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ఉదదేశ్యెం 

చెల్లించే సామర్థాయ ానికి సింబింధిం లేకుిండా వ ైద్య సింరక్షణ సేవలు వ ైద్యపరింగా అవసరమ ైన వయకుు లింద్ర్థికీ కూడా అటువింటి సేవలు 
అింద ించేింద్ుకు ఓవర టేక్ హాసపిటల్ మ డికల్ స ింటర (OHMC) మరి్థయు ఓవర టేక్ మ డికల్ కిలనిక్ (OMC)లు కృతనిశ్చయింగా 
ఉన్ాాయి. కారయకరమాల యొకక సమగ్రతను సింరకి్ించుకోవడిం కొరకు మరి్థయు ఈ వాగాా న్ానిా పూరి్థు చేయడిం కొరకు, వాషపింగ్టన్ 
అడిినిసేట టేివ్ కోడ్, ఛాపటర 246-453 యొకక ఆవశ్యకతలకు అనుగ్ుణింగా ఛారి్థటీ సింరక్షణ/ఆరి్థయక సాయిం కొరకు ద గ్ువ 
పరమాణాలను రూప ింద ించింద . 

పబో్లక్్కు్సమాచారెం్అెందిెంచడెం 

OHMC మరి్థయు OMC యొకక ఛారి్థటీ సింరక్షణ/ఆరి్థయక సాయిం పాలసీద గ్ువ అింశాల దాార్థా పరజలకు బహిరింగ్పరచబడుత ింద . 

A. OHMC మరి్థయు OMC ఛారి్థటీ సింరక్షణ/ఆరి్థయక సాయానిా అింద సుు ింద్ని ర్థోగ్ులకు సలహా ఇచేచ న్ోటీస ని అడిిట్ చేసుకున్ ే
పరదేశాలు, ఎమర్థజెన్సీ డిపారట మ ింట్ మరి్థయు OMC అర్థజెింట్ కేర స ింటర లతో సహా హాసపిటల్ మరి్థయు కిలనిక్ లలల ని కీలక పరదేశాలలల  
పరద్రి్థశించబడుత ింద .  అదేవిధింగా పాలసీ యొకక కాపీ Overlakehospital.org యొకక వ బ్ స ైట్ లల స ైతిం లభ్యిం అవుత ింద . 

B.  సర్థవాస అింద ించే సమయింలల ఫ లల యర రూపింలల ర్థోగ్ులకు పాలసీని తెల్యజేసతు  OHMC మరి్థయు OMCలు ఏకకాలింలల ఒక 
ర్థాతపూరాక న్ోటీస ని ర్థోగ్ులకు అింద్ుబాటులల ఉించుతాయి. ర్థాతపూరాక సమాచార్థానిా ఈ సమయింలల మౌఖికింగా కూడా 
వివర్థిసాు రు. ఒకవేళ ఏదెైన్ా కారణానికి, ఉదాహరణకు అతయవసర పరి్థసపయతిలల, టీరట్ మ ింట్ అింద్ుకోవడానికి ముింద్ు 
అతడికి/ఆమ కు ఛారి్థటీ సింరక్షణ/ఆరి్థయక సాయిం ఉనాద్న్ే విషయానిా తెల్యజేయనటల యితే, దాని తరువాత సాధయమ ైనింత 
తారగా అతడు/ఆమ కు సమాచారిం అింద ించాల్. 

C.  ర్థాతపూరాక సమాచారిం మరి్థయు మౌఖిక వివరణ ర్థజిండత కూడా OHMC మరి్థయు OMC యొకక ప ైమైర్థవ సర్థవాస పరా ింతింలల 
1000కింటే ఎకుకవమింద  మాటాల డే ఏదెైన్ా భాషలల లభ్యిం అవుత ింద , మరి్థయు ర్థాతపూరాక సమాచారిం మరి్థయు/లేదా 
వివరణ అరయిం చేసుకోని ఇింగిలష్ మాటాల డలేని మరి్థయు ఇింగిలష్ పరి్థమితింగా మాటాల డే ర్థోగ్ుల కొరకు ద్ుబాషీ సేవలు కూడా 
ఏర్థాిటు చేయబడతాయి. 

D. ఛారి్థటీ సింరక్షణ/ఆరి్థయక సాయానికి సింబింధ ించన పరశ్ాలకు సమరయవింతింగా సమాధానిం ఇవాడానికి లేదా సకాలింలల అటువింట ి
విచారణలను సింబింధ త డిపారట మ ింట్ కు మళ్లించడానికి OHMC మరి్థయు OMC తన ఫ్రింట్ ల ైన్ సపబబింద కి శిక్షణ ఇసుు ింద . 

E.  OHMC మరి్థయు OMC యొకక ఛారి్థటీ సింరక్షణ/ఆరి్థయక సాయిం పాలసీకి గ్ురి్థించన ర్థాతపూరాక సమాచారిం గ్ురి్థించ 
మ యిల్, ఎలకాటా నిక్, టెల్ఫో న్ లేదా వయకిుగ్తిం అభ్యరి్థయించే ఏ వయకిుకజైన్ా అింద్ుబాటులల ఉించబడతాయి. 



 
అరహత్పిమాణాలు 

ఛారి్థటీ సింరక్షణ/ఆరి్థయక సాయిం అన్ేద  గ్రర పు లేదా వయకిుగ్త వ ైద్య పథకాలు, వరకరీ కింప న్ేీషన్, మ డికేర, మ డిఎయిడ్ లేదా వ ైద్య 
సహాయ కారయకరమాలు, ఇతర ర్థాషట ిేం, ఫ డరల్ లేదా మిలటర్థవ కారయకరమాలు, లేదా ఇతర వ ైద్య సేవల యొకక ఖరుచల కొరకు 
చెల్లింపులు జరపడానికి చటటపరింగా బాధయత కల్గిన ఎవర్థజైన్ా వయకిు లేదా అసపుతాింతో సహా, ర్థోగికి లభించే అనిా ఇతర ఆరి్థయక వనరులకు 
స కిండర్థవగా ఉింటుింద . జాతి, జాతీయత, లేదా ఇమిగేరషన్ సపయతితో సింబింధిం లేకుిండా వ ైద్యపరింగా పేద్ ర్థోగ్ులకు ఛారి్థటీ 
సింరక్షణ/ఆరి్థయక సహాయిం అింద ించబడుత ింద . 

తగిన పరా థమిక చెల్లింపులు వనరులు లభ్యిం కాకపో వడిం లేదా ఇతర వనరుల నుించ చెల్లింపులు జరి్థపపన తరువాత బకాయిల కొరకు 
వనరులు లభ్యిం కానపపుిడు, ద గ్ువ పరమాణాలకు అనుగ్ుణింగా OHMC మరి్థయు OMC యొకక పాలసీ ఆధారింగా ఛారి్థటీ 
సింరక్షణ/ఆరి్థయక సాయానిా ర్థోగ్ులు పరి్థగ్ణనలలకి తీసుకోవచుచ. 

A. WAC 246-453-040 మరి్థయు WAC 246-453-050, మరి్థయు IRS 501R యొకక ఆవశ్యకతలను చేరుకోవడిం కొరకు,  
OHMC AND OMC ద గ్ువ మోడల్  ని సీాకరి్థించింద : 

1. పరసుు త ఫ డరల్ దారి్థద్రా రే్థఖకు 200% ద గ్ువన తమ సతయ ల ఆదాయిం కల్గి ఉనా ర్థోగ్ుల కొరకు OHMC మరి్థయు OMC 
యొకక ఛార్థవెల పూరి్థు మొతుిం కూడా ఛారి్థటీ సింరక్షణ/ఆరి్థయక సింరక్షణ కిింద్ అింద ించబడుత ింద .  

2. పరసుు త ప డరల్ దారి్థద్రా  సాయ యికి ద గ్ువన 201% నుించ 400% ఆదాయిం ఉనా ర్థోగ్ులకు ఎింత మొతాు నిా రద్ుు  
చేయాలన్ే విషయానిా తెలుసుకోవడిం కొరకు ద గ్ువ స లల డిింగ్ ఫీజు ష డతయల్ ఉపయోగిించబడుత ింద . జననిం, వివాహనిం 
లేదా ద్తుత వింటి కారణాల వలల  కల్సప జీవిించే ఇద్ురు లేదా అింతకింటే ఎకుకవ మింద  వయకుు ల సమరహానిా ఒక కుటుింబిం 
వలే నిరాచించబడుత ింద   అటువింట ిసింబింధ త వయకుు లింద్ర్థిన్స కూడా ఒకే కుటుింబసభ్ుయలుగా పరి్థగ్ణచించబడుత ింద .  

3. అనిా డిస్కింట్ లు, మినహాయిింపుల మరి్థయు ర్థవ ఎింబరీ మ ింట్ లు అప లల  చేసపన తరువాత (బీమా నుించ లభించే దానితో 
సహా)ఒక వయకిు వయకిుగ్తింగా బాధయత వహిించే మొతుిం అన్ేద  మరి్థయు ఆసుపతిర  ఫ సపల్టీ యొకక ఆరి్థయక సాయిం పాలసీ 
అన్ేద  అటువింటి సింరక్షణకు కొరకు బీమా సద్ుపాయిం కల్గిన వయకుు లుకు సాధారణింగా చేయబడే బిలుల  మొతాు ల కింటే 
ఎకుకవ ఉిండర్థాద్ు(“AGB”).  సర్థవాస కజలయిింల కొరకు మ డికేర ఫీజు మరి్థయు AGB నిర్థాా రి్థించడిం కొరకు ఆసుపతిరకి 
కజలయిింలు చెల్లించే పరయివే బీమా సింసయల సమిిళ్తింగా OHMC మరి్థయు OMCలు 12 న్ లల లుక్ బాయక్ విధాన్ానిా 
ఎించుకుింద .   

4. సీాయ చెల్లింపు ఫాలలప్ పాలసీకి అనుగ్ుణింగా, నిర్థాా రి్థత కాలానికి న్ లవార్థవ చెల్లించడిం కొరకు ఏదెైన్ా స లల డిింగ్ ఫీజు ష డతయల్ 
చేయబడడ  తరువాత కూడా బాధయత వహిించే పక్షిం యొకక ఆరి్థయక బాధయత కొనసాగ్ుత ింద . చెల్లింపు మిస కావడిం లేదా 
కొింత కాలిం పాటు ఖాతా నిషపరియాతికింగా ఉిండటిం మరి్థయు ర్థోగితో సింతృపపు కరమ ైన కాింటాక్ట లేనపుిడు తపి బాధయత 
వహిించే పక్షిం యొకక ఖాతా కల క్షన్ ఏజజన్సీతో పించుకోబడద్ు.  

 గ్మనిక:    వయకుు లకు చెల్లించబడే పరతిఫ్లిం మరి్థయు వేతన్ాలు, సింకే్మ చెల్లింపులు, సామాజిక భ్ద్రతా చెల్లింపులు, స ్రైక్ చెల్లింపులు, 
నిరుదయ యగ్ లేదా వ ైకలయ బెనిఫపట్ లు, చెైల్డ  సపో రట, భ్రణిం మరి్థయు బిజిన్ స మరి్థయు ఇన్ ాసట  మ ింట్ కారయకరమాల నుించ సతయ ల 
ఆదాయాలు నుించ పనుా మినహాయిించడానికి ముింద్ు ప ింద న మొతుిం నగ్ద్ును ఆదాయింగా పేర్థకకనబడుత ింద .[ ఛారి్థట ీ
కారయకరమాలప ై ఆదాయానిా వినియోగిించబడుత న్ాా?  లేనటల యితే, ఇద  కూడా వయకుు ల కిింద్కు వసుు ింద ?]  

ఛారిటీ/ఆరిిక్సాయెం్శాతెం్డిస్కెంట్ 



 
  

 

 

ర్థోగి లయబిల్టీ మొతుిం 

డిస్కింట్ ఇవాబడడ శాతిం (%) 

 

FPL యొకక 
%  

 

$ 0-$ 2,500 

 

 

$ 2,501-$ 
5,000 

 

$ 5,001-$ 
10,000 

 

$ 10,001-$ 
25,000 

 

$ 25,001-$ 
50,000 

 

$50,001 
మర్థియు ఆప ైన 

 

0-200% 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

201-300% 

 

85% 

 

 

 

90% 

 

95% 

 

96% 

 

97% 

 

న్ోట్ A 

 

301-400% 

 

65% 70% 

 

75% 

 

80% 

 

85% 

 

న్ోట్ B 

 

  

న్ోట్ A:  మొద్టి $100,000 ఛార్థవెల కొరకు 98% ఛారి్థటీ/ఫ ైన్ానిియల్ అసపస టన్ీ లభ్యిం అవుత ింద .  $100,000 మిించన అనిా 
మొతాు లకు 100% చారి్థటీ అప లల  అవుత ింద . 

న్ోట్ B:   మొద్టి $100,000 ఛార్థవెల కొరకు 90% ఛారి్థటీ/ఫ ైన్ానిియల్ అసపస టన్ీ లభ్యిం అవుత ింద .  $100,000 మిించన అనిా 
మొతాు లకు 100% చారి్థటీ అప లల  అవుత ింద . 

B. OHMC మరి్థయు OMCలు విపతకర ఛారి్థటీని కూడా అింద ించవచుచ, ఫ డరల్ దారి్థద్రా రే్థఖకు కింటే ద గ్ువన 200% కింటే 
ఎకుకవగా ఉనా కుటుింబాలకు చెింద న ర్థోగ్ులకు, తీవరమ ైన ఆరి్థయక పరి్థసపయత లు లేదా ప ైన పేర్థకకనావిధింగా ఛారి్థటీ 
సింరక్షణ/ఆరి్థయక సాయిం యొకక డిస్కింట్ ని మిించ వయకిుగ్త నషటిం ఉనాటల యితే, అటువింటి ర్థోగ్ుల కొరకు  OHMC మరి్థయు 
OMC ఛారి్థటీ సింరక్షణ/ఆరి్థయక సాయిం మొతాు లను రద్ుు  చేయవచుచ. ఇటువింటి కేసులలల , ర్థోగ్ులు విపతకర పరి్థసపయతి యొకక 
పూరి్థు వివర్థాలతోపాటుగా తద్ుపరి్థ రి్థవూయ చేయడిం కొరకు  ర్థోగ్ులు ఒక ర్థాతపూరాక అభ్యరయనను సబిిట్ చయేాల్. విపతకర 
ఛారి్థటీ మరి్థయు రద్ుు  చేయబడే మొతాు నికి సింబింధ ించన నిరణయిం, OHMC మరి్థయు OMC యొకక ఆరి్థయక వనరులను 



 
కొనుగోలు చేయడిం/ఖరుచ ప టటడిం కొరకు అధ కారుల యొకక ఆమోదానికి సింబింధ ించ అమలలల  ఉనా ఇతర పాలసీలకు 
అనుగ్ుణింగా OHMC మరి్థయు OMC యొకక ప ైసైపింగ్ కమిటీకి ద్ఖలు పడి ఉింటుింద . 

C. OHMC  మరి్థయు OMC యొకక ఛారి్థటీ సింరక్షణ/ఆరి్థయక సాయిం యొకక నిబింధనలు అన్ేవి OHMC మరి్థయు OMC దాార్థా 
సేవలింద ించే కమరయనిటీ పరయోజనిం చేకూరచడానికి ఉన్ాాయి, అయినపిటికీ ఎమర్థజెన్సీ డిపారట మ ింట్ దాార్థా మాతరమే అింద ించ ే
సేవలకు లేదా ఎమర్థజెన్సీ డిపారట మ ింట్ నుించ న్ేరుగా చేయబడడ  అడిిషన్ ఫ్ల్తింగా అయిన సింద్ర్థాాలలల  మాతరమ ేవాషపింగ్టన్ సేటష్ 
యొకక నివాసపత లు కానివారు ఛారి్థటీ సింరక్షణ/ఆరి్థయక సాయానిా ప ింద్డానికి అరుు లు. అద్నింగా, సేవలు అతయవసరిం అని 
OHMC మరి్థయు OMC ఎమర్థజెన్సీ డిపారట మ ింట్ ఫపజిషపయన్ దాార్థా విధ గా నిర్థాా రి్థించబడాల్. 

D. వాషపింగ్టన్ ర్థాషట  ే నివాసానికి మినహాయిింపులలల , శ్రణారుయ లు,ఆశ్రయిం కోర్థిన వారు, మరి్థయు ఆశ్రయిం కోరుతూ మరి్థయు ins 
డాకుయమ ింటేషన్ కల్గినవారు కూడా చేరచబడతారు. 

E. పూరి్థు చేయబడడ  అపపల కేషన్ ప ై అరుత అపపల కేషన్ ఆమోద ించబడడ  తేదీ నుించ తద్ుపరి్థ 180 వరకు సేవలు ప ింద్డానికి చెలుల బాటు 
అవుత ింద . 

అరహతన ్తెలుస కునే్పికియి 

A. పరా థమికింగా తెలుసుకోవడిం: 

1. ఛారి్థటీ సింరక్షణ/ఆరి్థయక సాయిం కొరకు అరుతను తెలుసుకోవడిం కొరకు OHMC మరి్థయు OMC అపపల కేషన్ పరా స స ని 
ఉపయోగిసుు ింద .  ఛారి్థటీ సింరక్షణ/ఆరి్థయక సాయిం అింద ించడిం కొరకు ఫపజీషపయన్ లు, కమరయనిటీ/మతపరమ ైన గ్రర పులు, 
సో షల్ సర్థవాస స, ఫ ైన్ానిియల్ సర్థవాస స సపబబింద , ర్థోగి కుటుింబిం మరి్థయు రగో వింటి వనరుల నుించ అభ్యరయనలు 
సీాకరి్థించబడతాయి. 

2. ర్థోగి రి్థజిసేట షేన్ సమయింలల, లేదా ఛారి్థటీ సింరక్షణ/ఆరి్థయక సాయిం యొకక ఉనికి మరి్థయు లభ్యత గ్ురి్థించ సమాచారిం 
అింద ించన తరువాత ఏదెైన్ా సమయింలల, ఛారి్థటీ సింరక్షణ/ఆరి్థయక సాయిం కొరకు మౌఖిక/ర్థాతపూరాక అపపల కేషన్ 
ఆధారింగా OHMC మరి్థయు OMC అరుతప ై ఒక పరా థమిక అభపరా యానికి వసుు ింద . 

3. త ద  అరుత నిర్థాా రి్థించడిం ప ిండిింగ్ లల ఉనాటల యితే, బాధయత వహిించ ే పక్షిం పరి్థహారిం లేని సింరక్షణ సపయతిప ై త ద  
నిరణయానికి ర్థావడానికి  OHMC మరి్థయు OMC యొకక చరయలకు సహకరి్థించనింత వరకు OHMC మరి్థయు OMC 
కల క్షన్ చరయలకు ఉపకరమిించడిం లేదా డిపాజిటల ను అభ్యరి్థయించడిం పరా రింభించద్ు. 

4. ఈ పాలసీ కిింద్ ఛారి్థటీ సింరక్షణ/ఆరి్థయక సాయిం కొరకు ర్థోగి అరుత సాధ ించగ్ల కారకాల గ్ురి్థించ ఒకవేళ  OHMC మరి్థయు 
OMCలకు తెల్సపనటల యిత,ే అద  ఈ సింభావయ ఫ్ల్తింగా గ్ురి్థించ ర్థోగికి సలహా ఇసుు ింద  మరి్థయు అటువింటి ఖాతాలు 
ఛారి్థటీ సింరక్షణ/ఆరి్థయక సాయిం వలే పరి్థగ్ణచించబడతాయి. 

5. సేవలు అింద ించన సమయింలల ఆరి్థయక అవసర్థానిా బటిట  కవరే్థజీ తెలుసుకోబడుత ింద . 

 



 
B. త ద  నిరణయిం: 

1. తొల్ అభపరా యింగా రద్ుు  చేయడిం బాధయత వహిించే వయకిు పేద్ వయకిుగా ఆసుపతిర సపబబింద కి సిషటింగా తెల్సపనటల యిత,ే 
మరి్థయు ద్రఖాసుు దారుడి యొకక ఆదాయింగా సిషటింగా అరుత ప ిందే అవధ లల ఉనాటల యితే, OHMC మరి్థయు OMC 
పూరి్థుగా తన యొకక విచక్షణ మేరకు ఛారి్థటీ సింరక్షణ/ఆరి్థయక సాయానిా అింద ించవచుచ. జీవితభాగ్సాామి, ఎసేటట్ లేదా 
ఇతర ఆసుు లను OHMC మరి్థయు OMC గ్ురి్థుించలేని మరణచించన వయకుు లకు కూడా ఇదే పరమాణాలు వరి్థుసాు యి.  
ఇటువింటి కేసులలల  WAC 246-453-030 (3) పరకారిం OHMC మరి్థయు OMC పూరి్థు వ రి్థఫపకేషన్ లేదా డాకుయమ ింటేషన్ 
అవసరిం లేద్ు. 

2. ఛారి్థటీ సింరక్షణ/ఆరి్థయక సాయిం అవసరమ ైనపుిడు, అవసరిం సతచించబడినపుిడు లేదా సింభావయ అవసరిం గ్ురి్థించ 
ఫ ైన్ానిియల్ సీరినిింగ్ పేర్థకకనబడినపుిడు ఛారి్థటీ సింరక్షణ/ఆరి్థయక సాయిం ఫార్థాలు, ఆదేశాలు, మరి్థయు ర్థాతపూరాక 
అపపల కేషన్ లు ర్థోగ్ులకు అింద ించబడతాయి. ర్థోగి దాార్థా లేదా OHMC మరి్థయు OMC దాార్థా పరా రింభించబడడ  అనిా 
అపపల కేషన్ లు కూడా, ద్రఖాసుు ఫారింలల సతచించబడడ  ఆదాయ మొతాు లను వ రి్థఫ ై చేయడానికి అవసరమ ైన 
డాకుయమ ింటేషన్ ని కల్గి ఉిండాల్.  

a. ఛారి్థటీ సింరక్షణ/ఆరి్థయక సాయిం కొరకు చేయబడే అపపల కేషన్ లలల  పూరి్థు చేయబడడ  ద్రఖాసుు  మరి్థయు ద గ్ువ పేర్థకకనా 
ఏదెైన్ా డాకుయమ ింట్ అవసరిం అవుత ింద . 

1. "W-2" విత హో ల్డింగ్ సేటట్ మ ింట్   
2. 3 అతయింత ఇటీవల పేల  సపల పుిలు   
3. అతయింత ఇటీవల కాయల ిండర సింవతీరింలల ఫ ైల్ చేయబడడ  ఆదాయ పనుా రి్థటరా.  
4. మ డికల్ ఎయిడ్ మరి్థయు/లేదా సేటట్- ఫ్ిండెడ్ సాయిం కొరకు ప ింద్డానికి అరుత ఆమోద్ిం/నిర్థాకరణ    
5. నిరుదయ యగ్ భ్ృతిని ఆమోద ించన లేదా నిర్థాకరి్థించన ఫార్థాలు  
6. యజమానులు లేదా సింరక్షణ ఏజజన్సీల నుించ ర్థాతపూరాక పరకటనలు  లేదా  
7. ద్రఖాసుు దారుడికి జీవిించడానికి అయియయ ఖరుచలు అింద సుు నా కుటుింబ సభ్ుయల నించ సపో రి్థటింగ్ ల టరుల   

b. $15,000 మిించన బకాయిల కొరకు ర్థోగి యొకక హెల్ు  కేర కజరడిట్ రి్థపో రట ఆధారింగా భ్విషయత ు లల ఊహిించద్గ్గ ఛారి్థటీ 
కొరకు సమీకి్ించబడతాయి.   

3. పరా థమిక అభ్యరయన కాలింలల, ర్థోగి మరి్థయు OHMC మరి్థయు OMCలు మ డికిల్ అసపస టన్ీ అడిినిసేట షేన్ మరి్థయు 
మ డికేర తో సహా ఇతర వనరుల దాార్థా ఫ్ిండిింగ్ ని మళ్లించవచుచ. OHMC మరి్థయు OMCకు పేద్వయకిుగా నిర్థాా రి్థించేింద్ుకు 
ద్రఖాసుు  చేసే వయకిు బాయింక్ లేదా ఇతర రుణ వనరుల నుించ ఫ్ిండిింగ్ కొరకు అప లల  చేయాల్ీన అవసరిం లేద్ు. 

4. సాధారణింగా, సబిిట్ చేయబడే డాకుయమ ింట్ లు అపపల కేషన్ తేదీకి మరడు న్ లలు ముింద్ువిగా ఉిండాలని 
అభ్యరి్థయించబడుతోింద . అయిత,ే అటువింటి డాకుయమ ింటేషన్ ద్రఖాసుు దారుడి యొకక పరసుు త ఆరి్థయక సపయతికి కచచతింగా 
పరతిబిింబిించనటల యితే,ర్థోగి యొకక ఆరి్థయక సపయతి మారి్థన తరువాత కాలానికి మాతరమే డాకుయమ ింటేషన్ అభ్యరి్థయించవచుచ.  



 
5. బాధయత వహిించే పక్షిం ప ైన పేర్థకకనా డాకుయమ ింటేషన్ లల దేనిన్ ైన్ా అింద ించలేకపో యినటల యితే, పేద్వయకిుగా వర్థవగకరి్థించడిం 

కొరకు అరుతప ై త ద  నిరణయిం తీసుకోవడిం కొరకు OHMC మరి్థయు OMC బాధయత వహిించే పక్షిం నుించ ప ింద న 
ర్థాతపూరాక మరి్థయు సింతకిం చేయబడడ  సేటట్ మ ింట్ లప ై ఆధారపడుత ింద . (WAC 246-453-030 (4)). 

C. ప డిగిించబడడ  కాలింలల ర్థోగి యొకక చెల్లించే సామరయాిం, అసాసయత కారణింగా తారుమారు కావడిం లేదా ఆరి్థయక ఇబబింద్ుల 
ఫ్ల్తింగా ఛారి్థటీ సేవలు అవసరిం కావొచచన్ే విషయానిా గ్ురి్థుించ పీర అడిినిషన్ సమయిం నుించ ఏ సమయింలల ఛారి్థటీ 
సింరక్షణ/ఆరి్థయక సాయిం కొరకు ర్థోగి ద్రఖాసుు  చేసుకున్ేింద్ుకు OHMC మరి్థయు OMC అనుమతిసుు ింద . ఆరి్థయక సపయతిలల మారుి 
తాతాకల్కమ ైతే, ఛారి్థటీ సింరక్షణ/ ఆరి్థయక సహాయిం కొరకు పరయతిాించడానికి బద్ులు OHMC మరి్థయు OMC చెల్లింపులను 
తాతాకల్కింగా సస ిిండ్ చేయడానికి ఎించుకోవచుచ.    

D. బాహయ పరదాతలు 

 ఓవర లేక్ ఇమేజిింగ్ అసో సపయియట్ లు, ఫ్ింజట్ స్ిండ్ ఫపజీషపయన్ లు మరి్థయు గర్ ిండ్ హెల్ు  ఫపజీషపయన్ లు ఓవర లేక్ హాసపిటల్ 
యొకక పరి్థహారిం లేని సింరక్షణ తీరుిలను ఆమోద సాు యి మరి్థయు తమ ఛార్థవెల మొతాు లకు వరి్థుించే డిస్కింట్ శాతానికి 
అనుగ్ుణింగా ర్థోగి యొకక బకాయిలను సరుు బాటు చేసాు యి. OHMC వద్ు సేవలు అింద ించడింలల నిమగ్ామ ైన ఇతర ఉదయయగ్ులు 
కాని వ ైద్య పరదాతలు ఛారి్థటీ కిింద్ నిర్థాా రి్థించబడడ  వాటిని ఆమోద ించవచుచ, అయితే, ఆ విధింగా ఆమోద ించాల్ీన బాధయత వారి్థకి 
లేద్ు. E. త ద  తీరుి మరి్థయు అపీిల్ కు కాలవయవధ . 

1. ఛారి్థటీ సింరక్షణ/ఆరి్థయక సాయిం కొరకు అరుతను పరా థమికింగా నిర్థాా రి్థించబడడ  పరతి ఛారి్థటీ సింరక్షణ/ఆరి్థయక సాయిం 
ద్రఖాసుు దారుడికి పరి్థహారిం లేని సింరక్షణ సపయతిప ై త ద  నిరణయానికి ర్థావడానికి ముింద్ు అతని లేదా ఆమ  ఛారి్థటీ 
సింరక్షణ/ఆరి్థయక సాయానికి మద్ుత గా అవసరమ ైన డాకుయమ ింటషేన్ ప ింద్డానికి మరి్థయు పరజింట్ చేయడానికి కన్ససిం 
(30) కాయల ిండర ర్థోజులు, లేదా అవసరమ ైనింత కాలిం ఇవాబడుత ింద .  

2. అపపల కేషన్ మరి్థయు డాకుయమ ింటేషన్ మ టీర్థియల్ అింద్ుకునా పదాాలుగ్ు(14) ర్థోజులలల గా OHMC మరి్థయు OMCలు 
తన యొకక త ద  నిరణయానిా ద్రఖాసుు దారుడికి తెల్యజేసుు ింద .  

 
3. న్ోటిఫపకేషన్ అింద్ుకునా ముప ైి (30) ర్థోజులలల  డెైర్థజకటర ఆఫ్ ర్థజవినతయ స ైకిల్ కు అదాయిం లేదా కుటుింబ స ైజుకు 

సింబింధ ించ అద్నపు వ రి్థఫపకేషన్ ని అింద ించడిం దాార్థా ఛారి్థటీ సింరక్షణ/ఆరి్థయక సాయిం కరకు అరుత తెలుసుకున్ేింద్ుకు 
ర్థోగి/పూచీదారుడు అపీిల్ చేయవచుచ.  
a. మొద్టి ల వల్ అపీిల్ లల, ఆదాయానికి హౌసపింగ్ సరుు బాటుల  ఉింటాయి.   
b. స కిండ్ ల వల్ అపీిల్ OHMC ప ైసైపింగ్ కమిటీ యొకక విచక్షణకు అనుగ్ుణింగా హాయిండిల్ చేయబడుత ింద .  
c. ఛారి్థటీ సింరక్షణ/ఆరి్థయక సాయిం యొకక సపయతిప ై  త ద  నిరణయానికి వచేచ సమయింలల, WAC 246-453-020 

(10)కు అనుగ్ుణింగా మొిండి బకాయి వలే పరతేయకింగా ర్థజవినతయ నుించ ఛారి్థటీ సింరక్షణ/ఆరి్థయక సాయమ 
మినహాయిింపుల కొరకు గ్ురి్థుింపును కల్గి ఉిండర్థాద్ు.  

d. అపీిల్ యొకక ఫ్ల్తిం వచేచింత వరకు కూడా కల క్షన్ కారయకరమాలన్సా కూడా నిల్పపవేయబడతాయి. 



 
F. ఒక వేళ ర్థోగి వ ైద్య సేవలకు సింబింధ ించ మొతుిం లేదా కొింత మొతాు నిా చెల్లించ, చెల్లింపులు జరి్థపే సమయానికి ఛారి్థటీ 

సింరక్షణ/ఆరి్థయక సాయానికి అరుత కల్గి ఉనాటుల గా తరువాత తెలుసుకునాటల యితే, తెలుసుకునా బకాయి ఉనా మొతుిం కింటే 
ఎకుకవగా చెల్లించన ఏదెైన్ా మొతాు నిా 30 ర్థోజులలల గా అతడు/ఆమ కు చెల్లించబడుత ింద . 

G. నిర్థాకరణ యొకక తగిన న్ోటీస: 

1. ఛారి్థటీ సింరక్షణ/ఆరి్థయక సాయిం కొరకు ర్థోగి యొకక ద్రఖాసుు  నిర్థాకరి్థించబడినటల యితే, నిర్థాకరణకు సింబింధ ించన 
ర్థాతపూరాక న్ోటీస ని ర్థోగి అింద్ుకుింటాడు, అింద్ులల ఈ వివర్థాలుింటాయి.  

a. నిర్థాకరి్థించడానికి కారణిం(లు) మరి్థయు OHMC మరి్థయు OMC యొకక నిరణయానికి మద్ుత  ఇచేచ నిబింధనలు   
b. నిరణయిం తీసుకునా తేదీ  మరి్థయు  
c. అపీిల్ లేదా పున:పరి్థశీలనకు సతచనలు.  

2. ద్రఖాసుు దారుడు అవసరమ ైన సమాచార్థానిా అింద ించకపో వడిం మరి్థయు అరుతని నిర్థాా రి్థించడిం కొరకు OHMC మరి్థయు 
OMC వద్ు  తగినింత సమాచారిం లేకపో యినటల యితే, నిర్థాకరణ న్ోటిస లల ఇవి కూడా చేరచబడతాయి: 

a. అభ్యరి్థయించబడనివి మరి్థయు అింద ించనటువింటి సమాచారిం యొకక వివరణ, సమాచారిం అభ్యరి్థయించబడడ  తేదీతో సహా   
b. OHMC మరి్థయు OMC వద్ు  లభ్యిం అయియయ సమాచారిం ఆధారింగా ఛారి్థటీ సింరక్షణ/ఆరి్థయక సాయిం కొరకు అరుతను 

నిర్థాా రి్థించలేకపో వడింప ై ఒక పరకటన  మరి్థయు  
c. గ్తింలల అభ్యరి్థయించబడి మరి్థయు అింద ించనటువింటి సమాచార్థానిా ద్రఖాసుు దారుడు అింద ించనటల యితే, ఒకవేళ 

అరుు ల ైనటల యితే, నిర్థాకరణ న్ోటీస తేదీ నుించ ముప ైి ర్థోజులలల గా ఆ అరుత నిర్థాా రి్థించబడుత ింద .   

3. స కిండ్ ల వల్ అపీిళలనిాింటిని కూడా ప ైసైపింగ్ కమిటీ సమీకి్సుు ింద . ఒకవేళ ఛారి్థటీ కేర/ఆరి్థయక సాయిం కూడా పూరా 
నిర్థాకరణను ఈ సమీక్ష ధృవీకరి్థించనటల యితే, సేటట్ చటటిం పరకారిం ర్థోగి/పూచీదారుడు మరి్థయు డిపారట మ ింట్ ఆఫ్ హెల్ు  కు 
న్ోటిఫపకేషన్ పింపబడుత ింద .  

ఆమోద్పికియి 

అరుతను మరి్థయు మొతాు నిా నిరాి్థించన తరువాత, అపపల కేషన్ మరి్థయు దానితోపాటుగా ఉిండే సమాచార్థానిా ద గ్ువ పేర్థకకనా తగిన 
వయకుు ల దాార్థా కరమబదా్ింగా సమీకి్ించబడుత ింద . 

 ర్థోగి ఫ ైన్ానిియల్ సర్థవాస స సతపర వ ైజర                                $1,000 వరకు   
 ర్థోగి ఫ ైన్ానిియల్ సర్థవాస స మేన్ేజర                                     $ 10,000 వరకు  
 డెైర్థజకటర ర్థజవినతయ స ైకిల్                                                    $100,000 వరకు  
 వ ైస ప రసపడెింట్ ఫ ైన్ాన్ీ                                                    $100,000ప ై చలుకు 

డాకుయమెెంటేషన్్మరియు్రికారడు లు 



 
A. గోపయత: అపపల కేషన్ కు సింబింధ ించన మొతుిం సమాచారిం కూడా గోపయింగా ఉించబడుత ింద . అపపల కేషన్ కు మద్ుత  ఇచేచ అనిా 

డాకుయమ ింట్ ల యొకక కాపీలను అపపల కేషన్ ఫారింతోపాటుగా జతచేయాల్. 

B. ఛారి్థటీ కేసుకు సింబింధ ించన డాకుయమ ింట్ లు ఉించుకోవడిం అన్ేద  రి్థటెనిన్ పాలసీకి అనుగ్ుణింగా ఉింటుింద . 


