
 

 

ஓவர்லேக் மருத்துவமனை மருத்துவ னமயம்  

மருத்துவக் கவனிப்புத் ததொண்டு / நிதியுதவிக் தகொள்னக 

ஏப்ரல் 1, 2016 ஆம் லததியிலிருந்து அமல் 

ல ொக்கம் 

ஓவர்லேக் மருத்துவமனை மருத்துவ னமயமும் (Overlake Hospital Medical Center (OHMC)), ஓவர்லேக் மருத்துவச் 

சிகிச்னைனமயங்களும் (Overlake Medical Clinics (OMC)), ல ோயோளிகளின் பணம் சைலுத்தும் திறனைப் சபோருட்படுத்தோமல், 

அவசியமோை சுகோதோரக் கவனிப்புச் லைனவகள் லதனவப்படுகிற அனைவருக்கும் அது லபோன்ற லைனவகனை வழங்குவதற்கு 

தங்கனை அர்ப்பணித்துக் சகோண்டுள்ைை. எங்கைது சையல்போடுகனை  ோணயமோகச் சைய்து, இந்த அர்ப்பணிப்னப 

நினறலவற்றும் சபோருட்டு, வோஷிங்டன் நிர்வோக விதி, அத்தியோயம் 246-453-ன் லதனவகளுக்கு ஒத்த விதத்தில், மருத்துவக் 

கவனிப்புத் சதோண்டு / நிதியுதவிக்கோை ைரத்துக்களின் பின்வரும் வரன்முனறனயத் லதோற்றுவித்துள்லைோம். 

த ொதுமக்களுடன் தகவல்ததொடர்பு தகொள்ளுதல் 

பின்வரும் விதங்கள் வோயிேோக, OHMC மற்றும் OMC ஆகியவற்றின் மருத்துவக் கவனிப்புத் சதோண்டு / நிதியுதவிக் 

சகோள்னகனயப் சபோதுமக்களுக்குத் சதரியச் சைய்லவோம்: 

A. மருத்துவமனையில் ல ோயோளிகனைச் லைர்க்கும் பகுதிகள், அவைரப் பிரிவு மற்றும் OMC அவைரக் கவனிப்பு னமயங்கள் 

ஆகியனவ உள்ளிட்ட, மருத்துவமனை மற்றும் சிகிச்னை னமயங்களின் முக்கியமோை பகுதிகளில், OHM C மற்றும் OMC 

ஆகியனவ மருத்துவக் கவனிப்புத் சதோண்டு / நிதி உதவித் திட்டங்கனை வழங்குகின்றை என்பனத ல ோயோளிகளுக்குத் 

சதரிவிக்கும் வனகயில் துண்டுப் பிரசுரங்கனை ஒட்டி னவப்லபோம்.  இக்சகோள்னகயின்  கல் ஒன்னற Overlakehospital.org 

இனணயதைத்திலும் னவத்திருப்லபோம். 

B. துண்டுப் பிரசுரங்கனை ஒட்டி னவப்பலதோடு லைர்த்து ‘னகப்பிரதிகள்’ என்கிற விதத்தில் மருத்துவச் லைனவயளிக்கும் 

ல ரத்தில் ல ோயோளிகளுக்கு எழுத்துப்பூர்வமோை அறிவிப்னபயும் OHMC மற்றும் OMC கினடக்கச் சைய்யும். இந்த 

எழுத்துப்பூர்வமோை தகவல்கனை இந்த ல ரத்தில் வோய்மூேமோகவும் விைக்கிச் சைோல்லவோம். ஏலதோசவோரு 

கோரணத்திற்கோக, உதோரணமோக ஒரு அவைரச் சூழ்நினேயில், சிகிச்னைனயப் சபறுவதற்கு முன் ல ோயோளிக்கு மருத்துவக் 

கவனிப்புத் சதோண்டு / நிதியுதவித் திட்டம் இருப்பனத அறிவிக்கவில்னே என்றோல், அனத அவரிடம் அதன்பின் கூடிய 

வினரவில் அறிவித்து விடுலவோம். 

C. இவ்சவழுத்துப்பூர்வமோை தகவல்கள் மற்றும், வோய்மூேமோை விைக்கம் இரண்னடயுலம, OHMC மற்றும் OMC 

ஆகியவற்றின் முதன்னமயோகச் லைனவயளிக்கும் பகுதிகளில் உள்ை 1000 லபர்களுக்கு லமல் லபசுகிற எந்த சமோழியிலும் 

கினடக்கச் சைய்லவோம், அலதோடு அவற்னற ஆங்கிேம் லபைோத மற்றவர்களுக்கு அல்ேது குனறவோை அைவிற்கு 

ஆங்கிேம் லபசுகிற ல ோயோளிகளுக்கும், எழுத்துப்பூர்வமோை தகவனே மற்றும்/அல்ேது விைக்கத்னதப் புரிந்து சகோள்ை 

முடியோத மற்ற ல ோயோளிகளுக்கும் வோய்மூேமோக சமோழிசபயர்த்துச் சைோல்லவோம். 

D. வரலவற்பில் உள்ை ஊழியர்கள், மருத்துவக் கவனிப்புத் சதோண்டு / நிதியுதவித் திட்டக் லகள்விகளுக்குத் திறம்படப் 

பதிேளிக்கவும், அவற்னறக் கோேந்தவறோமல் உடனுக்குடன் உரிய துனறக்கு அனுப்பி னவக்கவும் OHMC மற்றும் OMC 

அவர்களுக்குப் பயிற்சியளிக்கும். 

E. OHMC மற்றும் OMC ஆகியவற்றின் மருத்துவக் கவனிப்புத் சதோண்டு / நிதியுதவித் திட்டம் குறித்த எழுத்துப்பூர்வமோை 

தகவல்கனை, மின்ைஞ்ைல் வோயிேோகலவோ, மின்ைணு வோயிேோகலவோ, சதோனேலபசி வோயிேோகலவோ அல்ேது 

ல ரடியோகலவோ லவண்டிக்சகோள்ளும் எவருக்கும் கினடக்கச் சைய்லவோம். 

தகுதி வரன்முனை 

மருத்துவக் கவனிப்புத் சதோண்டு / நிதியுதவித் திட்டம் என்பது, குழு அல்ேது தனி பர் மருத்துவத் திட்டங்கள், பணியோைர் 

இழப்பீடு, மருத்துவக் கவனிப்பு, சமடிக்சகய்டு அல்ேது மருத்துவ உதவித் திட்டங்கள், மற்ற மோநிே அல்ேது மத்திய அரசுத் 

திட்டங்கள், அல்ேது இரோணுவத் திட்டங்கள், அல்ேது மருத்துவச் சைேவுகளுக்குப் பணம் சைலுத்துவதற்கோை சபோறுப்பு 

இன்சைோரு  பருக்கு அல்ேது அனமப்பிற்கு இருக்கக்கூடிய மற்ற சூழ்நினேகள் எதுவும் உள்ளிட்ட, ஆைோல் இனவ மட்டும் 

தோன் என்றில்ேோத, ல ோயோளிக்குக் கினடக்கிற மற்ற அனைத்து நிதி ஆதோரங்களுக்கும் இரண்டோம் பட்ைத்தில் இருப்பதோகும். 

இைம், லதசியப் பூர்வீகம், அல்ேது அல்ேது குடிவரவு நினே ஆகியவற்னறப் சபோருட்படுத்தோமல், மருத்துவ ரீதியோக 

வறுனம நினேயில் உள்ை ல ோயோளிக்கு மருத்துவக் கவனிப்புத் சதோண்டு / நிதியுதவித் திட்டத்னத வழங்குலவோம். 

அது லபோன்ற சூழ்நினேகளின் கீழ், உரிய இடங்களில் பணம் சைலுத்துவதற்கோை முதன்னம வைதிகள் இல்ேோத லபோது 

அல்ேது மற்ற வைதிகளில் இருந்து பணம் சைலுத்திய பிறகு மீதத் சதோனககளுக்குப் பணம் சைலுத்த வைதிகள் இல்ேோத 

லபோது, ல ோயோளிகனைப் பின்வரும் வரன்முனறகளின் அடிப்பனடயில் OHMC மற்றும் OMC ஆகியவற்றின் சகோள்னகயின் 

கீழ் மருத்துவக் கவனிப்புத் சதோண்டு / நிதியுதவித் திட்டத்திற்குப் பரிசீலிப்லபோம். 



 

 

A. WAC 246-453-040 மற்றும் WAC 246-453-050 ஆகியவற்றின் லதனவகனையும், IRS 501R லதனவகனையும் ைந்திப்பதற்கோக, 

பின்வரும் மோதிரினய OHMC மற்றும் OMC ஏற்றுக் சகோண்டிருக்கிறது: 

1. ஒரு ல ோயோளியின் ஒட்டுசமோத்தக் குடும்ப வருமோைம் மத்திய அரசின் தற்லபோனதய வறுனமநினே அைவின் 200% 

மடங்கோக அல்ேது அனதவிடக் கீழோக இருக்னகயில் அவருக்கோை  OHMC மற்றும் OMC கட்டணங்களின் முழுத் 

சதோனகனயயும், மருத்துவக் கவனிப்புத் சதோண்டு / நிதியுதவி என்லற தீர்மோனித்துவிடுலவோம். 

2. மத்திய அரசின் தற்லபோனதய வறுனமநினே அைவில் 201% அைவிற்கும், 400% அைவிற்கும் இனடலயயுள்ை 

வருமோைங்கனையுனடய ல ோயோளிகனைப் சபோருத்த வனரயில், அவர்களுக்குத் தள்ளுபடி சைய்கிற சதோனகனயத் 

தீர்மோனிப்பதற்குப் பின்வரும் படிப்படியோகக் குனறக்கும் கட்டணத் திட்டத்னத உபலயோகிப்லபோம். குடும்பம் 

என்பனத, ஒன்றோக வசிக்கிற, பிறப்பு, திருமணம், அல்ேது தத்து எடுத்தல் ஆகியவற்றின் வோயிேோக உறவு 

சகோண்டுள்ை இரண்டு அல்ேது அதற்கு லமற்பட்ட  பர்கனைக் சகோண்டலதோர் குழு என்லற வனரயறுக்கிலறோம்; 

அது லபோன்று சதோடர்புனடய  பர்கள் அனைவனரயும் ஒலர குடும்ப உறுப்பிைர்கள் என்லற கருதுகிலறோம்.  

3. அனைத்துத் தள்ளுபடிகள், பிடித்தங்கள், திரும்பப் சபறும் சதோனககள் ஆகிய அனைத்திற்கும் பிறகு, ஒரு  பர் 

தனிப்பட்ட விதத்தில் சைலுத்துவதற்குப் சபோறுப்போக இருக்கிற சதோனகனயலய விதிக்கிலறோம் (கோப்பீடு மற்றும் 

மருத்துவமனை நிர்வோகத்தின் நிதியுதவிக் சகோள்னகயிலிருந்து வருபனவ உள்ளிட்டனவ, இது லபோன்ற 

கவனிப்பிற்குப் போதுகோப்பளிக்கிற கோப்பீட்னடக் சகோண்டுள்ைவர்களுக்குப் சபோதுவோக விதிக்கிற சதோனககனை 

விட அதிகமோைதோக இருக்கக் கூடோது (“AGB”).   AGB-ஐத் தீர்மோனிப்பதற்கு கோப்பீட்டுக் லகோரிக்னகத் சதோனகனய 

மருத்துவமனைக்குச் சைலுத்துகிற ‘சமடிக்லகர் ஃபீ-ஃபோர்-சைர்வீஸ்’ லகோரிக்னககள் மற்றும் தனியோர் சுகோதோரக் 

கோப்பீட்டு நிறுவைங்கள் ஆகியவற்றின் கேனவ சகோண்ட அடிப்பனடயிேோை, 12 மோதப் பின்லைோக்கிப் போர்க்கும் 

முனற உபலயோகித்துக் சகோள்வதற்கு OHMC மற்றும் OMC சதரிந்சதடுத்துள்ைை.   

4. பணம் சைலுத்தப் சபோறுப்போை தரப்பிைர், படிப்படியோகக் குனறக்கும் கட்டணத் திட்டத்னத உபலயோகித்த 

பிறகும் சைலுத்த லவண்டியுள்ை சதோனகனய, ‘சைல்ஃப் லப ஃபோலேோ அப் போலிசி’-க்கு இணங்க, 

நியோயமோைலதோர் கோே அைவில் மோதோந்திரத் தவனணகளில் சைலுத்த லவண்டும். பணம் சைலுத்த லவண்டியவர் 

பணம் சைலுத்தோமல் விட்டோசேோழிய அல்ேது கணக்கில் ைற்று கோேம் சையல்போடு எதுவும் இல்ேோமல் இருந்தோல் 

ஒழிய, அலதோடு ல ோயோளினயத் திருப்திகரமோை விதத்தில் சதோடர்பு சகோள்ை முடியவில்னே என்றோல் ஒழிய, 

அப்படிப் பணம் சைலுத்த லவண்டியுள்ைவரின் கணக்னக, பண வசூலிப்பு முகனமயிடம் சகோடுக்க மோட்லடோம்.  

 குறிப்பு:    வருமோைம் என்பனத, கூலிகள் மற்றும் ஊதியங்கள்,  ேதிட்டப் பணப்பட்டுவோடோக்கள், ைமுதோயப் போதுகோப்புப் 

பணப்பட்டுவோடோக்கள், லவனேநிறுத்தப் பேன்கள், லவனேயில்ேோனம அல்ேது ஊைப் பேன்கள், குழந்னத வைர்ப்பு 

உதவித்சதோனக, வோழ்க்னகப்படி, மற்றும் வியோபோரத்திலிருந்தும், முதலீட்டுச் சையல்போடுகளில் இருந்தும் அந்த  பருக்குக் 

சகோடுக்கிற நிகர ைம்போத்தியங்கள் இருந்து [சதோண்டு விண்ணப்பத்தில் முதலீட்டு வருமோைம் இருக்கிறதோ? அப்படி 

இல்னேசயன்றோல் இது சவளித்சதரிய லவண்டுமோ?  ], வரிகள் பிடித்தம் சைய்வதற்கு முன்போகப் சபறுகிற சமோத்த சரோக்கத் 

சதோனககள் என்லற வனரயறுக்கிலறோம். 

ததொண்டு/நிதியுதவி தள்ளு டிச் சதவீதம் 

  

 

 

ல ோயோளி சைலுத்த லவண்டிய சதோனக 
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குறிப்பு A:  கட்டணங்களில் முதல் $100,000–க்கு 98% மருத்துவ கவனிப்புத் சதோண்டு/நிதியுதவி சபோருந்துகிறது.  $100,000–க்கு 

லமேோை சதோனககள் எதற்கும் 100% மருத்துவக் கவனிப்புத் சதோண்டு/நிதியுதவி சபோருந்துகிறது 



 

 

குறிப்பு B:   கட்டணங்களில் முதல் $100,000–க்கு 90% மருத்துவ கவனிப்புத் சதோண்டு/நிதியுதவி சபோருந்துகிறது.  $100,000–க்கு 

லமேோை சதோனககள் எதற்கும் 100% மருத்துவக் கவனிப்புத் சதோண்டு/நிதியுதவி சபோருந்துகிறது 

B. OHMC மற்றும் OMC லபரழிவுத் சதோண்டுதவினயயும் வழங்கேோம், இதன் சபோருள், மத்திய அரசின் வறுனம நினே 

அைவில் 200% அைவிற்கு லமல் குடும்ப வருமோைமுள்ை ல ோயோளிகளுக்கு, அவர்கைது சூழ்நினேயோைது லமலே 

லகோடிட்டுக் கோட்டியுள்ை மருத்துவக் கவனிப்புத் சதோண்டு/நிதியுதவித் தள்ளுபடிக்கு அப்போலும் சைல்கிற கடுனமயோை 

பணக் கஷ்டத்னத அல்ேது தனிப்பட்ட இழப்னபச் சுட்டிக்கோட்டும் லபோது, அவர்களுக்கு மருத்துவக் கோப்பீட்டுத் 

சதோண்டோக/நிதியுதவியோக அத்சதோனககள் அனைத்னதயும் தள்ளுபடி சைய்து விடேோம். இது லபோன்ற நினேகளில், 

ல ோயோளிகள் தங்கைது லபரழிவுச் சூழனே விவரித்துச் சைோல்வலதோடு லைர்த்து லமற்சகோண்டும் மறுஆய்வு சைய்யுமோறு 

லகோரி ஒரு எழுத்துப்பூர்வமோை விண்ணப்பத்னதச் ைமர்ப்பிக்க லவண்டும். லபரழிவுத் சதோண்டுதவினய 

வழங்குவனதயும், தள்ளுபடி சைய்ய லவண்டிய சதோனகனயயும் முடிவு சைய்வது, OHMC மற்றும் OMC நிதி வைங்கனைக் 

சகோள்முதல் சைய்வதற்கு / சைேவழிப்பதற்கோை அதிகோரத்திற்கோை அங்கீகோரம் ைம்பதமோக ஏற்சகைலவ இருக்கிற மற்ற 

சகோள்னககளுகுக் ஏற்ப, OHMC மற்றும் OMC கட்டண நிர்ணயக் குழுவிடலம இருக்கிறது. 

C. OHMC மற்றும் OMC-கள் மருத்துவக் கவனிப்புத் சதோண்டு/நிதியுதவினய வழங்குவது என்பது OHMC மற்றும் OMC 

லைனவயளிக்கிற ைமுதோயத்தின்  ேனுக்கோகலவ அலதோடு, இனதப் லபோேலவ, வோஷிங்டன் மோகோணத்தில் 

வசிப்பவர்கைோக இருக்கோத ல ோயோளிகள், அவைரப் பிரிவில் வழங்குகிற லைனவகளுக்கு மட்டும், அல்ேது அவைரப் 

பிரிவில் இருந்து ல ரடியோக மருத்துவமனையில் லைர்த்ததன் வினைவோகப் சபறுகிற லைனவகளுக்கு மட்டுலம 

மருத்துவக் கவனிப்புத் சதோண்டு/நிதியுதவிக்குத் தகுதியனடவோர்கள். கூடுதேோக, OHMC மற்றும் OMC அவைர சிகிச்னைத் 

துனற மருத்துவர் ஒருவர் அச்லைனவகனை ஒரு மருத்துவ அவைர நினே என்று தீர்மோனித்தோக லவண்டும். 

D. வோஷிங்டன் மோகோணத்தில் குடியிருப்பது என்ற லதனவகளுக்கோை விதிவிேக்குகளில், அகதிகள், தஞ்ைம் புகுபவர்கள், 

மற்றும் INS ஆவணங்கனை னவத்திருந்து அவற்னறக் கோண்பிக்க முடிகிற தஞ்ைம் லகோருபவர்களும் அடங்குகிறோர்கள். 

E. பூர்த்தி சைய்த விண்ணப்பத்தின் லபரில் தகுதியனடவது, விண்ணப்பத்னத அங்கீகரித்த லததியிலிருந்து அடுத்து வருகிற 

180  ோட்களுக்குள் சபற்ற லைனவகளுக்கு மட்டுலம சைல்லுபடியோகிறது. 

தகுதினயத் தீர்மொனிக்கிை  னடமுனை 

A. ஆரம்பகட்டத் தீர்மோனிப்பு: 

1. OHMC மற்றும் OMC மருத்துவக் கவனிப்புத் சதோண்டு/நிதியுதவிக்குத் தகுதியனடவனதத் தீர்மோனிப்பதற்கு, ஒரு 

விண்ணப்ப  னடமுனறனய உபலயோகிக்கும். மருத்துவக் கவனிப்புத் சதோண்டு/நிதியுதவினய வழங்குமோறு 

லகோருகிற லவண்டுலகோள்கனை, மருத்துவர்கள், ைமுதோய/மதக் குழுவிைர், ைமுதோய லைனவகள், நிதிச் லைனவ 

ஊழியர்கள், ல ோயோளியின் குடும்பத்திைர், மற்றும் ல ோயோளிடமிருந்து ஏற்றுக் சகோள்லவோம். 

2. ல ோயோளினய மருத்துவமனையில் பதிவு சைய்யும்  னடமுனறயின் லபோலதோ, அல்ேது மருத்துவக் கவனிப்புத் 

சதோண்டு / நிதியுதவி இருப்பதும், கினடப்பதும் குறித்து ல ோயோளிக்கு அறிவித்திருப்பதற்குப் பிறகு எந்த 

ல ரத்திலும், OHMC மற்றும் OMC மருத்துவக் கவனிப்புத் சதோண்டு / நிதியுதவிக்கோை வோய்மூேமோை அல்ேது 

எழுத்துப்பூர்வமோை விண்ணப்பத்தின் அடிப்பனடயில் ஒரு ஆரம்பகட்டத் தீர்மோைத்னத எடுக்கும். 

3. ஈடு சைய்யோத கவனிப்பு நினே குறித்த இறுதித் தீர்மோைம் ஒன்னற அனடவதற்கோை OHMC மற்றும் OMC-யின் 

முயற்சிகளுக்கு பணம் சைலுத்த லவண்டிய தரப்பிைர் ஒத்துனழப்பு  ல்கிைோல் ஒழிய, தகுதி குறித்த இறுதித் 

தீர்மோைத்னத எடுக்கோமல், OHMC மற்றும் OMC பணம் வசூலிக்கும் முயற்சிகனைலயோ அல்ேது பணத்னதச் 

சைலுத்துமோறு சைோல்லும் லவண்டுலகோள்கனைலயோ துவங்கோது. 

4. இந்தக் சகோள்னகயின் கீழ் மருத்துவக் கவனிப்புத் சதோண்டு / நிதியுதவிக்கு ல ோயோளியோைவர் தகுதியனடயேோம் 

என்ற உண்னமநினே OHMC மற்றும் OMC-க்குத் சதரிய வருகிற பட்ைத்தில், அது இந்த விஷயம் குறித்து 

ல ோயோளிக்குத் சதரிவித்துவிட்டு, அது லபோன்ற சதோனகனய மருத்துவக் கவனிப்புத் சதோண்டு / நிதியுதவியோகக் 

கருதவிருக்கிறோர்கள் என்பதோைலதோர் ஆரம்பகட்டத் தீர்மோைத்னத எடுக்கும். 

5. லைனவகனை வழங்கிய ல ரத்தில் இருக்கிற நிதித் லதனவனயப் சபோருத்லத நிதிப் போதுகோப்னபத் 

தீர்மோனிப்போர்கள். 

B. இறுதித் தீர்மோனிப்பு: 

1. முகோந்திரமுள்ை தள்ளுபடிகள். மருத்துவமனை ஊழியருக்கு, பணம் சைலுத்த லவண்டியுள்ை  பரின் அனடயோைம் 

அவர் வறுனமயிலுள்ைலதோர்  பர் எைத் சதரிகிற பட்ைத்தில், அலதோடு விண்ணப்பம் சைய்துள்ைவரின் வருமோைம் 

தகுதியனடயும் அைவுகளுக்குள்ைோகலவ இருக்கிறது எை மருத்துவமனையோல் நினே ோட்ட முடிகிற பட்ைத்தில், 

இந்த ஆரம்பகட்டத் தீர்மோனிப்பிலேலய அவருக்கு மருத்துவக் கவனிப்புத் சதோண்டு / நிதியுதவினய OHMC 

மற்றும் OMC வழங்கேோம். OHMC மற்றும் OMC இல்வோழ்க்னகத் துனண ஒருவனரலயோ, நிேபுேங்கனைலயோ 

அல்ேது மற்ற சைோத்துக்கனைலயோ கண்டுபிடிக்க முடியோத லபோது, இலத வரன்முனற தோன் மரணமனடந்த 



 

 

ல ோயோளிகளுக்கும் சமய்யோகிறது.  இந்நினேகளில், WAC 246-453-030 (3) விதியின்படி, OHMC மற்றும் OMC முழு 

ைரிபோர்ப்பு அல்ேது ஆவணமோக்கனேப் பூர்த்தி சைய்யத் லதனவயில்னே. 

2. மருத்துவக் கவனிப்புத் சதோண்டு/நிதியுதவிப் படிவங்கள், அறிவுறுத்தல்கள், மற்றும் எழுத்துப்பூர்வமோை 

விண்ணப்பங்கள் ஆகியவற்னற, மருத்துவக் கவனிப்புத் சதோண்டு/நிதியுதவினய லவண்டுக் சகோள்ளும் லபோது, 

லதனவ இருப்பனதச் சுட்டிக்கோட்டும் லபோது, அல்ேது நிதிநினேனய மதிப்பிடுவது லதனவ இருக்க 

வோய்ப்புள்ைனதச் சுட்டிக்கோட்டும் லபோது ல ோயோளிகளுக்குக் சகோடுப்லபோம். ல ோயோளி பூர்த்தி சைய்து 

அனுப்பியலதோ அல்ேது OHMC மற்றும் OMC பூர்த்தி சைய்து அனுப்பியலதோ, அனைத்து விண்ணப்பங்கலைோடும், 

விண்ணப்பப் படிவத்தில் சுட்டிக்கோட்டியுள்ை வருமோைத் சதோனககனைச் ைரிபோர்ப்பதற்குத் லதனவயோை 

ஆவணங்கள் இருந்தோக லவண்டும்.  

a. மருத்துவக் கவனிப்புத் சதோண்டு / நிதியுதவிக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கு, பூர்த்தி சைய்த விண்ணப்பமும், 

பின்வரும் ஆவணங்களில் ஏலதனும் ஒன்றும் லதனவயோகும் 

1. W-2 பிடிப்பு அறிக்னககள்;  

2. 3 மிகச் ைமீபத்திய ைம்பை அறிக்னககள்;  

3. மிகச் ைமீபத்திய ஆண்டிற்கோை வருமோை வரி கணக்குச் ைமர்ப்பணப் பட்டியல்;  

4. சமடிக்சகய்டு மற்றும்/அல்ேது மோநிே அரசு நிதியளிக்கிற மருத்துவ உதவித்சதோனகனய அங்கீகரிக்கிற 

அல்ேது நிரோகரிக்கிற படிவங்கள்;  

5. லவனேவோய்ப்பின்னம இழப்பீட்னட அங்கீகரிக்கிற அல்ேது நிரோகரிக்கிற படிவங்கள்;  

6. பணியமர்த்திய நிறுவைங்கள் அல்ேது  ேவோழ்வு முகனமகளில் இருந்து சபற்ற எழுத்துப்பூர்வமோை 

அறிக்னககள்; அல்ேது  

7. விண்ணப்பதோரருக்கு வோழ்வோதோரத்னத வழங்கிக் சகோண்டிருக்கிற குடும்ப உறுப்பிைர்களிடமிருந்து 

சபற்ற ஆதரவுக் கடிதங்கள்.  

b. ல ோயோளிக்கோை ‘செல்த்லகர் கிசரடிட்’ அறிக்னகயின் அடிப்பனடயில் இருக்க வோய்ப்புள்ை ‘உத்லதைமோை 

சதோண்டிற்கு’ லமலுள்ை மீதத்சதோனககனை மறுஆய்வு சைய்லவோம்.   

3. ஆரம்பகட்ட லவண்டுலகோள் கோேத்தின் லபோது, ல ோயோளியும், OHMC மற்றும் OMC-யும், நிதியளிக்கும் மற்ற 

மூேோதோரங்கனைப் பின்பற்றேோம், இதில் 'சமடிக்கல் அசிஸ்டன்ஸ் அட்மினிஸ்ட்லரஷன்' மற்றும் 'சமடிக்லகர்' 

அடங்குகின்றை. வறுனம நினேனயத் தீர்மோனிப்பதற்கோக விண்ணப்பிக்கிறலதோர் ல ோயோளி வங்கி அல்ேது மற்ற 

கடன் மூேம் நிதி திரட்டுவனத  ோட லவண்டும் எை OHMC மற்றும் OMC லகோருவதில்னே. 

4. வழக்கமோக, ஆவணங்கனை லவண்டுக் சகோள்வதற்கோை உரிய கோேகட்டம் என்பது, விண்ணப்பிக்கிற லததிக்கு 

முன் வருகிற மூன்று மோதங்கைோக இருக்கும். ஆயினும், அது லபோன்ற ஆவணங்கள் விண்ணப்பதோரரின் 

தற்லபோனதய நிதிநினேனயத் துல்லியமோகப் பிரதிபலிக்கவில்னே என்கிற பட்ைத்தில், அந்ல ோயோளியின் நிதிச் 

சூழல் மோறிவிட்ட பிறகு இருக்கிற கோேகட்டத்திற்கு மட்டுலம ஆவணங்கனை லவண்டிக் சகோள்லவோம். 

5. பணம் சைலுத்த லவண்டிய தரப்பிைர் லமலே விவரித்துள்ை ஆவணங்கள் எனதயும் தர இயேோமற் லபோகிற 

நினேயில், வறுனம நினேயில் உள்ைலதோர்  பர் எை வனகப்படுத்துவதற்கோை தகுதி குறித்த இறுதித் தீர்மோைத்னத 

எடுப்பதற்கு OHMC மற்றும் OMC பணம் சைலுத்துவதற்குப் சபோறுப்போை தரப்பிைரிடமிருந்து சபற்ற 

எழுத்துப்பூர்வமோை, னகசயோப்பமிட்ட அறிக்னககனைலய  ம்பிச் ைோர்ந்திருக்க லவண்டும். (WAC 246-453-030 (4)). 

C. நீண்டலதோர் கோேத்திற்கு சதோடர்ந்து பணம் சைலுத்துவதற்கோை ல ோயோளியின் திறன், சுகவீைம் அல்ேது நிதி 

ச ருக்கடியின் கோரணமோகக் குறிப்பிடத்தக்க அைவிற்கு மோறி, சதோண்டுச் லைனவகள் லதனவயோவதில் லபோய் 

முடியேோம் என்பனதப் புரிந்துணர்ந்து சகோண்டு, மருத்துவமனையில் லைர்வதற்கு முன் இருந்து எந்த ல ரத்திலும் 

மருத்துவக் கவனிப்புத் சதோண்டு/நிதியுதவிக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கு OHMC மற்றும் OMC அனுமதிக்கும். நிதி நினேயில் 

ஏற்பட்டுள்ை மோற்றம் தற்கோலிகமோைதோக இருக்கிற பட்ைத்தில், OHMC மற்றும் OMC மருத்துவக் கவனிப்புத் 

சதோண்டு/நிதியுதவினயத் துவக்குவதற்குப் பதிேோக, பணக்சகோனடகனைத் தற்கோலிகமோக நிறுத்தி னவக்கத் சதரிவு 

சைய்யேோம்.   

D. சவளியிலிருந்து லைனவ வழங்குபவர்கள் 

 ஓவர்லேக் இலமஜிங் அலைோசிலயட்ஸ், பியூசகட் ைவுண்ட் ஃபிசிசியன்ஸ், மற்றும் குரூப் செல்த் ஃபிசிசியன்ஸ் 

ஆகியனவ ஓவர்லேக் மருத்துவமனையின் இழப்பீடு தரோத கவனிப்புத் தீர்மோைங்கனை ஏற்றுக் சகோண்டு, ல ோயோளி 

சைலுத்த லவண்டிய மீதத்சதோனககனை, அவர்கைது கட்டணத் சதோனககளுக்குப் சபோருந்துகிற தள்ளுபடி ைதவீததிற்கு 

ஏற்ப ல ோயோளியின் மீதத்சதோனகனயக் கூட்டிக் குனறக்கும். OHMC–ல் லைனவகனை வழங்குவலதோடு சதோடர்புனடய 

மற்ற பணிக்கு அமர்த்தியிரோத மருத்துவச் லைனவ வழங்கு ர்கள், மருத்துவத் சதோண்டுத் தீர்மோைங்கனை ஏற்றுக் 

சகோள்ைேோம் ஆைோல் அவ்விதம் ஏற்றுக் சகோள்ை லவண்டும் என்ற கடனம அவர்களுக்கில்னே. E. இறுதித் 

தீர்மோனிப்பிற்கும், லமல்முனறயீடுகளுக்குமோை கோே வரம்பு. 

1. ஆரம்பகட்டத்தில் மருத்துவக் கவனிப்புத் சதோண்டு/நிதியுதவிக்குத் தகுதியனடபவர் எைத் தீர்மோனித்துள்ை 

ஒவ்சவோரு மருத்துவக் கவனிப்புத் சதோண்டு/நிதியுதவி விண்ணப்பதோரருக்கும், இழப்பீடு தந்திரோத மருத்துவக் 

கவனிப்பு நினே என்ற இறுதித் தீர்மோனிப்னபப் சபறுவதற்கு முன்போக, அவரது மருத்துவக் கவனிப்புத் 



 

 

சதோண்டு/நிதியுதவி விண்ணப்பத்திற்கோை துனண ஆவணங்கனைத் தயோர் சைய்து தருவதற்கு, குனறந்தது (30) 

 ோட்கோட்டி  ோட்கனை வழங்குலவோம்.  

2. விண்ணப்பம் மற்றும் அதற்கோை துனண ஆவணங்கள் அனைத்னதயும் சபற்றுக் சகோண்ட பதிைோன்கு (14) 

 ோட்களுக்குள் OHMC மற்றும் OMC தைது இறுதித் தீர்மோனிப்னப விண்ணப்பதோரருக்குத் சதரிவித்துவிடும்.  

 

3. ல ோயோளி/உத்திரவோதம் தருபவர் மருத்துவக் கவனிப்புத் சதோண்டு/நிதியுதவிக்கோை தகுதி குறித்த தீர்மோனிப்னப 

எதிர்த்து, வருமோைத்னதச் ைரிபோர்ப்பதற்கோை அல்ேது குடும்ப அைவிற்கோை கூடுதல் ைோன்றுகனை வழங்குவதன் 

மூேம், அறிவிப்னபப் சபற்றுக் சகோண்டதிலிருந்து முப்பது (30)  ோட்களுக்குள், ‘னடரக்டர் ஆஃப் சரவின்யூ 

னைக்கிள்’-இடம் லமல்முனறயீடு சைய்யேோம்  

a. முதல் நினே லமல்முனறயீட்டில், வருமோைத்திற்கோை வீட்டுவைதிச் சைேனவக் கூட்டிக்குனறத்தல் 

அடங்குகிறது.   

b. இரண்டோவது நினே லமல்முனறயீட்னட, OHMC கட்டண நிர்ணயக் குழு தைது விருப்புரினமயின் லபரில் 

னகயோளும்.  

c. மருத்துவக் கவனிப்புத் சதோண்டு/நிதியுதவி குறித்தலதோர் இறுதித் தீர்மோனிப்னப அனடவதற்கோை எடுக்கும் 

கோே அைவு, WAC 246-453-020 (10 விதிக்கு ஏற்ப, லமோைமோை கடன்களிலிருந்து தனித்துவப்படுத்தும் வனகயில், 

வருமோைத்தில் சைய்கிற மருத்துவக் கவனிப்புத் சதோண்டு/நிதியுதவிப் பிடித்தங்கனை அனடயோைம் 

கோண்பதில் எவ்விதப் போதிப்னபயும் ஏற்படுத்தோது.  

d. தீர்மோனிப்பு குறித்த லமல்முனறயீட்டின் தீர்ப்பு வரும் வனர வசூலிக்கும் சையல்போடுகள் அனைத்னதயும் 

நிறுத்தி விடுலவோம் 

F. ல ோயோளியோைவர் மருத்துவச் லைனவகளுக்கோை கட்டணம் சிேவற்னற அல்ேது அனைத்னதயுலம சைலுத்தி விட்டு, 

பிற்போடு அப்படிப் பணம் சைலுத்திய ல ரத்தில் அவர் மருத்துவக் கவனிப்புத் சதோண்டு/நிதியுதவிக்குத் 

தகுதியனடவதோகக் கோண்கிற பட்ைத்தில், அப்படித் தீர்மோனித்ததில் இருந்து 30  ோட்களுக்குள் அவர் சைலுத்த 

லவண்டியதோகத் தீர்மோனிக்கிற சதோனகக்கு அதிகமோக உள்ை சதோனககள் எனதயும் அவருக்குத் திருப்பிக் சகோடுத்து 

விடுலவோம். 

G. நிரோகரிப்பு குறித்த லபோதுமோை அறிவிப்பு: 

1. மருத்துவக் கவனிப்புத் சதோண்டு/நிதியுதவிக்கோை ல ோயோளி ஒருவரின் விண்ணப்பத்னத நிரோகரித்து விடும்லபோது, 

அப்படி நிரோகரித்தது குறித்த எழுத்துப்பூர்வமோை அறிவிப்பு ஒன்னற அந்ல ோயோளி சபற்றுக் சகோள்வோர், அதில் 

அடங்குபனவ.  

a. நிரோகரிப்பிற்கோை கோரணம்(கள்) மற்றும் OHMC மற்றும் OMC–யின் முடினவ ஆதரிப்பதற்கோை விதிகள்;  

b. முடினவ எடுத்த லததி; அலதோடு  

c. முடினவ எதிர்த்து லமல்முனறயீடு சைய்வதற்கோை அல்ேது மறுபரிசீேனை சைய்யக் லகோருவதற்கோை 

அறிவுறுத்தல்கள்.  

2. விண்ணப்பதோரர் அவரிடம் லவண்டிக்சகோண்ட தகவல்கனை வழங்கோமல் இருக்கும் லபோதும், அவரது தகுதினயத் 

தீர்மோனிப்பதற்குப் லபோதுமோை தகவல்கள் OHMC மற்றும் OMC–யிடம் இல்ேோத லபோதும், நிரோகரிப்பு அறிவிப்பில் 

அடங்கியிருக்கும் தகவல்கள்: 

a. அவரிடம் லவண்டிக்சகோண்டு, அவர் வழங்கோமல் விட்ட தகவல்கள் குறித்தலதோர் விவரக்குறிப்பு, தகவல் 

தருமோறு லவண்டிக்சகோண்ட லததி உட்பட;  

b. OHMC மற்றும் OMC-க்குக் கினடத்துள்ை தகவல்களின் அடிப்பனடயில் மருத்துவக் கவனிப்புத் 

சதோண்டு/நிதியுதவிக்குத் தகுதியனடவனத நினே ோட்ட முடியவில்னே என்றலதோர் அறிக்னக; அலதோடு  

c. விண்ணப்பதோரரிடம் முன்லப லவண்டிக் சகோண்டு, அவர் வழங்கோமல் விட்ட குறிப்பிட்ட தகவல்கள் 

அனைத்னதயும் விண்ணப்பதோரர் வழங்குகிற பட்ைத்தில், நிரோகரிப்பு அறிவிப்புத் லததியில் இருந்து முப்பது 

 ோட்களுக்குள்ைோக, அவரது தகுதினயத் தீர்மோனிப்லபோம் என்று சைோல்லிறலதோர் அறிவிப்பு.  

3. கட்டண நிர்ணயிப்புக் குழுவிைர், இரண்டோம் நினே லமல்முனறயீடுகள் அனைத்னதயும் மறுஆய்வு சைய்வோர்கள். 

இப்படி மறுஆய்வு சைய்வது, முன்ைர் மருத்துவக் கவனிப்புத் சதோண்டு/நிதியுதவினய நிரோகரித்தது ைரிதோன் எைச் 

சைோல்கிற பட்ைத்தில், மோநிே அரசின் ைட்டத்திற்கு ஏற்ப அது குறித்த எழுத்துப்பூர்வமோை அறிவிப்னப 

ல ோயோளிக்கு/உத்திரவோதம் தருபவருக்கும், சுகோதோரத் துனறக்கும் அனுப்பி னவப்லபோம். 

அங்கீகரிப்பு  னடமுனை 

தகுதினயத் தீர்மோனித்து, சதோனக இன்ைசதன்று முடிவு சைய்ததும், கீலழ குறிப்பிட்டனதப் லபோன்று உரிய  பர்கள் 

விண்ணப்பத்னதயும், அலதோடு இனணத்துள்ை தகவல்கனையும் ஒன்றன்பின் ஒன்றோக மறுஆய்வு சைய்வோர்கள்: 

 ல ோயோளி நிதிச் லைனவகள் லமற்போர்னவயோைர்                             $1,000 வனர  

 ல ோயோளி நிதிச் லைனவகள் லமேோைர்                              $10,000 வனர  

 னடரக்டர் சரவின்யூ னைக்கிள்                                                 $100,000 வனர  



 

 

 துனணத் தனேவர் நிதி                                                   $100,000-க்கு லமல் 

ஆவணப் டுத்தல் மற்றும்  திவுகள் 

A. இரகசியத்தன்னம: விண்ணப்பம் சதோடர்போை அனைத்துத் தகவல்கனையும் இரகசியமோக னவத்துக் சகோள்லவோம். 

விண்ணப்பத்திற்குத் துனணயோக அனமகிற ஆவணங்களின்  கல்கனை விண்ணப்பப் படிவத்லதோலடலய 

னவத்திருப்லபோம். 

B. சதோண்டு என்கிற நினேலயோடு சதோடர்புனடய ஆவணங்கனை, தக்கனவப்புக் சகோள்னகயின் படி தக்கனவத்துக் 

சகோள்லவோம். 


