ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
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ਨੀਤੀ ਵਿਤਾਬਚਾ

ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਿੀ

ਵਿਸਮ

ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਿਵਿਆ

ਦਸਤਾ ਜ਼
ੇ ਦਾ ਮਾਲਿ

ਵਸਲ ਾ, ਨੈਟਲੀ (Silva, Natalie)

ਪ੍ਰਭਾ ੀ ਵਮਤੀ

10/21/2016

ਅਗਲੀ ਸਮੀਵਿਆ ਦੀ ਵਮਤੀ

10/21/2019

ਿਤੋਂ ਦਾ ਦਾਇਿਾ

CMC ਗੰ ਭੀਿ ਦੇਿਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ

(ਇਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰ ਦਾ ਹੈ)
ਇਹਨਾਂ ਦਆਿਾ ਪ੍ਰ ਾਵਨਤ / ਪ੍ਰ ਾਵਨਤ

CMC ਿਾਨੂੰਨੀ ਸੇ ਾ ਾਂ (A): 08/12/2016 11:31AM PST

ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਮਤੀ

ਜੋਇ ਨੋਵ ਤਸਿੀ (Joe Nowicki), SVP ਚੀਫ ਫਾਇਨਾਂਵਸ਼ਅਲ ਆਵਫਸਿ 08/24/2016
08:39AM PST
ਪ੍ੈਵਟਰਿ ਿੈਫਿਟੀ (Patrick Rafferty), ਿਾਿਪ੍ੋਿੇਟ ਚੀਫ ਆਪ੍ਿੇਸ਼ਨਜ਼ ਆਵਫਸਿ:
08/29/2016 01:38PM PST
ਵਟਮ ਜੋਸਵਲਨ (Tim Joslin), CEO: 08/30/2016 09:55AM PST
ਫਾਇਨਾਂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਲਾਵਨੰਗ (A): 10/21/2016 10:14AM PST

ਸਵਿਤੀ / ਸੋਧ #

ਅਵਧਿਾਿਤ (ਸੋਧ 0)

ਇਹਨਾਂ ਦਆਿਾ ਜਮਹਾਂ ਿੀਤਾ ਵਗਆ

ਅਿਨਹਾਿਟ ਵਮਸ਼ੇਲ (Earnhart, Michele)

I. ਮਿਸਦ
A. ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਧ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਵਿਭਾਸ਼ਤ ਿਿਨਾ।
B. ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਹਿੇਿ ਵਿਸਮ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪ੍ਦੰ ਡ ਦਾ ਿਨਣ ਿਿਨਾ।
C. ਉਸ ਪ੍ਰਵਿਵਿਆ ਨੂੰ ਸਿਾਵਪ੍ਤ ਿਿਨਾ ਵਜਸ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਾਸਤੇ ਦਿਿਾਸਤ ਦੇਣ ਲਈ ਿਿਨੀ
ਜ਼ਿੂਿੀ ਹੈ।
D. ਉਸ ਪ੍ਰਵਿਵਿਆ ਨੂੰ ਤੈਅ ਿਿਨਾ ਵਜਸ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਦਆਿਾ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਿਿਾਸਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਿਿਦੇ
ਸਮੇਂ ਿੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ।
E. ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਨਿਧਾਿਣ 'ਤੇ ਿੋਈ ਵ

ਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਿਤ ਵ ਿੱਚ ਸਮੀਵਿਆ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮਹਿੱਈਆ ਿਿਨੇ।

F. ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਿਿਨ, ਸ਼ਰੇਣੀਬਿੱਧ ਿਿਨ ਅਤੇ ਵਿਪ੍ੋਿਵਟੰ ਗ ਿਿਨ ਵ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਵਨਿ ਅਤੇ
ਅਿਾਊਂਵਟੰ ਗ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਿਦੇਸ਼ ਮਹਿੱਈਆ ਿਿਨੇ।
G. ਉਸ ਪ੍ਰਵਿਵਿਆ ਨੂੰ ਤੈਅ ਿਿਨਾ ਵਜਸ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੇ ਾ ਾਂ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਵ ਿੱਤੀ ਵਜ਼ੰ ਮੇ ਾਿੀ ਦਾ ਅਨਮਾਨ ਲਗਾਉਣ
ਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਿਿਨ ਲਈ ਿਿਨੀ ਹੋ ੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਵਿਵਿਆ ਨੂੰ ੀ ਤੈਅ ਿਿਨਾ ਵਜਸ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ
ਇਹ ਅਨਮਾਨ ਮਹਿੱਈਆ ਿਿਨ ਲਈ ਿਿੇਗਾ।

II. ਪ੍ਵਿਭਾਸ਼ਾ ਾਂ
A. ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਬਦ ਮਿੰ ਮਲ ਚੈਵਿਟੀ ਿੇਅਿ (Full Charity Care), ਅੰ ਸ਼ਿ ਚੈਵਿਟੀ ਿੇਅਿ
(Partial Charity Care), ਉੱਚ ਡਾਿਟਿੀ ਿਿਵਚਆਂ ਾਲੀ ਚੈਵਿਟੀ ਿੇਅਿ (High Medical Cost Charity Care),
ਅਤੇ ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਾਲੀ ਚੈਵਿਟੀ ਿੇਅਿ (Special Circumstances Charity Care) ਨਾਲ ਸਬੰ ਧ ਿਿੱਿਦਾ ਹੈ। ਮਿੀਜ਼ਾਂ
ਨੂੰ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਦੋਂ ਮਹਿੱਈਆ ਿਿਨੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵਨਿਧਾਿਣ ਿਿਨ ਲਈ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਿਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵ ਿੱਚ
ਦਿੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।
B. ਵਬਨਾਂ ਬੀਮੇ ਾਲੇ ਮਿੀਜ਼: ਵਬਨਾਂ ਬੀਮੇ ਾਲਾ ਮਿੀਜ਼ ਉਹ ਮਿੀਜ਼ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਿੋਲ ਆਪ੍ਣੇ ਡਾਿਟਿੀ ਿਿਵਚਆਂ ਦੇ ਵਿਸੇ ੀ
ਵਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭਗਤਾਨ ਿਿਨ ਲਈ ਿੋਈ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੰ ਦਾ, ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਵਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਬਨਾਂ, ਪ੍ਾਿਿ ਜਾਂ ਹੋਿ ਬੀਮਾ, ਸਿਿਾਿ
ਦਆਿਾ ਪ੍ਰਾਯੋਜਤ ਵਸਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਬੈਨੀਵਫਟ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਵਧਿ ਦੀ ਜ ਾਬਦੇਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਾਂ ਵਜਸ ਦੇ ਬੀਮੇ ਅਧੀਨ
ਆਉਂਦੇ ਬੈਨੀਵਫਟ ਦਾਿਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਪ੍ੂਿੇ ਹੋ ਚਿੱਿੇ ਹਨ।
C. ਬੀਮਾਵਿਰਤ ਮਿੀਜ਼: ਿੋਈ ਬੀਮਾਵਿਰਤ ਮਿੀਜ਼ ਉਹ ਮਿੀਜ਼ ਹੈ ਵਜਹਨਾਂ ਿੋਲ ਆਪ੍ਣੇ ਡਾਿਟਿੀ ਿਿਵਚਆਂ ਦੇ ਇਿੱਿ ਵਹਿੱਸੇ ਦਾ
ਭਗਤਾਨ ਿਿਨ ਲਈ ਿੋਈ ਤੀਜੀ ਵਧਿ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।
D. ਿ ਿ ਿੀਤੀ(ਆਂ) ਸੇ ਾ( ਾਂ): ਮਿੰ ਮਲ ਚੈਵਿਟੀ ਿੇਅਿ, ਅੰ ਸ਼ਿ ਚੈਵਿਟੀ ਿੇਅਿ, ਉੱਚ ਡਾਿਟਿੀ ਿਿਵਚਆਂ ਾਲੀ ਚੈਵਿਟੀ
ਿੇਅਿ, ਅਤੇ ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਾਲੀ ਚੈਵਿਟੀ ਿੇਅਿ ਲਈ ਿ ਿ ਿੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਦੇਿਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਿ
ਡਾਿਟਿੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਜ਼ਿੂਿੀ ਦੇਿਭਾਲ ਹਨ ਜੋ ਿਵਮਊਵਨਟੀ ਮੈਡੀਿਲ ਸੈਂਟਿਜ਼ (CMC) ਦਆਿਾ ਮਹਿੱਈਆ ਿਿ ਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਵਹਤ, ਿੌਸਮੈਵਟਿ, ਚੋਣ ੀਂ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਡਾਿਟਿੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾਂ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ
ਯੋਗਤਾ ਪ੍ੂਿੀਆਂ ਨਹੀਂ ਿਿਦੀਆਂ।
E. ਮਿੰ ਮਲ ਚੈਵਿਟੀ ਦੇਿਭਾਲ: ਮਿੰ ਮਲ ਚੈਵਿਟੀ ਦੇਿਭਾਲ ਿ ਿ ਿੀਤੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਲਈ CMC ਦੇ ਛੋਟ ਨਾ ਵਮਲਣ ਾਲੇ
ਿਿਵਚਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ੂਿੀ ਤਿਹਾਂ ਿਾਿਜ ਿਿਨਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਮਿੰ ਮਲ ਚੈਵਿਟੀ ਿੇਅਿ ਉਹਨਾਂ ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ:
1. ਵਜਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਵਿ ਾਿਿ ਆਮਦਨ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲੀਆ ਫੈਡਿਲ ਪ੍ੌ ਿਟੀ ਲੈ ਲ (ਸੰ ਘੀ ਗਿੀਬੀ ਪ੍ਿੱਧਿ) (“FPL”) ਦੇ
350% 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹੈ; ਅਤੇ
2. ਜੋ ਉਪ੍ਿ ਪ੍ਵਿਭਾਸ਼ਤ ਿੀਤੇ ਮਤਾਬਿ ਬੀਮੇ ਦੇ ਵਬਨਾਂ ਹਨ।
F. ਅੰ ਸ਼ਿ ਚੈਵਿਟੀ ਿੇਅਿ: ਅੰ ਸ਼ਿ ਚੈਵਿਟੀ ਿੇਅਿ ਿ ਿ ਿੀਤੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਲਈ CMC ਦੇ ਛੋਟ ਨਾ ਵਮਲਣ ਾਲੇ ਿਿਵਚਆਂ ਨੂੰ
ਅੰ ਸ਼ਿ ਤੌਿ ਿਾਿਜ ਿਿਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱਤੇ ਮਿੀਜ਼ਾ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ:
1. ਵਜਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਵਿ ਾਿਿ ਆਮਦਨ FPL ਦੇ 351-400% ਦਿਵਮਆਨ ਹੰ ਦੀ ਹੈ।
2. ਜੋ ਉਪ੍ਿ ਪ੍ਵਿਭਾਸ਼ਤ ਿੀਤੇ ਮਤਾਬਿ ਬੀਮੇ ਦੇ ਵਬਨਾਂ ਹਨ।
3. ਅਤੇ ਵਜਸ ਾਸਤੇ CFO, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨੋਨੀਤ ਵ ਅਿਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵਨਿਧਾਿਤ ਿੀਤਾ ਹੈ ਵਿ ਛੋਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
4. CMC, ਮਹਿੱਈਆ ਿੀਤੀ(ਆਂ) ਿ ਿ ਿੀਤੀ(ਆਂ) ਸੇ ਾ( ਾਂ) ਲਈ ਦਾਿਲ ਮਿੀਜ਼ ਸੇ ਾ ਾਂ ਾਸਤੇ ਉਮੀਦ ਿੀਤੇ ਜਾਂਦੇ
ਭਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ Medicare ਦਾਿਲ ਮਿੀਜ਼ ਵਨਦਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਸਮੂਹ (Medicare inpatient DiagnosisRelated Group - “DRG”) ਤਿੱਿ ਸੀਵਮਤ ਿਿੇਗਾ (ਜਾਂ ਉਸ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਦਿ ਤਿੱਿ ਜੋ CMC ਚੰ ਗੀ ਭਾ ਨਾ
ਵ ਿੱਚ ਉਸ ਸਿਿਾਿੀ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਦਆਿਾ ਭਗਤਾਨ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿਿੇਗਾ ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ CMC ਭਾਗ ਲੈਂ ਦਾ

ਹੈ), ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਲਈ, ਵਜਿੱਿੇ ਿੋਈ ਸਿਾਵਪ੍ਤ ਮੈਡੀਿੇਅਿ DRG ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਿੱਿ ਢਿ ੀਂ ਛੂਟ ਵਦਿੱਤੀ ਿਿਮ
ਤਿ ਸੀਵਮਤ ਿਿੇਗਾ, ਬਸ਼ਿਤੇ ਸੇ ਾ ਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਹੀ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋ ।ੇ
5. ਬਾਹਿੀ ਮਿੀਜ਼ ਸੇ ਾ ਾਂ ਲਈ, CMC ਉਮੀਦ ਿੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ Medicare ਫੀਸ ਅਨਸੂਚੀ ਤਿੱਿ ਸੀਮਤ
ਿਿੇਗਾ, ਜਾਂ ਵਜਿੱਿੇ ਿੋਈ Medicare ਫੀਸ ਅਨਸੂਚੀ ਿੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, CMC ਦੇ ਵਬਨਾਂ ਛੂਟ ਾਲੇ ਿਿਵਚਆਂ ਨੂੰ
CMC ਦੇ ਬਾਹਿੀ ਮਿੀਜ਼ ਸੇ ਾ ਾਂ ਾਸਤੇ ਲਏ ਜਾਣ ਾਲੇ Medicare ਿਿਚੇ ਦੇ ਅਨਪ੍ਾਤ ਨਾਲ ਗਣਾ ਿਿਿੇ
ਵਮਲੀ ਿਿਮ ਤਿੱਿ ਸੀਵਮਤ ਿਿੇਗਾ।
G.

ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਾਲੀ ਚੈਵਿਟੀ ਿੇਅਿ: ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਾਲੀ ਚੈਵਿਟੀ ਿੇਅਿ ਦੇ ਮਾਵਧਅਮ ਨਾਲ ਬੀਮੇ ਦੇ ਵਬਨਾਂ ਾਲੇ ਉਹ
ਮਿੀਜ਼ ਜੋ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਮਾਪ੍ਦੰ ਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ੂਿਾ ਨਹੀਂ ਿਿਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜੋ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਦੀਆਂ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਪ੍ਰਵਿਵਿਆ ਾਂ ਪ੍ੂਿੀਆਂ
ਨਹੀਂ ਿਿਦੇ ਹਨ, CCC ਦੇ ਚੀਫ ਫਾਇਨਾਂਵਸ਼ਲ ਆਵਫਸਿ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨੋਨੀਤ ਵ ਅਿਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰ ਾਨਗੀ ਨਾਲ, ਿ ਿ ਿੀਤੀਆਂ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਲਈ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਦੇ ਵਬਨਾਂ ਛੂਟ ਾਲੇ ਿਿਵਚਆਂ ਦੀ ਮਿੰ ਮਲ ਜਾਂ ਅੰ ਸ਼ਿ ਿਾਿਜੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਿ ਸਿਦੇ
ਹਨ। ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿਜ ਿਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਉਹ ਿਾਿਨ ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿ ਮਿੀਜ਼
ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਨਯਵਮਤ ਮਾਪ੍ਦੰ ਡ ਨੂੰ ਵਿਉਂ ਪ੍ੂਿਾ ਨਹੀਂ ਿਿਦਾ ਸੀ। ਹੇਠਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਿਤੀਆਂ ਦੀ ਗੈਿ-ਮਿੰ ਮਲ ਸੂਚੀ
ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਾਲੀ ਚੈਵਿਟੀ ਿੇਅਿ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ੂਿੀਆਂ ਿਿ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ:
1. ਦੀ ਾਲੀਆਪ੍ਨ: ਉਹ ਮਿੀਜ਼ ਜੋ ਦੀ ਾਲੀਏਪ੍ਣ ਵ ਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਵਜਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵ ਿੱਚ ਦੀ ਾਲੀਆਪ੍ਣ ਮਿੰ ਮਲ
ਿੀਤਾ ਹੈ।
2. ਬੇਘਿੇ ਮਿੀਜ਼: ਭਗਤਾਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਵਬਨਾਂ ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਿੂਮ ਾਲੇ ਮਿੀਜ਼, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਿੋਲ ਨੌਿਿੀ, ਡਾਿ ਾਲਾ
ਪ੍ਤਾ, ਵਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
3. ਵਮਰਤਿ ਮਿੀਜ਼: ਬੀਮੇ, ਜਾਇਦਾਦ, ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਵਧਿ ਦੀ ਿ ਿੇਜ ਦੇ ਵਬਨਾਂ ਾਲੇ ਵਮਰਤਿ ਮਿੀਜ਼।
4. Medicare ਿੱਲੋਂ ਇਨਿਾਿ ਿੀਤੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ: ਆਮਦਨ ਆਧਾਿ 'ਤੇ ਯੋਗ Medicare ਮਿੀਜ਼, ਇਨਿਾਿ ਿੀਤੇ
ਗਏ ਠਵਹਿਾਓ, ਦੇਿਭਾਲ ਦੇ ਮਨਹਾ ਿੀਤੇ ਵਦਨਾਂ, ਅਤੇ ਿ ਿ ਨਾ ਿੀਤੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਲਈ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਾਸਤੇ
ਦਿਿਾਸਤ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਵਿ ਮਿੀਜ਼ ਿਿਚੇ ਦੇ Medicare ਾਲੇ ਵਹਿੱਸੇ ਲਈ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਾ ਿਿ ਸਿਣ।
5. Medi-Cal ਿੱਲੋਂ ਇਨਿਾਿ ਿੀਤੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ: ਆਮਦਨ ਆਧਾਿ 'ਤੇ ਯੋਗ Medi-Cal ਮਿੀਜ਼ ਇਨਿਾਿ ਿੀਤੇ ਗਏ
ਠਵਹਿਾਓ, ਦੇਿਭਾਲ ਦੇ ਮਨਹਾ ਿੀਤੇ ਵਦਨਾਂ, ਅਤੇ ਿ ਿ ਨਾ ਿੀਤੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਲਈ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਾਸਤੇ
ਦਿਿਾਸਤ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਵਿ ਮਿੀਜ਼ ਿਿਚੇ ਦੇ Medi-Cal ਾਲੇ ਵਹਿੱਸੇ ਲਈ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਾ ਿਿ ਸਿਣ। Medi-Cal ਿਗੇ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ੂਿੀ ਿਿਨ ਾਲੇ ਵ ਅਿਤੀ, ਵਜਹਨਾਂ ਦੀ
ਯੋਗਤਾ ਸਵਿਤੀ ਉਸ ਵਮਆਦ ਲਈ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਜਸ ਦੌਿਾਨ ਡਾਿਟਿੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਵਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਸਨ, ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਿਿਾਸਤ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹਨ।

H.

ਬੀਮਾਵਿਰਤ ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੈਵਿਟੀ ਿੇਅਿ ਲਈ ਉੱਚ ਡਾਿਟਿੀ ਿਿਚੇ (“ਉੱਚ ਡਾਿਟਿੀ ਿਿਵਚਆਂ ਾਲੀ ਚੈਵਿਟੀ ਿੇਅਿ”): ਉੱਚ
ਡਾਿਟਿੀ ਿਿਵਚਆਂ ਾਲੀ ਚੈਵਿਟੀ ਿੇਅਿ, ਿ ਿ ਿੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਲਈ, ਮਿੀਜ਼ ਦੀ ਵਜ਼ੰ ਮੇ ਾਿੀ ਾਲੀ ਿਿਮ ਦਾ
ਪ੍ੂਿਾ ਿਾਿਜੀਿਿਣ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ ਉਹਨਾਂ ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ ਜੋ ਅਿੱਗੇ ਵਦਿੱਤੇ ਮਾਪ੍ਦੰ ਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ੂਿਾ ਿਿਦੇ ਹਨ:
1. ਮਿੀਜ਼ ਇਿੱਿ ਬੀਮਾਵਿਰਤ ਮਿੀਜ਼ ਹੈ।
2. ਮਿੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਵਿ ਾਿ ਦੀ ਆਮਦਨ FPL ਦੇ 350% ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹੈ; ਅਤੇ
3. ਿ ਿ ਿੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਲਈ ਮਿੀਜ਼ ਦੇ, ਜਾਂ ਮਿੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਵਿ ਾਿ ਦੇ, ਡਾਿਟਿੀ ਿਿਚੇ (ਜੋ ਵਪ੍ਛਲੇ ਬਾਿਾਂ
(12) ਮਹੀਵਨਆਂ ਵ ਿੱਚ CMC ਜਾਂ ਵਿਸੇ ਹੋਿ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਾਂ ਦੇ ਿੋਲ ਹੋਏ ਹਨ), ਮਿੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਵਿ ਾਿਿ ਆਮਦਨ ਦੇ
10% ਤੋਂ ਿੱਧ ਹਨ।

I.

ਸੰ ਿਟਿਾਲੀ ਡਾਿਟਿ: ਸੰ ਿਟਿਾਲੀ ਡਾਿਟਿ ਅਵਜਹਾ ਡਾਿਟਿ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਵ ਿੱਚ ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਡਾਿਟਿੀ ਸੇ ਾ ਾਂ
ਮਹਿੱਈਆ ਿਿਦਾ ਹੈ।

J.

ਫੈਡਿਲ ਪ੍ੋ ਿਟੀ ਲੈ ਲ (FPL) (ਸੰ ਘੀ ਗਿੀਬੀ ਪ੍ਿੱਧਿ): CCC ਦਾ ਅਿਿ ਆਮਦਨ ਪ੍ਿੱਧਿ ਦੀ ਪ੍ੈਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਵਜਸ ਨੂੰ

ਂ ਵਹਊਮਨ ਸਿਵ ਵਸਜ਼ (CCCCC) ਦਆਿਾ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਿਾਸ਼ਤ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਯੂਨਾਇਟਡ ਸਟੇਟਸ ਵਡਪ੍ਾਿਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੈਲਿ ਐਡ
ਹੈ ਅਤੇ CCC ਦਆਿਾ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਵਨਿਧਾਿਤ ਿਿਨ ਲਈ ਿਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

K. ਮਿੀਜ਼ ਦੀ ਵਜ਼ੰ ਮੇ ਾਿੀ ਾਲੀ ਿਿਮ (Patient Responsibility Amount): ਇਹ ਮਿੀਜ਼ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵਧਿ ਦੀ ਿ ਿੇਜ
ਦਆਿਾ ਮਿੀਜ਼ ਦੇ ਬੈਨੀਵਫਟਾਂ ਦੀ ਿਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵਨਿਧਾਿਣ ਿਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਾਲੀ ਉਹ ਿਾਸ਼ੀ ਹੈ ਵਜਸ ਦੇ ਭਗਤਾਨ ਦੀ
ਵਜ਼ੰ ਮੇ ਾਿੀ ਬੀਮਾਵਿਰਤ ਮਿੀਜ਼ ਦਆਿਾ ਆਪ੍ਣੀ ਜ਼ੇਬ ਵ ਿੱਚੋਂ ਿਿਨ ਦੀ ਹੰ ਦੀ ਹੈ।
L. ਮਿੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਵਿ ਾਿ: ਮਿੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਵਿ ਾਿ ਦਾ ਵਨਿਧਾਿਣ ਅਿੱਗੇ ਵਦਿੱਤੇ ਮਤਾਬਿ ਿੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ:
1. ਬਾਲਗ ਮਿੀਜ਼: 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਿ ਾਲੇ ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਮਿੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਵਿ ਾਿ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵ ਆਹਤਾ-ਸਾਿੀ, ਘਿੇਲੂ ਪ੍ਾਿਟਨਿ, ਵਨਿਭਿ ਬਿੱਚੇ ਵਜਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਿ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹੈ, ਭਾ ੇਂ
ਉਹ ਘਿ ਵ ਿੱਚ ਿਵਹੰ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਿਵਹੰ ਦੇ।
2. ਨਾਬਾਲਗ ਮਿੀਜ਼: 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਿ ਾਲੇ ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਮਿੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਵਿ ਾਿ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਮਾਪ੍ੇ, ਦੇਿਭਾਲ ਿਿਨ ਾਲੇ ਵਿਸ਼ਤੇਦਾਿ, ਅਤੇ ਮਾਪ੍ੇ(ਮਾਵਪ੍ਆਂ) ਜਾਂ ਦੇਿਭਾਲ ਿਿਨ ਾਲੇ ਵਿਸ਼ਤੇਦਾਿਾਂ ਦੇ 21 ਸਾਲ
ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਿ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬਿੱਚ।ੇ
M. ਟੌਿਟਫੀਜ਼ਿ (ਗਲਤ ਿੰ ਮ ਨੂੰ ਅੰ ਜਾਮ ਦੇਣ ਾਲਾ): ਟੌਿਟਫੀਜ਼ਿ ਇਿੱਿ ਅਵਜਹਾ ਵ ਅਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣ ਬਝ ਿੇ ਜਾਂ ਅਣਗਵਹਲੀ
ਦੇ ਿਾਿਨ ਗਲਤ ਿੰ ਮ (ਦੀ ਾਨੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਗਲਤ ਿੰ ਮ) ਿਿਦਾ ਹੈ।

III. ਨੀਤੀ
A. CMC, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨਿੂਪ੍, CMC ਦੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ੂਿੀ ਿਿਨ ਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਾਲੀ ਜਾਂ ਮਫਤ ਡਾਿਟਿੀ
ਦੇਿਭਾਲ ਦੇ ਿੂਪ੍ ਵ ਿੱਚ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਹਿੱਈਆ ਿਿੇਗਾ ਜੋ:
1. ਘਿੱਟ ਆਮਦਨੀ ਾਲੇ ਵਬਨਾਂ ਬੀਮੇ ਾਲੇ ਮਿੀਜ਼ ਹਨ।
2. ਉੱਚ ਡਾਿਟਿੀ ਿਿਵਚਆਂ ਾਲੇ ਘਿੱਟ ਆਮਦਨੀ ਾਲੇ ਬੀਮਾਵਿਰਤ ਮਿੀਜ਼ ਹਨ।
3. ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਾਲੇ ਮਿੀਜ਼ ਹਨ।
B. CMC ਘਿੱਟ ਆਮਦਨ ਾਲੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਵਬਨਾਂ ਮਿੀਜ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਚ ਡਾਿਟਿੀ ਿਿਵਚਆਂ ਪ੍ਿ ਘਿੱਟ ਆਮਦਨ ਾਲੇ ਬੀਮਾਵਿਰਤ
ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨਸਾਿ, ਸੇ ਾ ਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਮਾਨਤ ਵ ਿੱਤੀ ਵਜ਼ੰ ਮੇ ਾਿੀ ਅਤੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਬਾਿੇ ਿਾਨੂੰਨ ਦਆਿਾ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਜਾਣਿਾਿੀ ਮਹਿੱਈਆ ਿਿੇਗਾ।
C. ਇਹ ਨੀਤੀ CMC ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ਦਾ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਅਦਾਵਿਆਂ ਵ ਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਿੱਿ ਿਝ ਹੋਿ ਨਾ ਵਿਹਾ ਵਗਆ ਹੋ ,ੇ
ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਡਾਿਟਿਾਂ ਜਾਂ ਹੋਿਨਾਂ ਡਾਿਟਿੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੰ ਦੀ ਵਜਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਨੂੰ CMC ਦੇ ਵਬਲ
ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਿੈਲੀਫੋਿਨੀਆ ਵ ਿੱਚ, ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਵ ਿੱਚ ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਮਹਿੱਈਆ ਿਿਨ ਾਲੇ
ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਵ਼ਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਬੀਮੇ ਦੇ ਵਬਨਾਂ ਾਲੇ ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਮਹਿੱਈਆ ਿਿਨਾ ਜ਼ਿੂਿੀ ਹੈ ਵਜਹਨਾਂ ਦੇ
ਉੱਚ ਡਾਿਟਿੀ ਿਿਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ FPL ਦੇ 350% 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਪ੍ਿੱਧਿ 'ਤੇ ਹਨ। ਵਜਹੜੇ ਮਾਹਿ ਵ਼ਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ
CMC ਦੇ ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਵਡਪ੍ਾਿਟਮੈਂਟ ਵ ਿੱਚ ਬਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਜਹਨਾਂ ਿੋਲ ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਵਡਪ੍ਾਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਿ CMC
ਨਾਲ ਵ ਸ਼ੇਸ਼-ਅਵਧਿਾਿ ਹੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਵ਼ਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੰ ਦੇ।

IV. ਪ੍ਰਵਿਵਿਆ
A. ਯੋਗਤਾ
1. ਯੋਗਤਾ ਮਾਪ੍ਦੰ ਡ: ਅਿਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਵਿਆ ਦੌਿਾਨ, CMC ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਿੱਗੇ ਵਦਿੱਤਾ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪ੍ਦੰ ਡ
ਲਾਗੂ ਿਿੇਗਾ:
ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਣ
ੇ ੀ

ਮਿੰ ਮਲ ਚੈਵਿਟੀ ਿੇਅਿ

ਮਿੀਜ਼ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪ੍ਦੰ ਡ

ਉਪ੍ਲਬਧ ਛੋਟ

1. ਮਿੀਜ਼ ਬੀਮੇ ਦੇ ਵਬਨਾਂ ਮਿੀਜ਼ ਹੈ;

ਿ ਿ ਿੀਤੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਲਈ

2. ਮਿੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਵਿ ਾਿਿ ਆਮਦਨ

CMC ਦੇ ਛੋਟ ਨਾ ਵਦਿੱਤੇ ਗਏ

ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲੀਆ FPL ਦੇ 350%

ਿਿਵਚਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ੂਿੀ ਤਿਹਾਂ ਿਾਿਜ

ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹੈ।

ਿਿਨਾ।
ਿ ਿ ਿੀਤੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਲਈ
CMC ਦੇ ਛੋਟ ਨਾ ਵਦਿੱਤੇ ਗਏ
ਿਿਵਚਆਂ ਨੂੰ ਅੰ ਸ਼ਿ ਤੌਿ 'ਤੇ
ਿਾਿਜ ਿਿਨਾ।
ਦਾਿਲ ਮਿੀਜ਼ ਸੇ ਾ ਾਂ: CMC,
ਮਹਿੱਈਆ ਿੀਤੀ(ਆਂ) ਿ ਿ
ਿੀਤੀ(ਆਂ) ਸੇ ਾ( ਾਂ) ਲਈ ਦਾਿਲ
ਮਿੀਜ਼ ਸੇ ਾ ਾਂ ਾਸਤੇ ਉਮੀਦ
ਿੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ

3. ਮਿੀਜ਼ ਬੀਮੇ ਦੇ ਵਬਨਾਂ ਮਿੀਜ਼ ਹੈ;
ਅੰ ਸ਼ਿ ਚੈਵਿਟੀ ਿੇਅਿ

4. ਮਿੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਵਿ ਾਿਿ ਆਮਦਨੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲੀਆ FPL ਦੇ 351400% ਦੇ ਦਿਵਮਆਨ ਹੈ।

Medicare ਦਾਿਲ ਮਿੀਜ਼
ਵਨਦਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਸਮੂਹ
(Medicare inpatient
Diagnosis-Related Group
- “DRG”) ਤਿੱਿ ਸੀਵਮਤ ਿਿੇਗਾ
(ਜਾਂ ਉਸ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਦਿ ਤਿੱਿ
ਜੋ CMC ਚੰ ਗੀ ਭਾ ਨਾ ਵ ਿੱਚ ਉਸ
ਸਿਿਾਿੀ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਦਆਿਾ
ਭਗਤਾਨ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਿਿੇਗਾ ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ CMC ਭਾਗ
ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ), ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਲਈ
ਵਜਿੱਿੇ ਿੋਈ ਸਿਾਵਪ੍ਤ ਮੈਡੀਿੇਅਿ
DRG ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਿੱਿ ਢਿ ੀਂ
ਛੋਟ ਵਦਿੱਤੀ ਿਿਮ ਤਿ ਸੀਮਤ
ਿਿੇਗਾ।

ਬਾਹਿੀ ਮਿੀਜ਼ ਸੇ ਾ ਾਂ: CMC
ਉਮੀਦ ਿੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ
Medicare ਫੀਸ ਅਨਸੂਚੀ ਤਿੱਿ,
ਜਾਂ ਵਜਿੱਿੇ ਿੋਈ Medicare ਫੀਸ
ਅਨਸੂਚੀ ਿੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, CMC ਦੇ
ਬਾਹਿੀ ਮਿੀਜ਼ ਸੇ ਾ ਾਂ ਾਸਤੇ
ਲਏ ਜਾਣ ਾਲੇ Medicare ਿਿਚੇ
ਦੇ ਅਨਪ੍ਾਤ ਤਿੱਿ ਸੀਵਮਤ ਿਿੇਗਾ।
5. ਮਿੀਜ਼ ਇਿੱਿ ਬੀਮਾਵਿਰਤ ਮਿੀਜ਼ ਹੈ;
6. ਮਿੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਵਿ ਾਿਿ ਆਮਦਨ
ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲੀਆ FPL ਦੇ 350%
ਉੱਚ ਡਾਿਟਿੀ ਿਿਵਚਆਂ
ਾਲੀ ਚੈਵਿਟੀ ਿੇਅਿ
(ਬੀਮਾਵਿਰਤ ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਲਈ)

ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹੈ;
7. ਮਿੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪ੍ਵਿ ਾਿ ਦੇ
ਡਾਿਟਿੀ ਿਿਚੇ (ਜੋ ਵਪ੍ਛਲੇ 12
ਮਹੀਵਨਆਂ ਵ ਿੱਚ CMC ਜਾਂ ਵਿਸੇ

ਿ ਿ ਿੀਤੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਲਈ
ਮਿੀਜ਼ ਦੀ ਵਜ਼ੰ ਮੇ ਾਿੀ ਾਲੀ ਿਾਸ਼ੀ
ਨੂੰ ਪ੍ੂਿੀ ਤਿਹਾਂ ਿਾਿਜ ਿਿਨਾ।

ਹੋਿ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਾਂ ਦੇ ਿੋਲ ਹੋਏ ਹਨ),
ਮਿੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਵਿ ਾਿਿ ਆਮਦਨ ਦੇ
10% ਤੋਂ ਿੱਧ ਹਨ।
8. ਮਿੀਜ਼ ਬੀਮੇ ਦੇ ਵਬਨਾਂ ਮਿੀਜ਼ ਜਾਂ
ਘਿੱਟ ਬੀਮੇ ਾਲਾ ਮਿੀਜ਼ ਹੈ;
9. ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਮਾਪ੍ਦੰ ਡ ਨੂੰ
ਪ੍ੂਿਾ ਨਹੀਂ ਿਿਦਾ;
10. ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ;
ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਾਲੀ ਚੈਵਿਟੀ
ਿੇਅਿ

11. ਚੀਫ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਵਫਸਿ ਜਾਂ
ਉਸ ਦੇ ਮਨੋਨੀਤ ਨੇ ਛੋਟ ਨੂੰ
ਪ੍ਰ ਾਨਗੀ ਵਦਿੱਤੀ ਹੈ;
12. CMC ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿਜ ਿਿਦਾ ਹੈ,

ਿ ਿ ਿੀਤੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਲਈ
ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਦੇ ਛੋਟ ਨਾ ਵਦਿੱਤੇ ਗਏ
ਿਿਵਚਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ੂਿਾ ਜਾਂ ਅੰ ਸ਼ਿ ਤੌਿ
'ਤੇ ਿਾਿਜ ਿਿਨਾ।

ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਉਹ ਿਾਿਨ ੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋਣ ਵਿ ਮਿੀਜ਼ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ
ਵਨਯਵਮਤ ਮਾਪ੍ਦੰ ਡ ਨੂੰ ਵਿਉਂ ਪ੍ੂਿਾ
ਨਹੀਂ ਿਿਦਾ ਸੀ।
2. ਪ੍ਵਿ ਾਿਿ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਵਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣਾ: ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਿੀਜ਼ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਨਿਧਾਿਣ ਿਿਨ
ਲਈ, CMC ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱਤੇ ਮਤਾਬਿ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਮਿੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਵਿ ਾਿਿ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਵਹਸਾਬ ਲਗਾਏਗਾ:

a. ਪ੍ਵਿ ਾਿਿ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਬੂਤ: ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਿੱਜੋਂ ਵਸਿਫ ਹਾਲੀਆ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀਆਂ
ਪ੍ਿਚੀਆਂ ਜਾਂ ਟੈਿਸ ਵਿਟਿਨ ਮਹਿੱਈਆ ਿਿ ਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ੇਗੀ। ਮਿੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਵਿ ਾਿਿ ਆਮਦਨ
ਵਪ੍ਛਲੇ ਬਾਿਾਂ (12) ਮਹੀਵਨਆਂ ਜਾਂ ਟੈਿਸ ਿਹੇ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਮਿੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਿੇ ਪ੍ਵਿ ਾਿਿ ਮੈਂਬਿਾਂ ਦੀਆਂ
ਸਲਾਨਾ ਿਮਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹਾਲੀਆ ਤਨਿਾਹ ਦੀਆਂ ਪ੍ਿਚੀਆਂ ਜਾਂ ਇਨਿਮ ਟੈਿਸ ਵਿਟਿਨਾਂ ਵ ਚ
ਨਜ਼ਿ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਜਸ ਵ ਿੱਚੋਂ ਜੀ ਨ-ਵਨਿਬਾਹ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿੀਤੇ ਭਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
b. ਵਮਰਤਿ ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਵਿ ਾਿਿ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਵਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣਾ: ਵਮਰਤਿ ਮਿੀਜ਼ਾਂ, ਵਜਹਨਾਂ ਦਾ ਿੋਈ
ੀ ਵਪ੍ਿੱਛੇ ਵਜਉਂਦਾ ਵ ਆਹਤਾ-ਸਾਿੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਮਿੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਵਿ ਾਿਿ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣ
ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਿੋਈ ੀ ਆਮਦਨ ਨਾ ਹੋਣ ਿੱਜੋਂ ਵਲਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਵਮਰਤਿ ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ
ਦਸਤਾ ੇਜ਼ੀ ਵਿਿਾਿਡ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੰ ਦੀ; ਪ੍ਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ੀ ਵਿਿਾਿਡ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ
ਸਿਦੀ ਹੈ। ਵਮਰਤਿ ਮਿੀਜ਼ ਦਾ ਵ ਆਹਤਾ-ਸਾਿੀ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਿਿਾਸਤ ਦੇ ਸਿਦਾ ਹੈ।
3. FPL ਦੇ ਪ੍ਰਵਤਸ਼ਤ ਿੱਜੋਂ ਮਿੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਵਿ ਾਿਿ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣਾ: ਮਿੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਵਿ ਾਿਿ ਆਮਦਨ
ਦਾ ਵਨਿਧਾਿਣ ਿਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, CMC ਮਿੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਵਿ ਾਿਿ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪ੍ਿੱਧਿ ਦਾ ਵਹਸਾਬ FPL ਦੀ ਤਲਨਾ
ਵ ਿੱਚ ਿਿੇਗਾ, ਵਜਸ ਨੂੰ FPL ਦੇ ਪ੍ਰਵਤਸ਼ਤ ਵ ਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਮਸਾਲ ਲਈ, ਜੇ ਵਤੰ ਨ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਵਿ ਾਿ
ਲਈ FPL C20,000 ਹੈ, ਅਤੇ ਮਿੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਵਿ ਾਿਿ ਆਮਦਨ C60,000 ਹੈ, ਤਾਂ CMC ਮਿੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਵਿ ਾਿ
ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਹਸਾਬ FPL ਦੇ 300% ਹੋਣ ਿੱਜੋਂ ਲਗਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਹਸਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵਨਿਧਾਿਤ ਿਿਨ ਲਈ
ਿਵਤਆ ਜਾ ੇਗਾ ਵਿ ਮਿੀਜ਼ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਮਾਪ੍ਦੰ ਡ ਪ੍ੂਿਾ ਿਿਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
4. ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਿ ਿਿਨਾ/ਅਯੋਗਤਾ ਾਂ: ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱਤੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਹਨ ਵਜਹਨਾਂ ਵ ਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਵਹਤ
ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪ੍ਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੰ ਦੀ ਹੈ:
ਿਿਚ ਦੇ ਵਹਿੱਸੇ ਾਲੇ Medi-Cal ਮਿੀਜ਼ (Medi-Cal Patients with Share of Cost): ਵਜਹੜੇ
Medi-Cal ਮਿੀਜ਼ ਿਿਚ ਦੇ ਇਿੱਿ ਵਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭਗਤਾਨ ਿਿਨ ਲਈ ਵਜ਼ੰ ਮੇ ਾਿ ਹਨ ਉਹ ਦੇਣਯੋਗ ਿਿਚ ਦੇ ਵਹਿੱਸੇ
ਦੀ ਿਾਸ਼ੀ ਵ ਿੱਚ ਿਮੀ ਵਲਆਉਣ ਲਈ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਿਿਾਸਤ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। CMC ਇਹ
ਿਾਸ਼ੀਆਂ ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੂਲ ਿਿਨੀਆਂ ਚਾਹੇਗਾ।
a. ਮਿੀਜ਼ ਿ ਿ ਸੇ ਾ ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਿਾਿ ਿਿਦਾ ਹੈ: ਬੀਮਾਵਿਰਤ ਮਿੀਜ਼ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ
ਿਿਦਾ ਹੈ ਵਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੀਜ਼ ਦੇ ਬੈਨੀਵਫਟ ਸਮਝੌਤੇ ਤਵਹਤ ਿ ਿ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਵਗਆ
ਹੈ(ਵਜ ੇਂ ਵਿ HMO ਮਿੀਜ਼ ਜੋ CMC ਤੋਂ ਨੈਟ ਿਿ ਤੋਂ ਬਾਹਿ ਾਲੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਚਾਹੰ ਦਾ ਹੈ,
ਜਾਂ ਿੋਈ ਮਿੀਜ਼ ਜੋ CMC ਤੋਂ ਨੈਟ ਿਿ ਅੰ ਦਿ ਸਹੂਲਤ ਵ ਿੱਚ ਬਦਲੀ ਿਿਨ ਤੋਂ ਇਨਿਾਿ
ਿਿਦਾ ਹੈ), ਉਹ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗਾ।
b. ਬੀਮਾਵਿਰਤ ਮਿੀਜ਼ ਤੀਜੀ ਵਧਿ ਦੇ ਭਗਤਾਨਿਿਤਾ ਨਾਲ ਸਵਹਯੋਗ ਨਹੀਂ ਿਿਦਾ: ਿੋਈ
ਬੀਮਾਵਿਰਤ ਮਿੀਜ਼, ਵਜਸ ਦਾ ਤੀਜੀ ਵਧਿ ਾਲੇ ਭਗਤਾਨਿਿਤਾ ਦਆਿਾ ਬੀਮਾ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦਾ ਭਗਤਾਨ ਿਿਨ ਤੋਂ ਇਨਿਾਿ ਿਿਦਾ ਹੈ ਵਿਉਂਵਿ ਮਿੀਜ਼ ਤੀਜੀ
ਵਧਿ ਦੇ ਭਗਤਾਨਿਿਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਿਾਿੀ ਮਹਿੱਈਆ ਿਿ ਾਉਣ ਵ ਿੱਛ ਅਸਫਲ ਵਿਹਾ ਸੀ
ਜੋ ਤੀਜੀ ਵਧਿ ਦੇ ਭਗਤਾਨਿਿਤਾ ਦੀ ਜ ਾਬਦੇਹੀ ਵਨਿਧਾਿਤ ਿਿਨ ਲਈ ਜ਼ਿੂਿੀ ਹੈ,
ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ੂਿੀ ਨਹੀਂ ਿਿਦਾ।

c.

ਭਗਤਾਨਿਿਤਾ ਵਸਿੱਧਾ ਮਿੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਗਤਾਨ ਿਿਦਾ ਹੈ: ਜੇ ਿੋਈ ਮਿੀਜ਼ ਸੇ ਾ ਾਂ ਲਈ
ਹਾਨੀਪ੍ੂਿਤੀ, ਮੈਡੀਿੇਅਿ ਸਪ੍ਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵਿਸੇ ਹੋਿ ਭਗਤਾਨਿਿਤਾ ਤੋਂ ਭਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ
ਿਿਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿੀਜ਼ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ੂਿੀ ਨਹੀਂ ਿਿਦਾ।

d. ਜਾਣਿਾਿੀ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ (ਧੋਿਾਧੜੀ): CMC ਉਹਨਾਂ ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ
ਤੋਂ ਇਨਿਾਿ ਿਿ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪ੍ਣੀ ਯੋਗਤਾ ਾਲੀ ਅਿਜ਼ੀ ਵ ਿੱਚ ਆਮਦਨ, ਪ੍ਵਿ ਾਿ ਦੇ
ਆਿਾਿ, ਜਾਂ ਹੋਿ ਜਾਣਿਾਿੀ ਸਬੰ ਧੀ ਝੂਠੀ ਜਾਣਿਾਿੀ ਵਦੰ ਦੇ ਹਨ।
e. ਤੀਜੀ ਵਧਿ ਤੋਂ ਸੂਲੀਆਂ: ਜੇ ਮਿੀਜ਼ ਤੀਜੀ ਵਧਿ ਦੇ ਟੌਿਟਫੀਜ਼ਿ, ਵਜਸ ਨੇ ਮਿੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਟ
ਪ੍ਹੰ ਚਾਈ ਸੀ, ਤੋਂ ਵ ਿੱਤੀ ਵਨਪ੍ਟਾਿਾ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਿਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਿ
'ਤੇ ਮਿੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਸੇ ੀ ਿਾਵਤਆਂ ਦੇ ਬਿਾਇਆ ਿਿਮ ਦੇ ਭਗਤਾਨ ਲਈ ਵਨਪ੍ਟਾਿੇ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ
ਦੀ ਿਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਿਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ੂਿੀ ਨਹੀਂ
ਿਿਦਾ।
f.

ਪ੍ੇਸ਼ੇ ਿ (ਵ਼ਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ) ਸੇ ਾ ਾਂ: ਐਵਨਸਵਿਸੀਆਲੋ ਵਜਸਟ, ਿੇਡੀਓਲੋ ਵਜਸਟ,
ਹਾਸਵਪ੍ਟਵਲਸਟ, ਪ੍ੈਿਾਲੋ ਵਜਸਟ, ਆਵਦ ਿਗੇ ਵ਼ਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ
ਤਵਹਤ ਿ ਿ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਸੇ ੀ ਛੋਟਾਂ ਬਾਿੇ ਐਗਜ਼ੀਵਬਟ A ਵ ਿੱਚ ਦਿੱਵਸਆ ਵਗਆ
ਹੈ। ਬਹਤੇ ਵ਼ਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੈਵਿਟੀ ਿੇਅਿ ਨੀਤੀਆਂ ਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮ਼ਿਤ
ਜਾਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਦੇਿਭਾਲ ਲਈ ਦਿਿਾਸਤ ਿਿਨ ਵਦੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵ਼ਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ
ਦੀ ਚੈਵਿਟੀ ਦੇਿਭਾਲ ਨੀਤੀ ਬਾਿੇ ਵਸਿੱਧੇ ਆਪ੍ਣੇ ਵ਼ਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਜਾਣਿਾਿੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਿਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

B. ਅਿਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਿਵਿਆ
1. CMC ਮਿੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਤਵਨਧੀ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਿੇ ਜਾਣਿਾਿੀ ਹਾਸਲ ਿਨ ਦੀਆਂ ਹਿ ਮਨਾਸਬ
ਿੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਿਿੇਗਾ ਵਿ ਿੀ ਵਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਜਨਤਿ ਵਸਹਤ ਬੀਮਾ CMC ਦਆਿਾ ਮਿੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਦੇਿਭਾਲ ਲਈ ਿਿਵਚਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ੂਿੀ ਤਿਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅੰ ਸ਼ਿ ਿੂਪ੍ ਵ ਿੱਚ ਿ ਿ ਿਿ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਵਿਸੇ ੀ ਸਮੇਂ
ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਵਬਲ ਦਾ ਭਗਤਾਨ ਿਿਨ ਲਈ ਵ ਿੱਤੀ ਅਸਮਿਿੱਿਾ ਦਿਸਾਉਂਣ ਾਲੇ ਮਿੀਜ਼ ਦਾ ਵ ਿੱਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਲਾਂਿਣ ਿੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਬੀਮੇ ਦੇ ਵਬਨਾਂ ਾਲੇ ਮਿੀਜ਼ ਦੇ ਤੌਿ 'ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ੂਿੀ ਿਿਨ
ਲਈ, ਮਿੀਜ਼ ਜਾਂ ਮਿੀਜ਼ ਦੇ ਗਾਿੰ ਟਿ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਪ੍ਸ਼ਟੀ ਿਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸੇ
ੀ ਅਵਜਹੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਅਵਧਿਾਿ ਜਾਂ ਸਿਿਾਿੀ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਦੇ ਬੈਵਨਵਫਟਾਂ ਬਾਿੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਬਲ ਨੂੰ
ਿ ਿ ਿਿਨਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਛੋਟ ਦੇਣਗੇ।
2. ਸਾਿੇ ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਿਾਿੀ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਸੰ ਭਾ ੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਿੇ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ
ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਅਵਜਹਾ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਿੀਜ਼ ਇਹ
ਦਿਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਿ ਉਸ ਿੋਲ ਤੀਜੀ ਵਧਿ ਦੇ ਭਗਤਾਨਿਿਤਾ ਦੀ ਿ ਿੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਵ ਿੱਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਿਿਦਾ ਹੈ ਤਾਂ CMC Medi-Cal ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਜਾਂ ਹੋਿ ਸਿਿਾਿੀ ਫੰ ਡ ਾਲੇ
ਪ੍ਰੋਗਿਾਮਾਂ ਲਈ ਅਿਜ਼ੀ ਮਹਿੱਈਆ ਿਿੇਗਾ।
3. ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ CMC ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਬੈਨੀਵਫਟ ਦੀ ਿ ਿੇਜ ਦੇ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ੀ ਵਿਿਾਿਡ ਮਹਿੱਈਆ
ਿਿ ਾਉਣ ਲਈ ਹਿੇਿ ਮਨਾਸਬ ਿੋਵਸ਼ਸ਼ ਿਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
4. ਵਜਹੜੇ ਮਿੀਜ਼ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਿਿਾਸਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ CMC ਦੇ ਵਮਆਿੀ ਦਿਿਾਸਤ
ਫਾਿਮ “ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਿਜ਼ੀ” ਦੀ ਿਤੋਂ ਿਿਨਗੇ।

5. ਮਿੀਜ਼ ਐਗਜ਼ੀਵਬਟ C ਵ ਿੱਚ ਸੂਚੀਬਿੱਧ CMC ਦੇ ਵਟਿਾਵਣਆਂ 'ਤੇ ਵ ਅਿਤੀਗਤ ਿੂਪ੍ ਵ ਿੱਚ ਜਾ ਿੇ ਜਾਂ
(559) 459-2998 'ਤੇ ਐਡਵਮਵਟੰ ਗ ਨਾਲ ਸੰ ਪ੍ਿਿ ਿਿਿੇ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਿਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿੰ ਮਲ
ਿਿਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਿਿ ਸਿਦੇ ਹਨ।
6. ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਿਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ੀਵਬਟ C 'ਤੇ CMC ਦੇ ਵਟਿਾਵਣਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਿੇ, ਡਾਿ
ਿਾਹੀਂ, ਜਾਂ CMC ਦੀ ੈਿੱਬਸਾਈਟ (www.communitymedical.org) ਿਾਹੀਂ ੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੀਤੀਆਂ
ਜਾ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ।
7. ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ CMC ਵ ਿੇ ਇਲਾਜ ਿਿ ਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਿੇ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ
ਅਿਜ਼ੀ ਪ੍ੂਿੀ ਿਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਿੀਜ਼ ਦੇ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਤੋਂ ਛਿੱਟੀ ਵਮਲਣ ਦੇ 180 ਵਦਨਾਂ ਅੰ ਦਿ ਅਿਜ਼ੀ
ਪ੍ੂਿੀ ਿਿਿੇ ਾਪ੍ਸ ਿਿਨ ਵ ਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਿੂਪ੍ ਵ ਿੱਚ
ਵਨਿਲ ਸਿਦਾ ਹੈ।
8. ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਿਜ਼ੀਆਂ ਇਿੱਿੇ ਭੇਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:
Community Medical Centers, Patient Financial Services Department,
P.O. Box 1232, Fresno, CA 93715, Attn: Financial Assistance Application.
C. ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵਨਿਧਾਿਣ
1. CMC ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਿੇਿ ਅਿਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵ ਚਾਿ ਿਿੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿੀਜ਼ ਉੱਪ੍ਿ ਦਿੱਸੇ ਯੋਗਤਾ
ਮਾਪ੍ਦੰ ਡ ਪ੍ੂਿੇ ਿਿਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਿੀ ਿੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ।
2. ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਵਿਵਿਆ ਦੇ ਵਹਿੱਸੇ ਿੱਜੋਂ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਸੰ ਪ੍ਤੀਆਂ ਸਬੰ ਧੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੀਤੀ ਜਾਣਿਾਿੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ
ਫਾਇਲਾਂ ਤੋਂ ਿੱਿਿੇ ਿੂਪ੍ ਵ ਿੱਚ ਸੰ ਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਿਜ਼ ਦੀ ਉਗਿਾਹੀ ਲਈ ਿਵਤਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਿਜ਼ ਦੀ ਉਗਿਾਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਵਿਆ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ ਜਾਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ।
3. ਜੇ ਮਿੀਜ਼ ਆਮਦਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਸਹਤ ਬੈਨੀਵਫਟ ਿ ਿੇਜ ਦੇ ਦਸਤਾ ਜ਼
ੇ ੀ ਵਿਿਾਿਡ ਨੂੰ ਾਪ੍ਸ ਿਿਨ
ਵ ਿੱਚ ਅਸਫਲ ਿਵਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ CMC ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੇ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ੀ ਵਿਿਾਿਡ ਦੀ ਗੈਿਮੌਜਦ
ੂ ਗੀ ਵ ਿੱਚ
ਮਨਾਸਬ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਵਨਿਧਾਿਣ ਿਿ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ CMC ਨੂੰ ਵਗਆਤ ਜਾਣਿਾਿੀ ਦੇ ਅਧਾਿ 'ਤੇ
ਵਨਿਧਾਿਣ ਿਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਿੀਜ਼ ਆਮਦਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਸਹਤ ਬੈਨੀਵਫਟ ਿ ਿੇਜ ਿਗੀ
ਮਨਾਸਬ ਅਤੇ ਜ਼ਿੂਿੀ ਜਾਣਿਾਿੀ ਮਹਿੱਈਆ ਿਿਨ ਵ ਿੱਚ ਅਸਫਲ ਿਵਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ CMC ਵ ਿੱਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਨਿਧਾਿਣ ਿਿਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਅਸਫਲਤਾ ਬਾਿੇ ਵ ਚਾਿ ਿਿ ਸਿਦਾ ਹੈ।
4. ਮਿੀਜ਼ ਸਿਿਾਿੀ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ੀ ਦਿਿਾਸਤ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹਨ। CMC ਨੂੰ ਇਸ ਗਿੱਲ
ਦਾ ਵਨਿਧਾਿਣ ਿਿਨ ਵ ਿੱਚ ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਿਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਿ ਿੀ ਉਹ ਵਿਸੇ ਸਿਿਾਿੀ ਜਾਂ
ਵਿਸੀ ਹੋਿ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ੂਿੀ ਿਿਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿੀ ਮਿੀਜ਼ ਿੈਲੀਫੋਿਨੀਆ ਹੈਲਿ ਬੈਨੀਵਫਟ

ਐਿਸਚੇਂਜ (ਯਾਨੀ, ਿ ਿਡ ਿੈਲੀਫੋਿਨੀਆ) ਵ ਚਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਵ ਿੱਚ ਭਿਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ੂਿੀ
ਿਿਦਾ ਹੈ।
a. ਜੇ ਿੋਈ ਮਿੀਜ਼ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਿਿਾਸਤ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਵਿਸੇ ਹੋਿ ਵਸਹਤ ਿ ਿੇਜ
ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਲਈ ੀ ਦਿਿਾਸਤ ਵਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦਿਿਾਸਤ ਲੰਬਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਸੇ ਹੋਿ
ਵਸਹਤ ਿ ਿੇਜ ਪ੍ਰਗ
ੋ ਿਾਮ ਤਵਹਤ ਿ ਿੇਜ ਲਈ ਵਦਿੱਤੀ ਉਸ ਦੀ ਅਿਜ਼ੀ ਮਿੀਜ਼ ਦੀ ਵ ਿੱਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਵ ਿੱਚ ਿਿਾ ਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ।

5, ਦਿਿਾਸਤਾਂ ਦੀ ਤਿੰ ਤ ਸਮੀਵਿਆ ਿੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। CMC ਅਿਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਿਨ ਦੇ 45 ਵਦਨਾਂ
ਅੰ ਦਿ ਆਪ੍ਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਨਿਧਾਿਣ ਮਿੰ ਮਲ ਿਿੇਗਾ। ਜੇ ਬੀਮੇ ਜਾਂ ਭਗਤਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਰੋਤ ਅਜੇ ੀ
ਲੰਬਤ ਹਨ ਤਾਂ ਅਿਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿੰ ਮਲ ਨਹੀਂ ਸਮਵਝਆ ਜਾ ੇਗਾ।
6. ਇਿੱਿ ਾਿੀ ਮਿੰ ਮਲ ਚੈਵਿਟੀ ਿੇਅਿ, ਅੰ ਸ਼ਿ ਚੈਵਿਟੀ ਿੇਅਿ, ਉੱਚ ਡਾਿਟਿੀ ਿਿਵਚਆਂ ਾਲੀ ਚੈਵਿਟੀ
ਿੇਅਿ, ਜਾਂ ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਾਲੀ ਚੈਵਿਟੀ ਿੇਅਿ ਦਾ ਵਨਿਧਾਿਣ ਿਿ ਵਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਿੇਿ
ਵਬਨੈਿਾਿ ਨੂੰ Cਨੋਟੀਵਫਿੇਸ਼ਨ ਫਾਿਮC (ਐਗਜ਼ੀਵਬਟ D) ਭੇਵਜਆ ਜਾ ਗ
ੇ ਾ ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ CMC
ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਿੇ ਦਿੱਵਸਆ ਜਾ ੇਗਾ।
7. ਜੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਵਹਤ ਮਿੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰ ਾਨਗੀ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਿ ਆਿੰ ਭਿ ਅਿਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਾਨਗੀ ਦੀ
ਪ੍ਰਵਿਵਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਤੈਅ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿ ਮਿੀਜ਼ ਤੀਜੀ ਵਧਿ ਦੇ ਭਗਤਾਨਿਿਤਾ ਿਿਿੇ ਯੋਗ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਿਚੇ ਮੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਿਿ ਵਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ CMC ਮਿੀਜ਼ ਦੇ ਿਾਤੇ ਵ ਿੱਚ ਭਗਤਾਨ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਿਨ ਲਈ ਤੀਜੀ-ਵਧਿ ਦੇ ਭਗਤਾਨਿਿਤਾ ਦਾ ਅਨਸਿਣ ਿਿੇਗਾ। ਜੇ ਬਾਅਦ ਵ ਿੱਚ ਇਹ
ਵਨਿਧਾਿਣ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿ ਤੀਜੀ ਵਧਿ ਦਾ ਭਗਤਾਨਿਿਤਾ ਮਿੀਜ਼ ਦੇ ਿਿਵਚਆਂ ਦਾ ਭਗਤਾਨ
ਿਿਨ ਲਈ ਵਜ਼ੰ ਮੇ ਾਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਨ ੇਂ ਵ ਿੱਤੀ ਮਲਾਂਿਣ ਫਾਿਮ ਦੀ ਲੋ ੜ ਦੇ ਵਬਨਾਂ ਮਿੀਜ਼ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ
ਮੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਿਿ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾ ੇਗਾ।
8. ਇਿੱਿ ਾਿੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਨਿਧਾਿਣ ਿਿ ਵਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿ ਮਿੀਜ਼ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ
ਪ੍ੂਿੀ ਿਿਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਦਆਿਾ ਮਿੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟੀਵਫਿੇਸ਼ਨ ਫਾਿਮ ਜਾਿੀ ਿਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ
ਮਹੀਵਨਆਂ ਦੀ ਵਮਆਦ ਲਈ ਮਿੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਮਵਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਿੱਿ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ
ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੜ ਤੋਂ ਦਿਿਾਸਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
9. ਜੇ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵਨਿਧਾਿਣ ਮਿੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਿੱਿ ਵ ਿੱਚ ਿਰੈਵਡਟ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿੀਜ਼
ਦਆਿਾ ਭਗਤਾਨ ਿਿਨ ਾਲੀ ਤਾਿੀਿ ਤੋਂ ਲੈ ਿੇ ਿੱਧ ਭਗਤਾਨ ਦੀ ਿਾਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਿਰੈਵਡਟ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿਫੰ ਡ
ਂ ਸੇ਼ਿਟੀ ਿੋਡ ਦੇ ਸੈਿਸ਼ਨ 127400 ਦੇ ਅਨਸਾਿ ਿਾਨੂੰਨੀ ਦਿ (ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10%) 'ਤੇ
ਵ ਿੱਚ ਹੈਲਿ ਐਡ
ਵ ਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਿੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ, ਬਸ਼ਿਤੇ CMC ਨੂੰ ਉਸ ਸੂਿਤ ਵ ਿੱਚ ਿਰਵੈ ਡਟ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵਿਫੰ ਡ ਿਿਨ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗ
ੇ ੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਫੰ ਡ, ਵ ਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਿਿਿੇ, ਪ੍ੰ ਜ ਡਾਲਿ (C5.00) ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹੈ।
D. ਵ

ਾਦ
1. ਿੋਈ ੀ ਮਿੀਜ਼ CMC ਦਆਿਾ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਇਨਿਾਿ ਿਿਨ ਸਬੰ ਧੀ ਵਿਸੇ ੀ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ,

ਪ੍ੇਸ਼ੇਂਟ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਵ ਵਸਜ਼ ਨੂੰ ਵ

ਾਦ ਲਈ ਆਧਾਿ ਬਾਿੇ ਸੂਵਚਤ ਿਿਦੇ ਹੋਏ ਸਮੀਵਿਆ ਦੀ

ਮੰ ਗ ਿਿ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਮਿੀਜ਼ ਨੂੰ ਵ

ਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਨੋਵਟਸ

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਤੀਹ (30) ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਿ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਮਿੀਜ਼ ਿੋਈ ੀ ਵ

ਾਦ ਪ੍ੇਸ਼ੇਂਟ

ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਵ ਵਸਜ਼ ਨੂੰ (559) 459-3939 'ਤੇ ਿਾਲ ਿਿਿੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੌਿ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਉਪ੍ਿੋਿਤ
ਜਾਣਿਾਿੀ ਵਲਿਤੀ ਿੂਪ੍ ਵ ਿੱਚ ਡਾਿ ਿਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਤੇ 'ਤੇ ਭੇਜ ਿੇ ਜਮਹਾਂ ਿਿ ਸਿਦੇ ਹਨ: Community
Medical Centers, Patient Financial Services Department, P.O. Box. 1232,
Fresno, CA 93715. ਪ੍ੇਸ਼ੇਂਟ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਵ ਵਸਜ਼ ਵਜੰ ਨਾ ਜਲਦੀ ਸੰ ਭ ਹੋ ਸਿੇਗਾ ਮਿੀਜ਼ ਦੇ
ਵ

ਾਦ ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਿਿੇਗੀ ਅਤੇ ਮਿੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਲਿਤੀ ਿੂਪ੍ ਵ ਿੱਚ ਵਿਸੇ ੀ ਫੈਸਲੇ ਬਾਿੇ ਸੂਵਚਤ ਿਿੇਗੀ।

E. ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਣਿਾਿੀ ਦੀ ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ
1. ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ: ਇਹ ਨੀਤੀ CMC ਦੇ ਸੇ ਾ ਿੇਤਿ ਦੀ(ਆਂ) ਮਢਲੀ(ਆਂ) ਭਾਸ਼ਾ( ਾਂ) ਵ ਿੱਚ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੋ ੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਇਸ ਵਹਿੱਸੇ ਵ ਿੱਚ ਮਹਿੱਈਆ ਿੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਿੇ ਨੋਵਟਸ/ਪ੍ਿੱਤਿ- ਹਾਿ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਦੇ

ਸੇ ਾ ਿੇਤਿ ਦੀ(ਆਂ) ਮਢਲੀ(ਆਂ) ਭਾਸ਼ਾ( ਾਂ) ਵ ਿੱਚ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਾਲੇ ਸਾਿੇ ਸੰ ਘੀ
ਅਤੇ ਿਾਜ ਦੇ ਿਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਵ ਵਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨਿੂਪ੍ ਤਿੀਿੇ ਨਾਲ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। CMC ਦੇ ਸੇ ਾ
ਿੇਤਿ ਦੀ(ਆਂ) ਮਢਲੀ(ਆਂ) ਭਾਸ਼ਾ( ਾਂ) ਅਵਜਹੀ ਿੋਈ ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ CMC ਦੀ ਸੇ ਾ ਲੈ ਣ ਾਲੇ
ਭਾਈਚਾਿੇ ਦੇ 1000 ਲੋ ਿਾਂ ਜਾਂ 5% ਵਹਿੱਸੇ, ਜੋ ੀ ਘਿੱਟ ਹੋ ੇ, ਦਆਿਾ ਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਵਜਹੀ ਿੱਸੋਂ
ਹੈ ਵਜਸਦੇ CMC ਦਆਿਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾ ਨਾ ਹੈ। CMC, ਵਿਸੇ ੀ
ਮਨਾਸਬ ਤਿੀਿੇ ਦੀ ਿਤੋਂ ਿਿਦੇ ਹੋਏ CMC ਭਾਈਚਾਿੇ ਵ ਿੱਚ ਅੰ ਗਿੇਜ਼ੀ ਵ ਚ ਸੀਮਤ ਵਨਪ੍ੰ ਨਤਾ ਾਲੇ
ਵ ਅਿਤੀਆਂ, ਜਾਂ CMC ਦਆਿਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਿਨ ਦੀ ਸੰ ਭਾ ਨਾ ਾਲੇ
ਵ ਅਿਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਤਸ਼ਤ ਜਾਂ ਵਗਣਤੀ ਨੂੰ ਵਨਿਧਾਿਤ ਿਿ ਸਿਦਾ ਹੈ।
2. ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀ ਵ

ਸਿਾ ਦੌਿਾਨ ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੱਈਆ ਿੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ: ਅਗਾਊਂ

ਦਾਿਲਾ ਜਾਂ ਿਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ: ਅਗਾਊਂ ਦਾਿਲੇ ਜਾਂ ਿਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ (ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜੰ ਨਾ ਜਲਦੀ ਵ ਹਾਿ
ਹੋ ਸਿੇ) ਦੌਿਾਨ CMC ਸਾਿੇ ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ (ਐਗਜ਼ੀਵਬਟ E) ਦਾ ਸਿਲ ਭਾਸ਼ਾ
ਵ ਿੱਚ ਸਾਿ ਦੀ ਇਿੱਿ ਨਿਲ ਮਹਿੱਈਆ ਿਿ ਾਏਗਾ ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਸੇ ਾ ਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵ ਿੱਤੀ
ਵਜ਼ੰ ਮੇ ਾਿੀ ਦੇ ਅਨਮਾਨ ਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਿਿਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਿ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿਾਨਾਂ ਸਬੰ ਧੀ
ਜਾਣਿਾਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ੇਗੀ ਵਜਿੱਿੇ ਮਿੀਜ਼ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਿਿਾਸਤ ਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਣ ਲਈ
ਜਾ ਸਿਦੇ ਹਨ।
a. ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਸੇ ਾ ਾਂ: ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀ ਸੂਿਤ ਵ ਿੱਚ, CMC ਮਿੀਜ਼ ਦੀ ਐਮਿਜੈਂਸੀ
ਡਾਿਟਿੀ ਵਸਹਤ-ਸਮਿੱਵਸਆ ਸਵਿਿ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਤੋਂ ਛਿੱਟੀ ਵਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਜੰ ਨਾ
ਜਲਦੀ ਵ ਹਾਿਿ ਹੋ ਸਿੇਗਾ, ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵ ਿੱਚ ਸਾਿ ਸਾਿੇ
ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੱਈਆ ਿਿ ਾਏਗਾ।
b. ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਤੋਂ ਛਿੱਟੀ ਵਮਲਣ 'ਤੇ ਮਹਿੱਈਆ ਿੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਿਜ਼ੀਆਂ: ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਤੋਂ
ਛਿੱਟੀ ਵਮਲਣ ਸਮੇਂ, CMC ਸਾਿੇ ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵ ਿੱਚ
ਸਾਿ (ਐਗਜ਼ੀਵਬਟ E) ਦੀ ਇਿੱਿ ਨਿਲ ਮਹਿੱਈਆ ਿਿਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਿੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਵਬਨਾਂ
ਾਲੇ ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ Medi-Cal ਅਤੇ ਿੈਲੀਫੋਿਨੀਆ ਵਚਲਡਰਨਜ਼ ਸਿਵ ਵਸਜ਼ ਜਾਂ ਸੰ ਭਾ ੀ ਤੌਿ
'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਾਲੇ ਵਿਸੇ ਸਿਿਾਿੀ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮਾਂ ਲਈ ਅਿਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ੇਗਾ।
3. ਹੋਿਨਾਂ ਸਵਮਆਂ 'ਤੇ ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੱਈਆ ਿੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀ ਜਾਣਿਾਿੀ:
ਸੰ ਪ੍ਿਿ ਿਿਨ ਦੀ ਜਾਣਿਾਿੀ: ਮਿੀਜ਼ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਿੇ ਧੀਿ ਜਾਣਿਾਿੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਿਨ ਅਤੇ
ਅਿਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਵਿਆ ਵ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਿਨ ਲਈ CMC ਦੇ ਐਡਵਮਵਟੰ ਗ ਵਡਪ੍ਾਿਟਮੈਂਟ ਨੂੰ
(559) 459-2998 'ਤੇ ਫੋਨ ਿਿਿੇ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ੀਵਬਟ C ਵ ਿੱਚ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਵਟਿਾਵਣਆਂ 'ਤੇ ਵ ਅਿਤੀਗਤ
ਤੌਿ 'ਤੇ ਜਾ ਿੇ ਸੰ ਪ੍ਿਿ ਿਿ ਸਿਦੇ ਹਨ।
a. ਵਬਵਲੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ: CMC ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ CMC ਦੀ ਵਬਵਲੰਗ ਅਤੇ ਿਲੈ ਿਸ਼ਨ ਨੀਤੀ
ਮਤਾਬਿ ਵਬਲ ਦੇ ੇਗਾ। ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਬਵਲੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵ ਿੱਚ Cਮਿੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅਵਹਮ
ਵਬਵਲੰਗ ਜਾਣਿਾਿੀC (ਐਗਜ਼ੀਵਬਟ E) ਦੇ ਵਸਿਲੇ ਿ ਹੇਠ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿਲ
ਭਾਸ਼ਾ ਵ ਿੱਚ ਸਾਿ, ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਿੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਿਾਲ ਿਿਨ ਾਸਤੇ ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਲਈ
ਫੋਨ ਨੰਬਿ, ਅਤੇ ਇਿੱਿ ੈਬਸਾਇਟ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਵਦਿੱਤਾ ਹੋ ੇਗਾ ਵਜਿੱਿੇ ਮਿੀਜ਼ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਨੀਤੀ, ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵ ਿੱਚ ਸਾਿ, ਅਤੇ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਿਜ਼ੀ
ਸਮੇਤ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਿੇ ਧੀਿ ਜਾਣਿਾਿੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਿ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਮਿੀਜ਼ ਦੇ ਿਾਨੂੰਨੀ

ਅਵਧਿਾਿਾਂ ਦਾ ਸਾਿ ਐਗਜ਼ੀਵਬਟ F ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੀਜ਼ ਦੀ
ਅੰ ਵਤਮ ਵਬਵਲੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵ ਿੱਚ ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ।
b. ਬੇਨਤੀ ਿਿਨ 'ਤੇ: CMC ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਤੇ ਿਿਚ ਦੇ ਵਬਨਾਂ ਵ ਿੱਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ, ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਿਜ਼ੀ, ਅਤੇ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿਲ
ਭਾਸ਼ਾ ਵ ਿੱਚ ਸਾਿ ਦੀਆਂ ਿਾਗਜ਼ੀ ਨਿਲਾਂ ਮਹਿੱਈਆ ਿਿੇਗਾ।
4. ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜਾਣਿਾਿੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਿ:
ਮਿੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿੱਈਆ ਿੀਤੀਆਂ ਨਿਲਾਂ: CMC ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਿਲੇ ਜਾਂ ਛਿੱਟੀ ਵਮਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਵਿਆ ਦੇ
ਵਹਿੱਸੇ ਿੱਜੋਂ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵ ਿੱਚ ਸਾਿ ਦੀ ਇਿੱਿ ਿਾਗਜ਼ੀ ਨਿਲ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਿਸ਼
ਿਿੇਗਾ।
a. ਵਬਵਲੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੋਵਟਸ: CMC ਵਬਵਲੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਸਪ੍ਿੱਸ਼ਟ ਵਲਿਤੀ ਨੋਵਟਸ
ਸ਼ਾਮਲ ਿਿੇਗਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਿਿਤਾ ਾਂ ਨੂੰ CMC ਦੀ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਤਵਹਤ ਵ ਿੱਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ ਬਾਿੇ ਸੂਵਚਤ ਿਿੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਣਿਾਿੀ ਦੇ ੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵ ਿੱਚ
ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗ
ੇ ਾ: ਵਸਿੱਧੀ ੈਿੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਵਜਿੱਿੋਂ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ, ਵ ਿੱਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵ ਿੱਚ ਸਾਿ, ਅਤੇ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦਿਿਾਸਤ
ਫਾਿਮ ਵਮਲ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਐਡਵਮਵਟੰ ਗ ਵਡਪ੍ਾਿਟਮੈਂਟ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਿ ਜੋ
ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਿਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਵਿਆ ਵ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਿੇ ਜਾਣਿਾਿੀ
ਮਹਿੱਈਆ ਿਿਨ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ।
b. ਜਨਤਿ ਪ੍ਰਦਿਸ਼ਨੀਆਂ: CMC ਪ੍ਰਤਿੱਿ ਜਨਤਿ ਪ੍ਰਦਿਸ਼ਨੀਆਂ (ਜਾਂ ਹੋਿ ਉਪ੍ਾਅ ਵਜਹਨਾਂ ਦਾ
ਉਦੇਸ਼ ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਾਜਬ ਵਧਆਨ ਆਿਿਸ਼ਤ ਿਿਨਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ) ਿਾਇਮ ਿਿੇਗਾ ਜੋ CMC
ਵ ਿੇ ਜਨਤਿ ਿਾਂ ਾਂ 'ਤੇ, ਵਜਨਹਾਂ ਵ ਚ ਵ ਿੱਚ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ, ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਿੂਮ ਅਤੇ ਦਾਿਲੇ

ਾਲੇ

ਿੇਤਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਿੇ ਸੂਵਚਤ ਿਿਨਗੇ ਅਤੇ ਜਾਣਿਾਿੀ ਦੇਣਗੇ।
c.

ੈਿੱਬਸਾਈਟ: ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ, ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਿਜ਼ੀ, ਅਤੇ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵ ਿੱਚ ਸਾਿ CMC ਦੀ ੈਿੱਬਸਾਈਟ
(www.communitymedical.org) 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਿੱਿ ਸਿਾਨ 'ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੋ ੇਗਾ। ਵ ਿੱਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਿੇ ਜਾਣਿਾਿੀ ਮੰ ਗਣ ਾਲੇ ਵ ਅਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਿੇ ਜਾਣਿਾਿੀ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਿਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਿੋਈ ਵਨਿੱਜੀ ਜਾਣਿਾਿੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ
ਹੋ ੇਗੀ।

d. ਡਾਿ: ਮਿੀਜ਼ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ, ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਿਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵ ਿੱਚ ਸਾਿ ਦੀ ਮ਼ਿਤ ਿਾਪ੍ੀ ਡਾਿ ਿਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿਿ
ਸਿਦੇ ਹਨ।
e. ਇਸ਼ਵਤਹਾਿ/ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਲੀਜ਼: ਵਜ ੇਂ ਲੋ ੜ ਹੋ ੇ, CMC ਤੋਂ ਸੇ ਾ ਲੈ ਣ ਾਲੇ ਭਾਈਚਾਵਿਆਂ ਵ ਿੱਚ
CMC ਮਿੱਿ ਅਿਬਾਿ(ਿਾਂ) ਵ ਿੱਚ CMC ਵ ਿੇ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ ਦੇ ਸਬੰ ਧ
ਵ ਿੱਚ ਇਸ਼ਵਤਹਾਿ ਦੇ ੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਵਜਹਾ ਿਿਨਾ ਵ ਹਾਿਿ ਨਹੀਂ ਹੰ ਦਾ, ਤਾਂ CMC ਇਸ
ਜਾਣਿਾਿੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਾਲੀ ਪ੍ਰਸ
ੈ ਵਿਲੀਜ਼ ਜਾਿੀ ਿਿੇਗਾ ਜਾਂ ਹੋਿਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਿਤੋਂ
ਵ ਿੱਚ ਵਲਆਏਗਾ ਵਜਹਨਾਂ ਬਾਿੇ CMC ਫੈਸਲਾ ਿਿਦਾ ਹੈ ਵਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਵਿਆਂ ਵ ਿੱਚ
ਪ੍ਰਭਾਵ ਤ ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ ਦਾ ਵ ਆਪ੍ਿ ਪ੍ਰਚਾਿ ਿਿਨਗੇ।

F. ਫਟਿਲ
1. ਵਿਿਾਿਡ ਿਿੱਿਣੇ: ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਵਿਿਾਿਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਤਿੰ ਤ ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। CMC ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਿ ਬੀਮੇ ਦੇ ਵਬਨਾਂ ਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਵ ਿੱਚ
ਜਾਣਿਾਿੀ ਵਜਹਨਾਂ ਨੇ CMC ਤੋਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਿੰ ਮਲ
ਿੀਤੀਆਂ ਅਿਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ, ਪ੍ਰ ਾਵਨਤ ਿੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਿਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ, ਮਹਿੱਈਆ ਿੀਤੇ
ਬੈਨੀਵਫਟਾਂ ਦੇ ਅਨਮਾਨਤ ਡਾਲਿ ਮਿੱਲ, ਮਨਹਾ ਿੀਤੀਆਂ ਅਿਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ, ਅਤੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਿਾਿਨਾਂ
ਬਾਿੇ ਜਾਣਿਾਿੀ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲ ਿੇ ਿਿੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਿੀਜ਼ ਦੀ
ਪ੍ਰ ਾਨਗੀ ਜਾਂ ਮਨਾਹੀ ਸਬੰ ਧੀ ੇਿਵ ਆਂ ਨੂੰ ਮਿੀਜ਼ ਦੇ ਿਾਤੇ ਵ ਿੱਚ ਦਿਜ ਿਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2. ਭਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਾਂ: ਮਿੀਜ਼ ਭਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ੂਿੀ ਿਿ ਸਿਦੇ ਹਨ। CMC ਦੀ ਵਬਵਲੰਗ
ਅਤੇ ਿਲੈ ਿਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਮਤਾਬਿ ਭਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਪ੍ੇਸ਼ ਿੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸੌਦੇਬਾਈ
ਿੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ।
3. ਵਬਵਲੰਗ ਅਤੇ ਿਲੈ ਿਸ਼ਨ: CMC ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਿਨ ਲਈ ਮਨਾਸਬ ਿਲੈ ਿਸ਼ਨ ਿੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ
ਦੀ ਿਤੋਂ ਿਿ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਿਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਵਿਆ ਦੌਿਾਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੀਤੀ
ਜਾਣਿਾਿੀ ਨੂੰ CMC ਦਆਿਾ, ਜਾਂ ਫੇਿ CMC ਦਆਿਾ ਨਾਲ ਜੜੀ ਵਿਸੇ ਿਲੈ ਿਸ਼ਨ ਏਜੰ ਸੀ ਦਆਿਾ,
ਉਗਿਾਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਵਿਆ ਵ ਿੱਚ ਨਹੀਂ ਿਵਤਆ ਜਾ ਸਿਦਾ। ਉਗਿਾਹੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ ਵ ਿੱਚ
ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਜਾਿੀਆਂ ਿਿਨੀਆਂ, ਫੋਨ ਿਾਲ ਿਿਨੇ, ਅਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਹ ਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ
ਸਿਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਿੀਜ਼ ਜਾਂ ਗਾਿੰ ਟਿ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਫੀਵਲਏਟਸ ਅਤੇ ਿੈ ਵਨਊ ਸਾਈਿਲ
ਵਡਪ੍ਾਿਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਿਵਿਆ ਵਤਆਿ ਿਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਵਿ ਮਿੀਜ਼ ਦੇ ਵਬਲਾਂ ਬਾਿੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਸ਼ਿਾਇਤਾਂ ਦਾ ਅਵਧਐਨ ਿੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੀਜ਼
ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਵਸਿ ਫਾਲੋ ਅਿੱਪ੍ ਿਿਿੇ, ਵਜਿੱਿੇ ਢਿ ਾਂ ਹੋ ੇ, ਦਿਸਤ ਿੀਤਾ ਜਾ ੇ। ਨਾ ਤਾਂ CMC, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ
CMC ਦਆਿਾ ਨਾਲ ਜੜੀ ਿੋਈ ੀ ਿਲੈ ਿਸ਼ਨ ਏਜੰ ਸੀ ਉਗਿਾਹੀ ਦੇ ਵਿਸੇ ੀ ਅਸਧਾਿਣ ਤਿੀਿੇ ਵ ਿੱਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ੇਗੀ (ਵਜ ੇਂ CMC ਦੀ ਵਬਵਲੰਗ ਅਤੇ ਿਲੈ ਿਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵ ਿੱਚ ਪ੍ਵਿਭਾਸ਼ਤ ਿੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ)।
CMC ਦੀ ਵਬਵਲੰਗ ਅਤੇ ਿਲੈ ਿਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਨਿਲਾਂ CMC ਦੀ ੈਿੱਬਸਾਈਟ
www.communitymedical.org 'ਤੇ ਮ਼ਿਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ।
4. OSHPD ਿੋਲ ਜਮਾਂ ਿਿਨਾ: CMC ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਫਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਾਇਡ

ਂ ਹੈਲਿਿੇਅਿ ਵਡ ੈਲਪ੍ਮੈਂਟ (“OSHPD”) ਿੋਲ ਜਮਾਂ ਿਿੇਗਾ। ਨੀਤੀਆਂ OSHPD ਦੀ
ਪ੍ਲਾਵਨੰਗ ਐਡ
ਇਸ ੈਿੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਮਲ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ: https://syfphr.oshpd.ca.gov/.

G. ਆਮ ਤੌਿ 'ਤੇ ਵਬਲ ਵ ਿੱਚ ਵਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਿਮਾਂ
1. ਇੰ ਟਿਨਲ ਿੈ ਵਨਊ ਿੋਡ ਦੇ ਸੈਿਸ਼ਨ 1.501(r)(5) ਮਤਾਬਿ CMC ਆਮ ਤੌਿ 'ਤੇ ਵਬਲ ਵ ਿੱਚ
ਵਦਿੱਤੀਆਂ ਿਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈ Medicare ਦੇ ਸੰ ਭਾ ੀ ਤਿੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ
ਯੋਗਤਾ ਪ੍ੂਿੀ ਿਿਨ ਾਲੇ ਮਿੀਜ਼ ਆਮ ਤੌਿ 'ਤੇ ਵਬਲ ਵ ਿੱਚ ਵਦਿੱਤੀਆਂ ਿਾਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਿੱਧ ਲਈ ਵ ਿੱਤੀ
ਤੌਿ 'ਤੇ ਵਜ਼ੰ ਮੇ ਾਿ ਨਹੀਂ ਹੰ ਦੇ।

V. ਹ ਾਲੇ
ਇੰ ਟਿਨਲ ਿੈ ਵਨਊ ਿੋਡ ਦਾ ਸੈਿਸ਼ਨ 501(r)
26 ਿੋਡ ਆਫ ਫੈਡਿਲ ਿੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 1.501(r)
ਂ ਸੇ਼ਿਟੀ ਿੋਡ ਦੇ ਸੈਿਸ਼ਨ 124700-127446
ਿੈਲੀ਼ਿੋਿਨੀਆ ਦੇ ਹੈਲਿ ਐਡ
ਹ ਾਲਾ ਲਏ ਗਏ ਦਸਤਾ ਜ਼
ੇ
ਹ ਾਲੇ ਦੀ ਵਿਸਮ

ਵਸਿਲੇ ਿ

ਨੋਟ

ਇਸ ਦਸਤਾ ਜ਼
ੇ ਦਆਿਾ ਹ ਾਲਾ ਲਏ ਗਏ ਦਸਤਾ ਜ਼
ੇ
ਹ ਾਲਾ ਲਏ ਗਏ ਦਸਤਾ ੇਜ਼

Application for Financial Assistance (ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਲਈ ਦਿਿਾਸਤ)

ਹ ਾਲਾ ਲਏ ਗਏ ਦਸਤਾ ੇਜ਼

CMC ਸਿਾਨ

ਹ ਾਲਾ ਲਏ ਗਏ ਦਸਤਾ ੇਜ਼

ਅਵਧਸੂਚਨਾ ਫਾਿਮ

ਹ ਾਲਾ ਲਏ ਗਏ ਦਸਤਾ ੇਜ਼

https://syfphr.oshpd.ca.gov/

ਹ ਾਲਾ ਲਏ ਗਏ ਦਸਤਾ ੇਜ਼

ਮਿੀਜ਼ ਦੇ ਿਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਿਾਂ ਦਾ ਸਾਿ

ਹ ਾਲਾ ਲਏ ਗਏ ਦਸਤਾ ੇਜ਼

www.communitymedical.org

ਹ ਾਲਾ ਲਏ ਗਏ ਦਸਤਾ ੇਜ਼

Application for Financial Assistance (ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਲਈ ਦਿਿਾਸਤ)

ਹ ਾਲਾ ਲਏ ਗਏ ਦਸਤਾ ੇਜ਼

ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਸਿਾਨ)

ਹ ਾਲਾ ਲਏ ਗਏ ਦਸਤਾ ੇਜ਼

ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਹਿੱਿਾਂ ਦਾ ਨੋਵਟਸ

ਹ ਾਲਾ ਲਏ ਗਏ ਦਸਤਾ ੇਜ਼

ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮਹਿੱਤ ਪ੍ੂਿਨ ਵਬਵਲੰਗ ਜਾਣਿਾਿੀ

ਹ ਾਲਾ ਲਏ ਗਏ ਦਸਤਾ ੇਜ਼

ਅਵਧਸੂਚਨਾ ਫਾਿਮ

ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਵਿ ਇਸ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਿਾਗਜ਼ੀ ਿਾਪ੍ੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਿਾਿੀ ਾਲੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਵਧਿਾਿਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ
ਭਿੋਸਾ ਨਹੀਂ ਿਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਸੰ ਸਿਿਣ Lucidoc ਵ ਿੱਚ ਇਿੱਿੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ:
https://www.lucidoc.com/cgi/doc-gw.pl?ref=communitymc:24817.

