உங்களுக்கு சுகாதாரக் கவனிப்புச் சேவவ வழங்கும் நிறுவனமாக, ‘ஓவர்சேக் மமடிக்கல் மேண்டர்’
வமயத்வதத் சதர்ந்மதடுத்தவமக்கு நன்றி மதரிவித்துக் மகாள்கிச ாம். நீங்கள் சேவவகளுக்காக
எங்களிடம் பதிவு மேய்து மகாள்ளும் சநரத்தில் இருந்து, உங்களது சநாயாளிக் கணக்வகத் தீர்த்து
அனுப்பும் வவர, எங்கசளாடு உங்களுக்கு ஏற்படும் அனுபவம் கூடுமான மட்டும் இனிவமயானதாக
இருக்க சவண்டும் என்ச நாங்கள் விரும்புகிச ாம். சுகாதாரச் சேவவகவளப் மபற்றுக்மகாள்வதில்
பணக் கஷ்டங்களும் சேர்ந்து வரோம் என்பவத நாங்கள் புரிந்துணர்ந்து மகாள்கிச ாம் அசதாடு
நாங்கள், உங்களுக்கு உதவுவதற்கான திட்டங்கவளத் தருகிச ாம் என்பவத நீங்கள் மதரிந்து மகாள்ள
சவண்டுமமன நாங்கள் விரும்புகிச ாம். நாங்கள் நிதி ஆசோேகர்கவளப் பணியமர்த்தியிருக்கிச ாம்
அவர்கள் எங்களது திட்டங்கள் குறித்து உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய எக்சகள்விகளுக்கு
இன்முகத்சதாடு பதிேளித்து, உங்களுக்கு மிகச் சி ப்பாகப் மபாருந்தக்கூடிய திட்டத்திற்கு
விண்ணப்பித்துப் பயன்மப உங்களுக்கு உதவ முடியும்.

‘புராம்ப்ட் சப டிஸ்கவுண்ட்’ திட்டங்கள்
இந்தத் திட்டம், காப்பீட்டுப் பாதுகாப்பு இல்ோத, மருத்துவ ரீதியாக அவசியமான சேவவகளுக்கு
மட்டுசம கிவடக்கின் து. இந்தத் திட்டம், மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் தகுதியவடந்து,
அவர்கள் மப க்கூடிய காப்பீட்வட ஏற்மகனசவ மபற்று, வரம்பு கடந்து விட்ட சநாயாளிகளுக்கும்
மபாருந்துகி து. அந்சநாயாளிகள், முதல் கட்டண அறிக்வகவயக் மகாடுத்த சததியிலிருந்து 30
நாட்களுக்குள், ‘ஓவர்சேக் மமடிக்கல் மேண்டர்’ மற்றும்/அல்ேது ‘ஓவர்சேக் மமடிக்கல்
கிளினிக்’குகளுக்குச் மேலுத்த சவண்டிய மீதத்மதாவக முழுவவதயும் மேலுத்துவதன் மூேம்,
மமாத்தக் கணக்குக் கட்டணங்களில் இருந்து ஒரு 30% கட்டணத் தள்ளுபடி மபற்றுக் மகாள்கி ார்கள்.
தள்ளுபடிவயப் மபற்றுக் மகாள்வதற்கான ஏற்பாடுகவளச் மேய்யத் தயவுமேய்து நிதி ஆசோேகர்
ஒருவவர 425.688.5655 என் எண்ணில் மதாடர்பு மகாள்ளுங்கள் அல்ேது 425.688.5299 என் எண்ணில்
எங்கவள அவழயுங்கள்.

‘எக்ஸ்மடண்டட் சபமமண்ட் பிளான்’ திட்டம்
வட்டியில்ோமல் பணம் மேலுத்தும் திட்டம் ஒன்வ த் சதாற்றுவிப்பதில் உங்கசளாடு சேர்ந்து
உவழப்பதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சியவடகிச ாம். உள்ளபடி மாதாந்திரம் மேலுத்தும் மதாவகயும்,
ஒப்பந்தக் காே அளவும், நீங்கள் மேலுத்த சவண்டிய நிலுவவத் மதாவகவயப் மபாருத்சத இருக்கும்.
பணம் மேலுத்தும் திட்டங்கள் அவனத்திற்கும் நீங்கள் ஒப்பந்தம் மேய்து மகாண்ட திட்டம் மற்றும்
‘ஓவர்சேக்’-ன் நிதி ஆசோேகர்கள் குறித்துக் மகாடுத்துள்ள மதாவக ஆகியவற்றின் அடிப்பவடயில்
மாதாமாதம் ஒரு மதாவகவயச் மேலுத்துவது அவசியமாகி து. பணம் மேலுத்தும் திட்டங்கள்
ேம்பந்தமான சகள்விகளுக்கு, தயவுமேய்து 425.688.5299 என் எண்ணில் அவழயுங்கள்.

‘ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸ்’ திட்டம்
இந்தத் திட்டம், காப்பீட்டு நிறுவனம் பணம் மேலுத்தி விட்ட பி கு, சநாயாளி மேலுத்த சவண்டிய
பங்குத் மதாவகயில், அல்ேது காப்பீட்டுப் பேன்கள் எதுவும் இல்ோத சபாது, சநாயாளிக்கு நிதி
உதவி மேய்து தருவதற்குக் கிவடக்கி து. சேவவ வழங்கும் சநரத்தில் இருக்கும் உங்களது நிதிச்
சூழ்நிவேவயப் மபாருத்து, உங்களது கணக்கில் இருக்கும் மீதத்மதாவகயில், 65% முதல் 100% வவர
தள்ளுபடி மபறுவதற்கும் நீங்கள் தகுதியவடயோம். தள்ளுபடித் மதாவகயானது, நீங்கள் மேலுத்த
சவண்டிய மீதத்மதாவகசயாடு சேர்ந்து, ‘மத்திய அரசின் வறுவம வழிகாட்டுதல்கள்’-ன் ஒரு
குறிப்பிட்ட ேதவீதமாக, உங்களது வருமானத்தின் ஒரு எதிர்பாராத மேேவாக இருக்கி து. இந்தத்
திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிப்பதற்கு, மருத்துவச் சேவவகவள வழங்கி முடித்த பி கு மற்றும்/அல்ேது
உங்களது நிதிப் மபாறுப்பிவனத் மதரிந்து மகாண்ட பி கு, நீங்கள் ஒரு ‘நிதி உதவி விண்ணப்பம்’
ஒன்வ க் சகட்டுப் மபற்று அதவனப் பூர்த்தி மேய்து தர சவண்டியிருக்கும். அவ்விண்ணப்பத்தில்,
உங்களது வருமானம் குறித்த குறிப்பான தகவல்கவள நீங்கள் வழங்க சவண்டியிருக்கும், அசதாடு,
விண்ணப்ப நவடமுவ யின் சபாது, சுகாதாரக் கவனிப்பு மதாடர்பான உங்களது நிதிநிவேச்
சோதிப்பு (உங்களது நிதிநிவேத் தரவரிவேவயப் பாதிக்காத) ஒன்வ நடத்திக் மகாள்வதற்கான

உரிவம ‘ஓவர்சேக் ஹாஸ்பிட்டல் அசோசிசயஷனுக்கு’ இருக்கி து. இந்தத் திட்டம் குறித்த
இன்னும் அதிக விவரமான விளக்கத்திற்கு, அல்ேது விண்ணப்பம் ஒன்வ சவண்டிப் மபறுவதற்சகா
தயவுமேய்து 425.688.5299 என் எண்ணில் அவழயுங்கள். நிதி உதவித் திட்டமானது, DSHS மற்றும்
மூன் ாம்-தரப்புக் கடவம நிவேவமகள்
(உ.ம். ஆட்சடா அல்ேது மற் விபத்துப் பாதுகாப்பு) உள்ளிட்ட மற் பணம் மேலுத்தும்
வழிவவககள் அவனத்வதயும் மபற்று முடித்து விட்ட பி சக மபாருந்துகி து.
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