൽ 

മചയ്യമപ്പടുന്ന  െുകരയക്കാൾ കൂടുെലായിരിക്കിലല ആശ്ുപപ്െി മഫേിലിറ്റിയുമട 
ഫിനാൻഷയൽ അേിസ്റ്റൻസ് നയും (“AGB”).  AGB നിർണ്ണയിക്കുന്നെിനായി, രേവന 

മക്ലയിെുകൾക്കായുള്ള മെഡിമകയർ ഫീേിന്മറയുും ആശ്ുപപ്െിക്കുള്ള 

മക്ലയിെുകൾക്ക് പണെടയ്ക്ക്കുന്ന േവകാരയ മ ൽത്ത് ഇൻഷവറർൊരുമടയുും 
േുംരയാജനമത്ത അടിസ്ഥാനൊക്കിയുള്ള 12 ൊേ ‘ലുക്ക് ബാക്ക്’ രീെി 
ഉപരയാഗ്ിക്കുന്നെിനാണ് OHMC, OMC െീരുൊനിച്ചിരിക്കുന്നത്.   

4. ഉത്തരവാദിത്തെുള്ള കക്ഷിയുമട, ഏമെങ്കിലുും സൈഡിുംഗ് ഫീ മഷഡയൂളിന്മറ 

അരപക്ഷയ്ക്ക്ക് രശ്ഷവുും ബാക്കിനിൽക്കുന്ന ോമ്പത്തിക ബാധ്യെ, ‘മേൽഫ് രപ 

രഫാരളാ അപ്പ് രപാളിേി’ അനുേരിച്ച്, നയായൊയ ഒരു േെയ കാലയളവിൽ 

പ്പെിൊേ െവണകളായി അടയ്ക്ക്കണും. രപയ്ക് മെന്റുകൾ വിട്ടുരപാവുകരയാ 
അക്കൗടിൽ നിഷ്പ്കിയെവ കാലയളവ് ഉമടങ്കിരലാ രരാഗ്ിയുൊയി 
െൃപ്െികരൊയ െരത്തിൽ േമ്പർക്കും പുലർത്താൻ കഴിയാെിരിക്കുകരയാ 
ആമണങ്കിൽ ൊപ്െരെ ഉത്തരവാദിത്തെുള്ള കക്ഷിയുമട അക്കൗട് ഒരു കളക്ഷൻ 

ഏജൻേിമയ ഏൽപ്പിക്കുകയുള്ളൂ.  

 പ്ശ്ദ്ധിക്കുെ:    രവെനും, ശ്മ്പളും, മവൽമഫയർ രപയ്ക് മെന്റുകൾ, രോഷയൽ മേകയൂരിറ്റി 
രപയ്ക് മെന്റുകൾ, സ്സപ്ടക്ക് മബനിഫിറ്റുകൾ, മൊഴിലിലലായ്ക്ൊ രവെനും അമലലങ്കിൽ 

ശ്ാരീരിക സവകലയത്തിനുള്ള ആനുകൂലയങ്ങൾ, ശ്ിശ്ു പിന്തുണ, ബിേിനസ്സിൽ നിന്നുും 
നിരക്ഷപ പ്പവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുെുള്ള അറ്റാദായും [ചാരിറ്റി അരപക്ഷയിൽ നിരക്ഷപ 

വരുൊനും കാണിച്ചിട്ടുരടാ? ഇമലലങ്കിൽ ഇത് വരുരൊ]  എന്നിവയിൽ നിന്ന് വയക്തിക്ക് 
ലഭ്ിക്കുന്ന, നികുെി കുറയ്ക്ക്കാത്ത മൊത്തും െുകമയയാണ് വരുൊനും എന്ന് പറയുന്നത്. 

ചോരിറ്റി / ഫിനോൻഷ്യൽ അെിസ്റ്റൻസ് മപർമെന്ലറജ് ഡിസ്ൌണ്ട് 
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കുറിപ്പ് എ:  നിരക്കിന്മറ ആദയ $100,000-ന് 98% ചാരിറ്റി/ഫിനാൻഷയൽ അേിസ്റ്റൻസ് 

ബാധ്കൊവുും  $100,000-ൽ കൂടുെലുള്ള ഏത് െുകയ്ക്ക്കുും 100% ചാരിറ്റി ബാധ്കൊവുും 

കുറിപ്പ് ബി:   നിരക്കിന്മറ ആദയ $100,000-ന് 90% ചാരിറ്റി/ഫിനാൻഷയൽ അേിസ്റ്റൻസ് 

ബാധ്കൊവുും  $100,000-ൽ കൂടുെലുള്ള ഏത് െുകയ്ക്ക്കുും 100% ചാരിറ്റി ബാധ്കൊവുും 

ബി. OHMC-യുും OMC-യുും കറ്റാസ്രപ്ടാഫിക്ക് ചാരിറ്റിയുും നൽകിരയക്കാും, 
െുകളിൽ പ്പെിപാദിച്ചിട്ടുള്ള ചാരിറ്റി മകയറിനുും / ഫിനാൻഷയൽ 

അേിസ്റ്റൻേിനുും െുകളിൽ കടുത്ത ോമ്പത്തിക ബുദ്ധിെുരട്ടാ വയക്തിഗ്െ 

നഷ്ടരൊ ഉള്ള ോ ചരയത്തിൽ മഫഡറൽ ദാരിപ്ദയരരഖയുമട 200 

ശ്െൊനത്തിനുും െുകളിലാണ് രരാഗ്ിയുമട കുടുുംബത്തിന്മറ 

വരുൊനമെങ്കിൽ ചാരിറ്റി മകറ്റർ/ഫിനാൻഷയൻ അേിസ്റ്റൻസ് െുകകൾ 

OHMC-യുും OMC-യുും എഴുെിത്തള്ളിരയക്കാും എന്നാണ് ഇെിനർത്ഥും.  ഈ 

ോ ചരയങ്ങളിൽ, ദുരന്ത ോ ചരയത്തിന്മറ വിശ്ദാുംശ്ങ്ങൾ വച്ചുമകാട് രരാഗ്ി 
ഒരു അധ്ിക അവരലാകനത്തിനുള്ള രരഖാെൂലൊയ അഭ്യർത്ഥന േെർപ്പിരക്കടൊണ്. 

കറ്റാസ്രപ്ടാഫിക്ക് ചാരിറ്റി നൽകുന്നെിനുും എഴുെിത്തരള്ളട െുക 

നിർണ്ണയിക്കുന്നെിനുെുള്ള അധ്ികാരും OHMC, OMC സപ്പേിുംഗ് കമ്മറ്റിക്കാണ്, OHMC, OMC 

എന്നിവയുമട ോമ്പത്തിക രപ്ോെസ്സുകൾ വാങ്ങുന്നെിനുള്ള / മചലവിടുന്നെിനുള്ള 

അധ്ികാരത്തിനായുള്ള അനുെെിയുൊയി ബന്ധമപ്പട്ട നിലവിലുള്ള െറ്റ് നയങ്ങൾ 

അനുേരിച്ചാണ് കമ്മറ്റി ഇത് മചയ്യുക. 

േി. OHMC-യുും OMC-യുും രേവിക്കുന്ന േെൂ ത്തിന്മറ 

പ്പരയാജനങ്ങൾക്കാണ് OHMC-യുും OMC-യുും ചാരിറ്റി മകയർ / 

ഫിനാൻഷയൽ അേിസ്റ്റൻസ് ഏർമപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്, അെിനാൽ 

െമന്ന വാഷിുംഗ് ടൺ രസ്റ്ററ്റിമല ൊെേക്കാരലലാത്തവർക്ക് എെർജൻേി 
ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റിനുള്ളിൽ നൽകുന്ന ൊപ്െൊണ് അമലലങ്കിൽ എെർജൻേി 
ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റിൽ നിന്ന് രനരിട്ടുള്ള പ്പരവശ്നത്തിന്മറ ഫലൊയി 
ൊപ്െൊണ് ചാരിറ്റി മകയർ / ഫിനാൻഷയൽ അേിസ്റ്റൻസ് ലഭ്ിക്കുക. 

കൂടുെലായി, OHMC, OMC എെർജൻേി ഡിപ്പാർട്ട് മെന്് ഈ രേവനങ്ങൾ ഒരു മെഡിക്കൽ 

എെർജൻേിയായി നിർണ്ണയിക്കുകയുും രവണും. 

ഡി. വാഷിുംഗ്ടൺ രസ്റ്ററ്റിമല ൊെേക്കാരായിരിരക്കടെിലല എന്ന 

പ്പരെയക നിബന്ധനയ്ക്ക്കുള്ളിൽ അഭ്യാർത്ഥികളുും അഭ്യും 
രെടിയിട്ടുള്ളവരുും INS രഡാകയുമെന്രറഷൻ ഉള്ളവരുും അത് 

േെർപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നവരുൊയ അഭ്യാർത്ഥികളുും ഉൾമപ്പടുന്നു. 



 

 

ഇ. അരപക്ഷയ്ക്ക്ക് അനുെെി നൽകിയ െീയെിമയ െുടർന്ന് 180 

ദിവേങ്ങൾക്കുള്ളിൽ േവീകരിക്കുന്ന രേവനങ്ങൾക്ക് ൊപ്െൊണ് 

പൂർത്തിയാക്കിയ അരപക്ഷയിമല രയാഗ്യെയ്ക്ക്ക് ോധ്ുെ 

ഉടായിരിക്കുക. 

ലയോഗ്യ ോ നിർണ്ണയത്തിനോയുള്ള പ്പപ്െിയ 

എ. പ്പാരുംഭ് നിർണ്ണയും: 

1. ചാരിറ്റി മകയറിനായുള്ള / ഫിനാൻഷയൽ അേിസ്റ്റൻേിനായുള്ള രയാഗ്യെ 

നിർണ്ണയിക്കുന്നെിന് OHMC, OMC ഒരു അരപക്ഷാ രപ്പാേസ്സ് ഉപരയാഗ്ിക്കുും. 
ഫിേിഷയന്മാർ, കമ്മയൂണിറ്റി/െെപര പ്ഗ്ൂപ്പുകൾ, ോെൂ ിക രേവന സ്ഥാപനങ്ങൾ, 

ഫിനാൻഷയൽ േർവീസ് സ്റ്റാഫ്, രരാഗ്ിയുമട കുടുുംബും, രരാഗ്ി എന്നിങ്ങമന 

അുംഗ്ീകൃെ രപ്ോെസ്സുകളിൽ നിന്നാണ് ചാരിറ്റി മകയർ / ഫിനാൻഷയൽ അേിസ്റ്റൻസ് 

നൽകുന്നെിന് അരപക്ഷിച്ചുമകാടുള്ള അഭ്യർത്ഥനകൾ േവീകരിക്കുന്നത്. 

2. രരാഗ്ിമയ രജിസ്റ്റർ മചയ്യുന്ന േെയത്ത് അമലലങ്കിൽ ചാരിറ്റി മകയർ / ഫിനാൻഷയൽ 

അേിസ്റ്റൻസ് ഉമടന്നുും ലഭ്യൊമണന്നുും രരാഗ്ിമയ അറിയിച്ചെിന് രശ്ഷെുള്ള 

േെയത്ത്, ചാരിറ്റി മകയറിനായുള്ള / ഫിനാൻഷയൽ അേിസ്റ്റൻേിനായുള്ള 

വാക്കാലുള്ളരൊ രരഖാെൂലൊയരൊ ആയ അരപക്ഷയുമട അടിസ്ഥാനത്തിൽ, 

രയാഗ്യെ ഉരടാമയന്ന പ്പാരുംഭ് നിർണ്ണയും OHMC, OMC നടത്തുും. 

3. അന്തിെ രയാഗ്യൊ നിർണ്ണയും അവരശ്ഷിക്കുന്ന േെയത്ത്, പ്പെിഫലും വാങ്ങാമെ 

നൽകിയ പരിചരണ നിലയുമട അന്തിെ നിർണ്ണയത്തിൽ എത്തിരച്ചരുന്നെിന് OHMC, 

OMC-യുൊയി ബന്ധമപ്പട്ട കക്ഷി േ കരിക്കുന്ന പക്ഷും, OHMC, OMC കളക്ഷൻ 

പ്ശ്െങ്ങൾ ആരുംഭ്ിക്കുകരയാ മഡരപ്പാേിറ്റ് െുക ആവശ്യമപ്പടുകരയാ മചയ്യിലല. 

4. ഈ നയത്തിന് കീഴിൽ, ചാരിറ്റി മകയർ / ഫിനാൻഷയൽ അേിസ്റ്റൻസ് ലഭ്ിക്കാൻ 

രരാഗ്ിക്ക് അർ െ ഉടാക്കിരയക്കാവുന്ന ഘടകങ്ങമള കുറിച്ച് OHMC, OMC 

അറിയുന്നുമവങ്കിൽ, ഇത്തരമൊരു ോധ്യെമയ കുറിച്ച് രരാഗ്ിമയ അറിയിക്കുകയുും 
ചാരിറ്റി മകയർ / ഫിനാൻഷയൽ അേിസ്റ്റൻസ് ആയി പരിഗ്ണിരക്കട അക്കൗടാണ് 

ഇമെന്ന് പ്പാരുംഭ് നിർണ്ണയും നടത്തുകയുും മചയ്യുും. 

5. രേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന േെയമത്ത ോമ്പത്തിക ആവശ്യമത്ത 

അടിസ്ഥാനൊക്കിയായിരിക്കുും പരിരക്ഷയുമട നിർണ്ണയും. 

ബി. അന്തിെ നിർണ്ണയും:   

1. പ്പഥെദൃഷ്ടിയാലുള്ള എഴുെിത്തള്ളലുകൾ. പണെടക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്തമപ്പട്ട 
വയക്തി നിർദ്ധനനാമണന്ന് ആശ്ുപപ്െി ഉരദയാഗ്സ്ഥർക്ക് വയക്തൊമണന്ന 

ോ ചരയത്തിലുും രയാഗ്യെയുമട പരിധ്ിക്കുള്ളിലാണ് അരപക്ഷകന്മറ 

വരുൊനമെന്ന് ആശ്ുപപ്െിക്ക് രബാധ്യമപ്പടുന്നുമവങ്കിലുും, ഈ പ്പാരുംഭ് നിർണ്ണയമത്ത 

ൊപ്െും അടിസ്ഥാനമപ്പടുത്തിമക്കാട് OHMC, OMC-ക്ക് ചാരിറ്റി മകയർ / ഫിനാൻഷയൽ 

അേിസ്റ്റൻസ് അനുവദിക്കാവുന്നൊണ്. െരിച്ച രരാഗ്ികളുമട കാരയത്തിലുും, 
ഇയാളുമട ജീവിെ പങ്കാളി ആരാമണരന്നാ വസ്െുവകകരളാ െരറ്റമെങ്കിലുും േവരത്താ 
െരണമപ്പട്ട ആൾക്കുമടരന്നാ OHMC, OMC-ക്ക് കമടത്താൻ കഴിയാത്ത പക്ഷും, ഇരെ 

ൊനദണ്ഡും െമന്ന ഉപരയാഗ്ിക്കമപ്പടുും.  ഈ ോ ചരയങ്ങളിൽ, WAC 246-453-030 (3) 



 

 

അനുേരിച്ച്, െുഴുവൻ പരിരശ്ാധ്ിച്ചുറപ്പിക്കരലാ രഡാകയുമെന്രറഷരനാ OHMC, OMC 

പൂർത്തിയാരക്കടെിലല. 

2. ചാരിറ്റി മകയർ / ഫിനാൻഷയൽ അേിസ്റ്റൻസ് അഭ്യർത്ഥിക്കുരമ്പാരഴാ ആവശ്യും 
േൂചിപ്പിക്കുരമ്പാരഴാ ആവശ്യകെയ്ക്ക്ക് ോധ്യെയുമടന്ന് ഫിനാൻഷയൽ സ്പ്കീനിുംഗ് 

േൂചിപ്പിക്കുരമ്പാരഴാ രരാഗ്ികൾക്ക് ചാരിറ്റി മകയർ / ഫിനാൻഷയൽ അേിസ്റ്റൻസ് 

രഫാെുകളുും നിർരേശ്ങ്ങളുും രരഖാെൂലെുള്ള അരപക്ഷകളുും നൽകുന്നൊണ്. 

അരപക്ഷയ്ക്ക്ക് െുടക്കെിട്ടത് രരാഗ്ിരയാ OHMC, OMC-രയാ ആകമട്ട, എലലാ 
അരപക്ഷകൾക്കുും ഒപ്പും, അരപക്ഷാ രഫാെിൽ േൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വരുൊനത്തുക 

പരിരശ്ാധ്ിച്ചുറപ്പിക്കുന്നെിനുള്ള രഡാകയുമെന്രറഷനുും വയ്ക്രക്കടൊണ്.   

a. ചാരിറ്റി മകയർ / ഫിനാൻഷയൻ അേിസ്റ്റൻസ് ലഭ്ിക്കുന്നെിന് ആവശ്യൊയ 

അഭ്യർത്ഥനകൾക്ക് പൂരിപ്പിച്ച ഒരു അരപക്ഷാ രഫാെുും ഇനിപ്പറയുന്ന 

രഡാകയുമെന്റുകളിൽ ഒന്നുും ആവശ്യൊണ് 

1. ഒരു “W-2” വിത്ത് ര ാൾഡിുംഗ് രസ്റ്ററ്റ്മെന്്;  

2. ഏറ്റവുും പുെിയ 3 രപ സ്റ്റബുകൾ;  

3. ഏറ്റവുും അവോനും ഫയൽ മചയ്ക്െ കലടർ വർഷത്തിനായുള്ള ഇൻകും 
ടാകസ് റിരട്ടൺ;  

4. മെഡിക്കമലയ്ക് ഡിനുള്ള ഒപ്പും/അമലലങ്കിൽ രസ്റ്ററ്റ് ധ്നേ ായും മചയ്യുന്ന 

മെഡിക്കൽ അേിസ്റ്റൻേിനുള്ള രയാഗ്യെയുമട അനുെെി / നിരേിക്കൽ 

രരഖമപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള രരഖകൾ;  

5. മൊഴിലിലലായ്ക്ൊ രവെന അനുെെി / നിരേിക്കൽ രരഖമപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള 

രരഖകൾ;  

6. മൊഴിലുടെകളിൽ നിരന്നാ മവൽമഫയർ ഏജൻേികളിൽ നിരന്നാ ഉള്ള 

രരഖാെൂലൊയ പ്പസ്ൊവനകൾ; അമലലങ്കിൽ  

7. അരപക്ഷകന് ജീവിെമച്ചലവുകൾ നൽകുന്ന കുടുുംബാുംഗ്ങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 

പിന്തുണയുമട കത്തുകൾ.  

b. $15,000-ന് െുകളിലുള്ള ബാക്കി െുകകൾ, രരാഗ്ിയുമട മ ൽത്ത് മകയർ 

മപ്കഡിറ്റിമന അടിസ്ഥാനൊക്കി, പ്പിേുംപ്റ്റീവ് ചാരിറ്റി ലഭ്ിക്കാൻ 

ോധ്യെയുരടാ എന്നറിയാൻ അവരലാകനും മചയ്യമപ്പടുും.   

3. പ്പാരുംഭ് അഭ്യർത്ഥനാ കാലയളവിൽ, മെഡിക്കൽ അേിസ്റ്റൻസ് അഡ് െിനിസ്രപ്ടഷനുും 
മെഡിമകയറുും ഉൾമപ്പമട ധ്നേ ായത്തിന്മറ െറ്റ് രപ്ോെസ്സുകൾ രെടാൻ 

രരാഗ്ിക്കുും OHMC, OMC-ക്കുും പ്ശ്െിക്കാവുന്നൊണ്. നിർദ്ധന നിലയുമട 
നിർണ്ണയത്തിനായി അരപക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു രരാഗ്ിരയാട് ബാങ്ക് വായ്ക്പരയാ 
െറ്റുെരത്തിലുള്ള വായ്ക്പരയാ എടുക്കാൻ OHMC, OMC ആവശ്യമപ്പടുകയിലല. 

4. ോധ്ാരണ ഗ്െിയിൽ, ആവശ്യമപ്പടുന്ന രരഖകമളാമക്ക,  

അരപക്ഷയുമട െീയെിക്ക് െൂന്ന് ൊേും െുമ്പ് വമരയുള്ള കാലയളവിൽ 

നിന്നുള്ളവയായിരിക്കണും. എന്നിരുന്നാലുും, അത്തരമൊരു രരഖ, രരാഗ്ിയുമട 
നിലവിമല ോമ്പത്തിക ോ ചരയമത്ത കൃെയൊയി പ്പെിഫലിപ്പിക്കുന്നിമലലങ്കിൽ, 

രരാഗ്ിയുമട ോമ്പത്തിക ോ ചരയും ൊറിക്കഴിഞ്ഞെിന് രശ്ഷെുള്ള കാലയളവിമല 

രരഖകൾ ൊപ്െൊണ് ആവശ്യമപ്പടുക. 

5. െുകളിൽ പറഞ്ഞ രരഖകളിൽ ഒന്നുരപാലുും ഉത്തരവാദമപ്പട്ട കക്ഷിക്ക് നൽകാൻ 

കഴിയുന്നിമലലങ്കിൽ, നിർദ്ധനനായ വയക്തിയായി വർഗ്ഗീകരിക്കമപ്പടാനുള്ള 

രയാഗ്യെയുമട അന്തിെ നിർണ്ണയും നടത്തുന്നെിന്, ബന്ധമപ്പട്ട കക്ഷിയിൽ നിന്നുള്ള 



 

 

രരഖാെൂലൊയെുും ഒപ്പിട്ടെുൊയ പ്പസ്ൊവനകമള OHMC, OMC ആപ്ശ്യിക്കുും. (WAC 

246-453-030 (4)). 

േി. നീമടാരു കാലയളവിൽ പണെടച്ച് െീർക്കാനുള്ള രരാഗ്ിയുമട രശ്ഷി, 
രരാഗ്ത്തിനാരലാ ോമ്പത്തിക ബുദ്ധിെുട്ടിനാരലാ ൊറിയിട്ടുമടന്നുും 
ഇെിനാൽ ചാരിറ്റി രേവനങ്ങൾ ആവശ്യൊയി വരന്നക്കുമെന്നുും 
െിരിച്ചറിയുന്ന ഏത് േെയത്തുും ചാരിറ്റി മകയർ / ഫിനാൻഷയൽ 

അേിസ്റ്റൻസ് ലഭ്ിക്കുന്നെിന് അരപക്ഷിക്കാൻ രരാഗ്ിമയ OHMC, OMC 

അനുവദിക്കുും, അഡ് െിഷൻ െുമ്പുള്ള േെയും െുെൽ ഇത് ബാധ്കൊണ്. 

ോമ്പത്തിക നിലയിമല ൊറ്റും ൊൽക്കാലികൊമണങ്കിൽ, ചാരിറ്റി മകയർ / ഫിനാൻഷയൽ 

അേിസ്റ്റൻസ് പ്പപ്കിയയ്ക്ക്ക് െുടക്കെിടുന്നെിന് പകരൊയി, രപയ്ക് മെന്് േവീകരിക്കുന്നത് 

െൽക്കാലും നിർത്തിവയ്ക്ക്കാനാണ് OHMC, OMC െീരുൊനിരച്ചക്കുക.   

ഡി. ബാ യ ദാൊക്കൾ 

 ഓവർരലക്ക് ഇരെജിുംഗ് അരോേിരയറ്റ്സ്, പയൂമജറ്റ് േൗട് ഫിേിഷയൻസ്, പ്ഗ്ൂപ്പ് 
മ ൽത്ത് ഫിേിഷയൻസ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഓവർരലക്ക് ര ാസ്പിറ്റലിന്മറ 

അൺരകാമ്പൻരേറ്റഡ് മകയർ ഡിപർെിരനഷനുകൾ അുംഗ്ീകരിക്കുന്നു, അവർക്ക് 
ലഭ്ിരക്കട െുകയ്ക്ക്ക് ബാധ്കൊയ മപർമേന്രറജ് ഡിസ്കൗടിന് അനുേരിച്ച് 
രരാഗ്ിയുമട ബാക്കിെുക അഡ് ജസ്റ്റ് മചയ്യുകയുും മചയ്യുും. OHMC-യിൽ രേവനങ്ങൾ 

നൽകുന്നെുൊയി ബന്ധമപ്പട്ട ജീവനക്കാരലലാത്ത െറ്റ് മെഡിക്കൽ ദാൊക്കളുും ചാരിറ്റി 
നിർണ്ണയങ്ങൾ അുംഗ്ീകരിരച്ചക്കാും, എന്നാൽ അങ്ങമന മചയ്യുന്നെിന് അവർക്ക് 
ബാധ്യെമയാന്നുും ഇലല. E. അന്തിെ നിർണ്ണയത്തിനുും അപ്പീലുകൾക്കുെുള്ള 

േെയ പരിധ്ി. 

1. ചാരിറ്റി മകയർ / ഫിനാൻഷയൽ അേിസ്റ്റൻസ് ലഭ്ിക്കാൻ അർ െയുമടന്ന് 
ആരുംഭ്ത്തിൽ നിർണ്ണയിക്കമപ്പട്ട ഓരരാ ചാരിറ്റി മകയർ / ഫിനാൻഷയൽ അേിസ്റ്റൻസ് 

അരപക്ഷകർമക്കലലാും, പ്പെിഫലും നൽകാമെയുള്ള പരിചരണ നിലയുമട അന്തിെ 

നിർണ്ണയും േവീകരിക്കുന്നെിന് െുമ്പായി ചാരിറ്റി മകയർ / ഫിനാൻഷയൽ അേിസ്റ്റൻസ് 

അരപക്ഷമയ പിന്തുണയ്ക്ക്കുന്നെിനുള്ള രരഖകൾ കരസ്ഥൊക്കുന്നെിനുും 
േെർപ്പിക്കുന്നെിനുും ചുരുങ്ങിയത് െുപ്പത് (30) കലടർ ദിവേങ്ങൾ അമലലങ്കിൽ 

നയായൊയുും ആവശ്യൊരയക്കാവുന്ന അപ്െയുും േെയും നൽകുന്നൊണ്.  

2. അരപക്ഷയുും കൂമട നൽരകട എലലാ രരഖകളുും ലഭ്ിച്ചെിന്മറ പെിനാല് (14) 

ദിവേത്തിനുള്ളിൽ അന്തിെ നിർണ്ണയമത്ത കുറിച്ച് അരപക്ഷകമന OHMC, OMC 

അറിയിക്കുും.  
 

3. അറിയിപ്പ് ലഭ്ിച്ച് കഴിഞ്ഞ് െുപ്പത് (30) ദിവേങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മറവനയൂ സേക്കിൾ 

ഡയറകടർക്ക് വരുൊനത്തിന്മറരയാ കുടുുംബ വലുപ്പത്തിന്മറരയാ അധ്ിക 

മവരിഫിരക്കഷൻ നൽകിമക്കാട് ചാരിറ്റി മകയർ / ഫിനാൻഷയൽ അേിസ്റ്റൻസ് 

ലഭ്ിക്കുന്നെിനായുള്ള രയാഗ്യൊ നിർണ്ണയും അപ്പീൽ മചയ്യാൻ 

രരാഗ്ിക്ക്/ഗ്യാരടർക്ക് കഴിയുും  
a. വരുൊനത്തിരലക്ക് നടത്തുന്ന  ൗേിുംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ് മെന്റാണ് ആദയെ െല 

അപ്പീലിൽ ഉൾമപ്പടുന്നത്.   

b. അപ്പീലിന്മറ രടാും െലും സകകാരയും മചയ്യമപ്പടുന്നത് OHMC സപ്പേിുംഗ് 

കമ്മറ്റിയുമട വിരവചനാധ്ികാര പ്പകാരൊയിരിക്കുും.  



 

 

c. WAC 246-453-020 (10) അനുേരിച്ച്, കിട്ടാക്കടത്തിൽ നിന്ന് രവറിട്ട നിലയിൽ 

വരുൊനത്തിൽ നിന്നുള്ള ചാരിറ്റി മകയർ / ഫിനാൻഷയൽ അേിസ്റ്റൻസ് 

ഡിഡക്ഷനുകമള െിരിച്ചറിയുന്നെുും ചാരിറ്റി മകയർ / ഫിനാൻഷയൽ അേിസ്റ്റൻസ് 

നിലയുമട അന്തിെ നിർണ്ണയത്തിൽ എത്തിരച്ചരുന്ന േെയത്തുും െമ്മിൽ ബന്ധെിലല.  
d. അപ്പീൽ നിർണ്ണയത്തിന്മറ അന്തിെഫലും വരുന്നത് വമര എലലാ കളക്ഷൻ 

പ്പവർത്തനവുും നിർത്തിവയ്ക്ക്കുും 

എഫ്. രരാഗ്ി െനിക്ക് ലഭ്ിച്ച മെഡിക്കൽ രേവനങ്ങൾക്ക് അടരക്കട കുറച്ച് 
െുക അമലലങ്കിൽ െുഴുവൻ െുക അടച്ചുമവന്നുും പണെടയ്ക്ക്കുന്ന 

േെയത്ത് െനിക്ക് ചാരിറ്റി മകയർ / ഫിനാൻഷയൽ അേിസ്റ്റൻസ് 

ലഭ്ിക്കുന്നെിന് അർ െയുമടന്ന് െനസ്സിലാക്കുന്നുമവന്നുും കരുെുക. 

നിർണ്ണയും കഴിഞ്ഞ് 30 ദിവേത്തിനുള്ളിൽ രരാഗ്ി അധ്ികൊയി 
അടച്ചിരിക്കുന്ന െുക അയാൾക്ക്/അവർക്ക് െിരിമക നൽകുന്നൊണ്. 

ജി. നിരേിക്കലിന്മറ വിവരങ്ങൾ ഉൾമക്കാള്ളിച്ചുമകാടുള്ള അറിയിപ്പ് 

1. ചാരിറ്റി മകയറിനുള്ള / ഫിനാൻഷയൽ അേിസ്റ്റൻേിനുള്ള രരാഗ്ിയുമട അരപക്ഷ 

നിരേിക്കമപ്പടുരമ്പാൾ, രരാഗ്ിക്ക് ഒരു നിരേിക്കൽ അറിയിപ്പ് ലഭ്ിക്കുും, അെിൽ 

ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉൾമക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുും.  

എ. നിരേിക്കാനുള്ള കാരണും (കാരണങ്ങൾ), OHMC, OMC 

െീരുൊനമത്ത പിന്തുണയ്ക്ക്കുന്ന നിയെങ്ങൾ.  

ബി. െീരുൊനത്തിന്മറ െീയെി; ഒപ്പും  
േി. അപ്പീലിരനാ പുനർപരിഗ്ണനയ്ക്രക്കാ ഉള്ള നിർരേശ്ങ്ങൾ.  

2. അഭ്യർത്ഥിച്ച വിവരങ്ങമളാന്നുും അരപക്ഷകൻ നൽകുന്നിമലലങ്കിലുും രയാഗ്യെ 

നിർണ്ണയിക്കുന്നെിന് ആവശ്യൊയപ്െ വിവരങ്ങൾ OHMC, OMC-യുമട പക്കൽ 

ലഭ്യെമലലങ്കിലുും, നിരേിക്കൽ അറിയിപ്പിൽ ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉൾമക്കാള്ളിക്കുും: 

a. വിവരങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിച്ച െീയെി ഉൾമപ്പമട, അഭ്യർത്ഥിച്ചെുും എന്നാൽ 

അരപക്ഷകൻ നൽകാത്തെുൊയ വിവരങ്ങളുമട വിവരണും;  
b. OHMC, OMC-യുമട പക്കൽ ലഭ്യൊയ വിവരങ്ങമള അടിസ്ഥാനൊക്കി ചാരിറ്റി 
മകയറിന്മറ / ഫിനാൻഷയൽ അേിസ്റ്റൻേിന്മറ രയാഗ്യെ നിർണ്ണയിക്കാനാവിലല 
എന്ന പ്പസ്ൊവന; ഒപ്പും  

c. നിരേിക്കൽ അറിയിപ്പിന്മറ െീയെിയിൽ നിന്ന് െുപ്പത് ദിവേത്തിനുള്ളിൽ, െുമ്പ് 
അഭ്യർത്ഥിച്ചെുും എന്നാൽ അരപക്ഷകൻ നൽകാത്തെുൊയ എലലാ നിർേിഷ്ട 

വിവരങ്ങളുും അരപക്ഷൻ നൽകുകയാമണങ്കിൽ രയാഗ്യെ 

നിർണ്ണയിക്കമപ്പടുമെന്ന കാരയും.   

3. എലലാ രടാും െല അപ്പീലുകളുും സപ്പേിുംഗ് കമ്മറ്റി അവരലാകനും മചയ്യുും. ചാരിറ്റി 
മകയർ / ഫിനാൻഷയൽ അേിസ്റ്റൻസ് െുമ്പ് നിരേിച്ചത് ഈ അവരലാകനും ശ്രി 
വയ്ക്ക്കുകയാമണങ്കിൽ, രസ്റ്ററ്റ് നിയെും അനുേരിച്ച് രരാഗ്ിക്കുും/ഗ്യാരടർക്കുും 
മ ൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റിനുും രരഖാെൂലെുള്ള അറിയിപ്പ് അയയ്ക്ക്കുും.  

 



 

 

അനുെ ി പ്പപ്െിയ 

രയാഗ്യൊ നിർണ്ണയവുും െുകയുും െീരുൊനിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ൊമഴ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന 

പ്പകാരെുള്ള അനുരയാജയരായ വയക്തികൾ, അരപക്ഷയുും കൂമട വച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുും 
പ്കെബദ്ധൊയി അവരലാകനും മചയ്യുും: 

 രപഷയന്് ഫിനാൻഷയൽ േർവീേസ് േൂപ്പർസവേർ                     $1,000 വമര   

 രപഷയന്് ഫിനാൻഷയൽ േർവീേസ് ൊരനജർ                               $ 10,000 വമര  

 മറവനയൂ സേക്കിൾ ഡയറകടർ                                                    $100,000 വമര  

 സവസ് പ്പേിഡന്് ഫിനാൻസ്                                                     $100,000-ന് െുകളിൽ 

 

ലഡോെയുമെന്ലറഷ്നും മറലക്കോർഡുെളും 

എ. ര േയാത്മകെ: അരപക്ഷയുൊയി ബന്ധമപ്പട്ട എലലാ വിവരങ്ങളുും 
ര േയേവഭ്ാവരത്താമട േൂക്ഷിക്കമപ്പടുും. അരപക്ഷമയ പിന്തുണയ്ക്ക്കുന്ന രരഖകളുമട 
പകർപ്പുകൾ, അരപക്ഷാ രഫാെിമനാപ്പും േൂക്ഷിക്കുും. 

ബി. ചാരിറ്റി രകേുൊയി ബന്ധമപ്പട്ട രഡാകയുമെന്റുകൾ, സകവശ്ും 
വയ്ക്ക്കൽ നയും അനുേരിച്ച്, സകവശ്ും വയ്ക്ക്കുന്നൊണ്. 


