
 
 

ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਿਬੰਧੀ ਿੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਓਵਰਲੇਕ ਮੈਸਿਕਲ ਿੈਂਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਿਾ 
ਧੰਨਵਾਦ। ਅਿੀਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਰਸਜਿਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਿਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਿ ੇਮਰੀਜ਼ ਖਾਤ ੇਨ ੰ  ਿੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਿਮੇਂ ਤਕ, 

ਿਾਿ ੇਨਾਲ ਤੁਹਾਿ ੇਅਨੁਭਵ ਨ ੰ  ਸਜੰਨਾਂ ਸਜ਼ਆਦਾ ਿੰਭਵ ਹੋ ਿਕੇ, ਿੁਖਦ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਵੀਕਾਰ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਸਕ 

ਸਵਿੱ ਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਿੇਵਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਵਿੱ ਚ ਿੰਗਤ ਕਰ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਤੁਿੀਂ 
ਇਹ ਜਾਣੋ ਸਕ ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਿੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਸਵਿੱ ਤੀ ਿਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦ ੇ

ਹਾਂ ਸਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਿੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਸਵਿੱ ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਿ ੇਿਾਿ ੇਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋ ਿਕਦ ੇਹਨ 

ਅਤ ੇਉਹ ਤੁਹਾਿ ੇਲਈ ਿਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਸਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਿੀ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹਨ। 

 

ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨਛ ਟ ਪਰੋਗਰਾਮ
ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ ਿਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਸਜਿੱ ਥ ੇਕੋਈ ਵੀ ਬੀਮਾ ਿੁਰਿੱ ਸਖਆ ਉਪਲਬਧ 

ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ ਉਨਹ ਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗ  ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਿੱਕ ਿਾਕਟਰੀ ਬੀਮਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਸਹਤ ਪਾਿੱਤਰ 

ਹਨ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਮਾ ਿੁਰਿੱ ਸਖਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀਆਂ ਿੀਮਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਅਸਧਕਤਮ 

ਰੇਂਜ਼ ਤਕ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਲਿੱ ਤਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਨ ੰ  ਪਸਹਲੀ ਸਬਲ ਦੀ ਿਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਮਤੀ ਦੇ 30 ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਵਰਲੇਕ 

ਮੈਸਿਕਲ ਿੈਂਟਰ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਓਵਰਲੇਕ ਮੈਸਿਕਲ ਕਲੀਸਨਕਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਪ ਰੇ ਬਕਾਇਆ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਕੁਿੱ ਲ ਖਾਤ ੇਦੇ 

ਸ਼ੁਲਕਾਂ ਤੋਂ 30% ਛ ਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ ਰੀ ਸਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਛ ਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਬੰਧਨਾਂ ਨ ੰ  ਕਰਨ ਵਾਿਤ ੇ

425.688.5655 ਤੇ ਸਵਿੱ ਤੀ ਿਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ 425.688.5299 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

 

ਸਵਿਸਤਰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ
ਿਾਨ ੰ  ਸਵਆਜ਼ ਮੁਕਤ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨ ੰ  ਿਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਿ ੇਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਵਿੱ ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਿਟੀਕ ਮਾਿਕ 

ਭੁਗਤਾਨ ਅਤ ੇਠੇਕੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤੁਹਾਿੇ ਬਾਕੀ ਬਚ ੇਬਕਾਇਆ ਤੇ ਸਨਰਭਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਾਰੀਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਵਿੱ ਚ 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਕਰਾਰ ਕੀਤੀ ਅਨੁਿ ਚੀ ਅਤ ੇਓਵਰਲੇਕ ਦੇ ਸਵਿੱ ਤੀ ਿਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 

ਮਾਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਿਬੰਧਤ ਸਵਿੱ ਚ ਿੁਆਲਾਂ ਲਈ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 

425.688.5299 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

 

ਸਵਿੱ ਤੀ ਿਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮ



 
 

ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬੀਮੇ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਿਬੰਧੀ ਫਾਇਦੇ ਮੌਜ ਦ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦ ੇਹਨ 

ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਿ ੇਦਾਅਵੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਹਿੱ ਿੇ ਨ ੰ  ਸਵਿੱ ਤੀ ਿਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਿੇਵਾ ਦੇ 

ਿਮੇਂ ਤੇ ਤੁਹਾਿੀ ਸਨਸ਼ਚਤ ਸਵਿੱ ਤੀ ਿਸਥਤੀ ਤੇ ਸਨਰਭਰ ਕਰਦ ੇਹੋਏ, ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤ ੇਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਤੇ 65% ਤੋਂ 
100% ਦੀ ਛ ਟ ਲਈ ਪਾਿੱਤਰ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਛ ਟ ਦੀ ਰਕਮ ਤੁਹਾਿ ੇਬਾਕੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਸਵਿੱ ਚ ਿੰਘੀ ਗਰੀਬੀ 
ਦੇ ਸਦਸ਼ਾ-ਸਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਿ ੇਆਮਦਨੀ ਤੇ ਸਨਰਭਰ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਅਸਨਸ਼ਚਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਿ ਪਰੋਗਰਾਮ 

ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਿਤ,ੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਿੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਸਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਸਵਿੱ ਤੀ 
ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਿੱਕ ਸਵਿੱ ਤੀ ਿਹਾਇਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਅਤ ੇਇਿ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਸਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਬਾਰੇ ਸਨਸ਼ਚਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤ ੇ

ਓਵਰਲੇਕ ਹਿਪਤਾਲ ਐਿੋਸਿਏਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਿਬੰਧਤ ਕਰੈਸਿਟ ਜਾਂਚ (ਜ ੋ

ਤੁਹਾਿੀ ਕਰੈਸਿਟ ਰੇਸਟੰਗ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਸਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਦਾ ਿੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰ ਿੁਰਿੱ ਸਖਅਤ ਰਿੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਇਿ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹੋਰ ਸਵਿਸਤਰਤ ਸਵਆਸਖਆਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ 425.688.5299 ਤੇ 

ਕਾਲ ਕਰੋ। ਸਵਿੱ ਤੀ ਿਹਾਇਤਾ ਿੀਐਿਐਚਐਿ ਅਤ ੇਤੀਜੇ-ਪਿੱਖ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਸਲਆ ਂਿਮੇਤ (ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਿਵੈ ਜਾਂ ਹੋਰ 

ਦੁਰਘਟਨਾ ਿਬੰਧੀ ਿੁਰਿੱ ਸਖਆ), ਸਿਰਫ ਿਾਰੇ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਵਕਲਪ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗ  ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

 


