
 

    

    

    

    

       

              

                   

      

               

          

ਮਰੀਜ਼ ਵ ਿੱਤੀ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦਾ ਵ ਭਾਗ (PATIENT FINANCIAL SERVICES DEPARTMENT)  

VMC ਵਿਵ ਗ ਅਤੇ ਕੁ ਕਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਿੰ ੈ

ਵ ਭਾਗ:  ਮਰੀਜ਼ ਵ ਿੱਤੀ ਸੇ ਾ ਾਾਂ - ਗਾਹਕ ਸੇ ਾ 

ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਸਰ ਖ:  ੇ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਿੰ ਿਰ:  PFS.5000.1  

ਮਕਸਦ:  ਇਸ ਪ੍ਰਵਕਆ ਵ ਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਵਜ਼ਿੰਮੇ ਾਰੀ  ਾ ੇ ਿਕਾਇਆਾਂ ਦੀ ਪੈ੍ਰ ੀ  ਈ ਉਦਯੋਗ ਦੇ 

ਮਾਨਕ  ਾ , ਚਿੰਗੀ ਤਰਾ੍ਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਤ ਪ੍ਟੋਕੋ  ਦਾ  ੇਰ ਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਕਆ ਵ ਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ 

ਖਾਵਤਆਾਂ ਦੀ  ਸੂ ੀ ਨਾ  ਸਿਧਤ ਗਤੀਵ ਧੀਆ ਾਂ ਦੀ ਆਵਿਟ ਟਰੇ  ਅਤੇ ਵਨਰਿੰਤਰ 

ਪ੍ਰਵਕਆ ਅਤ ੇਵਕਸ ੇਿਾਹਰੀ  ਸੂ ੀ ਏਜਿੰਸੀ ਨਿੰ ੂ ਖਾਵਤਆਾਂ ਦੀ ਹ ਾ ਗੀ ਦੇਣ ਦਾ  ੇਰ ਾ ਹੈ। 

ਰ

ੇ ਰੋ ਰ

ਿੰ

ਰ

Valley  Medical  Center  ਉਨ੍ਾਾਂ ਿਕਾਇਆਾਂ ਨਿੰ ੂ  ਸੂ ਣ  ਈ ਤਰਕਸਿੰਗਤ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾ ਾਂ

ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ (ਜਾਾਂ ਵਜ਼ਮੇ ਾਰੀ ਵਧਰ ਦੀ) ਵਨਜੀ ਵ ਿੱਤੀ ਵਜ਼ਿੰਮੇ ਾਰੀ ਹਨ। ਹਸਪ੍ਤਾ 

ਦੀਆ ਾਂ  ਸੂ ੀ ਕਰਨ ਦੀਆ ਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸਿੰਭਾ ੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾ ਾਂ ਨਿੰ ੂ  ਰਤਣ ਦੇ ਿਾਅਦ ਉਹ ਖਾਤੇ 

ਵਜਨ੍ਾ  ਈ ਅਜ ੇ ੀ ਭਗਤਾਨ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਉਨਾ੍ਾਂ ਨਿੰ ੂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਦੇਖਭਾ  ਦੇ ਭਗਤਾਨ ਦੀ ਪੈ੍ਰ ੀ ਦੀ ਅਿੱਗ ੇ ਦੀ ਕਾਰ ਾਈ  ਈ  ਸੂ ੀ ਕਰਨ  ਾ ੀਆਾਂ 

ਿਾਹਰੀ ਪੇ੍ਸ਼ੇ ਰ ਏਜਿੰਸੀਆਾਂ ਕ ੋ ਭਵਜਆ ਜਾ ੇਗਾ। 

ਿੰ ਿੱ

ਾਂ ੁ

ੁ

ੇ

ਪ੍ਰਵਕਆ:  ਰ

ਆਮ ਸ ੈ-ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਆਨ ਸਾਰਣੀ 

ਪਹਿਲਾ ਹਿਆਨ ਹਿਨ 1 

ਿਜੂਾ ਹਿਆਨ ਹਿਨ 31 

ਤੀਜਾ ਹਿਆਨ ਹਿਨ 61 

ਅੰਤਮ ਨੋਹਿਸ ਹਿਨ 91 

ਖਰਾਿ ਕਰਜ਼ੇ ਨੰ ੂ ਹਜੰਮੇ ਕਰਨਾ ਹਿਨ 120 

ਆਮ ਕਾਰੋਿਾਰੀ ਵਸਧਾਾਂਤ:  

1. Valley Medical Center ਹਸਿਤ ਿੇਖਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਹਵਰਵੇ ਜਾਾਂ ਸੀਮਤ ਹਸਿਤ ਿੇਖਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਲਈ 
ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਹਵੱਤੀ ਿੋਝ ਨੂੰ ਸਮਝਿਾ ਿੈ। ਅਸੀ ਾਂ ਸਾਡੇ ਗੈਰ-ਿੀਮਤ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਨੰ ੂ ਓਸੇ ਛੂਿ ਿੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਾਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ 
ਅਨੁਿੰਧਤ ਿੀਮਾ ਵਾਿਕਾਾਂ ਿਆਰਾ ਲਈ ਜਾਾਂਿੀ ਿ।ੈੁ 

2. ਗੈਰ-ਿੀਮਤ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਨੰ ੂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਿੇ ਿਾਕੀ ਿਚੇ ਿਕਾਏ(ਿਕਾਇਆਾਂ) ਲਈ ਤੁਰਤੰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੀ ਛੋਿ ਿੇ ਹਵਕਲਪਾਾਂ ਿੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। (ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਿੀਮਤ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਛੋਿ ਨੀਤੀ ਿੇਖੋ) 
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3. ਮਰੀਜ਼ ਜਾਾਂ ਹਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਧਰਾਾਂ ਜੋ ਉਸ ਕਹਿਨਾਈ ਿਾ ਪਰਗਿਾਵਾ ਕਰਿੇ ਿਨ ਹਜਸ ਿੇ ਨਤੀਜਤਨ ਉਿ ਇਕੋ ਵਾਰ ਹਵਚ ਪੂਰੀ ਰਕਮ 
ਿਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਿ,ੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰ ੂ 12 ਮਿੀਨੇ ਤੱਕ, ਵਧਾਏ ਗਏ ਇਕ ਹਵਆਜ ਮੁਕਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਿਧੰ ਿੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ। ਿਸਪਤਾਲ ਿੇ ਸਾਰੇ ਖਾਹਤਆਾਂ ਲਈ ਹਨਊਨਤਮ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ $50 ਿੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਿਰੀ ਖਾਹਤਆਾਂ 
ਲਈ $25 ਿੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸਿੀ ਅਵਧੀ 12 ਮਿੀਹਨਆਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧਣੀ ਨਿੀ ਾਂ ਚਾਿੀਿੀ। ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਾਂ ਹਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਧਰ ਪੂਰੇ 
ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ 12 ਮਿੀਹਨਆਾਂ ਿੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਿੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਿ,ੇ ਤਾਾਂ ਵਧਾਏ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਿਧੰਾਾਂ ਲਈ ਿੈਂਕ ਿੇ ਹਵਤੱ ਿੀ 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਿੀ ਿੈ। 

4. ਵੈਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਿਰ ਇਕ ਿੈਂਹਕਗੰ ਭਾਈਵਾਲ ਿੇ ਰਾਿੀ ਾਂ ਿੀਰਘ-ਕਾਲੀਨ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਿੇ ਹਵਕਲਪਾਾਂ ਿੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਿਾ 
ਿੈ। 

5. ਜੇ  ਮਰੀਜ਼  ਸੀਮਤ  ਆਮਿਨ  ਿੇ  ਕਾਰਨ  ਹਿਲ  ਿਾ  ਕਝ  ਵੀ  ਭਗਤਾਨ  ਕਰਨ  ਹਵਚ  ਸਮੱਹਸਆ  ਿਾ  ਪਰਗਿਾਵਾ  ਕਰਿਾ  ਿ,ੈ ਤਾਾਂ  ਮਰੀਜ਼ 
ਜਾਾਂ  ਹਜ਼ੰਮੇਵਾਰ  ਹਧਰ  ਨ   ਹਵਤੱੀ  ਸਿਾਇਤਾ  ਿੀ  ਇਕ  ਅਰਜ਼ੀ  ਪਰਿਾਨ  ਕੀਤੀ  ਜਾਵੇਗੀ, ਖਾਤ ੇ ਿੇ  ਿਕਾਏ  ਿੀ  ਹਵੱਤੀ  ਸਿਾਇਤਾ  ਲਈ 
ਅਡਜਸਿਮੈਂਿ  ਲਈ  ਹਵਚਾਰ ੇ ਜਾਣ  ਲਈ  ਹਜਸਨ  ਭਹਰਆ  ਜਾਣਾ  ਚਾਿੀਿਾ  ਿ ੈ ਅਤੇ  ਢੱਕਵੇਂ   ਸਿਾਇਕ  ਹਵੱਤੀ  ਸਿਾਇਤਾ  ਿੇ
ਿਸਤਾਵੇਜ਼  ਨਾਲ  ਲਾਜ਼ਮੀ  ਤੌਰ  ’ਤ ੇ ਜਮ੍ਾਾਂ  ਕਰਵਾਇਆ  ਜਾਣਾ  ਚਾਿੀਿਾ  ਿ।ੈ  (ਹਕਰਪਾ  ਕਰਕ ੇ ਹਵੱਤੀ  ਸਿਾਇਤਾ  ਨੀਤੀ  ਿੇਖੋ)। 

ੁ ੁ

ੰ ੂ

ੂੰ ੁ

6. Valley Medical Center, King County Public Hospital District #1 ਵਾਲੇ ਘਰਾਾਂ ਿੇ ਪਾਤਰ ਮਾਲਕਾਾਂ ਨੰ ੂ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਪਤੀ ਕਰਾਾਂ ਲਈ Valley Tax Dividend ਹਵਵਸਹਿਤ ਕਰਨ ਿੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਿਾ ਿੈ। ਤੀਜੀ ਹਧਰ 
ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਿੀਮੇ ਿੇ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨਾਾਂ ਨੰ ੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਾਅਿ ਆਪਣੀ ਜੇਿ ਹਵਚੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ Valley Medical Center ਨੰ ੂ 
ਿੇਣਯੋਗ ਖਰਹਚਆਾਂ ਲਈ ਵੈਲੀ ਹਡਵੀਡੈਂਡ ਨੰ ੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਾ ਿੈ। 

ਅਡਜਸਿਮੈਂਿ ਿੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੰ ੂ King County Tax Records ਿੇ ਅਨੁਸਾਰ Hospital District Number #1 ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਾਾਂ ਿੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਕਸੇ Hospital District #1 ਹਰਿਾਇਸ਼ ਲਈ 
Valley Tax Dividend ਅਡਜਸਿਮੈਂਿ ਿੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਅਹਧਕਤਮ ਰਕਮ $3000 ਿ।ੈ 

7. ਉਿ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਾਂ ਹਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਧਰਾਾਂ ਜੋ ਚੱੈਕ /ਕਰੈਹਡਿ ਕਾਰਡ/ ਡੈਹਿਿ ਕਾਰਡ ਰਾਿੀ ਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਿੀਅ ਿਨ, ਅਤੇ ਹਜਸਨੂੰ ਲੋੜੀਿਾਂ ੇ 
ਫੰਡ ਨਾ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਮੋੜ ਹਿੱਤਾ ਜਾਾਂਿਾ ਿੈ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਿੇ ਖਾਤੇ ’ਤੇ ਅਹਤਹਰਕਤ NSS ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਜਾਵਗੇੀ। ਮੌਜੂਿਾ ਸਮੇਂ Valley 

Medical Center ਲੋੜੀਿਾਂ ੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਹਕਸੇ ਵੀ ਚੱੈਕ ਜਾਾਂ ਕੈਹਡਿ/ਡੈਹਿਿ ਕਾਰਡ ਿੀ ਿਰਾਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਿੇ ਵਾਪਸ ਿੋਣ 
’ਤੇ $35.00 ਿੀ ਵਾਪਸ ਿੋਏ ਚੱੈਕ ਿੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਿਾ ਿੈ। 

8. ਵੈਲੀ  ਮੈਡੀਕਲ  ਸੈਂਿਰ  (Valley Medical  Center)  ਸੈਲਫ਼-ਪਅੇ  ਸਿੇਿੱਸ  ਵਾਲ  ਖਾਹਤਆਾਂ  ’ਤ ੇ ਪਹਿਲੀ  ਸਿੇਿਮੈਂਿ  ਿੇ  30 

ਹਿਨਾਾਂ  ਿਾਅਿ  ਅਤੇ  ਇਸਿ  ਿਾਅਿ  ਿਰ  ਮਿੀਨ  1%  ਹਵਆਜ  ਿਰ  ਵਸਲ  ਕਰੇਗਾ।  ਭਗਤਾਨ  ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ  ਵਾਲ  ਖਾਤ ੇ ਜਾਾਂ  ਹਜਨ੍ਾਾਂ 
ਨ   ਿੋਲਡ  ਕੀਤਾ  ਹਗਆ  ਿ ੈ ਜਾਾਂ  ਹਜਨ੍ਾਾਂ  ਿੀ  ਸਮੀਹਖਆ  ਿਕਾਇਆ  ਿ ੈ ਉਨ੍ਾਾਂ  ਉਪਰ  ਉਸ  ਸਮੇਂ  ਤਕ  ਹਵਆਜ  ਨਿੀ   ਲ ਗਿਾ  ਜਿੋਂ  ਤਕ
ਉਨ੍ਾਾਂ  ਨ   ਸੈਲਫ਼-ਪੇਅ  ਚੱਕਰ  ਲਈ  ਵਾਪਸ  ਆਹਗਆ  ਨਿੀ  ਿੇ  ਹਿੱਤੀ  ਜਾਾਂਿੀ। 

ੇ

ੇ ੇ ੂ ੁ ੇ

ੂ ਾਂੰ ੱ ੱ

ੰ ੂ ਾਂ

9. ਜੇ  Valley Medical  Center  ਹਿਹਲਗ  ਪਰਹਕਆ  ਿੇ  ਿੌਰਾਨ  ਵਾਪਸੀ  ਮੇਲ  ਨ  ਪਰਾਪਤ  ਕਰਿਾ  ਿ ੈ ਤਾਾਂ  ਇਿ  ਪਤਾ  ਲਗਾਉਣ  ਲਈ 
ਹਕ  ਸਿੀ  ਪਤ ੇ ਿਾ  ਪਤਾ  ਲਗਾਇਆ  ਜਾ  ਸਕਿਾ  ਿ,ੈ ਿੌਰਾਨ  ਸੰਸਾਧਨਾਾਂ  ਿੀ  ਵਰਤੋਂ  ਕਰਕ ੇ ਖਾਹਤਆਾਂ  ਿੀ  ਖੋਜ  ਕੀਤੀ  ਜਾਵੇਗੀ।  ਜੇ 
ਨਵੀ, ਸਿੀਕ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਿਾ  ਪਤਾ  ਲਗਾਇਾਆ  ਜਾਾਂਿਾ  ਿ,ੈ ਤਾਾਂ  ਖਾਤ ੇ ਨ   ਅਪਡਿ  ਕੀਤਾ  ਜਾਵੇਗਾ  ਅਤ ੇ ਵਸਲੀ  ਿਾ  ਚੱਕਰ  ਜਾਰੀ 
ਰਿੇਗਾ।  ਜੇ  ਮੌਜੂਿਾ  ਪਤਾ  ਪਰਾਪਤ  ਨਿੀ  ਕੀਤਾ  ਜਾ  ਸਕਿਾ  ਤਾਾਂ  ਖਾਤੇ  ਿੀ  ਸਹਿਤੀ  ਿੇ  ਆਧਾਰ  ’ਤ ੇਢੱਕਵ ੀ   ਸੰਭਾਲ  ਲਈ  ਖਾਤੇ  ਿੀ 
ਸਮੀਹਖਆ  ਕੀਤੀ  ਜਾਵੇਗੀ  ਜਾਾਂ  ਅਗੱੇ  ਿੀਆਾਂ  ਵਸਲੀ  ਸੰਿਧੰੀ  ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ  ਲਈ  ਹਕਸ  ਕਲਕਸ਼ਨ  ਏਜੰਸੀ  ਕੋਲ  ਭਜ  ਹਿੱਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ। 

ੰ ਰ ੰ ੂ

ਾਂ ੰ ੂ ੇ ੂ

ਾਂ ੁ ਾਂ

ੂ ੇ ੁ ੈ ੇ

10. Valley Medical Center ਿੇ ਸਵੈ-ਭੁਗਤਾਨ ਵਸੂਲੀ ਿੀਆਾਂ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ਾਾਂ WA ਸਿਿੇ ਅਹਭਆਸਾਾਂ ਅਤੇ Medicare / 

Medicaid ਹਨਯਮਾਾਂ ਿੇ ਅਧੀਨ ਚਲਾਈਆਾਂ ਜਾਾਂਿੀਆਾਂ ਿਨ। 
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11. ਮੈਡੀਕਲ ਅਹਧਕਾਰ: 

ਜਿੋਂ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹਕਸੇ ਿਾਿਸੇ ਜਾਾਂ ਿੋਰ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਿਾ ਪੀਹੜ੍ਤ ਿੰਿਾੁ ਿੈ, ਤਾਾਂ ਜਿੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਇਿ ਹਨਰਧਾਰਤ ਿੋ ਜਾਵੇ 
ਹਕ ਅੰਤ ਹਵਚ ਿਜੀੂ ਹਧਰ ਇਸ ਲਈ ਹਚਹਕਤਸਕ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਲਈ ਹਜ਼ਮੇੰਵਾਰ ਿੋਵੇਗੀ, ਮਰੀਜ਼ ਿੀ ਹਸਿਤ ਿੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਆਮ ਤੌਰ 
’ਤੇ ਇਨ੍ਾਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿੀ ਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਿੇ ਇਲਾਵਾ, ਿੋ ਸਕਿਾ ਿੈ ਹਕ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਿੀਮਾ ਨਾ ਿਵੋੇ, ਪਰ ਉਿ ਹਜ਼ੰਮੇਵਾਰ 
ਹਧਰ ਤੋਂ ਹਨਪਿਾਰੇ ਿੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਿਾ ਿੈ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਿਾਲਤਾਾਂ ਹਵਚ UW/Valley Medical Center ਭਹਵੱਖ ਿੇ ਹਨਪਿਾਰੇ ਿੇ 
ਹਵਰੱਧੁ ਇਕ ਲੀਅਨ ਿਾਖਲ ਕਰ ਸਕਿਾ ਿ।ੈ ਇਕ ਅਹਧਕਾਰ, ਹਕਸੇ ਕਰਜ ਿੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੰ ੂ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਕਸੇ 
ਵਾਸਤਹਵਕ ਜਾਾਂ ਹਨੱ ਜੀ ਸੰਪਤੀ ਉੱ ੁਰੱਹਖਅਤ ਹਿਤੱ ਿਾ ਇਕ ਰੂਪਰ ਸ ਪ ਿ।ੈ 

12. ਵਸੂਲੀਆਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਖਾਹਤਆਾਂ ਹਵਚ ਿੇਿ ਹਲਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋ ਸਕਿੇ ਿਨ: 

• ਛੱੁਿੀ ਹਮਲਣ ਤੋਂ ਿਾਅਿ ਿੀ ਪਹਿਲੀ ਹਿਹਲੰਗ ਤੋਂ 180 ਹਿਨ ਿਾਅਿ ਕਰੈਹਡਿ ਹਰਪੋਰਹਿੰਗ ਪੈਿਾ ਿੰਿੁੀ ਿੈ। 
• ਛਿੀ  ਹਮਲਣ  ਤੋਂ  ਿਾਅਿ  ਿੀ  ਪਹਿਲੀ  ਹਿਹਲਗ  ਤੋਂ  240  ਹਿਨ  ਪੂਰੇ  ਿੋਣ  ਤੋਂ  ਪਹਿਲਾਾਂ  ਭਤਕਾਲ  ਿੇ  ਿਕਾਏ  ਲਈ  ਕਾਨ ਨੀ  ਕੇਸ 

ਿਾਖਲ  ਨਿੀ   ਕੀਤੇ  ਜਾ  ਸਕਿ। 
ੁੱ ੰ ੂ ੰ ੂ

ਾਂ ੇ

• ਿੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਾਂ 
• ਿਾਅਿ ਹਵਚ ਤਨਖਾਿ ਨੰ ੂ ਕਰਜ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਰਜ਼ੁਗਾਰਿਾਤੇ ਿਆੁਰਾ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੰ ੂਨੀ ਹਨਰਣੇ 
• ਮੈਡੀਕਲ ਅਹਧਕਾਰ: 

• ਹਕਸ  ਵੀ  ਖਾਤੇ  ’ਤ ੇ ਲਈ  ਗਈ  ਕਾਨ ਨੀ  ਕਾਰਵਾਈ  ਨ   Valley Medical  Center ਿਆਰਾ  ਲਾਜ਼ਮੀ  ਤੌਰ  ’ਤ ੇ ਅਹਧਕਾਹਰਤ 
ਕੀਤਾ  ਜਾਣਾ  ਚਾਿੀਿਾ  ਿ।ੈ 

ੇ ੰ ੂ ੰ ੂ ੁ

• ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਿੇਵੰਿ ਰਜ਼ੁਗਾਰ ਨਾ ਿੋਵੇ ਤਾਾਂ Valley Medical Center ਮੁਕੱਿਮੇ ਲਈ ਅਹਧਕਾਹਰਤ ਨਿੀ ਾਂ ਕਰੇਗਾ। 
• ਖਾਹਤਆਾਂ  ਨ   ਇਕ  ਸਾਲ  ਲਈ  ਹਕਸ  ਏਜੰਸੀ  ਕੋਲ  ਰੱਹਖਆ  ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤ ੇ ਹਫਰ  ਜੇਕਰ  ਭਗਤਾਨ  ਿੇ  ਪਰਿੰਧ  ਨਿੀ   ਕੀਤੇ  ਗਏ 

ਿੋਣ  ਜਾਾਂ  ਕਾਨ ਨੀ  ਹਨਰਣਾ  ਪਰਾਪਤ  ਨਾ  ਕੀਤਾ  ਹਗਆ  ਿੋਵ,ੇ ਇਨ੍ਾਾਂ  ਨ   ਹਕਸ  ਿੋਰ  ਏਜੰਸੀ  ਕੋਲ  ਿਜੀ  ਿਾਾਂ  ’ਤ ੇ ਭਹਜਆ  ਜਾਵੇਗਾ। 
ੰ ੂ ੇ ੁ ਾਂ

ੰ ੂ ੰ ੂ ੇ ੂ ੇ

• ਜੇ  ਹਪਛਲ  90 ਹਿਨਾਾਂ  ਿੇ  ਹਵਚ  ਕੋਈ  ਗਤੀਹਵਧੀ  ਨਾ  ਿੋਈ  ਿੋਵੇ  ਤਾਾਂ  ਇਕ  ਅਹਤਹਰਕਤ  ਸਾਲ  ਿੇ  ਿਾਅਿ  ਿਜੀ  ਿਾਾਂ  ’ਤ ੇ ਭਜ  ਗਏ 
ਖਾਹਤਆਾਂ  ਨ   ਵਾਪਸ  ਕਰ  ਹਿੱਤਾ  ਜਾਾਂਿਾ  ਿ।ੈ 

ੇ ੂ ੇ ੇ

ੰ ੂ

• ਿਜੀ  ਿਾਾਂ  ’ਤ ੇ ਭਜ  ਗਏ, ਵਾਪਸ  ਆਏ  ਖਾਹਤਆਾਂ  ਨ   ਨਾ-ਵਸਲੀਯੋਗ  ਸਮਹਝਆ  ਜਾਾਂਿਾ  ਿ ੈ ਅਤ ੇ ਇਨ੍ਾਾਂ  ਨ   ਏਜੰਸੀ  ਿੀਆਾਂ  ਨਾ-
ਵਸਲੀਯੋਗ  ਰਕਮਾਾਂ  ਵੱਜ  ਅਡਜਸਿ  ਕਰ  ਹਲਆ  ਜਾਾਂਿਾ  ਿ।ੈ 
ੂ ੇ ੇ ੰ ੂ ੂ ੰ ੂ

ੂ ੋਂ

• ਅਣ-ਭਗਤਾਨ  ਿਕਾਏ  ਗਰੰਿਰ  ਿੇ  ਕੈਰਹਡਿ  ਹਪਛਕੜ  ਉਤ ੇ ਸੱਤ  ਸਾਲ  ਲਈ  ਜਾਾਂ  ਜੇ  ਕਾਨ ਨੀ  ਹਨਰਣਾ  ਪਰਾਪਤ  ਕੀਤਾ  ਜਾਾਂਿਾ  ਿੈ 
ਤਾਾਂ  ਿਸ  ਸਾਲ  ਲਈ  ਰਹਿਣਗੇ। 

ੁ ੇ ੈ੍ ੋ ੱ ੰ ੂ

ਵਸਹਤ ਦਖੇਭਾ  ਿੀਮਾ ਕ ਰਜੇ ਤੋਂ ਵ ਰ ੇ ਮਰੀਜ਼ 

1. Valley Medical  Center  ਿੇ  ਉਿ  ਮਰੀਜ਼  ਹਜਨ੍ਾਾਂ  ਕੋਲ  ਹਸਿਤ  ਿੇਖਭਾਲ  ਿੀਮਾ  ਕਵਰੇਜ  ਨਿੀ   ਿ,ੈ ਉਨਾ੍ਾਂ  ਨ   ਉਨ੍ਾਾਂ  ਿੀ  ਛਿੀ  ਤੋਂ 
ਤਕਰੀਿਨ  5 ਹਿਨਾਾਂ  ਿਾਅਿ, ਪਰਾਪਤ  ਕੀਤੀ  ਗਈ  ਿੇਖਭਾਲ  ਿੇ  ਖਰਹਚਆਾਂ  ਿਾ  ਇਕ  ਸੰਖਪੇ  ਹਿਆਨ  ਭੇਹਜਆ  ਜਾਵੇਗਾ।  ਹਿਆਨ 
ਿੇ  ਉਪਰ  ਗਾਿਕ  ਸੇਵਾ  ਹਵਭਾਗ  ਨਾਲ  ਸੰਪਰਕ  ਕਰਨ  ਿੀ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਿੇ  ਨਾਲ-ਨਾਲ  ਹਵਤੱੀ  ਹਵਕਲਪਾਾਂ  ਿਾਰੇ  ਚਰਚਾ  ਕਰਨ  ਲਈ 
ਜਾਣਕਾਰੀ  ਪਰਿਾਨ  ਕੀਤੀ  ਜਾਾਂਿੀ  ਿ।ੈ 

ਾਂ ੰ ੂ ੁੱ

ੱ

ਵਟਿੱਪ੍ਣੀ:  Valley Medical  Center  ਉਨ੍ਾਾਂ  ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ  ਹਜਨ੍ਾਾਂ  ਕੋਲ  ਹਸਿਤ  ਿੇਖਭਾਲ  ਕਵਰੇਜ  ਨਿੀ   ਿ ੈ ਅਤੇ  ਜੋ  ਿਸਪਤਾਲ  ਹਵਚ 
ਿਾਖਲ  ਿਨ  ਉਨ੍ਾਾਂ  ਲਈ  Medicaid ਅਰਜ਼ੀ  ਸਿਾਇਤਾ  ਿੀ  ਪੇਸ਼ਕਸ਼  ਕਰਿਾ  ਿ।ੈ  Medicaid ਪਾਤਰਤਾ  ਲਈ  
ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ  ਿੀ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਿੀ  ਜਾਾਂਚ  ਕੀਤੀ  ਜਾਵੇਗੀ  ਅਤ ੇ ਜੇ  ਢੱਕ ਵਾਾਂ  ਿਇੋਆ  ਤਾਾਂ  ਉਿ  ਅਰਜ਼ੀ  ਪਰਹਕਆ   ਲਈ  ਸਿਾਇਤਾ  
ਪਰਾਪਤ  ਕਰਨਗ।  

ਾਂ

ੁ ਰ

ੇ

2. ਇਕ ਅਣ-ਿੀਮਤ <<<ਛੋਿ ਵੱਜੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਖਰਹਚਆਾਂ ਉਪੱ ਰ 30% ਛੂਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿੇ ਪਾਤਰ ਿਨ। 
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3. Valley, ਹਿਆਨਾਾਂ ਵਾਲੇ 4 ਨੋਿੀਹਫਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਾਂ ਹਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਧਰ ਨੰ ੂ ਿਕਾਇਆ ਰਕਮ ਿਾਰੇ ਸੂਹਚਤ ਕਰੇਗਾ। 
ਹਿਹਲੰਗ ਿੀਆਾਂ ਪਰਾਿਹਮਕਤਾਵਾਾਂ ਿੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਨੰ ੂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਿੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿੇਿਮੈਂਿ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 14 ਹਿਨਾਾਂ ਿਾਅਿ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕਰਹਿਆਾਂ ਿੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕਾੱਲਾਾਂ, ਿੈਕਸਿ ਸੁਨੇਿੇ, ਜਾਾਂ MyChart ਨੋਿੀਹਫਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਪਰਾਪਤ ਿੋ ਸਕਿੇ ਿਨ। 

4. ਜੇ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਿੇ ਪਰਿੰਧ ਨਿੀ ਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਿੇ ਿਨ, ਤਾਾਂ ਇਕ ਅਤੰਮ ਪੂਰਵ-ਵਸੂਲੀ ਨੋਹਿਸ ਹਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਧਰ ਨੰ ੂ 
ਭੇਹਜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਹਜਸ ਹਵਚ ਿੱਹਸਆ ਜਾਵੇਗਾ ਹਕ ਜੇਕਰ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਿਾ ਜਾਾਂ ਹਿਆਨ ਿੀ ਤਾਰੀਖ ਿੇ 10 

ਹਿਨਾਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਿੇ ਪਰਿਧੰ ਨਿੀ ਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਿੇ ਤਾਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਿੀਆਾਂ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਭੇਜਣ ਤੋਂ 
ਇਲਾਵਾ ਿੋਰ ਕੋਈ ਹਵਕਲਪ ਨਿੀ ਾਂ ਿੋਵੇਗਾ। 

5. ਜੇ  ਪੂਰਾ  ਭਗਤਾਨ  ਪਰਾਪਤ  ਨਿੀ  ਕੀਤਾ  ਹਗਆ  ਿ,ੈ ਿੋਰ  ਪਰਿੰਧ  ਨਿੀ  ਕੀਤੇ  ਗਏ  ਿਨ, ਖਾਤੇ  ਨ   120 ਹਿਨ  ਿਾ  ਖਾਤ ੇ ਵਾਲੇ  ਜੀਵਨ-

ਚੱਕਰ  ਪੂਰਾ  ਕਰ  ਹਲਆ  ਿ,ੈ ਤਾਾਂ  ਖਾਤੇ  ਨ   ਵਸਲੀ  ਕਰਨ  ਵਾਲੀ  ਇਕ  ਪੇਸ਼ੇਵਰ  ਏਜੰਸੀ  ਕੋਲ  ਭਜ  ਹਿੱਤਾ  ਜਾਵੇਗਾ। 
ੁ ਾਂ ਾਂ ੰ ੂ

ੰ ੂ ੂ ੇ

ਵਸਹਤ ਦਖੇਭਾ  ਿੀਮਾ ਕ ਰਜੇ  ਾ ੇ ਮਰੀਜ਼ 

1. Valley Medical  Center  ਪਛਾਣੇ  ਗਏ  ਸਾਰ ੇ ਿੀਮਾ  ਵਾਿਕਾਾਂ  ਨ   ਹਿਲ  ਭਜੇਗਾ।  Valley Medical  Center  ਮੱੁਢਲ 
ਭਗਤਾਨ  ਕਰਤਾ  ਤੋਂ  ਅਤ ੇ ਜਿੋਂ  Valley Medical  Center  ਅਤ ੇ ਭਗਤਾਨ  ਕਰਤਾ  ਿੇ  ਹਵਚਕਾਰ  ਇਕ  ਿੀਮਾ  ਅਨਿੰਧ  ਮੌਜੂਿ 
ਿੰਿ ਾ  ਿ ੈ ਅਤ ੇ ਭ ਗਤਾਨ  ਕਰਤਾ  ਮਜ ੂਿ  ਿੰਿ ਾ  ਿ,ੈ ਤਾਾਂ ਮਰੀਜ਼  ਨ    ਖਾਤੇ  ਹਵਚਲ   ਹਕਸ  ਿਕਾਏ  ਿਾ  ਭ ਗਤਾਨ  ਕਰਨ  ਲਈ  ਕਹਿਣ  ਤੋਂ 
ਪਹਿਲਾਾਂ  ਇਕ  ਸੈਕੰਡਰੀ  ਭਗਤਾਨ  ਕਰਤਾ  ਤੋਂ  ਭਗਤਾਨ  ਿੀ  ਉਡੀਕ  ਕਰੇਗਾ। 

ੰ ੂ ੇ ੇ

ੁ ੁ ੁ

ੁ ੁ ੌ ੁ ੰ ੂ ੇੇ ੁ

ੁ ੁ

2. ਿੀਮਾ  ਕੰਪਨੀ(ਆਾਂ) ਤੋਂ  ਜੁਆਿ  ਪਰਾਪਤ  ਕਰਨ  ਿੇ  ਿਾਅਿ  Valley Medical  Center  ਮਰੀਜ਼  ਿੇ  ਿਕਾਇਆਾਂ  ਲਈ  ਇਕ 
ਹਿਆਨ  ਹਤਆਰ  ਕਰੇਗਾ।  ਸਾਰੇ  ਆਸ  ਕੀਤੇ  ਜਾਾਂਿ  ਿੀਮਾ  ਭਗਤਾਨ(ਨਾਾਂ) ਨ   ਪਰਾਪਤ  ਕਰਨ  ਿੇ  ਿਾਅਿ, Valley ਮਰੀਜ਼  ਜਾਾਂ 
ਹਜ਼ੰਮੇਵਾਰ  ਹਧਰ  ਨ  4 ਹਿਆਨ  ਨਿੀਹਫ਼ਕੇਸ਼ਨਜ਼  ਭਜ  ਕੇ  ਹਕਸ  ਵੀ  ਿਣਯੋਗ   ਿਕਾਏ  ਿਾਰ ੇ ਸ ਹਚਤ  ਕਰਗਾ ।  ਹਿਹਲ ਗ  ਿੀਆਾਂ 
ਪਰਾਿਹਮਕਤਾਵਾਾਂ  ਿੇ  ਆਧਾਰ  ’ਤ ੇ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ  ਨ   ਉਨ੍ਾਾਂ  ਿੀ  ਪਹਿਲੀ  ਸਿੇਿਮੈਂਿ  ਤਾਰੀਖ  ਤੋਂ  14  ਹਿਨਾਾਂ  ਿਾਅਿ   ਤੋਂ  ਸ਼ਰ  ਕਰਹਿਆਾਂ 
ਿੈਲੀਫ਼ੋਨ  ਕਾੱਲਾਾਂ, ਿੈਕਸਿ  ਸਨਿ,ੇ ਜਾਾਂ  ਕਕ   ਨਿੀਹਫਕੇਸ਼ਨਜ਼  ਪਰਾਪਤ  ਿ ੋ ਸਕਿ  ਿਨ। 

ੇ ੁ ੰ ੂ

ੂ ੇੰ ੋ ੇ ੇ ੇ ੂ ੰ

ੰ ੂ ੁ ੂ

ੁ ੇ ੋ ੇ

3. ਜੇ ਪੂਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਿੰਧਾਾਂ ਿਾਰੇ ਪਤਾ ਨਿੀ ਾਂ ਲੱਗਿਾ ਿੈ ਤਾਾਂ ਮਰੀਜ ਜਾਾਂ ਹਜੰਮੇਵਾਰ ਹਧਰ ਨੂੰ ਇਿ ਕਹਿੰਿਾ ਿੋਇਆ 
ਅੰਤਮ ਪਰੀ-ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਨੋਿੀਹਫ਼ਕਸ਼ੇਨ ਭੇਹਜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਹਕ ਜਿੋਂ ਤਕੱ 10 ਕਾਰੋਿਾਰੀ ਹਿਨਾਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ ਪੂਰੇ ਿਕਾਏ ਿਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਨਿੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਿਾ ਜਾਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਿੇ ਪਰਿੰਧ ਨਿੀ ਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਿ,ੇ ਤਾਾਂ ਖਾਤੇ ਨੰ ੂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਿੀਆਾਂ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਭੇਜਣ ਤੋਂ 
ਇਲਾਵਾ ਿੋਰ ਕੋਈ ਹਵਕਲਪ ਨਿੀ ਾਂ ਿੋਵੇਗਾ। 

4. ਜੇ ਪੂਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਨਿੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਿਾ ਜਾਾਂ ਿੋਰ ਪਰਿੰਧ ਨਿੀ ਾਂ ਕਰ ਲਏ ਜਾਾਂਿੇ, ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਨੇ 120 ਹਿਨ ਿਾ ਖਾਤੇ ਿਾ ਜੀਵਨ 
ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਹਲਆ ਿੈ, ਅਤੇ ਿੋਰ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰਤਾ ਮਾਪਿਡੰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਿਨ ਤਾਾਂ ਖਾਤੇ ਨੰ ੂ ਉਸ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਸੂਲੀ ਏਜੰਸੀ 
ਕੋਲ ਭੇਜ ਹਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਹਜਸ ਨਾਲ ਿਸਪਤਾਲ ਿੇ ਅਨੁਿੰਧ ਿਨ। 
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