
                                                                                                                                                           

  

 

 
 

 

 
 

                       

              

                       

             

              

       

 

                      

           

             

 

                     

                     

   

ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਕਕਕਿਆਵ ਂ 

 

ਕਵਿੱਤੀ ਸਹ ਇਤ   

ਰ

ਨੀਤੀ

ਇਸ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਵਕ Washington ਰਾਜ ਦੇ  ਸਨੀਕ ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਗਰੀਬੀ ਪਿੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਾਂ ਇਸ ਦੇ

ਨੇੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਵਿਤ ਹਸਪਤਾਲ-ਆਧਾਵਰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸ ੇਾ ਾਾਂ ਅਤ/ੇਜਾਾਂ ਉਵਿਤ ਗਰੈ-ਹਸਪਤਾਲ-ਆਧਾਵਰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸ ੇਾ ਾਾਂ ਉਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ

ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵ ਿੱਿ ਵਬਨਾਾਂ ਿਾਰਜ ਦੇਖਭਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹ।ੈ

ਿੈਪਟਰ 246-453 WAC (Washington Administrative Code, WAC) ਅਤੇ ਿੈਪਟਰ 70.170 RCW (Revised Code of 

Washingto, RCW) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ, ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਧਰਮ, ਵਲਗ, ਵਜਨਸੀ ਰੁ  ਾਹ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾਾਂ ਸਾਰੇ ਯੋਗੰ ਝਾਨ ਜਾਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ ਦੀ ਪਰ

ਵ ਅਕਤੀਆਾਂ ਨੂੰ ਵ ਤੀਿੱ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ।

ਨੀਤੀ ਉਪ੍ਲਬਤ  

ਇਿੱਕ ਨੋਵਟਸ ਜੋ ਮਰੀਜਾਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਵਦੰਦਾ ਹੈ ਵਕ UW Medicine ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹ,ੈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਿੱਖ ਖਤੇਰਾਾਂ ਵ ਿੱਿ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ

ਜਾ ੇਗਾ, ਵਜਸ ਵ ਿਿੱ ਦਾਖਲਾ, ਵ ਿੱਤੀ ਸਲਾਹ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵ ਭਾਗ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ (Emergency Department and 

Outpatient Registration) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੂਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਿਾਹੀਦਾ ਹ ੈਵਕ ਮਰੀਜਾਾਂ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਵ ਿੱਿ ਦਰਸਾਏ ਅਨਸਾਰ ਸਾਰੀਆਾਂ ਲੜਾਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਾਂ ਪੂਰੀਆਾਂ 

ਕਰਨ। ਇਹ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ, ਇਸਦਾ ਸਾਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਰ, ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜੀ ਅਤੇ ਵਬਵਲਗ ਅਤੇ ਕੁਲਕਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ 

ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੇ ਾ ਖਤੇਰ ਵ ਿੱਿ ਪੰਜ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਆਬਾਦੀ ਜਾਾਂ 1,000  ਵ ਅਕਤੀਆ ਾਂ ਦਆਰਾ ਬਲੋੀ ਜਾਾਂਦੀ ਵਕਸ ੇ ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵ ਿੱਿ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਦਭਾਸ਼ੀਏ ਸ ੇਾ ਾ ਾਂ ਦਜ ੇਗੈਰ-ਅੰਗਰੇਜੀ ਬੋਲਣ  ਾਲੇ ਜਾਾਂ ਸੀਮਤ-ਅੰਗਰੇਜੀ ਬਲੋਣ  ਾਲੇ ਮਰੀਜਾਾਂ ਜਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਮਰੀਜਾਾਂ ਲਈ 

ਉਪਲਬਧ ਕਰ ਾਈਆ ਜਾਣਗੀਆ ਜੋ ਵਲਖਤੀ ਅਰਜੀ ਸਮਿੱਗਰੀ ਨ ਪੜਹ ਜਾਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀ ਸਕਦ।ੇ ਕਾਪੀਆਾਂ UW  Medicine  ਦੀ ੈ ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ 

ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਵਬਨਾਾਂ ਵਕਸ ੇਲਾਗਤ ਮੁਫ਼ਤ ਵ ਿੱਿ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

ੁ ੋ

ੰ ੈ

ੁ

ੁ ੂ

ਾਂ ਾਂ ੰ ੂ ਾਂ

ਪ੍ਕਿਭ ਸ਼ ਵ  ਂ

ਕਵਿੱਤੀ ਸਹ ਇਤ : ਗਰੀਬ ਵ ਅਕਤੀਆ ਨ ਮਡੈੀਕਲ ਪਿੱਖ ਲੜੀਦਾਂ ੀ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਉਦੋਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ-ਵਧਰ ਦੀ ਕ ਰੇਜ, ਜੇਕਰ 

ਕੋਈ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਵ ਿੱ ਿ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਵਕ ਵ ਅਕਤੀ ਦਖੇਭਾਲ ਲਈ ਭਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਤੀਜੀ-ਵਧਰ ਦੇ 

ਭਗਤਾਨਕਰਤਾ ਦਆੁਰਾ ਲੜੀਦਾਂ ੀ ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਜਾਾਂ ਸਵਹ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵ ਿੱਿ ਅਸਮਰਿੱਥ ਹਨ।  

ਾਂ ੰ ੂ ੋਂ ੋ

ੁ

ੁ ੋ

ਮੰਦਬ ਿੱਧੀ ਕਵਅਕਤੀ: ਉਹ ਮਰੀਜ ਜਾਾਂ ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਗਾਰੰਟਰ ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਗਰੀਬੀ ਪਿੱਧਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵ ਿੱਤੀ

ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ, ਪਵਰ ਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਲਈ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਜਨਹਾਾਂ ਨੇ ਵਕਸੇ  ੀ ਤੀਜੀ-ਪਿੱਖੀ ਦੀ ਕ ਰੇਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ

ਵਦਿੱਤਾ ਹ।ੈ

ਤੀਜੀ-ਪ੍ਿੱਖੀ ਕਵਿੇਜ: ਵਕਸ ੇਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ, ਵਸਹਤ ਸਭੰਾਲ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਵਸਹਤ ਰਿੱਖ-ਰਖਾਅ ਸੰਸਥਾ, ਸਮੂਹ ਵਸਹਤ ਯੋਜਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ 

ਪਰੋਗਰਾਮ (Medicare,  Medicaid  ਜਾਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਕਾਵਮਆਾਂ ਦਾ ਮੁਆ ਜਾ,  ੈਟਰਨ ਬੈਨੀਵਫਟ),  ਕਬਾਇਲੀ ਵਸਹਤ ਲਾਭ, ਜਾਾਂ 

ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸ਼ਅੇਵਰੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਜੰਮ ੇਾਰੀ 26 U.S.C.  §  5000A ਵ ਿੱਿ ਪਵਰਭਾਵਸ਼ਤ ਅਨਸਾਰ, ਕ ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਰੀਜਾਾਂ ਅਤੇ ਸ ੇਾ ਾ ਾਂ ਦੀ 

ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭਗਤਾਨ ਕਰਨਾ, ਅਤ ੇਇਸ ਵ ਿੱਿ ਦਸਵੂ ਰਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਲਾਪਰ ਾਹੀ  ਾਲੇ ਕਮੰ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਆਟ ੋਦਰੁਘਟਨਾ ਾਾਂ ਜਾਾਂ ਵਨਜੀ ਸਿੱਟਾ) ਾਂ

ਨਾਲ ਸੰਬਵੰਧਤ ਵਨਪਟਾਰੇ, ਵਨਰਣੇ ਜਾਾਂ ਅ ਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਜਨਹਾਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ  ਜੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਵਥਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਜਸ ਲਈ ਮਰੀਜ ਨੇ ਵਸਹਤ 

ਸੰਭਾਲ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਹਨ 

ੁ

ੁ ਿੱ

UW  Medicine: ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ, "UW  Medicine  "  ਵ ਿੱ ਿ Airlift  Northwest,  Harborview  Medical  Center,  UW  

Medical  Center,  UW  Physicians,  Valley Medical  Center ਅਤੇ UW  Medicine  Primary  Care.  ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  

ਉਕਿਤ ਹਸਪ੍ਤ ਲ-ਆਧ ਕਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਵੇ ਵ : ਉਹ UW  Medicine  ਹਸਪਤਾਲ ਸ ੇਾ ਾ ਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਾਂ ਸਵਥਤੀਆਾਂ ਦਾ ਵਨਦਾਨ, ਠੀਕ, ਇਲਾਜ, 

ਘਿੱਟ ਕਰਨ, ਜਾਾਂ ਸਵਥਤੀਆਾਂ ਦੇ ਵ ਗਾੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਵਿਤ ਰਪ ਵ ਿੱਿ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ ੈਵਜਹੜੀਆ ਾਂ ਖਤਰੇ ਵ ਿੱਿ ਪਾਉਦਾਂ ੀਆਾਂ ਹਨ, ਜਾਾਂ ਦਿੱਖੁ ਜਾਾਂ 

ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਜਾਾਂ ਵਜਹਨਾਾਂ ਕਾਰਨ ਵਬਮਾਰੀ ਜਾਾਂ ਕਮਜਰੋੀ, ਜਾਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਹੰਦੁੀ ਹ ੈਜਾਾਂ  ਧਦੀ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਸਰੀਵਰਕ ਵ ਗਾੜ ਜਾਾਂ 

ਖਰਾਬੀ ਹਦੀੁ  ਹੈ, ਅਤ ੇਸੇ ਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਵ ਅਕਤੀ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਰਾਬਰ ਪਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ, ਧ ਰੇੇ ਰੜੀ ਾਦੀ ਜਾਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘਿੱਟ 

ਂ

ੂ

ੰ ੂ

Page 1 of 6 Policy-FA-Punjabi-V8-20220701 



                                                                                                                                                           

  

                    

 

      

         

                
                 
                 

 

                      
      

     

        

      

ਮਵਹੰਗਾ ਕਰੋਸ ਉਪਲਬਧ ਜਾਾਂ ਅਨਕੂਲ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਇਿੱਕ ਕੋਰਸ ਵ ਿੱਿ ਵਸਰਫ਼ ਵਨਰੀਖਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ, ਵਜਿੱਥ ੇਉਵਿਤ ਹ ੋੇ, ਕੋਈ 

ਇਲਾਜ ਨਹੀ।ਾਂ  ਉਵਿਤ ਹਸਪਤਾਲ-ਆਧਾਵਰਤ ਸ ੇਾ ਾਾਂ ਵ ਿੱਿ ਸ ੇਾ ਦੇ ਸਥਾਨ 11 ਫਰੀਸਟੈਂਵਡਗ ਕਲੀਵਨਕ/ਵਿਵਕਤਸਕ ਦਫਤਰ ਵ ਿੱਿ ਦੇਖਭਾਲ ਸ਼ਾਮਲ 

ਨਹੀ ਹ ੈਭਾ  ਵਕ UW  Medicine  ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਜੁਵੜਆ ਹੋ ੇ।  

ੁ ਾਂ

ੰ

ਾਂ ੇਂ

ਉਕਿਤ ਗੈਿ-ਹਸਪ੍ਤ ਲ-ਆਧ ਕਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਵ ੇ ਵ : ਉਹ ਸੇ ਾ ਾ ਾਂ ਜਾਾਂ ਤਾਾਂ (1) Airlift  Northwest  ਦਆੁਰਾ, ਜਾਾਂ (2) UW  Physicians 

ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਦਆਰਾ ਸਰਵ ਸ 11  ਫਰੀ ਸਟੈਂਵਡੰਗ ਕਵਲਵਨਕ/ਵਿਵਕਤਸਕ ਦਫਤਰਾਾਂ ਦੀ ਜਗਹਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆ ਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਾਂ ਸਵਥਤੀਆਾਂ ਦਾ ਵਨਦਾਨ,

ਠੀਕ, ਇਲਾਜ, ਘਟਿੱ  ਕਰਨ, ਜਾਾਂ ਸਵਥਤੀਆਾਂ ਦੇ ਵ ਗਾੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਵਿਤ ਰਪ ਵ ਿੱਿ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਵਜਹੜੀਆਾਂ ਖਤਰੇ ਵ ਿੱਿ ਪਾਉਦਾਂ ੀਆਾਂ 

ਹਨ, ਜਾਾਂ ਦਖੁ ਜਾਾਂ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਜਾਾਂ ਵਜਹਨਾਾਂ ਕਾਰਨ ਵਬਮਾਰੀ ਜਾਾਂ ਕਮਜਰੋੀ, ਜਾਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਹੰਦੁੀ ਹੈ ਜਾਾਂ  ਧਦੀ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਸਰੀਵਰਕ 

ਵ ਗਾੜ ਜਾਾਂ ਖਰਾਬੀ ਹੰਦੀੁ  ਹ,ੈ ਅਤੇ ਸ ੇਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਵ ਅਕਤੀ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਹਰੋ ਬਰਾਬਰ ਪਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ,  ਧੇਰ ੇਰੜੀ ਾਦੀ ਜਾਾਂ 

ਕਾਫ਼ੀ ਘਿੱਟ ਮਵਹੰਗਾ ਕੋਰਸ ਉਪਲਬਧ ਜਾਾਂ ਅਨਕੂਲ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵ ਿੱਿ ਵਸਰਫ਼ ਵਨਰੀਖਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ, ਵਜਿੱਥ ੇਉਵਿਤ ਹ ੋੇ, 

ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀ। ਇਸ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ, ਰਕੋਥਾਮ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਨ "ਉਵਿਤ ਗੈਰ-ਹਸਪਤਾਲ-ਆਧਾਵਰਤ ਮੈਡੀਕਲ 

ਸੇ ਾ ਾ" ਮੰਵਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਂ

ੁ

ੂ

ਿੱ

ੂ

ੁ ਾਂ

ਾਂ ੰ ੂ

ਾਂ

ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕਿਤੀ: ਇਿੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਵਥਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਲਛਣਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪਰਗਟ ਹੰਦੀ ਹ,ੈ ਵਜਸ ਵ ਿੱਿ ਗਭੰੀਰ ਦਰਦ  ੀ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਤਰਤੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇ ਜੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ:ੈ  

ਿੱ ੁ

ੁ

1. ਵ ਅਕਤੀ ਦੀ ਵਸਹਤ (ਜਾਾਂ, ਗਰਭ ਤੀ ਮਰੀਜ , ਮਰੀਜ ਜਾਾਂ ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਅਣਜੰਮੇ ਬਿੱਿੇ ਦੀ ਵਸਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਵਧਤ) ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵ ਿੱਿ

ਪਾਉਣਾ।

2. ਸਰੀਵਰਕ ਕਾਰਜਾਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮਜੋਰੀ।

3. ਵਕਸੇ ਸਰੀਵਰਕ ਅੰਗ ਜਾਾਂ ਭਾਗ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਕੁਕਾਰਜ।

ਇਿੱਕ ਗਰਭ ਤੀ ਮਰੀਜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵ ਿੱਿ ਵਜਸਨੂੰ ਸੰਕੁਿਨ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ੇਗਾ: 
1. ਵਕ ਵਡਲੀ ਰੀ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵ ਿਿੱ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਟਰਾਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਾਂ ਹ;ੈ ਜਾਾਂ
2. ਵਕ ਟਰਾਾਂਸਫਰ ਮਰੀਜ ਜਾਾਂ ਅਣਜੰਮੇ ਬਿੱਿੇ ਦੀ ਵਸਹਤ ਜਾਾਂ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪਦੈਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ

ਸੇਵ  ਦ  ਸਿ ਨ 11: ਇਸ ਪਾਵਲਸੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ UW  Medicine  Primary  Care  ਸਥਾਨਾਾਂ ਅਤੇ ਵਕਸ ੇਹਰੋ ਫਰੀਸਟੈਂਵਡਗ 

ਕਲੀਵਨਕ ਜਾਾਂ ਗਰੈ-ਹਸਪਤਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਸੈਵਟੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦਾਂ ਾ ਹੈ ਵਜਸ ਵ ਿੱਿ ਇਿੱਕ ਹਲੈਥਕੇਅਰ ਪੇਸ਼ਾ ਰ ਸ ੇਾ ਾ ਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਪੇਸ਼ੇ ਰ ਫੀਸ ਦਾ ਵਬਿੱਲ ਵਦੰਦਾ ਹੈ। 

ੰ

UW  Physicians  ਮੈਂਬਿ: ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ, ਇਿੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾ ਪਰਾਪਤ ਵਸਹਤ ਸਭੰਾਲ ਪੇਸ਼ ੇਰ ਵਜਸ ਨੇ UW  

Physicians ਨਾਲ ਅਵਭਆਸ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਵਹਤ UW ਵਿਵਕਤਸਕਾਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾੁ ਰਾ 

ਸੌਂਵਪਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰੈਕਵਟਸ ਦੀਆਾਂ ਮਨਜਰੂਸ਼ਦਾ UW  Medicine  ਸਾਈਟਾ ਾਂ 'ਤੇ ਸ ੇਾ ਾ ਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ੁ

ਯੋਗਤ  ਦ  ਖੇਤਿ 

ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ  ਾਲ ਵ ਅਕਤੀਆ ਨ ਯੋਗਤਾ ਲੜਾਾਂ ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਅਰਜੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਨ ਪਰੂਾ ਕਰਨਾ 

ਿਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਇਿੱਥ ੇਦਿੱਵਸਆ ਵਗਆ ਹੈ। 

ੇ ਾਂ ੰ ੂ ੋ ੰ ੂ ੰ ੂ

ਸੇ ਾ ਾ ਾਂ ਦੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਖੇਤਰ 

ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ  ਾਸਤ ੇਯੋਗਤਾ ਲਈ ਇਹ ਲੜ ਹੰਦੀੁ  ਹੈ ਵਕ ਕੋਈ ਵ ਅਕਤੀ Washington  ਰਾਜ ਦਾ ਵਨ ਾਸੀ ਹੋ ੇ ਅਤ ੇਇਹ ਵਕ ਮੰਗੀਆਾਂ ਗਈਆ ਾਂ

ਮੈਡੀਕਲ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਢਕ ੀਆ ਾਂ ਹਸਪਤਾਲ-ਆਧਾਵਰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸ ੇਾ ਾ ਾਂ ਹਣੋ, ਉਹਨਾਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜੋ ਜਾਾਂਿ, ਿੋਣਤਮਕ ਜਾਾਂ ਪਰਯੋਗਾਤਮਕ ਹਨ। 

ਇਿੱਕ ਵ ਅਕਤੀ Washington  ਰਾਜ ਦਾ ਵਨ ਾਸੀ ਨਹੀ ਹ ੈਅਤ ੇਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀ ਹ ੈਜਦੋਂ ਉਹ ਵ ਅਕਤੀ ਵਸਰਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ 

ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ  ਾਵਸ਼ੰਗਟਨ ਰਾਜ ਵ ਿੱਿ ਦਾਖਲ ਹੰਦੁਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ  ਾਵਲਆਾਂ ਨੂੰ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ Washington  ਰਾਜ ਵ ਿੱ ਿ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਲੜ ਤੋਂ ਛਟ ਹੈ। Washington  ਰਾਜ ਵ ਿੱਿ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਲੜ ਤੋਂ  ੀ ਛਟ 

ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ ੈਵਜਹਨਾਾਂ ਮਰੀਜਾਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਵਥਤੀ ਹੈ। ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਵਥਤੀ ਦੇ ਆਧਾਵਰਤ 'ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ 

ਜਾ ੇਗਾ। ਇਸ ਪੈਰ ੇਵ ਿੱਿ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਵਨ ਾਸ ਅਤ ੇਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਜਰਰੂਤਾਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵ ਿੱਿ ਅਪ ਾਦ ਕ ਲ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਤਾਾਂ ਵ ਿੱਿ ਅਤ ੇUW  

Medicine  ਦੇ ਮੁਿੱਖ ਵ ਿੱਤੀ ਅਵਧਕਾਰੀ ਜਾਾਂ ਵਨਯਕਤੀ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨਾਲ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ। ਫੈਡਰਲ ਜਾਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨਨ ਦਆੁਰਾ ਲੜੀਦਾਂ  ਨਾ ਹਣੋ ਦੇ 

ਬਾ ਜੂਦ, ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਉਹਨਾਾਂ ਵ ਅਕਤੀਆ ਾਂ ਲਈ  ਧਾਈ ਜਾ ੇਗੀ ਜੋ ਉਵਿਤ ਗਰੈ-ਹਸਪਤਾਲ ਅਧਾਵਰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸ ੇਾ ਾ ਾਂ ਪਰਾਪਤ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪਰੋਕਤ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਾਂ ਨੂੰ ਪਰੂਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ੋ

ੁ

ਾਂ ਾਂ

ੋ ੋ ੋ ੋ

ਾਂ

ੇ

ੁ ੰ ੂ ੋ ੇ

ਤੀਜੀ-ਪਿੱਖੀ ਕ ਰੇਜ 

ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਮ ਤਰੌ 'ਤੇ ਮਰੀਜ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਰੋ ਸਾਰੇ ਤੀਜੀ-ਪਿੱਖੀ ਕ ਰੇਜ ਸਰਤਾੋ ਾਂ ਲਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੰਦੀੁ ਹ।ੈ ਇਸ ਵ ਿਿੱ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 
1. ਸਮੂਵਹਕ ਜਾਾਂ ਵ ਅਕਤੀਗਤ ਮੈਡੀਕਲ ਪਲਾਨ।

2. ਕਰਮਿਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਮੁਆ ਜਾ ਪਰੋਗਰਾਮ।

3. Medicare, Medicaid ਜਾਾਂ ਹਰੋ ਮਡੈੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮ।

4. ਹੋਰ ਰਾਜ, ਫੈਡਰਲ ਜਾਾਂ ਵਮਲਟਰੀ ਪਰੋਗਰਾਮ।
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5. ਤੀਜੀ-ਪਿੱਖੀ ਵਜੰਮ ੇਾਰੀ ਸਵਥਤੀਆ। (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਆਟੋ ਦਰਘਟਨਾ ਾ ਾਂ ਜਾਾਂ ਵਨਿੱ ਜੀ ਸਿੱਟਾ)। ਾਂ ੁ ਾਂ

6. ਕਬੀਵਲਆਈ ਵਸਹਤ ਲਾਭ। 

7. 26  U.S.C.  ਵ ਿੱਿ ਪਵਰਭਾਵਸ਼ਤ ਅਨਸਾਰ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸ਼ਅੇਵਰੰਗ ਮੰਤਾਰਾਲਾ ਧਾਰਾ 5000A.  ੁ

8. ਹੋਰ ਸਵਥਤੀਆਾਂ ਵਜਹਨਾਾਂ ਵ ਿੱਿ ਵਕਸ ੇਹਰੋ ਵ ਅਕਤੀ ਜਾਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਾਂ ਮਡੈੀਕਲ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੇ ਖਰਵਿਆਾਂ ਦਾ ਭਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੰਨੀ 

ਵਜੰਮੇ ਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ੁ ੂ

ਉਹ ਮਰੀਜ ਜੋ ਸੰਭਾਵ ਤ ਤਰੌ 'ਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਬੀਮਾ ਕ ਰੇਜ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵ ਿੱਿ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਜਸ ਲਈ ਉਹ ਯੋਗ ਹਨ

(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, Medicaid) ਦਾ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵ ਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ।

ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵ ਿਾਰ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ, ਤੀਜੀ-ਪਿੱਖ ਦੇ ਭਗਤਾਨ ਕ ਰੇਜ ਲਈ ਮਰੀਜ/ਗਾਰੰਟਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕੀਤਾ 

ਜਾ ੇਗਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ/ਗਾਰਟਰੰ  ਨੂੰ ਉਹਨਾਾਂ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਦੇ ਤਵਹਤ ਕ ਰੇਜ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ ੈਵਜਸ ਲਈ ਉਹ ਯੋਗ ਹਨ। ਵਜਹੜੇ 

ਮਰੀਜ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜੀ ਲੜਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵ ਿੱਿ ਅਸਫ਼ਲ ਰਵਹੰਦ ੇਹਨ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

UW  Medicine  ਵਕਸ ੇ ੀ ਮਰੀਜ/ਗਾਰੰਟਰ ਨੂੰ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿੋਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ ੈਜੋ ਪੂਰ -ਵ ਆਪੀ Medicaid  ਕ ਰਜੇ 

ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤ ੇMedicaid  ਅਰਜੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵ ਿੱਿ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਵਿਤ ਯਤਨ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। UW  Medicine  ਇਿੱਕ ਮਰੀਜ ਨੂੰ 

ਵਸਰਫ਼ ਵਸਹਤ ਲਾਭ ਐਕਸਿੇਂਜ 'ਤੇ ਮਰੀਜ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਪਲਾਨ ਵ ਿੱਿ ਦਾਖਲ ਹਣੋ ਲਈ ਮਰੀਜ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤ ੇਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ 

ਇਨਕਾਰ ਨਹੀ ਕਰੇਗੀ। 

ੁ

ੋ

ਾਂ

ਾਂ

ਆਮਦਨ

ਕਾਨੰਨ ਅਤ ੇਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨਸਾਰ, ਉਹ ਵ ਅਕਤੀ ਵਜਨਹਾਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੇ ਾ ਦੀ ਵਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਗਰੀਬੀ ਪਿੱਧਰ ਦੇ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਹੈ, ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ। UW  Medicine  ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਯੋਗਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਰ ੇਸਰਤਾੋ ਾਂ 'ਤੇ ਵ ਿਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਆਮਦਨ ਵ ਿੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ੇ ਤਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾ ਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਹਾਵਸਲ ਕਲਿੱ  ਪਰਾਪਤੀਆਾਂ 

ਟੈਕਸਾਾਂ; ਭਲਾਈ ਭਗਤਾਨ; ਸਮਾਵਜਕ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਭਗਤਾਨ; ਹੜਤਾਲ ਲਾਭ; ਬੇਰਜੁਗਾਰੀ ਜਾਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਲਾਭ; ਬਿੱਿ ੇਦੀ ਸਹਾਇਤਾ; ਗਜਾਰਾ; ਅਤੇ 

ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵ ਅਕਤੀਗਤ ਮਰੀਜ/ਗਾਰੰਟਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਾਂ ਵਨ ੇਸ਼ ਗਤੀਵ ਧੀਆ ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਧਿੱ  ਕਮਾਈ। 

ੂ ੁ

ੁ

ੁ ੁੁ

ੁ

ਅਿਜ਼ੀ

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰੀਜ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦਣੇਾ ਿਾਹੰਦਾੁ  ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਇਿੱਕ ਗੁਪਤ ਵ ਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (Confidential  Financial  

Information,  CFI)  ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪ ੇਗਾ ਅਤੇ CFI  ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਐਟਾਂ ਰੀਆਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰਰੀ ਅਤੇ ਉਵਿਤ ਪੂਰਕ ਵ ਿੱਤੀ 

ਦਸਤਾ ੇਜ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਪਣੈਗ। UW  Medicine  ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਾਂ ਮਰੀਜ ਲਈ ਸ ੇਾ ਾ ਾਂ ਸ਼ਰ ੂਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭ  ਹ ੋਸਕ ੇ

ਮਰੀਜ ਦੀ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਵਥਤੀ ਦਾ ਸੁ਼ਰਆੂਤੀ ਵਨਰਧਾਰਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਵਕਸ ੇ ੀ ਰਕਾ ਟ ਨੂੰ ਵਧਆਨ ਵ ਿੱਿ ਰਿੱਖਦ ੇਹਏੋ ਜੋ ਮਰੀਜ ਦੀ ਅਰਜੀ 

ਪਰਵਕਵਰਆ ਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾਿੱ  ਵ ਿੱਿ ਰਕੁਾ ਟ ਬਣ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਾਾਂ ਮਰੀਜ 'ਤੇ ਗਰੈ- ਾਜਬ 

ਭਾਰ ਨਹੀ ਪਾਉਣਗੀਆ ਾਂ । Medicaid  ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਸੰਬਵੰਧਤ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਭਾਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਸਕਰੀਵਨੰਗ ਦਾ ਤਾਲਮਲੇ ਮਰੀਜ ਪਹੰਿੁ 

ਵ ਭਾਗ (Patient  Access  Department),  ਵਡਸਿਾਰਜ ਪਲਾਵਨੰਗ/ਨਤੀਵਜਆ ਾਂ ਪਰਬਧਨੰ  (Discharge  Planning/Outcomes 

Management) (ਜੇਕਰ ਨਰਵਸੰਗ ਹੋਮ ਪਲਸਮੈਂਟ ਨਹੀ)ਾਂ ਜਾਾਂ ਮਰੀਜ ਵ ਿੱਤੀ ਸ ੇਾ ਾ ਾਂ (Patient  Financial  Services) ਦਆੁਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। 

ੂ

ੇ ੁ

ੁ

ਾਂ

ੇ

1. ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਦਸਤਾ ੇਜਾਾਂ ਵ ਿੱਿੋਂ ਵਕਸੇ ਇਿੱਕ ਨੂੰ ਲੋੜੀਦਾਾਂ ਸਬਤੂ ਮੰਵਨਆ ਜਾ ੇਗਾ ਵਜਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅੰਤਮ

ਵਨਰਧਾਰਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ:ੈ 
a. “W-2” ਰੋਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ; 
b. ਮੌਜੂਦਾ ਪੇ ਸਟਿੱਬ (3 ਮਹੀਨ);ੇ
c. ਬੈਂਕ ਸਟਟੇਮੈਂਟਾਾਂ (3 ਮਹੀਨੇ); 

d. ਵਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਰਟਰਨ, ਸਮਾਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਸਮੇਤ, ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹ ੋੇ; 

e. ਜੇਕਰ ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬਤੂ ਨਹੀ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਤਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵ ਿੱਤੀ ਸਵਥਤੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦਾਂ ੀਆ ਾਂ ਹੋਈਆਾਂ 

ਰਜਗਾਰਦਾਤਾ ਾ ਾਂ ਦਆੁਰਾ ਵਲਖਤੀ, ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਾਂ ਜਾਾਂ ਹਰੋਾਾਂ (ਸਹਾਇਤਾ ਪਿੱਤਰ); 

ੁ ਾਂ ੁ

ੁ

f. Medicaid  ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਰਾਜ ਦਆਰਾ ਫੰਡ ਪਰਾਪਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਣੇ ਜਾਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ  ਾਲੇ 

ਫਾਰਮ;  

ੁ

g. ਬੇਰਜਗਾਰੀ ਮਆੁ ਜ ੇਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਣੇ ਜਾਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਫਾਰਮ; ਜਾਾਂ ਰਜੁਗਾਰਦਾਤਾ ਾਾਂ ਜਾਾਂ ਭਲਾਈ ਏਜੰਸੀਆਾਂ ਦਆੁਰਾ 

ਵਲਖਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਾਂ। 

ੁ

2. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਜੇ ਮਰੀਜ ਉਪਿੱ ਰ ਦਿੱਸ ੇਗਏ ਦਸਤਾ ੇਜਾਾਂ ਵ ਿੱਿੋਂ ਕੋਈ  ੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਾਂ ਹੰਦਾੁ  ਹ,ੈ ਤਾਾਂ UW  Medicine  

ਵਬਨਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ  ਰਣਨ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਵਕਸ ੇ ੀ ਵਜੰਮ ੇਾਰ ਪਿੱਖ ਜਾਾਂ ਵਕਸੇ ਹਰੋ ਪਿੱਖ ਦੀਆਾਂ ਵਲਖਤੀ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਵਰਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਾਂ 

‘ਤੇ ਭਰਸਾੋ  ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਵ ਿੱਿੋਂ ਕੋਈ  ੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ UW  Medicine  ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪਵਹਲਾਾਂ ਦੀ UW  

Medicine  ਗਰਾਾਂਟ ਦੇ ਵਗਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਾਂ ਮੌਵਖਕ ਪਰਤੀਵਨਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਵਨਰਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ੈ

ਾਂ

3. ਅਰਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰਿੱਖੀ ਜਾ ੇਗੀ। ਅਰਜੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਦਸਤਾ ੇਜਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕਾਪੀਆਾਂ ਨੂੰ ਵ ਿੱਤੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿੱਵਖਆ ਜਾ ੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਤ ਸਾਲਾਾਂ ਲਈ ਰਵਿੱ ਖਆ ਜਾ ੇਗਾ। 
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ਪ੍ਰਕਕਕਿਆ 

UW Medicine ਆਮਦਨ ਦੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ, ਦਸਤਾ ੇਜਾਾਂ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਛਿੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵ ਤੀਿੱ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਗਤਾ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹ।ੈ UW ਮੈਡੀਸਨ

ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਵ ੇਕ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਉਹਨਾਾਂ ਸਵਥਤੀਆਾਂ ਵ ਿਿੱ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ ਵਜਿੱਥੇ ਸਮਾਵਜਕ ਜਾਾਂ ਵਸਹਤ ਮੁਿੱਵਦਆਾਂ ਰਗੇ ਕਾਰਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਵਜਹੇ

ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਵ ਿਿੱ , UW Medicine ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਅੰਤਮ ਵਨਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜੰਮੇ ਾਰ ਪਿੱਖ ਦੇ ਵਲਖਤੀ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਸਟਟੇਮੈਂਟਾਾਂ 'ਤੇ

ਵਨਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।

UW Medicine ਵ ਤੀਿੱ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦਣੇ  ਾਲੇ ਵ ਅਕਤੀਆਾਂ ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਵ ਅਕਤੀ ਦੀ ਪਰੂੀ ਹੋਈ ਅਰਜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾ ੇਜ ਪਰਾਪਤ

ਕਰਨ ਦੇ 14 ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵਨਰਧਾਰਨ ਬਾਰੇ ਸੂਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਮਨਜੂਰੀ, ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਜਾਾਂ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ

ਇਨਕਾਰ ਵਲਖਤੀ ਰਪੂ ਵ ਿੱਿ ਹੋ ੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵ ਿੱਿ ਅਪੀਲ ਜਾਾਂ ਪੁਨਰ ਵ ਿਾਰ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਣੋਗੀਆ।ਾਂ ਜੇਕਰ UW Medicine ਵ ਤੀਿੱ

ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ UW Medicine ਇਨਕਾਰ ਲਈਆਧਾਰ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦਣੇ  ਾਲੇ ਵ ਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੂਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ

ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਮਰੀਜ/ਗਾਰੰਟਰ UW Medicine ਨੂੰ  ਾਧੂ ਦਸਤਾ ੇਜ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਸੂਿਨਾ ਪਰਾਪਤ ਹਣੋ ਦੇ

30 ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੀਵਖਆ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮੀਵਖਆ ਵ ਤੀਿੱ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਪਛਲੇ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਪਸੁ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ

ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰੀਜ/ਗਾਰੰਟਰ ਅਤੇ Department of Health ਨੂੰ ਵਲਖਤੀ ਸੂਿਨਾ ਭੇਜੀ ਜਾ ੇਗੀ।

UW Medicine ਵ ਤੀਿੱ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਗਤਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪਿੱਤੀਆਾਂ ਨੂੰ ਵਧਆਨ ਵ ਿੱਿ ਨਹੀ ਾਂ ਰਿੱਖਦੀ। UW Medicine ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਯੋਗਤਾ

ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੰਿੱਤੀਆਾਂ 'ਤੇ ਵ ਿਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਪਿੱਤੀਆਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਿੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ

ਕਵਿੱਤੀ ਮ ਪ੍ਦੰਡ 

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਜੰਮੇ ਾਰ ਪਿੱਖ ਉਵਿਤ ਹਸਪਤਾਲ-ਅਧਾਵਰਤ ਜਾਾਂ ਉਵਿਤ ਗੈਰ-ਹਸਪਤਾਲ-ਆਧਾਵਰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਕਸੇ ਵਹਿੱਸੇ ਦਾ

ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਿ ਭਰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਅਵਜਹੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਿ ਭੁਗਤਾਨ ਵਜੰਮ ੇਾਰ ਪਿੱਖ ਨੂੰ UW Medicine ਦੇ ਵਨਰਧਾਰਨ ਦੇ 30 ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ

ਅੰਦਰ  ਾਪਸ ਕਰ ਵਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ ਵ ਤੀਿੱ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹ।ੈ  ਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਗੂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਵਬਵਲੰਗ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ

ਨੀਤੀ ਵ ਿੱਿ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ

ਵਬਨਕਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪਵਰ ਾਰਕ ਆਮਦਨ ਉਵਿਤ ਹਸਪਤਾਲ-ਆਧਾਵਰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸ ੇਾ ਾ ਾਂ ਜਾਾਂ ਉਵਿਤ ਗੈਰ-ਹਸਪਤਾਲ-ਆਧਾਵਰਤ ਮੈਡੀਕਲ 
ਸੇ ਾ ਾ ਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਾਾਂ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਅਰਜੀ ਸੇ ਾ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਰੀਜ ਵਦਿੱਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਵਸਹਤ ਦਖੇਭਾਲ ਸ ੇਾ ਾ ਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਤੀ ਿੰਗੇ ਵ ਸ਼ ਾਸਪਰਨ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ ਵ ਿੱਤੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਵਦਖਾਉਦਾਂ ਾ ਹੈ।  

ੈ

ੂ

Airlift  Northwest,  Harborview  Medical  Center,  UW  Medical  Center,  UW  Physicians,  UW  Medicine  Primary Care,  

ਅਤੇ Valley Medical  Center ਵ ਖ ੇਸਹਲਤੂ  ਅਤ/ੇਜਾਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਰ ਸੇ ਾ  ਾਾਂ ਲਈ:  

•  100% ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਛੋਟ ਲਈ FPL (Federal Poverty Level) ਦਾ 0% - 300% 

Harborview  Medical  Center,  UW  Medical  Center,  ਅਤੇ Valley Medical  Center ਵ ਿੱਿ ਵਡਸਿਾਰਜ ਦੀਆਾਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾ ਾਂ ਜਾਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ, 

2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਾਲੀਆ ਾਂ ਸਵ ਧਾ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਲਈ:  ੁ

• 75% ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਛੋਟ ਲਈ FPL ਦਾ 301% - 350% 

• 50% ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਛੋਟ ਲਈ FPL ਦਾ 351% - 400% 

ਖ਼ਿਿ 'ਤੇ ਸੀਮ  

Valley Medical Center ਇਸ ਵ ਤੀਿੱ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਵ ਅਕਤੀਆਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਾਂ ਹਰੋ
ਮੈਡੀਕਲ ਪਿੱਖੋਂ ਲੋੜੀਦੀਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸੂਲੀ ਜਾਣ ਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਾਂ ਵ ਅਕਤੀਆਾਂ ਲਈਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਬਿੱਲ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣ  ਾਲੀਆਾਂ
(Amounts Generally Billed, AGB) ਤੋਂ  ਿੱਧ ਰਕਮਾਾਂ ਤਿੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਜਨਹਾਾਂ ਕਲੋ ਅਵਜਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕ ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ "ਅਵਜਹੇ ਵ ਅਕਤੀਆਾਂ ਤੋਂ "ਕੁਿੱਲ ਖ਼ਰਿ" ਨਹੀ ਾਂ ਲੈ ਸਕਦ।ੇ 26 USC §501(r)(5)(A) ਅਤੇ (B) ਦਖੇੋ। ਵਜਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲਈ ਅੰਤਕੇ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਲਓ।

ਇਹ AGB ਸੀਮਾ ਾਾਂ ਇਸ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ “UW  Medicine” ਦੇ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾਤਾਮਕ ਕਾਰਜਖੇਤਰ ਵ ਿੱਿ ਹੋ ਰ ਇਕਾਈਆ ਾਂ ਲਈ 
ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹਦੀੁ ਆ। 

 

ਾਂ ੰ ਾਂ

ਕਜ਼ੰਮੇਵ ਿ ਪ੍ਿੱਖ: ਕਵਿੱਤੀ ਸਲ ਹ ਜ  ਂਮਿੀਜ਼ ਕਵਿੱਤੀ ਸੇਵ ਵ  ਂ

A.  ਕਨਿਦੇਸ਼/ਿਿਨ 

UW  Medicine  ਇਿੱਕ ਵ ਆਪਕ ਮਰਜੀ ਸਕਰੀਵਨਗ ਅਤੇ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਗਰਕੂਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। UW  Medicine  ਮੈਡੀਕਲ ਪਿੱਖੋਂ ਜਰਰੀ 

ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਵਕਸੇ  ੀ ਤੀਜੀ-ਪਿੱਖੀ ਕ ਰੇਜ ਲਈ ਵਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਉਵਿਤ ਜਤਨ ਕਰੇਗੀ। UW  Medicine  ਇਸ ਬਾਰ ੇਪੁਿੱਛਵਗਿੱਛ 

ਕਰਗੀ ਵਕ ਕੀ ਕੋਈ ਮਰੀਜ ਜਾਾਂ ਉਨਹਾਾਂ ਦਾ ਗਾਰੰਟਰ ਿਪੈਟਰ 74.09  RCW  ਜਾਾਂ Washington  Health  Benefit  Exchange  ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਡੈੀਕਲ 

ੂੰ

ੇ
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UW  Medicine  ਉਦੋਂ ਤਿੱਕ ਦੇ ਯਤਨ ਸੁ਼ਰ ਨਹੀ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਗਤਾ ਸਵਥਤੀ ਦਾ ਸ਼ਰਆੂਤੀ ਵਨਰਧਾਰਨ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ। 

ਵਜਿੱਥੇ UW  Medicine  ਸ਼ਰ ੂਵ ਿੱਿ ਇਹ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰਦੀ ਹ ੈਵਕ ਇਿੱਕ ਮਰੀਜ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਕੋਈ  ੀ ਅਤ ੇਸਾਰੀਆਾਂ 

ਅਸਧਾਰਨ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰ ਾਈਆ ਾਂ (ਵਸ ਲ ਕਾਰ ਾਈਆਾਂ, ਗਾਰਵਨਸ਼ਮੈਂਟਾਾਂ, ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਾਂ ਕਵਰੇ ਡਟ ਏਜੰਸੀਆਾਂ ਨੂੰ ਵਰਪੋਰਟਾਾਂ ਸਮੇਤ) ਵ ਿੱਤੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅੰਤਮ ਵਨਰਧਾਰਨ ਤਿੱਕ ਬੰਦ ਹ ੋਜਾਣਗੀਆਾਂ। ਹਾਲਾਾਂਵਕ, WAC  246-453-020  (5) ਵ ਿੱ ਿ ਦਰਸਾਏ ਅਨਸਾਰ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ 

ਅਧੀਨ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਾਾਂ ਨੂੰ ਉਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵ ਿੱਿ ਮਰੀਜ ਜਾਾਂ ਵਜੰਮੇ ਾਰ ਪਿੱਖ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ, UW  Medicine  

ਲਈ ਮਰੀਜ 'ਤ ੇਵਨਰਦੇਵਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਲਕਸ਼ਨ ਦੇ ਯਤਨਾਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰ ੂਕਰਨ ਲਈ ਉਵਿਤ ਆਧਾਰ ਹੋ ੇਗੀ। ਇਸ ਅਨਸਾਰ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ 

ਲਈ, ਇਿੱਕ ਮਰੀਜ ਜਾਾਂ ਵਜੰਮੇ ਾਰ ਪਿੱਖ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਾਾਂ ਨੂੰ ਉਵਿਤ ਰਪੂ ਵ ਿੱ ਿ ਪਰੂਾ ਕਰਨ ਵ ਿੱਿ ਅਸਫਲ ਰਵਹਦੰਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ 

ਜਾਾਂ ਵਜੰਮ ੇਾਰ ਪਿੱਖ ਮਰੀਜ ਜਾਾਂ ਵਜਮੇ ਾਰ ਪਿੱਖ ਦਆੁਰਾ ਸਮਿੱਗਰੀ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ 15 ਕੰਮ ਦੇ ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅਦੰਰ ਅਰਜੀ ਸਮਿੱਗਰੀ ਜਮਹਾਾਂ ਨਹੀ ਕਰ ਾਉਦਾਂ ਾ। 

ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ ਜਾਾਂ ਵਜੰਮੇ ਾਰ ਪਿੱਖ ਅਰਜੀ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵ ਿੱਿ ਮੜੁ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰਦਾੁ  ਹੈ ਤਾਾਂ ਵਕਸੇ  ੀ ਕੁਲਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਤਨਾਾਂ ਨ ਰੋਕ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। 

  

 
 
 

ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਅਧੀਨ ਵਸਹਤ ਦਖੇਭਾਲ ਕ ਰੇਜ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹ ੈਜਾਾਂ ਨਹੀ।ਾਂ  ਜੇਕਰ ਵਕਸ ੇਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਰਜੀ ਵ ਿੱਿ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਦਾਂ ੀ ਹ ੈਵਕ ਮਰੀਜ ਜਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਗਾਰੰਟਰ ਕ ਰਜੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਾਂ UW  Medicine  ਅਰਜੀ ਦਣੇ ਵ ਿੱਿ ਮਰੀਜ ਜਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ 

ਦੇ ਗਾਰਟਰੰ  ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਵਸਿੱਵਖਅਤ ਨੈ ੀਗਟਰੇ  ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਨਮਨਵਲਵਖਤ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: 

o ਆਮ ਕ ਰੇਜ ਸ ਾਲ

o ਦਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਤਿੱਕ ਪਹੰਿੁ ੁ

o Medicaid,  Medicare  ਅਤੇ Health  Benefits Exchange  ਨਾਮਾਾਂਕਣ  

ਮਰੀਜਾਾਂ/ਗਾਰਟਰਾਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ  ਿੱਖ- ਿੱਖ  ਪੁਆਇੰਟਾ ਾਂ ਵਜ ੇਂ ਸੰਭਾਲ/ਸ਼ਵਡਊਵਲਗ, ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਦਰੌ/ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਅਤੇ ਸਰਵ ਸ/ਵਬਵਲੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਤੇ 

ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕਰੀਵਨੰਗ ਲਈ ਪਵਹਿਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। 

ੰ ੰ ੇ

ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਗਰਕਤਾ ਵ ਿੱਿ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹ ੈੂ

o ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਿੱਖ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਾਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵ ਭਾਗ ਅਤ ੇਕਲੀਵਨਕਾਾਂ ਵ ਿੱਿ ਪੰਜ ਪਰਤੀਸ਼ਤ (5%)  ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਆਬਾਦੀ ਜਾਾਂ ਲਾਗੂ 

ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੇ ਾ ਖਤੇਰ ਵ ਿੱਿ 1,000  ਵ ਅਕਤੀਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਬੋਲੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਾਾਂ ਵ ਿੱਿ ਸੰਕੇਤ ਪਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦ ੇ

ਹਨ।  ਰਿਅੂਲ ਸੰਕੇਤ ਇਲੈਕਟਰਵੋਨਕ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਸ਼ਵਡਊਵਲਗ ਕਰਨ  ਾਲ ਮਰਜੀਾਾਂ ਲਈ MyChart  'ਤੇ ਵਦਿੱਤ ੇਜਾਾਂਦ ੇਹਨ। ੰ ੇ

o UW  Medicine  uwmedicine.org/financialassistance  ਜਾਾਂ valleymed.org/financialassistance  'ਤੇ ਵ ਿੱ ਤੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਦਸਤਾ ੇਜ ਪਸੇ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।.  

o ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰ ੇਦਿੱਸਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਰੀਜਾਾਂ ਨੂੰ ਰਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸਖਲਾਈ ਵਦਿੱਤੀ 

ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।  

ੈ

o UW  Medicine  ਨੇ ਸੀਮਤ ਅੰਗਰੇਜੀ ਮਹੁਾਰਤ  ਾਲੇ ਵ ਅਕਤੀਆ ਾਂ ਅਤ ੇਗੈਰ-ਅੰਗਰੇਜੀ ਬਲੋਣ  ਾਲੇ ਵ ਅਕਤੀਆ ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 

ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂ ਸਮਝਣ ਵ ਿੱਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਅਤ ੇਦਭਾਸ਼ੀਏ 

ਸੇ ਾ ਾ ਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਵਮਆਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਸਖਲਾਈ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਸਖਲਾਈ ਫਰੰਟ-ਲਾਈਨ ਸਟਾਫ਼ ਜੋ 

ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਦਾਖਲਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵ ਭਾਗ, ਅਤੇ ਵਬਵਲਗ ਵ ਿੱ ਿ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਅਤੇ ਵਕਸ ੇਹਰੋ ਉਵਿਤ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ, ਵ ਿੱ ਤੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸ ਾਲਾ ਾਂ ਦੇ ਪਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ ਾਬ ਦਣੇ, ਕੋਈ ਲੜੀਦਾਂ ੀ ਦਭਾਸ਼ੀਏ ਸੇ ਾ ਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਵਸਰ 

ਢਕ ੇਂ ਵ ਭਾਗ ਨੂੰ ਵਸਿੱਧਾ ਪੁਿੱਛਣ ਲਈ ਉਵਿਤ ਹੈ। 

ੰ ੁ

ੰ

ੋ ੁ ਾਂ

ੁ

o ਮਰੀਜ ਵਬਵਲਗ ਸਿੰਾਰ ਅੰਗਰੇਜੀ ਅਤੇ ਸਪੈਵਨਸ਼ (ਦਜੂੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਬੋਲੀ ਜਾਣ  ਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ) ਵ ਿੱਿ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ 

ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਪਸੇ਼ਕਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

ੰ

ੂ ਾਂ ਾਂੁ

ੁ

ੁ

ੁ

ੁ ੈ ੁ ੁ

ਾਂੰ

ੈ ੰ ੂ

ਇਿੱਕ ਕਲਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪਰਣਾਲੀ ਦਆਰਾ ਵਦਿੱਤਾ ਵਗਆ, ਹਣੁ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵ ਿਾਰ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ। 

ਇਿੱਕ ਮਰੀਜ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਵਮਲਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਵਕਸ ੇ ੀ ਸਮੇਂ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ੁ ੈ ੰ ੁ

ਸਮੀਕਖਆ/ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀਆਂ ਤ ਿੀਖ਼ :  3/2/2015,  3/23/2016,  4/18/2016,  10/2/2017,  10/1/2018,  5/29/2019,  

1/1/2020,  1/12/2022,  7/1/2022  

 

ਂ
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ਅੰਤਕ  

ਿਕਮ  ਂਜੋ ਆਮ ਤੌਿ 'ਤੇ ਕਬਲਿੱ  ਕੀਤੀਆ ਂਜ ਦਂੀਆਂ ਹਨ (AGB)  ਸਬੰਧੀ ਕਨਿਦੇਸ਼ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਾਂUW Medicine Financial Assistance Policy ਦੇ ਤਵਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਾਂ Valley Medical Center ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ

ਉਹਨਾਾਂ ਵ ਅਕਤੀਆਾਂ ਲਈਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਬਿੱਲ (AGB) ਕੀਤੀ ਜਾਣ  ਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਧਿੱ  ਸੂਲੀ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਜਨਹਾਾਂ ਕੋਲ ਉਹੀ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਕ ਰ

ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਮਾ ਹ।ੈ IRS (Internal Revenue Service) ਸੈਕਸ਼ਨ 501(r)(5) ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ 501(c)(3) ਹਸਪਤਾਲ ਵ ਤੀਿੱ ਸਹਾਇਤਾ

ਨੀਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਵ ਅਕਤੀਆਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਣ  ਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕੁਿੱਲ ਖ਼ਰਿ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਤਿੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ। ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯਗੋ

ਮਰੀਜ/ਗਾਰੰਟਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ੁ ੂ ੂ ਹ ੋੇ ੰ  ਾਲਸਮਾਯੋਜਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਭਗਤਾਨ ਲਾਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਜੇ ਲਾਗ ), ਵਬਿੱਲ ਦੇ ਵਸਰਫ਼ ਮਰੀਜ ਦੀ ਵਜਮੇ ਾਰੀ ੇ

ਵਹਿੱਸੇ ਤੋਂ "ਿਾਰਜ" ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ।

Valley Medical  Center ਉਸ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕਲਿੱ  ਖ਼ਰਿ ਨੂੰ ਕਿੱਲ ਖ਼ਰਿ ਨੂੰ ਇਿੱਕ ਜਾਾਂ ਇਿੱਕ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਲ ਗਣਾ ਕਰਕ ੇ"ਲਕ-ਬੈਕ ਵ ਧੀ" 

ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤ ੇAGB ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਜਸਨੂੰ "AGB ਪਰਤੀਸ਼ਤ" ਵਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। AGB ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਣਨਾ Valley Medical  Center ਦੇ 

ਉਹਨਾਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵ ਆਾਂ ਦੀ ਪਰੂੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵ ਭਾਵਜਤ ਕਰਕ ੇਸਲਾਨਾ ਤਰੌ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ ੈਜੋ ਉਹਨਾਾਂ ਦਾਅਵ ਆਾਂ ਲਈ ਸਬਵੰਧਤ ਕਿੱਲ ਖ਼ਰਿ ਦੇ ਜੋੜ 

ਰਾਹੀ 12-ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰੌਾਨ ਵਸਹਤ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ, ਵਸਹਤ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਦਆਰਾ ਵਦਿੱਤੀ 

ਗਈ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵ ਿੱਿ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਦਆੁਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ  ਾਲੀ ਰਕਮ ਅਤ ੇਮਰੀਜ/ਗਾਰੰਟਰ ਸਵਹ-ਭੁਗਤਾਨ, ਸਵਹ-ਬੀਮਾ ਜਾਾਂ ਕਟਤੌੀਆ ਾਂ ਦੇ ਰਪ 

ਵ ਿੱਿ ਭਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜੰਮੇ ਾਰ ਰਕਮ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੋ ) ਦੋ ੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। AGB ਦੀ ਗਣਨਾ ਸਲਾਨਾ ਤਰੌ 'ਤ ੇਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਿੱਕ  ਾਰ ਵ ਿੱ ਤੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਨਜੂਰ ਹਣੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, Valley Medical  Center ਫੈਡਰਲ ਗਰੀਬੀ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤ ੇਲਾਗੂ ਵ ਿੱ ਤੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਸਮਾਯੋਜਨਾਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਬਕਾਇਆ AGB  ਮਨਜੂਰ ਰਕਮ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਇਸ ਨੂ AGB  ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤਿੱਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 

ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਇਿੱਕ  ਾਧ ੂਸਮਾਯੋਜਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ੇਗਾ। 

ੁ ੁ ੁ ੁ
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ੁ ੇ

ੰ

ਇਕ ਈ

ਹਸਪ੍ਤ ਲ ਅਤੇ ਪ੍ੇਸ਼ੇਵਿ ਸੰਯਕਤ

AGB ਦਿ

(7/1/2022 ਤੋਂ ਲ ਗ) 

ਸਵ ਲ

Valley Medical Center 31% 425.690.3578 

ਮਰੀਜ ਸਰਿੱਵਖਆ (Patient  Protection) ਅਤੇ ਵਕਫਾਇਤੀ ਦਖੇਭਾਲ ਐਕਟ (Affordable  Care  Act)  ਦੇ ਅਨਸਾਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਜੋ ਗਰੈ-ਲਾਭਕਾਰੀ 

ਹਨ ਅਤ ੇ501(c)(3) ਸਸੰਥਾ ਾਾਂ  ਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਹਨ ( Valley  Medical  Center  ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਇਸ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ 

ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਵ ਅਕਤੀਆ ਨ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪਿੱਖ ਲੜੀਦਾਂ ੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਿਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣ  ਾਲੀ ਰਕਮ ਨ ਸੀਮਤ 

ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹ ੈਇਹ ਆਮ ਤਰੌ ‘ਤ ੇਉਹਨਾਾਂ ਵ ਅਕਤੀਆ ਨ ਵਬਿੱਲ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ  ਾਲੀਆ ਰਕਮਾਾਂ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਨਹੀ ਹਣੋੀ ਿਾਹੀਦੀ ਵਜਹਨਾਾਂ ਕੋਲ ਅਵਜਹੀ 

ਦੇਖਭਾਲ ਕ ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਵਜਹ ੇਵ ਅਕਤੀਆਾਂ ਤੋਂ “ਕਿੱਲ ਖ਼ਰਿ” ਨਹੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। 26 USC  §501(r)(5)(A) ਅਤੇ (B) ਦਖੇੋ। 

Valley Medical  Center ਉਹਨਾਾਂ ਵ ਅਕਤੀਆ ਲਈ ਸਾਰ ਖ਼ਰਿ ਵਲਖ ਕੇ ਇਸ ਲੜ ਨ ਪਰੂਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। Valley Medical  Center ਸਥਾਨਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਤ ੇਜਨਤਕ ਏਜੰਸੀਆਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ 

ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਿਾਵਰਆ ਦੀ ਘਿੱਟ ਆਮਦਨੀ  ਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆ ਵਸਹਤ ਲੜਾਾਂ ਨ ਪਰੂਾ ਕਰਦੀਆ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, Valley 

Medical  Center ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਦ ੇਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਰਾਾਂਸ਼ਾਾਂ ਨੂ ਕਾਇਮ ਰਖਦਾਿੱ  ਹ,ੈ ਜੋ ਵਕ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 5% ਤੋਂ ਘਟਿੱ  ਲਕਾਾਂ ਜਾਾਂ ਲਾਗੂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੇ ਾ 

ਖੇਤਰ ਵ ਿੱਿ 1,000  ਤੋਂ  ਿੱਧ ਲੋਕਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਬੋਲੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਾਾਂ ਵ ਿੱਿ ਉਪਲਬਧ ਹੈ Valley Medical  Center ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀਆਾਂ ਕਾਪੀਆਾਂ, 

ਇਸਦੀ ਸਾਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਰਾਾਂਸ਼, ਅਤ ੇਅਰਜੀ ਆਪਣੀਆ  ੈਿੱਬਸਾਈਟਾਾਂ 'ਤ ੇਮੁਫਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਜਿੱਥ ੇਮੈਡੀਕਲ ਸ ੇਾ ਾ ਾਂ ਵਦਿੱਤੀਆਾਂ 

ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਨਮਨਵਲਵਖਤ US  ਡਾਕ ਰਾਹੀ:ਾਂ Valley Medical  Center Financial  Counseling,  400  South  43rd  St.,  Renton,  

WA 98055-5010;  (425) 690-3578;  (ਸੋਮ ਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿੱਕਰ ਾਰ, ਸ ੇਰੇ 8:30  ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5:00  ਜ ੇਤਿੱਕ)  
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	ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਕਕਕਿਆਵ ਂ   ਕਵਿੱਤੀ ਸਹ ਇਤ   
	ਨੀਤੀ
	ਨੀਤੀ ਉਪ੍ਲਬਤ  
	ਪ੍ਕਿਭ ਸ਼ ਵ  ਂ
	ਇਸਵ ਿੱਤੀਸਹਾਇਤਾਨੀਤੀਦਾਉਦੇਸ਼ਇਹਯਕੀਨੀਬਣਾਉਣਾਹੈਵਕWashington ਰਾਜਦੇ ਸਨੀਕਜੋਫੈਡਰਲਗਰੀਬੀਪਿੱਧਰ'ਤੇਜਾਾਂਇਸਦੇਨੇੜੇਹਨ, ਉਹਉਵਿਤਹਸਪਤਾਲ-ਆਧਾਵਰਤਮੈਡੀਕਲਸੇ ਾ ਾਾਂਅਤੇ/ਜਾਾਂਉਵਿਤਗਰੈ-ਹਸਪਤਾਲ-ਆਧਾਵਰਤਮੈਡੀਕਲਸੇ ਾ ਾਾਂਉਸਕੀਮਤ'ਤੇਪਰਾਪਤਕਰਦੇਹਨਜੋਉਹਨਾਾਂਦੀਸੇ ਾ ਾਾਂਦਾਭੁਗਤਾਨਕਰਨਦੀਯੋਗਤਾ'ਤੇਆਧਾਵਰਤਹੈਅਤੇਇਸਵ ਿੱਿਵਬਨਾਾਂਿਾਰਜਦੇਖਭਾਲਸ਼ਾਮਲਹੈ।ਿੈਪਟਰ246-453 WAC (Washington Administrative Code, WAC) ਅਤੇਿੈਪਟਰ70.170 RCW (Revised Code of Washingto, RCW) ਦੇਅਨੁਸਾਰਉਮਰ, ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਧਰਮ, ਵਲਗ, ਵਜਨਸੀਰੁ ਾਹਕੀਤੇਵਬਨਾਾਂਸਾਰੇਯੋਗ
	UW  Medicine: ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ, "UW  Medicine  "  ਵਿੱਿ Airlift  Northwest,  Harborview  Medical  Center,  UW  Medical  Center,  UW  Physicians,  Valley Medical  Center ਅਤੇ UW  Medicine  Primary  Care.  ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  
	ਾਂੰੂੋਂੋੁ

	ੰਾਂੇਂ
	ੂ
	ਵ ਅਕਤੀਦੀਵਸਹਤ(ਜਾਾਂ, ਗਰਭਤੀਮਰੀਜ, ਮਰੀਜਜਾਾਂਉਨਹਾਾਂਦੇਅਣਜੰਮੇਬਿੱਿੇਦੀਵਸਹਤਨਾਲਸਬੰਵਧਤ) ਨੰੂਗੰਭੀਰਖ਼ਤਰੇਵ ਿੱਿਪਾਉਣਾ।
	ਯੋਗਤ  ਦ  ਖੇਤਿ 
	ਵਕਟਰਾਾਂਸਫਰਮਰੀਜਜਾਾਂਅਣਜੰਮੇਬਿੱਿੇਦੀਵਸਹਤਜਾਾਂਸੁਰਿੱਵਖਆਲਈਖਤਰਾਪੈਦਾਕਰਸਕਦੀਹੈ।
	ਵਕਵਡਲੀਰੀਤੋਂਪਵਹਲਾਾਂਵਕਸੇਹੋਰਹਸਪਤਾਲਵਿਿੱਸੁਰਿੱਵਖਅਤਟਰਾਾਂਸਫਰਕਰਨਲਈਨਾਕਾਫ਼ੀਸਮਾਾਂਹੈ; ਜਾਾਂ
	ਸੇ ਾ ਾ ਾਂਦੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਖੇਤਰ 

	ਮਵਹੰਗਾ ਕਰੋਸ ਉਪਲਬਧ ਜਾਾਂ ਅਨਕੂਲ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਇਿੱਕ ਕੋਰਸ ਵ ਿੱਿ ਵਸਰਫ਼ ਵਨਰੀਖਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ, ਵਜਿੱਥ ੇਉਵਿਤ ਹੋ ੇ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀ।ਾਂ ਉਵਿਤ ਹਸਪਤਾਲ-ਆਧਾਵਰਤ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਵ ਿੱਿ ਸੇ ਾ ਦੇ ਸਥਾਨ 11 ਫਰੀਸਟੈਂਵਡਗ ਕਲੀਵਨਕ/ਵਿਵਕਤਸਕ ਦਫਤਰ ਵ ਿੱਿ ਦੇਖਭਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਹੈ ਭਾ  ਵਕ UW  Medicine  ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਜੁਵੜਆ ਹੋ ੇ।  
	6. 
	ੁੂ
	a. 
	ਅਿਜ਼ੀ
	ੁੁ
	ਮੌਜੂਦਾਪੇਸਟਿੱਬ(3 ਮਹੀਨ);ੇ
	5. 
	UW Medicine ਵਤੀਿੱਸਹਾਇਤਾਲਈਅਰਜੀਦੇਣ ਾਲੇਵਅਕਤੀਆਾਂਨੰੂਵਕਸੇਵਅਕਤੀਦੀਪੂਰੀਹੋਈਅਰਜੀਅਤੇਸਹਾਇਕਦਸਤਾ ੇਜਪਰਾਪਤਕਰਨਦੇ14 ਵਦਨਾਾਂਦੇਅੰਦਰਯੋਗਤਾਦੇਵਨਰਧਾਰਨਬਾਰੇਸੂਵਿਤਕਰੇਗੀ।ਮਨਜੂਰੀ, ਹੋਰਜਾਣਕਾਰੀਲਈਬੇਨਤੀਜਾਾਂਵ ਿੱਤੀਸਹਾਇਤਾਲਈਇਨਕਾਰਵਲਖਤੀਰਪੂਵ ਿੱਿਹੋ ੇਗਾਅਤੇਇਸਵ ਿੱਿਅਪੀਲਜਾਾਂਪੁਨਰਵ ਿਾਰਲਈਹਦਾਇਤਾਾਂਸ਼ਾਮਲਹੋਣਗੀਆ।ਾਂਜੇਕਰUW Medicine ਵਤੀਿੱਸਹਾਇਤਾਤੋਂਇਨਕਾਰਕਰਦੀਹੈ, ਤਾਾਂUW Medicine ਇਨਕਾਰਲਈਆਧਾਰਦੀਅਰਜੀਦੇਣ ਾਲੇਵਅਕਤੀਨੰੂਸੂਵਿਤਕਰੇਗੀ।ਜੇਕਰਇਨਕਾਰਕੀਤਾਜਾਾਂਦਾਹੈਤਾਾਂਮਰੀਜ/ਗਾਰੰਟਰUW Medicine ਨੰੂ ਾਧੂਦਸਤਾ ੇਜਪਰਦਾਨਕਰਸਕਦਾਹੈਜਾਾਂਇਨਕਾਰਦੀਸੂਿਨਾਪਰਾਪਤਹੋਣਦੇ30 ਵਦਨਾਾਂਦੇਅੰਦਰਸਮੀਵਖਆਦੀਬੇਨਤੀਕਰਸਕਦਾਹੈ।ਜੇਕਰਇਹਸਮੀਵਖਆਵਤੀਿੱਸਹਾਇਤਾਦੇਵਪਛਲੇਇਨਕਾਰਦੀਪੁਸ਼ਟੀਕਰਦੀਹੈ, ਤਾਾਂਰਾਜਦੇਕਾਨੰੂਨਦੇਅਨੁਸਾਰਮਰੀਜ/ਗਾਰੰਟਰਅਤੇDepartment of Health ਨੰੂਵਲਖਤੀਸੂਿਨਾਭੇਜੀਜਾ ੇਗੀ।
	ਵਬਨਕਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪਵਰ ਾਰਕ ਆਮਦਨ ਉਵਿਤ ਹਸਪਤਾਲ-ਆਧਾਵਰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇ ਾ ਾ ਾਂਜਾਾਂ ਉਵਿਤ ਗੈਰ-ਹਸਪਤਾਲ-ਆਧਾਵਰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇ ਾ ਾ ਾਂਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਾਾਂ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਅਰਜੀ ਸੇ ਾ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਰੀਜ ਵਦਿੱਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇ ਾ ਾ ਾਂਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਤੀ ਿੰਗੇ ਵ ਸ਼ ਾਸਪਰਨ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਵਦਖਾਉਦਾਂਾ ਹੈ।  
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	ਇਹ AGB ਸੀਮਾ ਾਾਂ ਇਸ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ “UW  Medicine” ਦੇ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾਤਾਮਕ ਕਾਰਜਖੇਤਰ ਵ ਿੱਿ ਹੋ ਰ ਇਕਾਈਆ ਾਂਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹਦੀੁਆ।   
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	UW Medicine ਆਮਦਨਦੀਆਾਂਲੋੜਾਾਂ, ਦਸਤਾ ੇਜਾਾਂਅਤੇਤਸਦੀਕਨੰੂਛਿੱਡਸਕਦੀਹੈਜੇਕਰਵਤੀਿੱਸਹਾਇਤਾਯੋਗਤਾਸਪਿੱਸ਼ਟਹੈ।UW ਮੈਡੀਸਨਸਟਾਫ਼ਦੇਵੇਕਦੀ ਰਤੋਂਉਹਨਾਾਂਸਵਥਤੀਆਾਂਵਿਿੱਕੀਤੀਜਾ ੇਗੀਵਜਿੱਥੇਸਮਾਵਜਕਜਾਾਂਵਸਹਤਮੁਿੱਵਦਆਾਂਰਗੇਕਾਰਕਮੌਜੂਦਹਨ।ਅਵਜਹੇਮਾਮਵਲਆਾਂਵਿਿੱ, UW Medicine ਯੋਗਤਾਦਾਅੰਤਮਵਨਰਣਾਕਰਨਲਈਵਜੰਮੇ ਾਰਪਿੱਖਦੇਵਲਖਤੀਅਤੇਦਸਤਖ਼ਤਕੀਤੀਆਾਂਸਟੇਟਮੈਂਟਾਾਂ'ਤੇਵਨਰਭਰਕਰੇਗੀ।
	ਆਮਕਰੇਜਸ ਾਲ
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	ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਅਧੀਨ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕ ਰੇਜ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀ।ਾਂ ਜੇਕਰ ਵਕਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਰਜੀ ਵ ਿੱਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਦਾਂੀ ਹੈ ਵਕ ਮਰੀਜ ਜਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਗਾਰੰਟਰ ਕ ਰਜੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਾਂ UW  Medicine  ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਵ ਿੱਿ ਮਰੀਜ ਜਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਗਾਰਟਰੰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਵਸਿੱਵਖਅਤ ਨੈ ੀਗਟਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਨਮਨਵਲਵਖਤ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: 
	ਜੇਕਰਤੁਸੀਾਂUW Medicine Financial Assistance Policy ਦੇਤਵਹਤਸਹਾਇਤਾਪਰਾਪਤਕਰਦੇਹੋ, ਤਾਾਂValley Medical Center ਤੁਹਾਡੇਤੋਂਉਹਨਾਾਂਵਅਕਤੀਆਾਂਲਈਆਮਤੌਰ'ਤੇਵਬਿੱਲ(AGB) ਕੀਤੀਜਾਣ ਾਲੀਰਾਸ਼ੀਤੋਂਧਿੱ ਸੂਲੀਨਹੀਾਂਕਰਸਕਦਾਹੈਵਜਨਹਾਾਂਕੋਲਉਹੀਸੇ ਾ ਾਾਂਕਰਕਰਨਲਈਬੀਮਾਹੈ।IRS (Internal Revenue Service) ਸੈਕਸ਼ਨ501(r)(5) ਮੰਗਕਰਦਾਹੈਵਕ501(c)(3) ਹਸਪਤਾਲਵਤੀਿੱਸਹਾਇਤਾਨੀਤੀਦੇਯੋਗਵ ਅਕਤੀਆਾਂਤੋਂਲਈਜਾਣ ਾਲੀਰਕਮਨੰੂਉਸਦੇਖਭਾਲਲਈਕੁਿੱਲਖ਼ਰਿਤੋਂਘਿੱਟਤਿੱਕਸੀਮਤਕਰਨ।ਵ ਿੱਤੀਸਹਾਇਤਾਲਈਯਗੋਮਰੀਜ/ਗਾਰੰਟਰ'ਤੇਸਾਰੇੁੂੂਹੋ ੇੰ ਾਲ
	Valley Medical  Center ਉਸ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕਲਿੱ ਖ਼ਰਿ ਨੰੂ ਕਿੱਲ ਖ਼ਰਿ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਜਾਾਂ ਇਿੱਕ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਲ ਗਣਾ ਕਰਕ ੇ"ਲਕ-ਬੈਕ ਵ ਧੀ" ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ AGB ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਜਸਨੰੂ "AGB ਪਰਤੀਸ਼ਤ" ਵਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। AGB ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਣਨਾ Valley Medical  Center ਦੇ ਉਹਨਾਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵ ਆਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਨੰੂ ਵ ਭਾਵਜਤ ਕਰਕ ੇਸਲਾਨਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਾਂ ਦਾਅਵ ਆਾਂ ਲਈ ਸਬੰਵਧਤ ਕਿੱਲ ਖ਼ਰਿ ਦੇ ਜੋੜ ਰਾਹੀ 12-ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਸਹਤ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ, ਵਸਹਤ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਦਆਰਾ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵ ਿੱਿ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਦਆੁਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ  ਾਲੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਮਰੀਜ/ਗਾਰੰਟਰ ਸਵਹ-ਭੁਗਤਾਨ, ਸਵਹ-ਬੀਮਾ ਜਾਾਂ ਕਟੌਤੀਆ ਾਂਦੇ ਰਪ ਵ ਿੱਿ ਭਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜੰਮੇ ਾਰ ਰਕਮ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੋ ) ਦੋ ੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। AGB ਦੀ ਗਣਨਾ ਸਲਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਿੱਕ  ਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਨਜੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, Valley Medical  Center ਫੈਡਰਲ ਗਰੀਬੀ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮਾਯੋਜਨਾਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਬਕਾਇਆ AGB  ਮਨਜੂਰ ਰਕਮ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਇਸ ਨੂ AGB  ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤਿੱਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਇਿੱਕ  ਾਧੂ ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ੇਗਾ। 
	ਇਕ ਈ
	ਮਰੀਜ ਸਰਿੱਵਖਆ (Patient  Protection) ਅਤੇ ਵਕਫਾਇਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਐਕਟ (Affordable  Care  Act)  ਦੇ ਅਨਸਾਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਜੋ ਗਰੈ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ 501(c)(3) ਸੰਸਥਾ ਾਾਂ  ਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਹਨ ( Valley  Medical  Center  ਸਮੇਤ) ਨੰੂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਵ ਅਕਤੀਆ ਨ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪਿੱਖ ਲੜੀਦਾਂੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਿਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣ  ਾਲੀ ਰਕਮ ਨ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਵ ਅਕਤੀਆ ਨ ਵਬਿੱਲ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ  ਾਲੀਆ ਰਕਮਾਾਂ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਨਹੀ ਹੋਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਵਜਹਨਾਾਂ ਕੋਲ ਅਵਜਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕ ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਵਜਹੇ ਵ ਅਕਤੀਆਾਂ ਤੋਂ “ਕਿੱਲ ਖ਼ਰਿ” ਨਹੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। 26 USC  §501(r)(5)(A) ਅਤੇ (B) ਦੇਖੋ। Valley Medical  Center ਉਹਨਾਾਂ ਵ ਅਕਤੀਆ ਲਈ ਸਾਰ ਖ਼ਰਿ ਵਲਖ ਕੇ ਇਸ ਲੜ ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। Valley Medical  Center ਸਥਾਨਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਏਜੰਸੀਆਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਿਾਵਰਆ ਦੀ ਘਿੱਟ ਆਮਦਨੀ  ਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆ ਵਸਹਤ ਲੜਾਾਂ ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, Valley  Medical  Center ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਰਾਾਂਸ਼ਾਾਂ ਨੂ ਕਾਇਮ ਰਖਦਾਿੱ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 5% ਤੋਂ ਘਟਿੱ ਲਕਾਾਂ ਜਾਾਂ ਲਾਗੂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੇ ਾ ਖੇਤਰ ਵ ਿੱਿ 1,000  ਤੋਂ  ਿੱਧ ਲੋਕਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਬੋਲੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਾਾਂ ਵ ਿੱਿ ਉਪਲਬਧ ਹੈ Valley Medical  Center ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀਆਾਂ ਕਾਪੀਆਾਂ, ਇਸਦੀ ਸਾਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਰਾਾਂਸ਼, ਅਤੇ ਅਰਜੀ ਆਪਣੀਆ  ੈਿੱਬਸਾਈਟਾਾਂ 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਜਿੱਥ ੇਮੈਡੀਕਲ ਸੇ ਾ ਾ ਾਂਵਦਿੱਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਨਮਨਵਲਵਖਤ US  ਡਾਕ ਰਾਹੀ:ਾਂValley Medical  Center Financial  Counseling,  400  South  43rd  St.,  Renton,  WA 98055-5010;  (425) 690-3578;  (ਸੋਮ ਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿੱਕਰ ਾਰ, ਸ ੇਰੇ 8:30  ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5:00  ਜੇ ਤਿੱਕ)  
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	ਅੰਤਕ  ਿਕਮ ਂ ਜੋ ਆਮ ਤੌਿ 'ਤੇ ਕਬਲਿੱ ਕੀਤੀਆ ਂਜ ਂਦੀਆਂ ਹਨ (AGB)  ਸਬੰਧੀ ਕਨਿਦੇਸ਼ 



