
 

Overlake Hospital Medical Center  

ਚਿੈਰਟੀ ਕਅੇਰ/ਆਰਿਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਲਸੀ 

1 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਤ6 ਪ7ਭਾਵੀ 

ਉਦਸ਼ੇ 

Overlake Hospital Medical Center (OHMC) ਅਤੇ Overlake Medical Clinics (OMC) ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਲਈ ਿਚਿਕਤਸਾ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ7ਬੰਧ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ, ਿਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਿਜਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ। ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ 
ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਐਡਿਮਿਨਸਟ7ੇਿਟਵ ਕੋਡ, ਚੈਪਟਰ 246-453 (Washington Administrative Code, 
Chapter 246-453) ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਿਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪ7ਬੰਧ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਗਲੱਬਾਤ 

OHMC ਅਤੇ OMC ਦੀ ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਿਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਲਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਰਾਹM ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ: 

A. ਰੋਗੀਆ ਂਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਿਕ OHMC ਅਤੇ OMC ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਿਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੋਿਟਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੱੁਖ ਭਾਗਾਂ ਿਵੱਚ 
ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ, ਐਮਰਜPਸੀ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ OMC ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕQਦਰਾਂ ਸਮੇਤ।  ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ 
Overlakehospital.org ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। 

B. OHMC ਅਤੇ OMC ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਫਲਾਇਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਮQ ਰੋਗੀਆ ਂਨੰੂ ਪਾਲਸੀ ਬਾਰ ੇਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਿਲਖਤ ਨੋਿਟਸ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏਗਾ। 
ਇਹ ਿਲਖਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮQ ਮੌਿਖਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੀ ਿਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਤ6, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਐਮਰਜPਸੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, 
ਰੋਗੀ ਨੰੂ ਇਲਾਜ ਪ7ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ6 ਪਿਹਲਾਂ ਚਿੈਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਿਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰ ੇਸੂਿਚਤ ਨਹM ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ; ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਉਸਤ6 ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਤ6 ਜਲਦੀ 
ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 

C. ਿਲਖਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਿਖਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੋਵQ OHMC ਅਤੇ OMC ਦੇ ਪ7ਾਈਮਰੀ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ 1000 ਤ6 ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ6  ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ 
ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਘੱਟ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗੀਆ ਂਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰਾਂ ਰੋਗੀਆ ਂਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ 
ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਿਲਖਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੰੂ ਨਹM ਸਮਝ ਸਕਦੇ। 

D. OHMC ਅਤੇ OMC ਫ7ੰਟ-ਲਾਈਨ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਿਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ ਅਿਜਹੀਆਂ ਪੁੱਛਿਗੱਛਾਂ ਨੰੂ ਸਮQ 
ਿਸਰ ਢੁਕਵQ ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇਣਗੇ। 

E. OHMC ਅਤੇ OMC ਦੀ ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਿਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਲਸੀ ਬਾਰ ੇਿਲਖਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਡਾਕ ਰਾਹM, ਈਮੇਲ ਰਾਹM, ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹM 
ਜਾਂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਪਾਤਰਤਾ ਮਾਪਦਡੰ 

ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਿਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਰੋਗੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਆਰਿਥਕ ਵਸੀਿਲਆਂ ਲਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹM ਹਨ, 
ਸਮੂਿਹਕ ਜਾਂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਚਿਕਤਸਾ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ,, Medicare, Medicaid ਜਾਂ ਿਚਿਕਤਸਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ7ੋਗਰਾਮ, ਹੋਰ ਸਟੇਟ, ਸੰਘੀ  ਜਾਂ 
ਿਮਲਟਰੀ ਪ7ੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਿਥਤੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਦੂਜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਿਚਿਕਤਸਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਿਚਆ ਂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਨੰੂਨੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਚਿਕਤਸਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਰੋਗੀਆਂ ਨੰੂ ਜਾਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ ਜਾਂ ਇਮੀਗ7ੇਸ਼ਨ ਸਿਥਤੀ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਿਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ7ਦਾਨ ਕੀਤੀ 
ਜਾਏਗੀ। 

ਉਹਨਾਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ, ਿਜੱਥ ੇਢੁਕਵQ ਪ7ਾਈਮਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹM ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤ6 ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੈਲP ਸਾਂ ਲਈ, ਰੋਗੀਆ ਂਤੇ ਹੇਠਾਂ ਿਲਖੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ 
ਆਧਾਰ ਤੇ OHMC ਅਤੇ OMC ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਿਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 



 

A. WAC 246-453-040 ਅਤੇ WAC 246-453-050 ਅਤੇ IRS 501R ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, OHMC ਅਤੇ OMC ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤਾ ਮਾੱਡਲ 
ਅਪਨਾਇਆ ਹੈ: 

1. OHMC ਅਤੇ OMC ਦੀਆ ਂਫੀਸਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਿਕਸੇ ਰੋਗੀ ਲਈ ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਿਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਣ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਿਜੱਥ ੇਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਸਮੱੁਚੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘੀ ਗਰੀਬੀ ਪੱਧਰ ਦੇ 200% ਤੇ ਜਾਂ ਇਸਤ6 ਘੱਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

2. ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤਾ ਸਲਾਈਿਡੰਗ ਫੀਸ ਸ਼ੈਿਡਊਲ ਉਸ ਰਕਮ ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘੀ ਗਰੀਬੀ ਪੱਧਰ ਦੇ 201% ਅਤੇ 400% 
ਿਵਚਕਾਰ ਆਮਦਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਜਨਮ, ਿਵਆਹ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਦੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ 
ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਉਹਨਾਂ ਸਾਰ ੇਸਬੰਿਧਤ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮPਬਰ ਸਮਿਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

3. ਉਹ ਰਕਮ, ਿਜਸ ਲਈ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟਾਂ, ਕਟੌਤੀਆ ਂਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਤ6 ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀ 
ਹੈ (ਬੀਮਾ ਤ6 ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਫੈਸੀਿਲਟੀ ਦੀ ਆਰਿਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਲਸੀ ਤ6 ਪ7ਾਪਤ ਰਕਮ ਸਮੇਤ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿਬਲ ਬਣਾਈਆ ਂ
ਗਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਤ6 ਵੱਧ ਨਹM ਹੋਵੇਗੀ, ਿਜਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇਖਭਾਲ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੀਮਾ ਹੈ (“AGB”)।  OHMC ਅਤੇ OMC ਨੇ Medicare ਸੇਵਾ-
ਲਈ-ਫੀਸ ਦਾਅਿਵਆ ਂਅਤੇ ਿਨੱਜੀ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾਕਰਤਾਵਾਂ, ਜੋ AGB ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਦਾਅਿਵਆ ਂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੇ 
ਆਧਾਿਰਤ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੁਕ-ਬੈਕ ਿਵਧੀ (look-back method) ਵਰਤਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।   

4. ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਲਾਈਿਡੰਗ ਫੀਸ ਸ਼ੈਿਡਊਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤ6 ਬਾਅਦ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਆਰਿਥਕ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਵ ੈਭੁਗਤਾਨ ਫਾੱਲੋ ਅਪ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮQ ਦੀ 
ਢੁਕਵM ਿਮਆਦ ਤੇ ਮਾਿਸਕ ਿਕਸ਼ਤਾਂ ਿਵੱਚ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖਾਤਾ ਉਦ6 ਤੱਕ ਉਗਰਾਹੀ ਏਜੰਸੀ ਨੰੂ ਨਹM ਸ]ਿਪਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਦ6 ਤੱਕ 
ਭੁਗਤਾਨ ਖੁਝੰਾਏ ਨਹM ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਥੋੜੇ̂ ਸਮQ ਲਈ ਖਾਤਾ ਿਨਸ਼ਿਕਿਰਆ ਨਾ ਹੋਵ ੇਅਤੇ ਰੋਗੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵ।ੇ  

• ਨੋਟ:    ਆਮਦਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆ ਂਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਕਿਲਆਣ ਭੁਗਤਾਨਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ, ਹੜਤਾਲ ਫ਼ਾਇਿਦਆ,ਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਦੇ ਫ਼ਾਇਿਦਆ,ਂ ਬਾਲ 
ਸਿਹਯੋਗ, ਿਨਰਬਾਹ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਿਨਵੇਸ਼ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਤ6 ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀਆ ਂਤ6 ਪ7ਾਪਤ ਟੈਕਸਾਂ ਤ6 ਪਿਹਲਾਂ ਕੁੱਲ ਨਕਦ ਰਸੀਦਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  
[ਕੀ ਿਨਵੇਸ਼ ਚੈਿਰਟੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਆਮਦਨ ਹੈ?  ਜੇਕਰ ਨਹM, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?]  

ਚਿੈਰਟੀ/ਆਰਿਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ7ਤੀਸ਼ਤ ਛਟੋ 

  
 
 

ਰੋਗੀ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਰਕਮ 
ਛੋਟ ਦਾ ਪ7ਤੀਸ਼ਤ (%) 

 

FPL ਦਾ %  
 

$0-$2,500 
 
 

$ 2,501-$ 
5,000 

 

$ 5,001-$ 
10,000 

 

$ 10,001-$ 
25,000 

 

$ 25,001-$ 
50,000 

 

$50,001 ਅਤੇ 
ਇਸਤ6 ਵੱਧ 

 
0-200% 

 
100% 

 
 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

201-300% 
 

85% 
 
 
 

90% 
 

95% 
 

96% 
 

97% 
 

ਨੋਟ A 
 

301-400% 
 

65% 70% 
 

75% 
 

80% 
 

85% 
 

ਨੋਟ B 
 

  

ਨੋਟ A:  98% ਚੈਿਰਟੀ/ਆਰਿਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਿਹਲੀਆ ਂ$100,000 ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  100% ਚੈਿਰਟੀ $100,000 ਤ6 ਵੱਧ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹM ਹੰੁਦੀ 

ਨੋਟ B:   90% ਚੈਿਰਟੀ/ਆਰਿਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਿਹਲੀਆ ਂ$100,000 ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  100% ਚੈਿਰਟੀ $100,000 ਤ6 ਵੱਧ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹM ਹੰੁਦੀ 



 

B. ਸਾਡ	ੇਕੋਲ	ਿਜਹੜੇ	ਖਾਿਤਆਂ	ਲਈ	ਆਮਦਨੀ	ਦੇ	ਪੱਧਰਾਂ	ਦਾ	ਸਟੀਕਤਾ	ਨਾਲ	ਆਕਲਨ	ਕਰਨ	ਲਈ	ਬਥੇਰੀ	ਜਾਣਕਾਰੀ	ਹੰੁਦੀ	ਹੈ, OHMC	(ਓ	ਐਚ	ਐਮ	ਸੀ) ਅਤੇ OMC	(ਓ	ਐਮ	
ਸੀ)	ਇਹ	ਤੈਅ	ਕਰਨਗੇ	ਿਕ,	ਕੀ	ਮਰੀਜ਼	ਸੰਘੀ	ਗਰੀਬੀ	 ਸੀਮਾਵਾਂ	ਦੇ	200%	ਤ6	ਥੱਲੇ	ਆ`ਦਾ	ਹੈ।	ਜੇ	ਅਿਜਹਾ	ਹੈ,	ਤਾਂ	ਅਸM	ਸੰਭਾਵੀ	DSHS	(ਡੀ	ਐਸ	ਐਚ	ਐਸ)	ਕਵਰੇਜ	ਲਈ	
ਖਾਿਤਆਂ	ਨੰੂ	ਸਕੈਨ	ਕਰਾਵਾਂਗੇ	ਅਤੇ	ਿਜਹੜੇ	ਖਾਤੇ	DSHS	(ਡੀ	ਐਸ	ਐਚ	ਐਸ)	ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ	ਨੰੂ	ਪੂਰਾ	ਨਹM	ਕਰਦੇ,	ਉਹਨਾਂ	ਲਈ	ਿਵੱਤੀ	ਸਹਾਇਤਾ	ਵਾਸਤੇ	ਬਕਾਇਆ	ਦੇਣ-ਯੋਗ	ਰਕਮਾਂ	
ਨੰੂ	ਅਨੁਮਾਿਨਤ	ਤੌਰ	'ਤੇ	ਖਾਰਜ	ਕਰ	ਿਦਆਂਗੇ।		

C. OHMC ਅਤੇ OMC ਕੈਟਸਟ7ੋਿਫਕ (ਿਬਪਤਾਪੂਰਨ) ਚੈਿਰਟੀ (Catastrophic Charity) ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ OHMC ਅਤੇ OMC 
ਸੰਘੀ ਗਰੀਬੀ ਪੱਧਰ ਦੇ 200% ਤ6 ਵੱਧ ਦੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਰੋਗੀਆ ਂਲਈ ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਿਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦ6 
ਸਿਥਤੀਆ ਂਤ6 ਗੰਭੀਰ ਆਰਿਥਕ ਤੰਗੀ ਜਾਂ ਿਨੱਜੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਿਮਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਿਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਛੋਟ ਤ6 ਵੱਧ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਜਵQ ਉbਪਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਥਤੀਆ ਂਿਵੱਚ, ਰੋਗੀ ਨੰੂ ਿਬਪਤਾਪੂਰਨ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਵੇਰਿਵਆ ਂਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੀਿਖਆ ਲਈ ਿਲਖਤ ਬੇਨਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਟਸਟ7ੋਿਫਕ 
ਚੈਿਰਟੀ ਅਤੇ ਛੋਟ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ OHMC ਅਤੇ OMC ਦੇ ਆਰਿਥਕ ਵਸੀਿਲਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ/ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਅਥਾੱਿਰਟੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 
ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਹੋਰਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਲਸੀਆ ਂਦੇ ਮੁਤਾਬਕ OHMC ਅਤੇ OMC ਦੀ ਪ7ਾਈਿਸੰਗ ਕਮੇਟੀ (Pricing Committee) ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੋਵੇਗੀ। 

D. ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਿਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ OHMC ਅਤੇ OMC ਦਾ ਪ7ਬੰਧ OHMC ਅਤੇ OMC ਵੱਲ6  ਸੇਵਾ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ 
ਤਰ^ਾਂ, ਉਹ ਰੋਗੀ, ਜੋ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਿਨਵਾਸੀ ਨਹM ਹਨ, ਕੇਵਲ ਐਮਰਜPਸੀ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਐਮਰਜPਸੀ ਿਵਭਾਗ ਤ6 ਿਸੱਧ ੇਭਰਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ6 ਮੁਹੱਈਆ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਿਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਤ6 ਇਲਾਵਾ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ OHMC ਅਤੇ OMC ਦੇ ਐਮਰਜPਸੀ 
ਿਵਭਾਗ ਿਚਿਕਤਸਕ ਵੱਲ6  ਇੱਕ ਿਚਿਕਤਸਾ ਸੰਬੰਧੀ ਐਮਰਜPਸੀ ਹੋਣ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

E. ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਰੈਜੀਡPਸੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ, ਪਨਾਹ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ7ਾਪਤ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਿਜਹਨਾਂ ਕੋਲ 
INS ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

F. ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਪਾਤਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋ ਅਗਲੇ 180 ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ7ਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਂ
ਹਨ। 

ਪਾਤਰਤਾ ਿਨਰਧਾਰਨ ਲਈ ਪ7ਿਕਿਰਆ 

A. ਅਰੰਿਭਕ ਿਨਰਧਾਰਨ: 

1. OHMC ਅਤੇ OMC ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਿਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਤਰਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਪ7ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਵਰਤ6 ਕਰਨਗੇ। ਚੈਿਰਟੀ 
ਕੇਅਰ/ਆਰਿਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਿਚਿਕਤਸਕਾਂ, ਸਮੁਦਾਇਕ/ਧਾਰਿਮਕ ਸਮੂਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਰਿਥਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਟਾਫ, ਰੋਗੀ ਦੇ 
ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਰੋਗੀ ਿਜਹੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤ6 ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆ।ਂ 

2. ਰੋਗੀ ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ7ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਰੋਗੀ ਨੰੂ ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਿਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ6 ਬਾਅਦ ਿਕਸੇ 
ਵੀ ਸਮQ, OHMC ਅਤੇ OMC ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਿਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੌਿਖਕ ਜਾਂ ਿਲਖਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਾਤਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰੰਿਭਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। 

3. ਿਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਆਖਰੀ ਪਾਤਰਤਾ ਿਨਰਧਾਰਨ, OHMC ਅਤੇ OMC ਉਗਰਾਹੀ ਯਤਨ ਨਹM ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਜਮ̂ਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹM ਕਰਨਗੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ 
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਿਬਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਖਭਾਲ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਿਨਰਧਾਰਨ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਲਈ OHMC ਅਤੇ OMC ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰੇ। 

4. ਜੇਕਰ OHMC ਅਤੇ OMC ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਕਾਰਕਾਂ ਤ6 ਜਾਣੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਰੋਗੀ ਨੰੂ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਿਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਤਰ ਬਣਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰ ੇਰੋਗੀ ਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਰੰਿਭਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਿਲਆ ਜਾਏਗਾ ਿਕ ਉਸ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਿਥਕ ਸਹਾਇਤਾ 
ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। 

5. ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮQ ਦੀ ਆਰਿਥਕ ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 

B. ਆਖ਼ਰੀ ਿਨਰਧਾਰਨ: 

1. ਜ਼ਾਹਰ ਛੋਟਾਂ। ਜੇਕਰ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਿਕਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹ 
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਬਨੈਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਾਤਰਤਾ ਦੀ ਸ਼7ੇਣੀ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ OHMC ਅਤੇ OMC ਕੇਵਲ ਇਸ ਅਰੰਿਭਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ 
ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਿਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਉਹਨਾਂ ਸੁਰਗਵਾਸੀ ਰੋਗੀਆ ਂਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਥ ੇOHMC ਅਤੇ OMC 



 

ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆ ਂਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹM ਕਰ ਸਕਦਾ।  ਇਹਨਾਂ ਸਿਥਤੀਆ ਂਿਵੱਚ, OHMC ਅਤੇ OMC, WAC 246-453-030 
(3) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ  ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰ ੇਕਰਨ ਲਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹM ਕਰਦਾ। 

2. ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਿਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਫਾਰਮ, ਿਨਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੋਗੀਆ ਂਨੰੂ ਉਦ6 ਿਦੱਤੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦ6 ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਿਥਕ ਸਹਾਇਤਾ 
ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ6 ਲੋੜ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦ6 ਆਰਿਥਕ ਜਾਂਚ ਸੰਭਾਵੀ ਲੋੜ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆ ਂਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਭਾਵQ ਰੋਗੀ ਵੱਲ6  ਜਾਂ 
OHMC ਅਤੇ OMC ਵੱਲ6  ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤੀ ਹੋਵ,ੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤੀਆ ਂਆਮਦਨ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 
ਹਨ।  

a. ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਿਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਿਵੱਚ6 ਿਕਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 

1. W-2 ਿਵਦਹੋਲਿਡੰਗ ਸਟੇਟਮPਟਾਂ;  
2. 3 ਿਬਲਕੁਲ ਹਾਲੀਆ ਪ ੇਸਟਬ;  
3. ਿਬਲਕੁਲ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ਾਈਲ ਕੀਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਤ6 ਇੱਕ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ:  
4. Medicaid ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਟੇਟ-ਵੱਲ6  ਫੰਡ ਕੀਤੀ ਿਚਿਕਤਸਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਤਰਤਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ;  
5. ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ;  
6. ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਕਿਲਆਣ ਏਜੰਸੀਆ ਂਤ6 ਿਲਖਤ ਿਬਆਨ; ਜਾਂ  
7. ਉਹਨਾਂ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮPਬਰਾਂ ਤ6 ਸਿਹਯੋਗ ਦੇ ਪੱਤਰ, ਜੋ ਿਬਨੈਕਾਰ ਨੰੂ ਿਨਰਬਾਹ ਖ਼ਰਚ ੇਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  

b. $15,000 ਤ6 ਵੱਧ ਬੈਲP ਸ ਦੀ ਰੋਗੀ ਦੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ cੈਿਡਟ ਿਰਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ7ੀਜੰਪਿਟਵ (ਅਨੁਮਾਨੀ) ਚੈਿਰਟੀ (Presumptive 
Charity) ਲਈ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।   

3. ਅਰੰਿਭਕ ਬੇਨਤੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਰੋਗੀ ਅਤੇ OHMC ਅਤੇ OMC ਫੰਿਡੰਗ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, Medical Assistance 
Administration ਅਤੇ Medicare ਸਮੇਤ। OHMC ਅਤੇ OMC ਇਹ ਮੰਗ ਨਹM ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਕ ਤੰਗੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਿਨਰਧਾਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ 
ਿਰਹਾ ਰੋਗੀ ਬPਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ ਸਰੋਤ ਫੰਿਡੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ। 

4. ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਢੱੁਕਵM ਿਮਆਦ ਿਜਸ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤ6 ਿਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਜੇਕਰ 
ਅਿਜਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਬਨੈਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਿਥਕ ਸਿਥਤੀ ਨਹM ਦਰਸਾ`ਦੇ, ਤਾਂ ਰੋਗੀ ਦੀ ਆਰਿਥਕ ਸਿਥਤੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਿਮਆਦ 
ਲਈ ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 

5. ਜੇਕਰ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਉbਪਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹM ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ OHMC ਅਤੇ  OMC ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ 
ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਤਰਤਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਿਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਤ6 ਪ7ਾਪਤ ਿਲਖਤ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਿਬਆਨਾਂ ਤੇ ਿਨਰਭਰ 
ਕਰੇਗਾ। (WAC 246-453-030 (4)). 

C. OHMC ਅਤੇ OMC ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰਵ-ਭਰਤੀ ਤ6 ਲੈ ਕ ੇਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮQ ਰੋਗੀ ਨੰੂ ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਿਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾ਼ਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ 
ਿਕ ਇੱਕ ਿਵਸਿਤ7ਤ ਿਮਆਦ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਰੋਗੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬੀਮਾਰੀ ਜਾਂ ਆਰਿਥਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਚੈਿਰਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ6 ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ 
ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਰਿਥਕ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਸਥਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ OHMC ਅਤੇ OMC ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਿਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 
ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।   

D. ਬਾਹਰਲੇ ਪ7ਦਾਤਾ 

 Overlake Imaging ਸਿਹਯੋਗੀ, Puget Sound ਦੇ ਿਚਿਕਤਸਕ ਅਤੇ Group Health ਦੇ ਿਚਿਕਤਸਕ Overlake Hospital ਦੇ ਿਬਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਿਲਆ ਂਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਗੀ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀਆਂ ਰਕਮ ਤੇ ਲਾਗੂ ਪ7ਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਲP ਸਾਂ ਨੰੂ ਸਮਾਯੋਿਜਤ ਕਰਨਗੇ। ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-
ਿਨਯੁਕਤ ਿਚਿਕਤਸਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪ7ਦਾਤਾ, ਜੋ OHMC ਿਵਖੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਚੈਿਰਟੀ ਫ਼ੈਸਿਲਆ ਂਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ 
ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹM ਹਨ। E. ਆਖਰੀ ਿਨਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ। 

1. ਹਰੇਕ ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਿਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਿਬਨੈਕਾਰ, ਿਜਸਨੰੂ ਅਰੰਿਭਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਿਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਤਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਨੰੂ 
ਿਬਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਿਨਰਧਾਰਨ ਪ7ਾਪਤ ਕਕਰਨ ਤ6 ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਣੀ ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਿਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਲਈ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਇ, ਘੱਟ-ੋਘੱਟ (30) ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਿਜੰਨਾ ਸਮਾਂ ਢੁਕਵQ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  



 

2. OHMC ਅਤੇ OMC ਸਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪ7ਾਪਤੀ ਦੇ ਚੌਦਾਂ (14) ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਿਨਰਧਾਰਨ ਬਾਰ ੇਿਬਨੈਕਾਰ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ 
ਕਰਨਗੇ।  

 
3. ਰੋਗੀ/ਜ਼ਾਮਨ ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਿਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਤਰਤਾ ਦੇ ਿਨਰਧਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਪ7ਾਪਤ ਦੇ ਤੀਹ (30) ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਵੇਿਨਊ ਸਾਈਕਲ 

ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੰੂ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮPਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪੜਤਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
a. ਅਪੀਲ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਪੱਧਰ ਿਵੱਚ ਆਮਦਨ ਲਈ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਸਮਾਯੋਜਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।   
b. ਅਪੀਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ OHMC ਪ7ਾਈਿਸੰਗ ਕਿਮਟੀ ਦੀ ਸੂਝਬੂਝ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।  
c. ਚੈਿਰਟੀ ਕਅੇਰ/ਆਰਿਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਿਨਰਧਾਰਨ ਤੇ ਪਹੰੁਚ ਦੇ ਸਮQ ਦਾ WAC 246-453-020 (10) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਖ਼ਰਾਬ 

ਦੇਣਦਾਰੀਆ ਂਤ6 ਵੱਖਰ ੇਤੌਰ ਤੇ ਰੈਵੇਿਨਊ ਤ6 ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਿਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹM ਹੋਵੇਗਾ।   
d. ਸਾਰੀ ਉਗਰਾਹੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਅਪੀਲ ਿਨਰਧਾਰਨ ਦੇ ਿਵਚਾਰਅਧੀਨ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 

F. ਜੇਕਰ ਰੋਗੀ ਨੇ ਿਚਿਕਤਸਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜਾਂ ਪੂਰ ੇਿਬਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮQ ਚੈਿਰਟੀ 
ਕੇਅਰ/ਆਰਿਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਤਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਉਸ ਿਨਰਧਾਰਨ ਦੇ 30 ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਸ ਰਕਮ ਤ6 ਵੱਧ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਉਸਨੰੂ 
ਦੇਣ ਲਈ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

G. ਨਾਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਨੋਿਟਸ: 

1. ਜਦ6 ਿਕਸੇ ਰੋਗੀ ਦੀ ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਿਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੋਗੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਿਲਖਤ ਨੋਿਟਸ ਪ7ਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, 
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  

a. ਨਾਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ(ਦੇ) ਕਾਰਨ ਅਤੇ OHMC ਅਤੇ OMC’ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਯਮ;  
b. ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ; ਅਤੇ  
c. ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਪੁਨਰ ਿਵਚਾਰ ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼।  

2. ਜਦ6 ਿਬਨੈਕਾਰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹM ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪਾਤਰਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ OHMC ਅਤੇ OMC ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ 
ਨਹM ਹੰੁਦੀ, ਤਾਂ ਨਾਮਨਜੂਰੀ ਨੋਿਟਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ: 

a. ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵਰਣਨ, ਜੋ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹM ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਸਮੇਤ, ਜਦ6 ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ;  
b. ਇੱਕ ਿਬਆਨ ਿਕ ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਿਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਤਰਤਾ OHMC ਅਤੇ OMC ਨੰੂ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਨਹM 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ; ਅਤੇ  
c. ਇਹ ਿਕ ਪਾਤਰਤਾ ਤਦ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੇਕਰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੋਿਟਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਤੀਹ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਿਬਨੈਕਾਰ ਪਿਹਲਾਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਖ਼ਾਸ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹM ਕੀਤੀ ਸੀ।  

3. ਪ7ਾਈਿਸੰਗ ਕਿਮਟੀ ਸਾਰੀਆ ਂਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆ ਂਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮੀਿਖਆ ਿਪਛਲੀ ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ/ਆਰਿਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 
ਨਾਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਕਨੰੂਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਗੀ/ਜ਼ਾਮਨ ਅਤੇ ਿਡਪਾਰਟਮPਟ ਆੱਫ ਹੈਲਥ ਨੰੂ ਿਲਖਤ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ। 

 

ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਪ7ਿਕਿਰਆ 

ਜਦ6 ਪਾਤਰਤਾ ਅਤੇ ਰਕਮ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ cਮਵਾਰ ਯਗੋ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਵੱਲ6  ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ 
ਿਜਵQ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ: 

• ਰੋਗੀ ਆਰਿਥਕ ਸੇਵਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ                             $1,000 ਤੱਕ  
• ਰੋਗੀ ਆਰਿਥਕ ਸੇਵਾ ਪ7ਬੰਧਕ                                     $ 10,000 ਤੱਕ  
• ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੈਵੇਿਨਊ ਸਾਈਕਲ                              $100,000 ਤੱਕ  
• ਵਾਈਸ ਪ7ੈਜੀਡPਟ ਫਾਈਨPਸ                                        $100,000 ਤ6 ਵੱਧ 

 



 

ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ ਅਤ ੇਿਰਕਾਰਡ 

A. ਗੁਪਤਤਾ: ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ, ਜੋ  ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹਨ, ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਨਾਲ 
ਰੱਖੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆ।ਂ 

B. ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੋਕ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਖ ੇਜਾਣਗੇ। 


