
 

 

Overlake Hospital Medical Center  

ਚੈਰਿਟੀ ਕੇਅਿ/ਆਿਰਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਲਸੀ 

1 ਅਪਿੈਲ, 2016 ਤੋਂ ਪਰਭਾਵੀ 

ਉਦੇਸ਼ 

Overlake Hospital Medical Center (OHMC) ਅਤੇ Overlake Medical Clinics (OMC) ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆ ਂਲਈ ਵਿਵਕਤਸਾ ਰੂਪ ਨਾਲ 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਲਈ ਿਿਨਬੱਧ ਹਨ, ਵਿਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਵਿਹੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਵਿਿਾਰ 

ਕੀਤੇ ਵਬਨਾਂ। ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰੱਵਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਿਿਨਬੱਧਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਾਵਸ਼ੰਗਟਨ ਐਡਵਮਵਨਸਟਰੇਵਟਿ ਕੋਡ, ਿਪੈਟਰ 246-453 

(Washington Administrative Code, Chapter 246-453) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਿੈਵਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਵਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤਾ 
ਮਾਪਦੰਡ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 

ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 

OHMC ਅਤੇ OMC ਦੀ ਿੈਵਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਵਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਲਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਿਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਿਾਏਗੀ: 

A. ਰੋਗੀਆ ਂਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵਕ OHMC ਅਤੇ OMC ਿੈਵਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਵਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੋਵਟਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਭਾਗਾਂ 
ਵਿੱਿ ਲਗਾਇਆ ਿਾਏਗਾ, ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ, ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ OMC ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸਮਤੇ।  ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ 
Overlakehospital.org ਿੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਿੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਿੇਗੀ। 

B. OHMC ਅਤੇ OMC ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਫਲਾਇਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਿ ਸੇਿਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੋਗੀਆਂ ਨੰੂ ਪਾਲਸੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦ ੇਹੋਏ ਇੱਕ ਵਲਖਤ ਨੋਵਟਸ ਿੀ ਉਪਲਬਧ 

ਕਰਾਏਗਾ। ਇਹ ਵਲਖਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਵਕਸ ੇਿੀ ਸਮੇਂ ਮੌਵਖਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਿੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ ਿਾਏਗੀ। ਿੇਕਰ ਵਕਸ ੇਕਾਰਨ ਤੋਂ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਵਕਸ ੇ

ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿੱਿ, ਰੋਗੀ ਨੰੂ ਇਲਾਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਿਵੈਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਵਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੌਿੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸੂਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ; ਤਾਂ 
ਉਸਨੰੂ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਲਦੀ ਤੋਂ ਿਲਦੀ ਸਵੂਿਤ ਕੀਤਾ ਿਾਏਗਾ। 

C. ਵਲਖਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਵਖਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੋਿੇਂ OHMC ਅਤ ੇOMC ਦੇ ਪਰਾਈਮਰੀ ਸੇਿਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਿ 1000 ਤੋਂ ਿੱਧ ਲੋਕਾਂ ਿੱਲੋਂ ਬੋਲੀ ਿਾਣ ਿਾਲੀ ਵਕਸੇ 
ਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਿ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਿਾਣਗੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਿਾਲੇ ਿਾਂ ਘੱਟ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਿਾਲੇ ਰੋਗੀਆ ਂਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਹੋਰਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ 
ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ ਕੀਤੀ ਿਾਏਗੀ, ਿੋ ਵਲਖਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤ/ੇਿਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। 

D. OHMC ਅਤੇ OMC ਫਰੰ ਟ-ਲਾਈਨ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਿੈਵਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਵਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿਾਲਾਂ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਿਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਿਾਂ ਅਵਿਹੀਆ ਂ

ਪੱੁਛਵਗੱਛਾਂ ਨੰੂ ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਢੁਕਿੇਂ ਵਿਭਾਗ ਨੰੂ ਭੇਿਣ ਲਈ ਵਸਖਲਾਈ ਦੇਣਗੇ। 

E. OHMC ਅਤੇ OMC ਦੀ ਿੈਵਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਵਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਲਸੀ ਬਾਰੇ ਵਲਖਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਵਕਸ ੇਿੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ, ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ, 
ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਿਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਿਾਏਗੀ, ਿੋ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

ਪਾਤਿਤਾ ਮਾਪਦੰਡ 

ਿੈਵਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਵਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਰੋਗੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਆਰਵਥਕ ਿਸੀਵਲਆ ਂਲਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਵਮਤ 

ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਮੂਵਹਕ ਿਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਵਕਤਸਾ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਿਨਾਿਾਂ, ਕਰਮਿਾਰੀ ਮਆੁਿਜ਼ਾ,, Medicare, Medicaid ਿਾਂ ਵਿਵਕਤਸਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਪਰੋਗਰਾਮ, ਹੋਰ ਸਟੇਟ, ਸੰਘੀ  ਿਾਂ ਵਮਲਟਰੀ ਪਰਗੋਰਾਮ ਿਾਂ ਕੋਈ ਿੀ ਹੋਰ ਸਵਥਤੀ, ਵਿਸ ਵਿੱਿ ਦੂਿੇ ਵਿਅਕਤੀ ਿਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵਿਵਕਤਸਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਵਿਆ ਂ



 

 

ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਨੰੂਨੀ ਵਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਵਕਤਸਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋੜਿੰਦ ਰੋਗੀਆਂ ਨੰੂ ਿਾਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ ਿਾਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਵਥਤੀ ਤੇ ਵਿਿਾਰ ਕੀਤ ੇ

ਵਬਨਾਂ ਿੈਵਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਵਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿਾਏਗੀ। 

ਉਹਨਾਂ ਸਵਥਤੀਆ ਂਵਿੱਿ, ਵਿੱਥੇ ਢੁਕਿੇਂ ਪਰਾਈਮਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਤੋ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਿਾਂ ਹੋਰਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੈਲੈਂਸਾਂ ਲਈ, ਰੋਗੀਆਂ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵਲਖੇ 

ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ OHMC ਅਤੇ OMC ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਵੈਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਵਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਿਿਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਏਗਾ। 

A. WAC 246-453-040 ਅਤੇ WAC 246-453-050 ਅਤੇ IRS 501R ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, OHMC ਅਤੇ OMC ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤਾ ਮਾੱਡਲ 

ਅਪਨਾਇਆ ਹੈ: 

1. OHMC ਅਤੇ OMC ਦੀਆ ਂਫੀਸਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਕਸ ੇਰੋਗੀ ਲਈ ਿੈਵਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਵਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਣ ਲਈ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਿਾਏਗੀ, ਵਿੱਥੇ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱ ਿੀ ਪਵਰਿਾਰਕ ਆਮਦਨ ਮੌਿਦੂਾ ਸੰਘੀ ਗਰੀਬੀ ਪੱਧਰ ਦੇ 200% ਤੇ ਿਾਂ ਇਸਤੋਂ ਘੱਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

2. ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤਾ ਸਲਾਈਵਡੰਗ ਫੀਸ ਸ਼ਵੈਡਊਲ ਉਸ ਰਕਮ ਨੰੂ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਵਤਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਮੌਿੂਦਾ ਸੰਘੀ ਗਰੀਬੀ ਪੱਧਰ ਦੇ 201% ਅਤੇ 
400% ਵਿਿਕਾਰ ਆਮਦਨੀਆਂ ਿਾਲੇ ਰੋਗੀਆ ਂਲਈ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਿਾਏਗੀ। ਪਵਰਿਾਰ ਨੰੂ ਿਨਮ, ਵਿਆਹ ਿਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਬੰਵਧਤ ਦੋ ਿਾਂ ਹੋਰ 

ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਵਰਭਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ; ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਵਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆ ਂਨੰੂ ਇੱਕ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਮਵਝਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।  
3. ਉਹ ਰਕਮ, ਵਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਛਟੋਾਂ, ਕਟੌਤੀਆ ਂਅਤ ੇਅਦਾਇਗੀਆ ਂਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨਿੱਿੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਜੰ਼ਮਿੇਾਰ ਹੰੁਦਾ 

ਹੈ, ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ (ਬੀਮਾ ਤੋਂ ਅਤ ੇਹਸਪਤਾਲ ਫੈਸੀਵਲਟੀ ਦੀ ਆਰਵਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਲਸੀ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਰਕਮ ਸਮੇਤ, ਿੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆ ਂਲਈ ਆਮ 

ਤੌਰ ਤੇ ਵਬਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਤੋਂ ਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗੀ, ਵਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਦਖੇਭਾਲ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਬੀਮਾ ਹੈ (“AGB”)।  OHMC 

ਅਤੇ OMC ਨੇ Medicare ਸੇਿਾ-ਲਈ-ਫੀਸ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਨਿੱਿੀ ਵਸਹਤ ਬੀਮਾਕਰਤਾਿਾਂ, ਿੋ AGB ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ 

ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਦੇ ਸਮੁੇਲ ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੁਕ-ਬੈਕ ਵਿਧੀ (look-back method) ਿਰਤਣ ਦੀ ਿੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।   
4. ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਲਾਈਵਡੰਗ ਫੀਸ ਸ਼ਵੈਡਊਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜੰ਼ਮੇਿਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਆਰਵਥਕ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਿ ੈਭੁਗਤਾਨ ਫਾੱਲੋ ਅਪ ਪਾਲਸੀ ਦੇ 

ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਢੁਕਿੀਂ ਵਮਆਦ ਤੇ ਮਾਵਸਕ ਵਕਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਿ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਿੇਗੀ। ਵਜੰ਼ਮੇਿਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖਾਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਗਰਾਹੀ ਏਿੰਸੀ ਨੰੂ ਨਹੀਂ 
ਸੌਂਵਪਆ ਿਾਏਗਾ, ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਖੰੁਝਾਏ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਿਾਂ ਥੋੜਹ ੇਸਮੇਂ ਲਈ ਖਾਤਾ ਵਨਸ਼ਵਕਵਰਆ ਨਾ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਰੋਗੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ 

ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਿੇ।  

 ਨੋਟ:    ਆਮਦਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਕਵਲਆਣ ਭੁਗਤਾਨਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਸਵਕਓਵਰਟੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ, ਹੜਤਾਲ ਫ਼ਾਇਵਦਆ,ਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਿਾਂ ਅਪਾਹਿਪੁਣੇ ਦੇ 

ਫ਼ਾਇਵਦਆ,ਂ ਬਾਲ ਸਵਹਯੋਗ, ਵਨਰਬਾਹ ਖ਼ਰਿ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਨਿੇਸ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱੁਲ ਆਮਦਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਕੱੁਲ ਨਕਦ ਰਸੀਦਾਂ ਦੇ 

ਤੌਰ ਤੇ ਪਵਰਭਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ  [ਕੀ ਵਨਿੇਸ਼ ਿੈਵਰਟੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਆਮਦਨ ਹੈ?  ਿੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ?]  

ਚੈਰਿਟੀ/ਆਿਰਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ 

  

 

 

ਰੋਗੀ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਰਕਮ 

ਛੋਟ ਦਾ ਪਰਤੀਸ਼ਤ (%) 

 

FPL ਦਾ %  

 

$0-$2,500 

 

 

$ 2,501-$ 
5,000 

 

$ 5,001-$ 
10,000 

 

$ 10,001-$ 
25,000 

 

$ 25,001-$ 
50,000 

 

$50,001 ਅਤੇ 

ਇਸਤੋਂ ਿੱਧ 

 

0-200% 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

201-300% 

 

85% 

 

90% 

 

95% 

 

96% 

 

97% 

 

ਨੋਟ A 

 



 

 

 

 

301-400% 

 

65% 70% 

 

75% 

 

80% 

 

85% 

 

ਨੋਟ B 

 

  

ਨੋਟ A:  98% ਿੈਵਰਟੀ/ਆਰਵਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਵਹਲੀਆਂ $100,000 ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  100% ਿਵੈਰਟੀ $100,000 ਤੋਂ ਿੱਧ ਵਕਸੇ ਿੀ ਰਕਮ ਤੇ ਲਾਗੂ 

ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ 

ਨੋਟ B:   90% ਿੈਵਰਟੀ/ਆਰਵਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਵਹਲੀਆਂ $100,000 ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  100% ਿਵੈਰਟੀ $100,000 ਤੋਂ ਿੱਧ ਵਕਸੇ ਿੀ ਰਕਮ ਤੇ ਲਾਗੂ 

ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ 

B. OHMC ਅਤੇ OMC ਕੈਟਸਟਰਵੋਫਕ (ਵਬਪਤਾਪੂਰਨ) ਿੈਵਰਟੀ (Catastrophic Charity) ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਸਦਾ ਭਾਿ ਹੈ ਵਕ OHMC ਅਤੇ 
OMC ਸੰਘੀ ਗਰੀਬੀ ਪੱਧਰ ਦੇ 200% ਤੋਂ ਿੱਧ ਦੀ ਪਵਰਿਾਰਕ ਆਮਦਨ ਿਾਲੇ ਰੋਗੀਆ ਂਲਈ ਿਵੈਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਵਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟ ਦੇ 

ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਸਵਥਤੀਆ ਂਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਆਰਵਥਕ ਤੰਗੀ ਿਾਂ ਵਨਿੱਿੀ ਘਾਟ ੇਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵਮਲਦਾ ਹੋਿੇ, ਿੋ ਿੈਵਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਵਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਛਟੋ ਤੋਂ ਿੱਧ ਹੰੁਦੀ ਹੈ 

ਵਿਿੇਂ ਉੱਪਰ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਥਤੀਆ ਂਵਿੱਿ, ਰੋਗੀ ਨੰੂ ਵਬਪਤਾਪੂਰਨ ਸਵਥਤੀ ਦੇ ਿੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੀਵਖਆ ਲਈ ਵਲਖਤ ਬੇਨਤੀ 
ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਟਸਟਰੋਵਫਕ ਿੈਵਰਟੀ ਅਤ ੇਛੋਟ ਵਦੱਤੀ ਿਾਣ ਿਾਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਦਾ ਫੈ਼ਸਲਾ OHMC ਅਤ ੇOMC ਦੇ ਆਰਵਥਕ ਿਸੀਵਲਆ ਂ

ਦੀ ਖਰੀਦ/ਖ਼ਰਿ ਦੀ ਅਥਾੱਵਰਟੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਨਾਲ ਸਬੰਵਧਤ ਹੋਰਾਂ ਮੌਿੂਦਾ ਪਾਲਸੀਆ ਂਦੇ ਮਤੁਾਬਕ OHMC ਅਤੇ OMC ਦੀ ਪਰਾਈਵਸੰਗ ਕਮੇਟੀ (Pricing 

Committee) ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਹੋਿੇਗੀ। 

C. ਿੈਵਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਵਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ OHMC ਅਤੇ OMC ਦਾ ਪਰਬੰਧ OHMC ਅਤ ੇOMC ਿੱਲੋਂ ਸੇਿਾ ਵਦੱਤ ੇਿਾਣ ਿਾਲੇ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਉਹ ਰੋਗੀ, ਿੋ ਿਾਵਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਨਿਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੇਿਲ ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਾਂ ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵਸੱਧੇ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਤੀਿ ੇ

ਿਿੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆ ਂਿਾਣ ਿਾਲੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਿੈਵਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਵਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਸੇਿਾਿਾਂ ਨੰੂ OHMC ਅਤੇ 
OMC ਦੇ ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਵਕਤਸਕ ਿੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਵਕਤਸਾ ਸੰਬੰਧੀ ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਹੋਣ ਲਈ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

D. ਿਾਵਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟਟੇ ਰੈਿੀਡੈਂਸੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀਆ ਂਛਟੋਾਂ ਵਿੱਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ, ਪਨਾਹ ਦੀ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਪਰਾਪਤ ਅਤ ੇਪਨਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 

ਵਿਹਨਾਂ ਕੋਲ INS ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।      

            
           

E. ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਪਾਤਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਿੈਧ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਿੋ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋ ਅਗਲੇ 180 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਾਪਤ 

ਕੀਤੀਆ ਂਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਪਾਤਿਤਾ ਰਨਿਧਾਿਨ ਲਈ ਪਰਰਕਰਿਆ 

A. ਅਰੰਵਭਕ ਵਨਰਧਾਰਨ: 

1. OHMC ਅਤੇ OMC ਿੈਵਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਵਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਤਰਤਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। 
ਿੈਵਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਵਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬਨੇਤੀਆਂ ਵਿਵਕਤਸਕਾਂ, ਸਮਦੁਾਇਕ/ਧਾਰਵਮਕ ਸਮੂਹਾਂ, ਸਮਾਿ ਸੇਿਾਿਾਂ, ਆਰਵਥਕ ਸੇਿਾਿਾਂ 
ਸਟਾਫ, ਰੋਗੀ ਦੇ ਪਵਰਿਾਰ ਅਤੇ ਰੋਗੀ ਵਿਹੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆ ਂਿਾਣਗੀਆ।ਂ 

2. ਰੋਗੀ ਰਵਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਾਂ ਰੋਗੀ ਨੰੂ ਿਵੈਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਵਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮਿੌੂਦਗੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸੂਵਿਤ ਕੀਤੇ ਿਾਣ 

ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ, OHMC ਅਤ ੇOMC ਿੈਵਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਵਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੌਵਖਕ ਿਾਂ ਵਲਖਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਾਤਰਤਾ ਦਾ 
ਇੱਕ ਅਰੰਵਭਕ ਫੈ਼ਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। 



 

 

3. ਵਿਿਾਰ ਅਧੀਨ ਆਖਰੀ ਪਾਤਰਤਾ ਵਨਰਧਾਰਨ, OHMC ਅਤ ੇOMC ਉਗਰਾਹੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਿਾਂ ਿਮਹਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, 

ਬਸ਼ਰਤ ੇਵਕ ਵਜੰ਼ਮੇਿਾਰ ਪਾਰਟੀ ਵਬਨਾਂ ਮੁਆਿਜ਼ਾ ਦੇਖਭਾਲ ਸਵਥਤੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਨਰਧਾਰਨ ਤੱਕ ਪਹੰੁਿਣ ਲਈ OHMC ਅਤ ੇOMC ਨਾਲ ਸਵਹਯੋਗ 

ਕਰੇ। 

4. ਿੇਕਰ OHMC ਅਤੇ OMC ਵਕਸੇ ਅਵਿਹੇ ਕਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਿਾਣੂ ਹੰੁਦ ੇਹਨ, ਿੋ ਰੋਗੀ ਨੰੂ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਵੈਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਵਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 

ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਭਾਿਨਾ ਬਾਰੇ ਰੋਗੀ ਨੰੂ ਦੱਵਸਆ ਿਾਏਗਾ ਅਤ ੇਇੱਕ ਅਰੰਵਭਕ ਫੈ਼ਸਲਾ ਵਲਆ ਿਾਏਗਾ ਵਕ ਉਸ ਖਾਤ ੇਨਾਲ ਿੈਵਰਟੀ 
ਕੇਅਰ/ਆਰਵਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਏ। 

5. ਕਿਰੇਿ ਦਾ ਵਨਰਧਾਰਨ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਵਥਕ ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਿਾਏਗਾ। 

B. ਆਖ਼ਰੀ ਵਨਰਧਾਰਨ: 

1. ਜ਼ਾਹਰ ਛੋਟਾਂ। ਿੇਕਰ ਵਜੰ਼ਮੇਿਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਰਮਿਾਰੀ ਲਈ ਵਕਸ ੇਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਹਸਪਤਾਲ ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਬਨੈਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਾਤਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਵਿੱਿ ਹੈ, ਤਾਂ OHMC ਅਤੇ OMC 

ਕੇਿਲ ਇਸ ਅਰੰਵਭਕ ਫੈ਼ਸਲੇ ਤੇ ਿਵੈਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਵਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਉਹਨਾਂ ਸੁਰਗਿਾਸੀ ਰੋਗੀਆ ਂਤੇ ਿੀ 
ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਥ ੇOHMC ਅਤ ੇOMC ਪਤੀ ਿਾਂ ਪਤਨੀ, ਿਾਇਦਾਦ ਿਾਂ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆ ਂਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।  ਇਹਨਾਂ ਸਵਥਤੀਆ ਂਵਿੱਿ, 

OHMC ਅਤੇ OMC, WAC 246-453-030 (3) ਦੇ ਮਤੁਾਬਕ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ  ਿਾਂ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 

2. ਿੈਵਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਵਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਫਾਰਮ, ਵਨਰਦੇਸ਼ ਅਤ ੇਵਲਖਤ ਅਰਜ਼ੀਆ ਂਰੋਗੀਆਂ ਨੰੂ ਉਦੋਂ ਵਦੱਤੀਆ ਂਿਾਣਗੀਆ,ਂ ਿਦੋਂ ਿੈਵਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਵਥਕ 

ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਲੋੜ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵਮਲਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਿਦੋਂ ਆਰਵਥਕ ਿਾਂਿ ਸੰਭਾਿੀ ਲੋੜ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵਦੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆ ਂਅਰਜ਼ੀਆ,ਂ 

ਭਾਿੇਂ ਰੋਗੀ ਿੱਲੋਂ ਿਾਂ OHMC ਅਤ ੇOMC ਿੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤੀ ਹੋਿੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਸੂਵਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਆਮਦਨ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ 

ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਿਾਹੀਦੇ ਹਨ।  

a. ਿੈਵਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਵਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆ ਂਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤ ੇਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਿੋਂ ਵਕਸੇ ਿੀ ਇੱਕ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੋਿੇਗੀ। 

1. W-2 ਵਿਦਹੋਲਵਡੰਗ ਸਟਟੇਮੈਂਟਾਂ;  
2. 3 ਵਬਲਕੁਲ ਹਾਲੀਆ ਪੇ ਸਟਬ;  

3. ਵਬਲਕੁਲ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ਾਈਲ ਕੀਤ ੇਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਰਟਰਨ:  

4. Medicaid ਅਤ/ੇਿਾਂ ਸਟੇਟ-ਿੱਲੋਂ ਫੰਡ ਕੀਤੀ ਵਿਵਕਤਸਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਤਰਤਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਿਾਂ ਨਾਮਨਜ਼ਰੂੀ ਦੇਣ ਿਾਲੇ 

ਫਾਰਮ;  

5. ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮਆੁਿਜ਼ ੇਦੀ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਿਾਂ ਨਾਮਨਜ਼ਰੂੀ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਫਾਰਮ;  

6. ਮਾਲਕਾਂ ਿਾਂ ਕਵਲਆਣ ਏਿੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵਲਖਤ ਵਬਆਨ; ਿਾਂ  
7. ਉਹਨਾਂ ਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸਵਹਯੋਗ ਦੇ ਪੱਤਰ, ਿੋ ਵਬਨੈਕਾਰ ਨੰੂ ਵਨਰਬਾਹ ਖ਼ਰਿ ੇਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  

b. $15,000 ਤੋਂ ਿੱਧ ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ ਰੋਗੀ ਦੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਕਰੈਵਡਟ ਵਰਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਭਾਿੀ ਪਰੀਿੰਪਵਟਿ (ਅਨੁਮਾਨੀ) ਿੈਵਰਟੀ (Presumptive 

Charity) ਲਈ ਸਮੀਵਖਆ ਕੀਤੀ ਿਾਏਗੀ।   

3. ਅਰੰਵਭਕ ਬਨੇਤੀ ਵਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਰੋਗੀ ਅਤੇ OHMC ਅਤੇ OMC ਫੰਵਡੰਗ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਸਰਤੋਾਂ ਨੰੂ ਿਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, Medical Assistance 

Administration ਅਤੇ Medicare ਸਮੇਤ। OHMC ਅਤੇ OMC ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵਕ ਤੰਗੀ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਦੇ ਵਨਰਧਾਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 
ਦੇ ਵਰਹਾ ਰੋਗੀ ਬੈਂਕ ਿਾਂ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ ਸਰੋਤ ਫੰਵਡੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ। 



 

 

4. ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਢੁੱ ਕਿੀਂ ਵਮਆਦ ਵਿਸ ਲਈ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਿਾਏਗੀ, ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਵਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਵਹਲਾਂ ਦੀ ਹੋਿੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਵਕ, 

ਿੇਕਰ ਅਵਿਹੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਬਨੈਕਾਰ ਦੀ ਮੌਿਦੂਾ ਆਰਵਥਕ ਸਵਥਤੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਰੋਗੀ ਦੀ ਆਰਵਥਕ ਸਵਥਤੀ ਬਦਲਣ ਦੇ 

ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਵਮਆਦ ਲਈ ਹੀ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਿਾਏਗੀ। 

5. ਿੇਕਰ ਵਜੰ਼ਮੇਿਾਰ ਪਾਰਟੀ ਉੱਪਰ ਿਰਣਨ ਕੀਤ ੇਕੋਈ ਿੀ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ OHMC ਅਤ ੇ OMC ਇੱਕ ਗਰੀਬ 

ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਤਰਤਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜੰ਼ਮੇਿਾਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਵਲਖਤ ਅਤ ੇਹਸਤਾਖਰ 

ਕੀਤੇ ਵਬਆਨਾਂ ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। (WAC 246-453-030 (4)). 

C. OHMC ਅਤੇ OMC ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਪੂਰਿ-ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਕਸ ੇਿੀ ਸਮੇਂ ਰੋਗੀ ਨੰੂ ਿੈਵਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਵਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ 
ਇਿਾਾ਼ਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ ਵਕ ਇੱਕ ਵਿਸਵਤਰਤ ਵਮਆਦ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਰੋਗੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬੀਮਾਰੀ ਿਾਂ ਆਰਵਥਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਿਵੈਰਟੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ 

ਨਤੀਿ ੇਿਿੋਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਆਰਵਥਕ ਸਵਥਤੀ ਵਿੱਿ ਤਬਦੀਲੀ ਅਸਥਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ OHMC ਅਤ ੇOMC ਿੈਵਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਵਥਕ 

ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਦੀ ਬਿਾਏ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਿੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।   

D. ਬਾਹਰਲੇ ਪਰਦਾਤਾ 

 Overlake Imaging ਸਵਹਯੋਗੀ, Puget Sound ਦੇ ਵਿਵਕਤਸਕ ਅਤ ੇGroup Health ਦੇ ਵਿਵਕਤਸਕ Overlake Hospital ਦੇ ਵਬਨਾਂ ਮਆੁਿਜ਼ਾ 
ਵਦੱਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਫੈ਼ਸਵਲਆਂ ਨੰੂ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਰੋਗੀ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀਆਂ ਰਕਮ ਤੇ ਲਾਗੂ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਦੇ ਮਤੁਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸਾਂ ਨੰੂ ਸਮਾਯੋਵਿਤ 

ਕਰਨਗੇ। ਹੋਰ ਗੈਰ-ਵਨਯੁਕਤ ਵਿਵਕਤਸਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਦਾਤਾ, ਿੋ OHMC ਵਿਖੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆ ਂਿਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨਾਲ ਿੁੜ ੇਹਨ, ਿਵੈਰਟੀ ਫੈ਼ਸਵਲਆਂ ਨੰੂ 

ਸਿੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਅਵਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। E. ਆਖਰੀ ਵਨਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ। 

1. ਹਰੇਕ ਿੈਵਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਵਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਬਨੈਕਾਰ, ਵਿਸਨੰੂ ਅਰੰਵਭਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿਵੈਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਵਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਤਰ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ 
ਵਗਆ ਹੈ, ਨੰੂ ਵਬਨਾਂ ਮਆੁਿਜ਼ਾ ਵਦੱਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਵਥਤੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਨਰਧਾਰਨ ਪਰਾਪਤ ਕਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਆਪਣੀ ਿਵੈਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਵਥਕ 

ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ ਲਈ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਇ, ਘੱਟ-ੋਘੱਟ (30) ਕੈਲੰਡਰ ਵਦਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਿਾਣਗੇ ਿਾਂ ਵਿੰਨਾ 
ਸਮਾਂ ਢੁਕਿੇਂ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਵਨਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

2. OHMC ਅਤੇ OMC ਸਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤ ੇਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਿੌਦਾਂ (14) ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਵਨਰਧਾਰਨ ਬਾਰੇ 

ਵਬਨੈਕਾਰ ਨੰੂ ਸੂਵਿਤ ਕਰਨਗੇ।  
 

3. ਰੋਗੀ/ਜ਼ਾਮਨ ਿੈਵਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਵਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਤਰਤਾ ਦੇ ਵਨਰਧਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੂਿਨਾ ਦੀ ਪਰਾਪਤ ਦੇ ਤੀਹ (30) ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਰੈਿੇਵਨਊ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੰੂ ਆਮਦਨ ਿਾਂ ਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਵਖਆ ਦੀ ਿਾਧੂ ਪੜਤਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
a. ਅਪੀਲ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਿ ਆਮਦਨ ਲਈ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਸਮਾਯੋਿਨ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।   
b. ਅਪੀਲ ਦੇ ਦੂਿੇ ਪੱਧਰ ਤੇ OHMC ਪਰਾਈਵਸੰਗ ਕਵਮਟੀ ਦੀ ਸੂਝਬੂਝ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਏਗਾ।  
c. ਿੈਵਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਵਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਵਥਤੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਨਰਧਾਰਨ ਤੇ ਪਹੰੁਿ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ WAC 246-453-020 (10) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਖ਼ਰਾਬ 

ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਿੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੈਿੇਵਨਊ ਤੋਂ ਿੈਵਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਵਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗਾ।   
d. ਸਾਰੀ ਉਗਰਾਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਪੀਲ ਵਨਰਧਾਰਨ ਦੇ ਵਿਿਾਰਅਧੀਨ ਨਤੀਿ ੇਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਿਾਏਗੀ। 

F. ਿੇਕਰ ਰੋਗੀ ਨੇ ਵਿਵਕਤਸਾ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਿਾਂ ਪੂਰੇ ਵਬਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਿ ਪਤਾ ਿੱਲਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 
ਿੈਵਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਵਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਤਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਉਸ ਵਨਰਧਾਰਨ ਦੇ 30 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਕਸ ੇਿੀ ਉਸ ਰਕਮ ਤੋਂ ਿੱਧ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ 
ਿਾਏਗੀ, ਿੋ ਉਸਨੰੂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

G. ਨਾਮਨਜ਼ਰੂੀ ਦਾ ਢੁਕਿਾਂ ਨੋਵਟਸ: 

1. ਿਦੋਂ ਵਕਸ ੇਰੋਗੀ ਦੀ ਿੈਵਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਵਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਮਨਜ਼ਰੂ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੋਗੀ ਨਾਮਨਜ਼ਰੂੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਲਖਤ ਨੋਵਟਸ 

ਪਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਵਿਸ ਵਿੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  



 

 

a. ਨਾਮਨਜ਼ਰੂੀ ਦਾ(ਦੇ) ਕਾਰਨ ਅਤ ੇOHMC ਅਤੇ OMC’ ਦੇ ਫੈ਼ਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨਯਮ;  

b. ਫੈ਼ਸਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ; ਅਤ ੇ 

c. ਅਪੀਲ ਿਾਂ ਪੁਨਰ ਵਿਿਾਰ ਲਈ ਵਨਰਦੇਸ਼।  

2. ਿਦੋਂ ਵਬਨੈਕਾਰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਿਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪਾਤਰਤਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ OHMC ਅਤੇ OMC ਲਈ ਉਪਲਬਧ 

ਿਾਣਕਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ, ਤਾਂ ਨਾਮਨਿੂਰੀ ਨੋਵਟਸ ਵਿੱਿ ਇਹ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ: 

a. ਉਸ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਿਰਣਨ, ਿੋ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਸਮੇਤ, ਿਦੋਂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਸੀ;  
b. ਇੱਕ ਵਬਆਨ ਵਕ ਿੈਵਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਵਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਤਰਤਾ OHMC ਅਤੇ OMC ਨੰੂ ਉਪਲਬਧ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 

ਵਨਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ; ਅਤੇ  
c. ਇਹ ਵਕ ਪਾਤਰਤਾ ਤਦ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਿਾਏਗੀ ਿੇਕਰ ਨਾਮਨਜ਼ਰੂੀ ਨੋਵਟਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਤੀਹ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਬਨੈਕਾਰ ਪਵਹਲਾਂ ਮੰਗੀ 

ਗਈ ਸਾਰੀ ਖ਼ਾਸ ਿਾਣਕਾਰੀ ਮਹੱੁਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਉਸਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।  

3. ਪਰਾਈਵਸੰਗ ਕਵਮਟੀ ਸਾਰੀਆ ਂਦੂਿੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆ ਂਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰੇਗੀ। ਿੇਕਰ ਇਹ ਸਮੀਵਖਆ ਵਪਛਲੀ ਿਵੈਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਵਥਕ ਸਹਾਇਤਾ 
ਲਈ ਨਾਮਨਜ਼ਰੂੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਕਨੰੂਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਗੀ/ਜ਼ਾਮਨ ਅਤੇ ਵਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆੱਫ ਹੈਲਥ ਨੰੂ ਵਲਖਤ ਸੂਿਨਾ ਭੇਿੀ ਿਾਏਗੀ। 

 

ਮਨਜ਼ੂਿੀ ਪਰਰਕਰਿਆ 

ਿਦੋਂ ਪਾਤਰਤਾ ਅਤੇ ਰਕਮ ਦਾ ਵਨਰਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤ ੇਉਸਦ ੇਨਾਲ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰਮਿਾਰ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆ ਂਿੱਲੋਂ 
ਕੀਤੀ ਿਾਏਗੀ ਵਿਿੇਂ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ: 

 ਰੋਗੀ ਆਰਵਥਕ ਸੇਿਾ ਸੁਪਰਿਾਈਿਰ                            $1,000 ਤੱਕ  

 ਰੋਗੀ ਆਰਵਥਕ ਸੇਿਾ ਪਰਬੰਧਕ                                    $ 10,000 ਤੱਕ  

 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੈਿੇਵਨਊ ਸਾਈਕਲ                             $100,000 ਤੱਕ  

 ਿਾਈਸ ਪਰੈਿੀਡੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂ ਸ                                       $100,000 ਤੋਂ ਿੱਧ 

 

ਦਸਤਾਵੇਜ ਅਤੇ ਰਿਕਾਿਡ 

A. ਗੁਪਤਤਾ: ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਵਧਤ ਸਾਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਿਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆ ਂਕਾਪੀਆਂ, ਿੋ  ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹਨ, ਅਰਜ਼ੀ 
ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆ ਂਿਾਣਗੀਆ।ਂ 

B. ਿੈਵਰਟੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਵਧਤ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਰੋਕ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਖੇ ਿਾਣਗੇ। 


