ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਵਿਸੀ (Financial Assistance Policy) ਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼
ਤੁਸੀਂ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸੰ ਘੀ ਗਰੀਬੀ ਪਿੱ ਧਰ (2022) ਦੇ 450% ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਪਵਰ ਾਰਕ
ਆਿਦਨ

ਕਵਿਊਵਨਟੀ ਿੈਡੀਕਿ ਸੈਂਟਰਾਂ (Community Medical Centers-

ਪਵਰ ਾਰ ਦਾ

“CMC”) ਦੀ ਇਿੱਕ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਵਿਸੀ (Financial

ਆਕਾਰ

Assistance Policy) ਹੈ, ਵਿਸਦੇ ਤਵਹਤ ਇਹ ਉੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚੇ
ਾਿੇ ਯੋਗ ਬੀਿਾ ਰਵਹਤ ਿਰੀਜਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਬੀਵਿਤ ਿਰੀਜਾਂ ਨੰ ਵ ਿੱ ਤੀ

ਸਹਾਇਤਾ (ਦਾਨ ਦੇਖਭਾਿ) ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਵਿਤ ਵ ਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਰ ਾਰਕ

ਆਿਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰ ਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਿਈ ਸੰ ਘੀ ਗਰੀਬੀ ਪਿੱ ਧਰ ਦੇ

450% ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਹੈ (ਸਾਰਣੀ ਦੇਖੋ), ਿਾਂ ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਵਿਤ ਵ ਅਕਤੀ ਹੋ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਰ ਾਰਕ ਆਿਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰ ਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਿਈ

1
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8

ਪਰਤੀ ਿਹੀਨਾ

ਪਰਤੀ ਸਾਿ

$5,096
$6,866
$8,636
$10,406
$12,176
$13,946
$15,716
$17,486

$61,155
$82,395
$103,635
$124,875
$146,115
$167,355
$188,595
$209,835

ਸੰ ਘੀ ਗਰੀਬੀ ਪਿੱ ਧਰ ਦੇ 400% ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਵਿਹੇ ਡਾਕਟਰੀ
ਖਰਚੇ ਹਨ, ਿੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਿਾਨਾ ਆਿਦਨ ਦੇ 10% ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਹਨ, ਤਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਵਕ ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਿਦਨੀ
ਦੀਆਂ ਜਰਰਤਾਂ ਨੰ ਪਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਿਰ ੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ

ਹਸਪਤਾਿ ਦੇ ਵਬਿੱ ਿ ਾਸਤੇ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਵਕਹੜੀ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਿਬਧ ਹੈ?
ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਕ ਯੋਗ ਿਰੀਜ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ CMC ਵ ਖੇ ਐਿਰਿੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਿ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਰਰੀ ਦੇਖਭਾਿ ਿਈ ਆਪਣੇ

ਿੈਡੀਕਿ ਵਬਿੱ ਿ ਨੰ ਸੰ ਪਰਨ ਿਾਂ ਅੰ ਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੱ ਟੇ ਖਾਤੇ ਵ ਿੱ ਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਿਈ ਬੀਿਾ ਕ ਰੇਿ ਾਿੇ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਬਿੱ ਿ ਕੀਤੀਆਂ ਰਕਿਾਂ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਸ਼ੁਿਕ ਨਹੀਂ ਿੈ ਸਕਦੇ।
ਿੈਂ ਵਕ ੇਂ ਅਪਿਾਈ ਕਰਾਂ?
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਰੀਜਾਂ ਨੰ , ਿੋ ਆਪਣੇ ਵਬਿੱ ਿ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਅਸਿਰਿੱ ਥ ਹਨ, ਸਹਾਇਤਾ ਿਈ ਅਪਿਾਈ ਕਰਨ ਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਵਿਸੀ (Financial Assistance Policy) ਅਤੇ ਐਪਿੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਿ ਿੁਫ਼ਤ ਵ ਿੱ ਚ ਸਾਡੀ ੈੈੱਬਸਾਈਟ

(https://www.communitymedical.org/for-patients-families/billing-and-insurance/Discounts-Charity-Care), 'ਤੇ ਿਾਂ
ਿਰੀਜ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੇ ਵ ਭਾਗ ਨੰ (559) 459-3939 'ਤੇ ਕਾਿ ਕਰਕੇ ਉਪਿਬਧ ਹਨ। ਇਹ ਿਾਰਿ CMC (ਸੀ.ਐੈੱਿ.ਸੀ.) ਦਾਖ਼ਿਾ
ਵ ਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ੀ ਿੁਫ਼ਤ ਵ ਿੱ ਚ ਉਪਿਬਧ ਹੈ, ਿੋ ਵਕ ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਸਵਥਤ ਹਨ:
Community Regional Medical Center
(559) 459-6000
Clovis Community Medical Center
(559) 324-4000
Fresno Heart and Surgical Hospital
(559) 433-8000

2823 Fresno Street, Fresno, CA 93721
2755 Herndon Avenue, Clovis, CA 93611
15 E. Audubon Drive, Fresno, CA 93720

ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਿ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਸ ਾਿ ਹਨ ਿਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਆਪਣੀ ਐਪਿੀਕੇਸ਼ਨ ਵ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜਰਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਦਿੱ ਤੇ ਨੰਬਰਾਂ
'ਤੇ ਕਾਿ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਵਤਆਂ 'ਤੇ ਿਾ ਕੇ ਿਦਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਈ ਹੈਿਥ ਕੰ ਵਜਊਿਰ
ਅਿਾਇੰਸ (Health Consumer Alliance) (https://healthconsumer.org) ਨੰ ੀ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਵਿਹੀਆਂ ਹੋਰ

ਸੰ ਸਥਾ ਾਂ ੀ ਹਨ, ਿੋ ਵਬਵਿੰਗ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਵਕਵਰਆ ਨੰ ਸਿਝਣ ਵ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। CMC ਦੇ ਵਿਆਰੀ ਖਰਵਚਆਂ ਦੀ
ਸਚੀ ਿਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ੈੈੱਬਸਾਈਟ (https://www.communitymedical.org/for-patients-families/billing-

insurance/hospital-standard-charges-(1) 'ਤੇ ਿਾਓ। ਅੰ ਤ ਵ ਿੱ ਚ, CMC ਹਸਪਤਾਿ ਦੇ ਅਨੁਿਾਵਨਤ ਯੋਗਤਾ (Hospital

Presumptive Eligibility, HPE) ਪਰੋਗਰਾਿ ਵ ਿੱ ਚ ਭਾਗ ਿੈਂ ਦਾ ਹੈ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ HPE ਪਰੋਗਰਾਿ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਈ ਿਰੀਜ ਵ ਿੱ ਤੀ
ਸੇ ਾ ਾਂ (Patient Financial Services) ਤੋਂ ਪੁਿੱ ਛ-ਵਗਿੱ ਛ ਕਰੋ।

ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਈ ਐਪਿੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰੋ ਅਤੇ ਇਿਾਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੰ ਿੋ ੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾ ੇਜਾਂ ਦੇ ਨਾਿ ਿਿਦੀ ਤੋਂ ਿਿਦੀ

Community Medical Centers, Patient Financial Services, P.O. Box 1232, Fresno, CA 93715 'ਤੇ ਸਬਵਿਟ

ਕਰੋ। ਵਡਸਚਾਰਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਵਬਵਿੰਗ ਸਟੇਟਿੈਂਟ ਦੀ ਵਿਤੀ ਤੋਂ 240 ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਐਪਿੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੰ ਅਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤਾ
ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਵਿਸੀ (Financial Assistance Policy) ਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਹੈ। ਖਾਸ ਸ ਾਿਾਂ ਿਈ ਤੁਹਾਨੰ ਪਾਵਿਸੀ ਨੰ ੇਖਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਵਿਸੀ (Financial Assistance Policy), ਐਪਿੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਿ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਹੇਠ ਵਿਖੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ੀ

ਉਪਿਬਧ ਹਨ: ਅਰਬੀ, ਅਰਿੀਨੀਆਈ, ਚੀਨੀ, ਿਾਰਸੀ, ਿਰੈਂਚ, ਿਰਿਨ, ਵਹੰ ਦੀ, ਹਿੋਂਗ, ਇਤਾਿ ੀ, ਿਾਪਾਨੀ, ਕੋਰੀਅਨ, ਿਾਓਟੀਅਨ, ਿੋਨਖਿੇਰ (ਕੰ ਬੋਡੀਅਨ), ਪੁਰਤਗਾਿੀ, ਪੰ ਿਾਬੀ, ਰਸੀ, ਸਪੈਵਨਸ਼, ਤਾਗਾਿੋ ਗ, ਥਾਈ ਅਤੇ ੀਅਤਨਾਿੀ।

