ਕਮਯੁਨਿਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿਨਲਿੰਗ ਸਿਿੰ ਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਿ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕਮਯੁਨਿਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰਾਂ (CMC) ਦਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿੂਿੰ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਨਵੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਿ ਦਾ ਲਿੰਿਾ ਇਨਤਹਾਸ ਨਰਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਚਿਿੱਧਤਾ
ਉਹਿਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਉਦਾਰ ਨਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿੀਤੀਆਂ ਨਵੱਚ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਵੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹਿ। ਸਾਡੇ
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਨਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰਨਕਨਰਆ, ਭੁਗਤਾਿ ਨਵਕਲਪਾਂ, ਅਤੇ ਨਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਿਾਰੇ ਸਮਝਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਇਸ
ਨਕਤਾਿਚੇ ਨਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ (ਸਿੰ ਘ) ਅਤੇ ਸਟੇਟ (ਰਾਜ) ਦੇ ਕਾਿੂਿੰਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਿਣਾਉਂਦੇ ਹਿ ਨਕ ਉਹ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਨਚਆਂ ਿਾਲ ਿਗੈਰ ਿੀਮੇ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਢੁਕਵੀਂ ਿੀਮਾ-ਸੁਰੱਨਖਆ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਿੂਿੰ ਛੋਟ
ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਨਜਹੜੇ ਨਵਅਕਤੀ ਨਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨਦਿੰ ਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ

ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਿ ਉਹਿਾਂ ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਖਰਚੇ ਉਸ ਰਕਮ ਿਾਲੋਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਿਹੀਂ

ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਜਿਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਲ ਉਹਿਾਂ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਿੂਿੰ ਨਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਜਿਹਾਂ ਕੋਲ ਅਨਜਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਿੀਮਾ-ਸੁਰੱਨਖਆ
ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸਰਫ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਿਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਿਾਂ ਨਿਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਿਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਿੂਿੰ
ਂ ੂਲੈਂਸ ਕਿੰ ਪਿੀਆਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਨਮਲਦੇ ਹਿ ਨਜਿਹਾਂ ਿੇ
ਡਾਕਟਰਾਂ, ਐਿੇਸਥੀਸੀਓਲੋ ਨਜਸਟਾਂ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਐਿ
ਕਮਯੁਨਿਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰਾਂ (CMC) 'ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਚੈਨਰਟੀ ਕੇਅਰ): ਵੱਧ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਨਚਆਂ ਿਾਲ ਘੱਟ ਆਮਦਿ ਵਾਲੇ ਅਣ-ਿੀਮਾਨਕਰਤ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਿ ਵਾਲੇ

ਅਢੁਕਵੀਂ ਿੀਮਾ-ਸੁਰੱਨਖਆ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਯੋਗਤਾ ਪਨਰਵਾਰਕ ਆਮਦਿ ਅਤੇ
ਆਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰ ਭਾਵੀ ਭੁਗਤਾਿ ਸਰੋਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ
'ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ।

ਛੋਟ-ਪਰਾਪਤ ਦੇਖਭਾਲ: ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਛੋਟ-ਪਰਾਪਤ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ

ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਪਨਰਵਾਰਕ ਆਮਦਿ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਜਹੜੇ ਡਾਕਟਰ CMC ਨਵਖੇ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਿ ਉਹਿਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਨਚਆਂ ਵਾਲੇ ਅਣ-ਿੀਮਾਨਕਰਤ ਜਾਂ ਅਢੁਕਵੀਂ ਿੀਮਾ-ਸੁਰੱਨਖਆ
ਵਾਲੇ ਉਹਿਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਿੂਿੰ ਛੋਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੰ ਘੀ ਗਰੀਿੀ ਪੱਧਰ ਦੇ 350% 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਿ। ਤੁਹਾਿੂਿੰ
CMC ਨਵਖੇ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਨਿਲ ਨਮਲੇ ਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਿਲ ਿਾਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਰਸ਼ਿ
ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਿ ਤਾਂ ਉਹ ਨਫ਼ਜ਼ੀਸ਼ੀਅਿ ਦੇ ਆਨਫ਼ਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ।

ਨਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ: CMC ਦੀਆਂ ਨਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟ -ਪਰਾਪਤ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ
ਦਰਖਾਸਤ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਿਕਲਾਂ www.communitymedical.org 'ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ। CMC ਦੀ ਨਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿੀਤੀ
ਅਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਿਕਲਾਂ ਅੱਗੇ ਨਦੱਤੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੁੱਖ ਐਡਨਮਨਟਿੰ ਗ ਨਡਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨਵਖੇ ਵੀ ਉਪਲਿਧ ਹਿ:

ਕਨਮਉਨਿਟੀ ਰੀਜਿਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ – 2823 Fresno Street, Fresno, CA 93721; ਕਲੋ ਨਵਸ ਕਨਮਉਨਿਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ –
ਂ ਸਰਜੀਕਲ ਹੋਸਨਪਟਲ – 15 E. Audubon Drive,
2755 Herndon Avenue, Clovis, CA 93611; ਅਤੇ ਫਰੈਸਿੋ ਹਾਰਟ ਐਡ
Fresno, CA 93720. ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਨਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਪੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ ਨਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ (559) 459-2998 'ਤੇ ਐਡਨਮਨਟਿੰ ਗ ਿੂਿੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਿੇਿਤੀ ਕਰੋ। ਨਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ
ਅਿੁਵਾਦ ਸਪੈਨਿਸ਼, ਹਮੋਂਗ, ਪਿੰ ਜਾਿੀ, ਲੇ ਓਸ਼ਿ, ਟੈਗਾਲੋ ਗ, ਮੋਿ-ਖਮੇਰ/ਕਿੰ ਿੋਡੀਅਿ, ਅਰਮੇਿੀਅਿ, ਅਰਿੀ, ਚੀਿੀ, ਵੀਅਤਿਾਮੀ, ਜਰਮਿ,
ਕੋਰੀਅਿ, ਜਪਾਿੀ, ਰੂਸੀ, ਨਹਿੰ ਦੀ, ਪੁਰਤਗਾਲੀ, ਫ਼ਾਰਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂਡੇਨਰਿ ਨਵੱਚ ਉਪਲਿਧ ਹੈ।

ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਨਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ: CMC ਦੇ ਐਡਨਮਨਟਿੰ ਗ ਨਡਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਉੱਪਰ ਸੂਚੀਿੱਧ ਕੀਤੇ ਹਿ) ਦਰਖਾਸਤ ਪਰਨਕਨਰਆ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ

ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਪਲਿਧ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਿ। ਤੁਹਾਿੂਿੰ ਦਰਖਾਸਤ ਫਾਰਮ ਭਰਿ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਨਰਵਾਰਕ ਆਮਦਿ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨਰਕਾਰਡ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿ ਲਈ ਨਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਿੂਿੰ ਨਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਭੇਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਿ:

Community Medical Centers, Patient Financial Services Department, P.O. Box 1232, Fresno, CA 93715,

Attn: Financial Assistance Application. ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨਰਕਾਰਡ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ
ਦੇ ਸਿਿੰ ਧ ਨਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਲ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਿੂਿੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟ-ਪਰਾਪਤ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ
ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ (559) 459-2998 'ਤੇ ਐਡਨਮਨਟਿੰ ਗ ਿਾਲ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਯੋਗਤਾ ਪਰਾਪਤ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਯੋਗਤਾ ਪਰਾਪਤ ਮਰੀਜ਼ ਕਮਯੁਨਿਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰਾਂ (CMC) ਨਵਖੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ

ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਛੋਟ-ਪਰਾਪਤ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ (1) ਸੱਟ ਜਾਂ
ਨਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਿ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ, (2) ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲੈ ਕਨਟਵ ਕੌਸਮੈਨਟਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ

ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਿ, ਜਾਂ (3) ਤਜਰਿੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਹਿ, ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਕਲੀਨਿਕ ਪਰਖ, ਖੋਜ ਪਰੋਗਰਾਮ

ਆਨਦ ਦੇ ਨਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਿੂਿੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਹਿ, ਉਹ ਛੋਟ -ਪਰਾਪਤ ਜਾਂ ਚੈਨਰਟੀ ਕੀਮਤਾਂ
ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀਆਂ ਿਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।

ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਗ
ੋ ਰਾਮ ਦੀ ਯੋਗਤਾ: ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਯੋਜਤ ਨਸਹਤ ਿੈਿੇਨਫਟ ਪਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ
ਹਸਪਤਾਲ ਨਿਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਿ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ CMC ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਉਪਲਿਧ
ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਡਨਮਨਟਿੰ ਗ ਿਾਲ (559) 459-2998 'ਤੇ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਯੋਜਤ ਨਸਹਤ ਿੈਿੇਨਫਟਾਂ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ
ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਲਿੰਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ: ਜੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ CMC ਨਵਖੇ ਚੈਨਰਟੀ ਜਾਂ ਛੋਟ-ਪਰਾਪਤ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਨਸਹਤ ਕਵਰੇਜ
ਪਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨਦਿੰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਿੰਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੂਜੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਵਾਸਤੇ
ਰੁਕਾਵਟ ਿਹੀਂ ਿਣੇਗੀ।

ਭੁਗਤਾਿ ਦੇ ਨਵਕਲਪ: CMC ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਿਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਿਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਿ

ਨਵਕਲਪ ਉਪਲਿਧ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਿ। ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਿਕਾਏ ਪਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਦੇਣਯੋਗ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਿ, ਹਾਲਾਂਨਕ ਨਵਸਥਾਰਤ ਭੁਗਤਾਿ ਯੋਜਿਾਵਾਂ ਉਹਿਾਂ

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਿਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ ਜੋ ਨਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨਦਿੰ ਦੇ ਹਿ। ਜੇ CMC ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪਰਾਪਤ ਮਰੀਜ਼
ਢੁਕਵੀਂ ਮਹੀਿੇਵਾਰ ਭੁਗਤਾਿ ਰਾਸ਼ੀ ਿਾਰੇ ਸਨਹਮਤ ਿਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁਿਾਸਿ ਭੁਗਤਾਿ ਯੋਜਿਾ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਿੀਆ
ਦੇ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਨਖਆ ਜਾਿਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 127400 ਦੀ ਸਿ-ਨਡਵੀਜ਼ਿ (i) ਨਵੱਚ ਵਰਿਣ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ।

ਨਵੱਤੀ ਅਿੁਮਾਿਾਂ ਦੀ ਉਪਲਿਧਤਾ ਦਾ ਿੋਨਟਸ: ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਵੱਤੀ ਨਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਲਖਤੀ ਅਿੁਮਾਿ ਲਈ ਿੇਿਤੀ

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਿੁਮਾਿਾਂ ਲਈ ਿੇਿਤੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੰ ਮਕਾਜੀ ਘਿੰ ਨਟਆਂ ਦੌਰਾਿ ਕਰਿੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਿ। ਅਿੁਮਾਿ ਤੁਹਾਿੂਿੰ ਉਸ
ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਅਿੰ ਦਾਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ ਨਜਿਹਾਂ ਿੂਿੰ ਨਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕਾਰਜ-ਪਰਨਕਨਰਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿ ਲਈ

ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਣਾਏਗਾ ਨਜਿਹਾਂ ਿਾਰੇ ਮੁਿਾਸਿ ਢਿੰ ਗ ਿਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਿੁਮਾਿ ਠਨਹਰਾਓ ਦੀ ਔਸਤ ਨਮਆਦ (ਲਿੰਿਾਈ) ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਗਿੋਨਸਜ਼ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ
ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਿ। ਉਹ ਸਨਥਰ ਲਾਗਤਾਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਿਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦੇ । ਨਕਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਨਵੱਤੀ ਨਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਅਿੁਮਾਿ ਿਾਲੋਂ
ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਿੂਿੰ ਅਸਲ ਨਵੱਚ ਪਰਾਪਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ।

ਹਸਪਤਾਲ ਨਸਰਫ ਹਸਪਤਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਹੀ ਅਿੁਮਾਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਿਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਧੀਕ ਖਰਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ

ਹਿ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਨਵੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਠਨਹਰਾਓ ਦੌਰਾਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ
ਂ ੂਲੈਂਸ ਕਿੰ ਪਿੀਆਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਨਮਲੇ ਨਿਲ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ
ਐਿੇਸਥੀਸੀਓਲੋ ਨਜਸਟਾਂ, ਪੈਥੌਲੋਨਜਸਟਾਂ, ਰੇਡੀਓਲੌ ਨਜਸਟਾਂ, ਐਿ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦੇ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਿੂਿੰ ਇਹਿਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਲ ਨਮਲਣਗੇ।

ਜੇ ਨਲਖਤੀ ਅਿੁਮਾਿਾਂ ਿਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਰਸ਼ਿ ਹਿ, ਤਾਂ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੇਂਟ ਫਾਇਿੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਨਵਨਸਜ਼ ਿਾਲ (559) 459-3939 'ਤੇ
ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

