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ਪਾ#ਿਲਸੀ ਦੀ ਿਕਸਮ:

ਿਵਭਾਗੀ

ਕ.ਦਰ:

JFK ਮ0ਡੀਕਲ ਕ.ਦਰ ਅਤ4 ਜ6ਨਸਨ ਪuਨਰਵਾਸ ਸ9ਸਥਾਨ

ਪਾ#ਿਲਸੀ ਦਾ ਿਸਰਲ4ਖ:

ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਅਤ4 ਿਬਿਲ9ਗ/ਇਕ#ਤਰੀਕਰਨ ਬਾਰ4 ਨੀਤੀ

?ਭਾਵੀ ਹ@ਣ ਦੀ ਿਮਤੀ:

04/06/2018

ਸ@ਧ ਦੀ ਿਮਤੀ: 04/06/2018

ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ
I.

ਮ9ਤਵ:
JFK ਹ0ਲਥ ਿਸਸਟਮ ਇ9ਕ, ਿਜਸ ਿਵ#ਚ JFK ਮ0ਡੀਕਲ ਕ.ਦਰ ਅਤ4 ਜ6ਨਸਨ ਪuਨਰਵਾਸ ਸ9ਸਥਾ ਨ (ਿਜਸ E ਸਮFਿਹਕ
ਤ6ਰ ‘ਤ4, "JFK" ਿਕਹਾ ਜGਦਾ ਹ0) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਾਡ4 ਭਾਈਚਾਰ4 ਲਈ ਸਭ ਤJ ਉLਚ ਪ#ਧਰੀ ਿਸਹਤ ਸ9ਭਾਲ ਸ4ਵਾਵG
ਮuਹ#ਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬ#ਧ ਹ0 ਅਤ4 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕ@ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ0 ਿਕ ਸਾਰ4 ਰ@ਗੀਆਂ E ਜ਼ਰFਰੀ
ਮ0ਡੀਕਲ ਐਮਰਜRਸੀ ਮਦਦ ਅਤ4 ਹ@ਰ ਡਾਕਟਰੀ ਤ6ਰ ‘ਤ4 ਲ@ੜTਦੀਆਂ ਿਸਹਤ ਸ9ਭਾਲ ਸ4ਵGਵG ਿਮਲਣ ਿਜਹਨG ਦੀ ਉਹ
ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦ4 ਯ@ਗ ਨਹT ਹਨ।

II.

ਨੀਤੀ:
ਇਹ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ("FAP") JFK ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤ4 ਅਿਭਆਸG ਦੀ ਰFਪਰ4ਖਾ ਪ4ਸ਼
ਕਰ4ਗੀ। ਇਸ FAP ਦ4 ਅਨuਸਾਰ,JFK ਉਨVG ਲ@ਕG E ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ?ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬ#ਧ ਹ0 ਿਜਨVG ਦੀਆਂ
ਿਸਹਤ ਸ9ਭਾਲ ਸਬ9ਧੀ ਲ@ੜG ਹਨ ਅਤ4 ਿਜਨVG ਦਾ ਬੀਮਾ ਨਹT ਹ@ਇਆ ਹ0, ਿਜਨVG ਦਾ ਘ#ਟ ਹ@ਇਆ ਹ0, ਹ@ਰ ਸਰਕਾਰੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਯ@ਗ ਹਨ, ਜG ਿਫਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਵ#ਤੀ ਸਿਥਤੀ ਤ4 ਆਧਾਰਤ ਐਮਰਜRਸੀ ਜG ਹ@ਰ
ਡਾਕਟਰੀ ਲ@ੜTਦੀਆਂ ਿਸਹਤ ਸ9ਭਾਲ ਸ4ਵGਵG ਲਈ ਭuਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਵ#ਚ ਅਸਮਰ#ਥ ਹਨ।
JFK ਿਬਨVG ਿਵਤਕਰ4 ਤJ, ਿਕਸ4 ਿਵਅਕਤੀ E ਉਸ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯ@ਗਤਾ ਜG ਭuਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਮਰ#ਥਾ ਦੀ
ਪਰਵਾਹ ਕੀਤ4 ਬਗ0ਰ ਐਮਰਜRਸੀ ਮ0ਡੀਕਲ ਹਾਲਤG ਲਈ ਦ4ਖਭਾਲ ?ਦਾਨ ਕਰ4ਗਾ। ਇਲਾਜ ਲਈ ਐਮਰਜRਸੀ ਿਵਭਾਗ
ਿਵਖ4 ਆਉਣ ਵਾਲ4 ਿਕਸ4 ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਐਮਰਜRਸੀ ਮ0ਡੀਕਲ ਹਾਲਤ E ਸਿਥਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰFਰੀ ਹ@
ਸਕਦ4 ਇਲਾਜ਼ ਅਤ4 ਡਾਕਟਰੀ ਜGਚ ਕਰਨ ਸਬ9ਧੀ ਫ0ਡਰਲ ਐਮਰਜRਸੀ ਮ0ਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਅਤ4 1986 ਦ4 ਐਕਿਟਵ
ਲ4ਬਰ ਟYGਸਪ@ਰਟ ਐਕਟ ("EMTALA") ਮਾਣਕG ਅਤ4 EMTALA ਿਨਯਮG ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨਾ JFK ਦੀ ਨੀਤੀ ਹ0। JFK
ਿਕਸ4 ਵੀ ਅਿਜਹ4 ਕ9ਮ ਿਵ#ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹT ਹ@ਵ4ਗਾ ਜ@ ਐਮਰਜRਸੀ ਮ0ਡੀਕਲ ਦ4ਖਭਾਲ ਦੀ ਮ9ਗ ਕਰਨ ਵਾਲ4 ਿਵਅਕਤੀਆਂ
E ਿਨਰਾਸ਼ ਕਰਨ, ਿਜਵ. ਿਕ ਐਮਰਜRਸੀ ਿਵਭਾਗ ਵ#ਲJ ਮਰੀਜ਼G E ਐਮਰਜRਸੀ ਮ0ਡੀਕਲ ਹਾਲਤG ਲਈ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ
ਤJ ਪਿਹਲG ਭuਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮ9ਗ ਕਰਨਾ ਜG ਐਮਰਜRਸੀ ਿਵਭਾਗ ਜG ਹ@ਰ ਖ4ਤਰG ਿਵ#ਚ ਕਰਜ਼4 ਦੀ ਵਸFਲੀ ਦੀਆਂ
ਸਬ9ਧੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ E ਮਨਜ਼Fਰੀ ਦ4ਣਾ ਿਜ#ਥ4 ਇਸ ਤਰVG ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਗ0ਰ-ਪ#ਖਪਾਤੀ ਆਧਾਰ ਤ4 ਐਮਰਜRਸੀ
ਦ4ਖਭਾਲ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵ#ਚ ਦਖਲ ਦ4 ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
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ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਸਰਫ ਐਮਰਜRਸੀ ਜG ਹ@ਰ ਡਾਕਟਰੀ ਲ@ੜTਦੀਆਂ ਿਸਹਤ ਸ9ਭਾਲ ਸ4ਵGਵG ਲਈ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹ0।
ਇਸਦ4 ਇਲਾਵਾ, JFK ਦ4 ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹFਲਤG ਦ4 ਅ9ਦਰ ?ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜGਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ4ਵਾਵG JFK ਦ4
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦuਆਰਾ ਮuਹ#ਈਆ ਨਹT ਕੀਤੀਆਂ ਜGਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ4 ਇਸ ਲਈ ਇਸ FAP ਦuਆਰਾ ਕਵਰ ਨਹT
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ4 ?ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਸFਚੀ ਲਈ ਅ9ਤਕਾ A ਦ4ਖ@ ਜ@ JFK ਹਸਪਤਾਲ
ਦੀਆਂ ਸਹFਲਤG ਅ9ਦਰ ਐਮਰਜRਸੀ ਜG ਹ@ਰ ਡਾਕਟਰੀ ਤ6ਰ 'ਤ4 ਜ਼ਰFਰੀ ਿਸਹਤ ਸ4ਵਾਵG ਮuਹ#ਈਆ ਕਰਦੀ ਹ0। ਇਹ
ਅ9ਤਕਾ ਇਹ ਦ#ਸ ਰਹੀ ਹ0 ਿਕ ਿਕਹੜਾ ?ਦਾਤਾ ਇਸ FAP ਦ4 ਤਿਹਤ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ0 ਅਤ4 ਿਕਹੜਾ ਨਹT। ਜ4ਕਰ
ਲ@ੜ ਹ@ਵ4 ਤG ?ਦਾਤਾ ਸFਚੀ ਦੀ ਿਤਮਾਹੀ ਤ6ਰ ‘ਤ4 ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵ4ਗੀ ਅਤ4 ਉਸ E ਅ#ਪਡ4ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵ4ਗਾ।

III.

ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵG:
ਇਸ FAP ਦ4 ਉਦ4ਸ਼ ਲਈ, ਹ4ਠG ਿਦ#ਤ4 ਸ਼ਬਦG E ਹ4ਠ ਮuਤਾਬਕ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ0:
ਿਬ#ਲ ਕੀਤੀ ਜGਦੀ ਆਮ ਰਕਮ (“AGB”): ਅ9ਦਰFਨੀ ਮਾਲ ਕ@ਡ ਸ0ਕਸ਼ਨ 501(r)(5) ਮuਤਾਬਕ, ਐਮਰਜRਸੀ ਜG ਹ@ਰ
ਡਾਕਟਰੀ ਤ6ਰ ‘ਤ4 ਲ@ੜTਦੀ ਦ4ਖਭਾਲ ਦ4 ਮਾਮਲ4 ਿਵ#ਚ, FAP-ਯ@ਗ ਮਰੀਜ਼G E ਅਿਜਹੀ ਦ4ਖਭਾਲ ਲਈ ਅਿਜਹ4 ਿਵਅਕਤੀ
ਤJ ਖਰਚਾ ਨਹT ਿਲਆ ਜਾਵ4ਗਾ ਿਜਸ ਕ@ਲ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਹ0।
AGB ?ਤੀਸ਼ਤ: ਕu#ਲ ਖਰਚ4 ਦਾ ?ਤੀਸ਼ਤ ਜ@ ਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਕ.ਦਰ FAP ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯ@ਗ ਿਕਸ4 ਿਵਅਕਤੀ
E ਮuਹ#ਈਆ ਕੀਤੀ ਜGਦੀ ਐਮਰਜRਸੀ ਜG ਿਕਸ4 ਹ@ਰ ਡਾਕਟਰੀ ਤ6ਰ ‘ਤ4 ਲ@ੜTਦੀ ਦ4ਖਭਾਲ ਲਈ AGB ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ
ਲਈ ਵਰਤੀ ਜGਦੀ ਹ0।
ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਿਮਆਦ: ਉਹ ਿਮਆਦ, ਿਜਸ ਿਵ#ਚ ਕ@ਈ ਿਵਅਕਤੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦ4 ਸਕਦਾ ਹ0। IRC
§501(r)(6) ਿਵ#ਚ ਦ#ਸ4 ਗਏ ਮਾਪਦ9ਡG E ਪFਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, JFK ਿਵਅਕਤੀਆਂ E ਉਸ ਿਮਤੀ ਤJ ਇ#ਕ (1) ਸਾਲ ਤ#ਕ
ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦ9ਦਾ ਹ0 ਿਜਸ ਤJ ਿਵਅਕਤੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦ4ਣ ਲਈ ਪਿਹਲੀ ਪ@ਸਟ-ਿਡਸਚਾਰਜ
ਿਬਿਲ9ਗ ਸਟ4ਟਮRਟ ਿਦ9ਦਾ ਹ0।
ਯ@ਗਤਾ ਮਾਪਦ9ਡ: ਇਸ FAP (ਅਤ4 ?ਿਕਿਰ ਆ ਦuਆਰਾ ਸਮਰਥਤ) ਿਵ#ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਮਾਪਦ9ਡ ਇਹ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜGਦਾ ਹ0 ਿਕ ਮਰੀਜ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯ@ਗਤਾ ਪFਰੀ ਕਰਦਾ ਹ0 ਜG ਨਹT।
ਐਮਰਜRਸੀ ਮ0ਡੀਕਲ ਹਾਲਾਤ: ਸ@ਸ਼ਲ ਿਸਿਕਊਿਰਟੀ ਐਕਟ (42 U.S.C. 1395dd) ਦੀ ਧਾਰਾ 1867 ਦ4 ਤਿਹਤ
ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ।
ਅਸਧਾਰਨ ਕਲ0ਕਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ("ECA"): ਸਾਰੀਆਂ ਕਾEਨੀ ਜG ਅਦਾਲਤੀ ?ਿਕਿਰਆਵG, ਿਜਸ ਿਵ#ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਇਹਨG ਤ#ਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹT ਹ0, ਘਟੀ ਹ@ਈ ਤਨਖਾਹ, ਜਾਇਦਾਦ ਤ4 ਅਿਧਕਾਰ ਜਮਾਉਣਾ ਅਤ4 ^0ਿਡਟ
ਏਜ9ਸੀਆਂ E ਿਰਪ@ਰਿਟ9ਗ ਕਰਨਾ। ECA ਿਵ#ਚ ਿਕਸ4 ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਿਕਸ4 ਹ@ਰ ਪਾਰਟੀ E ਦ4ਣਾ, ਮuਕ#ਦਮ4, ਘਰG
ਤ4 ਅਿਧਕਾਰ ਜਮਾਉਣਾ, ਿਗYਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਿਕਸ4 ਿਵਅਕਤੀ ਜG ਸ9ਸਥਾ E ਨਾਲ ਜ@ੜਨਾ ਜG ਹ@ਰ ਸਮਾਨ ਇਕ#ਤਰ ਕਰਨ ਦ4
ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ : ਿਕਸ4 ਿਵਅਕਤੀ ਜG ਸ9ਸਥਾ E ਪ0ਸਾ, ਕਰਜ਼4, ਟ0ਕਸG ਿਵ#ਚ ਕਮੀ ਆਿਦ ਦ4 ਰFਪ ਿਵਚ ਸਰਕਾਰੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਦ4ਣਾ। ਇਸ FAP ਦ4 ਅਨuਸਾਰ,

ਮuਫ਼ਤ ਜG ਛ@ਟ ਵਾਲੀ ਐਮਰਜRਸੀ ਅਤ4 ਹ@ਰ ਡਾਕਟਰੀ ਤ6ਰ ‘ਤ4 ਲ@ੜTਦੀ
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ਿਸਹਤ ਸ9ਭਾਲ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ E ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ?ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜGਦੀ ਹ0 ਜ4ਕਰ ਉਹ ਸਥਾਪਤ ਮਾਪਦ9ਡ E ਪFਰਾ ਕਰਦ4
ਹਨ ਅਤ4 ਯ@ਗ ਪਾਏ ਜGਦ4 ਹਨ।
ਪਿਰਵਾਰਕ: ਜਨਗਣਨਾ ਿਬਊਰ@ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤJ ਕਰਦ4 ਹ@ਏ, ਦ@ ਜG ਦ@ ਤJ ਵ#ਧ ਲ@ਕG ਦਾ ਸਮFਹ ਜ@ ਇਕ#ਠ4
ਰਿਹ9ਦ4 ਹਨ ਅਤ4 ਜ@ ਜਨਮ, ਿਵਆਹ ਜG ਗ@ਦ ਲ0ਣ ਨਾਲ ਸ9ਬ9ਧਤ ਹਨ। ਅ9ਦਰFਨੀ ਮਾਲ ਸ4ਵਾ ਿਨਯਮG ਅਨuਸਾਰ, ਜ4ਕਰ
ਮਰੀਜ਼ ਿਕਸ4 E ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਟ0ਕਸ ਿਰਟਰਨ ਤ4 ਿਨਰਭਰ ਹ@ਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹ0, ਉਹਨG E ਮਾਲੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਦ4 ?ਬ9ਧG ਦ4 ਉਦ4ਸ਼G ਲਈ ਿਨਰਭਰ ਮ9ਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ0।
ਪਿਰਵਾਰਕ ਕu#ਲ ਆਮਦਨ: ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਕu#ਲ ਆਮਦਨੀ ਜਨਗਣਨਾ ਿਬਊਰ@ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤJ ਕਰਕ4 ਿਨਰਧਾਰਤ
ਕੀਤੀ ਜGਦੀ ਹ0, ਜ@ ਗਰੀਬੀ ਹਦਾਇਤG ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰਦ4 ਸਮ. ਹ4ਠਲੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਰਤJ ਕਰਦੀ ਹ0:
•

ਆਮਦਨ ਤJ ਕਮਾਈ, ਬ4ਰuਜ਼ਗਾਰੀ ਮuਆਵਜ਼ਾ , ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਮuਆਵਜ਼ਾ, ਸਮਾਿਜਕ ਸuਰ#ਿਖਆ, ਸਪਲੀਮRਟਲ
ਸuਰ#ਿਖਆ ਆਮਦਨ, ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਿਨਵਾਸੀ ਦਾ ਭuਗਤਾਨ, ਸਰਵਾਈਵਰ ਲਾਭ, ਪ0ਨਸ਼ਨ ਜG ਿਰਟਾਇਰਮRਟ
ਦੀ ਆਮਦਨ, ਿਵਆਜ, ਲਾਭਅ9ਸ਼, ਿਕਰਾਇਆ, ਰਾਇਲਟੀ, ਜਾਇਦਾਦ, ਆਮਦਨ, ਟਰ#ਸਟ, ਿਵਿਦਅਕ ਸਹਾਇਤਾ,
ਗuਜ਼ਾਰਾ-ਭ#ਤਾ, ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ, ਪਿਰਵਾਰ ਤJ ਬਾਹਰ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤ4 ਹ@ਰ ਫuਟਕਲ ਸਰ@ਤ;

•

ਫFਡ ਸਟRਪਸ ਅਤ4 ਘਰ4ਲF ਸਬਿਸਡੀ ਿਜਹ4 ਗ0ਰ ਲਾਭG E ਨਹT ਿਗਿਣਆ ਜGਦਾ ਹ0;

•

ਟ0ਕਸ ਤJ ਪਿਹਲG ਦ4 ਆਧਾਰ ਤ4 ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜGਦਾ ਹ0;

•

ਕ0ਪੀਟਲ ਲਾਭ ਜG ਨuਕਸਾਨ E ਛ#ਡ ਿਦ9ਦਾ ਹ0; ਅਤ4

•

ਜ4 ਕ@ਈ ਿਵਅਕਤੀ ਪਿਰਵਾਰ ਦ4 ਨਾਲ ਰਿਹ9ਦਾ ਹ0, ਉਸ ਿਵ#ਚ ਪਿਰਵਾਰ ਦ4 ਸਾਰ4 ਮRਬਰG ਦੀ ਆਮਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹu9ਦੀ
ਹ0 (ਗ਼0ਰ-ਿਰਸ਼ਤ4ਦਾਰ, ਿਜਵ. ਿਕ ਘਰ4ਲF ਨ6ਕਰਾਣੀ, ਿਗਣੀ ਨਹT ਜGਦੀ ਹ0)।

FAP- ਯ@ਗ: ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਜ@ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਪFਰੀ ਜG ਅ9ਸ਼ਕ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯ@ਗ ਹਨ।
ਫ0ਡਰਲ ਗਰੀਬੀ ਪ#ਧਰ ("FPL"): ਿਸਹਤ ਅਤ4 ਮਨu#ਖੀ ਸ4ਵਾਵG ਿਵਭਾਗ ਦuਆਰਾ ਸਲਾਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ
ਆਮਦਨ ਪ#ਧਰ। ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯ@ਗਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫ0ਡਰਲ ਗਰੀਬੀ ਪ#ਧਰ ਦੀ ਵਰਤJ ਕੀਤੀ
ਜGਦੀ ਹ0।
ਕu#ਲ ਖਰਚ4: ਡਾਕਟਰੀ ਦ4ਖਭਾਲ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਸਹFਲਤ ਦੀ ਪFਰੀ ਅਤ4 ਸਥਾਈ ਕੀਮਤ, ਜ@ ਿਕਸ4 ਵੀ ਕ9ਟਰ0ਕਚuਅਲ
ਜG ਇਕਰਾਰੀ ਭ#ਤ4, ਛ@ਟ ਜG ਕਟ6ਤੀਆਂ E ਲਾਗF ਕਰਨ ਤJ ਪਿਹਲG ਮਰੀਜ਼G ਤJ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤ4 ਇਕਸਾਰ ਲਈ ਜGਦੀ ਹ0।
ਮ0ਡੀਕਲ ਤ6ਰ ‘ਤ4 ਲ@ੜTਦੀਆਂ ਸ4ਵਾਵG: ਿਸਹਤ ਸ9ਭਾਲ ਸ4ਵGਵG, ਜ@ ਿਕ ਇ#ਕ ਡਾਕਟਰ, ਿਵਹਾਰਕ ਕਲੀਿਨਕਲ ਫ0ਸਲ4 ਦੀ
ਵਰਤ@ ਕਰਦਾ ਹ0, ਰ@ਗ, ਿਬਮਾਰੀ ਜG ਇਸ ਦ4 ਲ#ਛਣG ਦ4 ਮuਲGਕਣ, ਿਨਰੀਖਣ ਜG ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦ4 ਉਦ4ਸ਼ ਲਈ ਇ#ਕ
ਮਰੀਜ਼ E ਮuਹ#ਈਆ ਕਰ4ਗਾ ਅਤ4 ਇਹ ਹਨ: (a) ਡਾਕਟਰੀ ?0ਕਿਟ ਸ ਦ4 ਆਮ ਤ6ਰ ‘ਤ4 ਮਨਜ਼Fਰ ਹ@ਏ ਿਮਆਰG
ਅਨuਸਾਰ; (b) ਕਲੀਿਨਕਲੀ ਤ6ਰ ‘ਤ4 ਉਿਚਤ; ਅਤ4 (c) ਮu#ਖ ਤ6ਰ ‘ਤ4 ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਹFਲਤ ਲਈ ਨਹT।
ਨ*ਟੀਿਫਕ/ਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ: 120 ਿਦਨ ਦੀ ਿਮਆਦ, ਜ* ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਿਡਸਚਾਰਜ ਤ: ਬਾਅਦ ਿਬ<ਲ= ਦੀ ਸਟ/ਟਮ>ਟ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ: ਸ਼uਰ@ ਹuAਦੀ
ਹB, ਿਜਸ ਿਵ<ਚ ਮਰੀਜ਼ ਦ/ ਿਵਰu<ਧ ਿਕਸ/ ਵੀ ECA ਦੀ ਸ਼uਰ@ਆਤ ਨਹE ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹB।

!
ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵ<ਚ ਸAਖ/ਪ ("PLS"): ਇ<ਕ ਿਲਖਤੀ ਸਟ/ਟਮ>ਟ ਿਜਸ ਿਵ<ਚ ਇ<ਕ ਿਵਅਕਤੀ I ਸ@ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜ=ਦਾ ਹB ਿਕ JFK ਇਸ
FAP ਅਧੀਨ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪ/ਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹB ਅਤ/ ਇ<ਕ ਸਪਸ਼ਟ, ਸAਖ/ਪ ਅਤ/ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕ/ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲ/ ਢAਗ
ਿਵ<ਚ ਵਾਧ@ ਜਾਣਕਾਰੀ Nਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹB।
ਘ#ਟ ਬੀਮ4 ਵਾਲ4: ਮਰੀਜ਼ ਕ@ਲ ਕu#ਝ ਪ#ਧਰ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹ0 ਜG ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹ0 ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਿਵ#ਤੀ
ਸਮਰ#ਥਾ ਤJ ਵ#ਧ ਖਰਚ4 ਹu9ਦ4 ਹਨ।
ਗ0ਰ-ਬੀਮਤ:: ਮਰੀਜ਼ ਕ@ਲ ਆਪਣ4 ਭuਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਿਜ਼9ਮ4ਵਾਰੀਆਂ E ਪFਰਾ ਕਰਨ ਿਵ#ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸ4 ਵੀ
ਪ#ਧਰ ਦਾ ਬੀਮਾ ਜG ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹT ਹ0।
IV.

ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯ@ਗਤਾ ਮਾਪਦ9ਡ:
JFK ਗ0ਰ-ਬੀਮਤ ਅਤ4 ਘ#ਟ ਬੀਮਾ ਹ@ਏ ਮਰੀਜ਼G ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦ4 ਕਈ ?@ਗਰਾਮG ਦੀ ਪ4ਸ਼ਕਸ਼
ਕਰਦਾ ਹ0। ਹ4ਠG ਿਦ#ਤਾ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ?@ਗਰਾਮ ਿਵਅਕਤੀਆਂ E ਮuਫ਼ਤ ਜG ਛ@ਟ ਵਾਲੀ ਐਮਰਜRਸੀ ਜG ਹ@ਰ ਡਾਕਟਰੀ
ਤ6ਰ ‘ਤ4 ਲ@ੜTਦੀ ਿਸਹਤ ਸ9ਭਾਲ ਸ4ਵGਵG ?ਦਾ ਨ ਕਰਦਾ ਹ0 ਜ4ਕਰ ਉਹ ਸਥਾਪਤ ਮਾਪਦ9ਡ E ਪFਰਾ ਕਰਦ4 ਹਨ ਅਤ4
ਯ@ਗ ਪਾਏ ਜGਦ4 ਹਨ।
ਿਨਊ ਜਰਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕ4ਅਰ ਪ4ਮRਟ ਅਿਸਸਟRਸ ?@ਗਰਾਮ ("ਚ0ਿਰਟੀ ਕ4ਅਰ")
ਚBਿਰਟੀ ਕ/ਅਰ ਇ<ਕ ਿਨਊ ਜਰਸੀ N*ਗਰਾਮ ਹB ਿਜਸ ਿਵ<ਚ ਮuਫ਼ਤ ਜ= ਛ*ਟ ਵਾਲੀ ਦ/ਖਭਾਲ ਉਹਨ= ਮਰੀਜ਼= ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹuAਦੀ ਹB ਜ*
ਪ@ਰ/ ਜਰਸੀ ਰਾਜ ਦ/ ਸਾਰ/ ਹਸਪਤਾਲ= ਿਵ<ਚ ਗAਭੀਰ ਦ/ਖਭਾਲ ਦ/ਣ ਵਾਲ/ ਹਸਪਤਾਲ= ਿਵ<ਚ ਇਨਪ/ਸ਼T ਟ ਜ= ਆਊਟਪ/ਸ਼>ਟ ਸ/ਵਾਵ=
Nਦਾਨ ਕਰਦ/ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤ/ ਘ<ਟ ਖਰਚ/ ਦੀ ਦ/ਖਭਾਲ ਿਸਰਫ ਲ*ੜEਦੀ ਐਮਰਜ>ਸੀ ਜ= ਹ*ਰ ਡਾਕਟਰੀ ਤXਰ 'ਤ/
ਲ*ੜEਦੀ ਦ/ਖਭਾਲ ਲਈ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹB।
ਜXਨਸਨ ਪuਨਰਵਾਸ ਸAਸਥਾਨ ਮਰੀਜ਼ ਇਨਪ/ਸ਼Tਟ ਜ= ਆਊਟਪ/ਸ਼> ਟ ਪuਨਰਵਾਸ ਸ/ਵਾਵ= ਲਈ ਚBਿਰਟੀ ਕ/ਅਰ Nਾਪਤ ਕਰਨ ਦ/ ਯ*ਗ
ਨਹE ਹਨ। ਿਨਊ ਜਰਸੀ ਰਾਜ ਉਨ[= ਸ/ਵਾਵ= ਲਈ ਪuਨਰਵਾਸ ਸuਿਵਧਾਵ= ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹE ਕਰਦਾ ਹB।
ਯ*ਗਤਾ
ਮਰੀਜ਼ ਚBਿਰਟੀ ਕ/ਅਰ ਲਈ ਯ*ਗ ਹ* ਸਕਦ/ ਹਨ ਜ/ਕਰ ਉਹ ਿਨਊ ਜਰਸੀ ਦ/ ਿਨਵਾਸੀ ਹਨ:
1) ਿਜਨ[= ਕ*ਲ ਕ*ਈ ਵੀ ਿਸਹਤ ਕਵਰ/ਜ ਨਹE ਹB ਜ= ਕਵਰ/ਜ ਹB ਜ* ਿਸਰਫ ਹਸਪਤਾਲ ਦ/ ਿਬ<ਲ ਦ/ ਇ<ਕ ਿਹ<ਸ/ ਦਾ ਭuਗਤਾਨ ਕਰਦੀ
ਹB (ਬੀਮਾ ਰਿਹਤ ਜ= ਬੀਮਾ ਤਿਹਤ);
2) ਿਕਸ/ ਵੀ ਿਨ<ਜੀ ਜ= ਸਰਕਾਰੀ ਸਪ\ਸਰ ਕੀਤ/ ਕਵਰ/ਜ ਲਈ ਅਯ*ਗ ਹਨ (ਿਜਵT ਿਕ ਮBਡੀਕ/ਡ); ਅਤ/
3) ਹ/ਠ ਿਦ<ਤ/ ਆਮਦਨੀ ਅਤ/ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਯ*ਗਤਾ ਦ/ ਮਾਪਦAਡ I ਪ@ਰਾ ਕਰਦ/ ਹਨ।
ਆਮਦਨ ਯ*ਗਤਾ ਮਾਪਦAਡ
ਫBਡਰਲ ਗਰੀਬੀ ਪ<ਧਰ ("FPL") ਦ/ 200% ਤ: ਘ<ਟ ਜ= ਇਸ ਦ/ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਕu<ਲ ਆਮਦਨ ਵਾਲ/ ਮਰੀਜ਼ 100%
ਚBਿਰਟੀ ਕ/ਅਰ ਕਵਰ/ਜ ਲਈ ਯ*ਗ ਹਨ।

!
200% ਤ: ਵ<ਧ ਪਰ FPL ਦ/ 300% ਤ: ਘ<ਟ ਜ= ਇਸ ਦ/ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਕu<ਲ ਆਮਦਨ ਵਾਲ/ ਮਰੀਜ਼ ਛ*ਟ ਵਾਲੀ ਦ/ਖਭਾਲ
ਲਈ ਯ*ਗ ਹਨ।
ਸAਪਤੀ ਮਾਪਦAਡ
ਚBਿਰਟੀ ਕ/ਅਰ ਿਵ<ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਯ*ਗਤਾ ਥ^Bਸ਼ਹ* ਲਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹB ਿਜਸ ਿਵ<ਚ ਦ<ਿਸਆ ਿਗਆ ਹB ਿਕ ਸ/ਵਾ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ: ਿਵਅਕਤੀਗਤ
ਜਾਇਦਾਦ $ 7,500 ਤ: ਵ<ਧ ਨਹE ਹ* ਸਕਦੀ ਅਤ/ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸAਪਤੀ $15,000 ਤ: ਵ<ਧ ਨਹE ਹ* ਸਕਦੀ ਹB।
ਿਰਹਾਇਸ਼ ਸਬAਧੀ ਮਾਪਦAਡ
ਚBਿਰਟੀ ਕ/ਅਰ ਗBਰ-ਿਨਊ ਜਰਸੀ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹ* ਸਕਦੀ ਹB, ਿਜਹਨ= I ਿਕਸ/ ਐਮਰਜ>ਸੀ ਮBਡੀਕਲ ਹਾਲਤ ਲਈ
ਤuਰAਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲ*ੜ ਹuAਦੀ ਹB।
ਚBਿਰਟੀ ਕ/ਅਰ ਦੀ ਯ*ਗਤਾ ਸਬAਧੀ ਹਦਾਇਤ= ਿਨਊ ਜਰਸੀ ਰਾਜ ਦuਆਰਾ ਤਿਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜ=ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ/ ਵਾਧ@ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹ/ਠ=
ਿਦ<ਤੀ ਵBਬਸਾਈਟ ਤ/ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹB:
http://www.state.nj.us/health/charitycare/documents/charitycare_factsheet_en.pdf.

ਿਨਊ ਜਰਸੀ ਅਨਇਨਿਸ਼ਓਰਡ ਿਡਸਕਾਕਾਊਂਟ ਪਬਿਲਕ ਲਾਅ 2008, C. 60 ("ਅਨਇਨਿਸ਼ਓਰਡ ਿਡਸਕਾਕਾਊਂਟ")
ਿਨਊ ਜਰਸੀ ਅਨਇਨਿਸ਼ਓਰਡ ਿਡਸਕਾਕਾਊਂਟ ਬੀਮਾ ਨਾ ਹ@ਏ ਮਰੀਜ਼G ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹ0।
ਕ9ਪ0ਸ਼ਨ4ਟ ਕ4ਅਰ ?@ਗਰਾਮ
ਸAਭਾਵਤ ਤXਰ ‘ਤ/ ਸਾਰ/ ਯ*ਗ ਮਰੀਜ਼= ਦੀ ਜ=ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹB ਅਤ/ ਚBਿਰਟੀ ਕ/ਅਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦ<ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹB
ਜ= ਕAਪBਸ਼ਨ/ਟ ਕ/ਅਰ N*ਗਰਾਮ ਲਈ ਿਸ<ਧ/ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦ<ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹB।
JFK ਕAਪBਸ਼ਨ/ਟ ਕ/ਅਰ N*ਗਰਾਮ ਬੀਮਾ ਨਾ ਹ*ਏ ਜ= ਘ<ਟ ਬੀਮਾ ਹ*ਏ ਿਨਊ ਜਰਸੀ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹB ਜ* ਅAਸ਼ਕ ਚBਿਰਟੀ
ਕ/ਅਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯ*ਗ ਹਨ। ਜ/ਕਰ ਕ*ਈ ਿਵਅਕਤੀ ਚBਿਰਟੀ ਕ/ਅਰ ਲਈ ਯ*ਗ ਹB, ਪਰ 100% ਚBਿਰਟੀ ਕ/ਅਰ ਕਵਰ/ਜ Nਾਪਤ
ਨਹE ਕਰਦਾ ਹB, ਤ= ਬਾਕੀ ਬਕਾਏ ਲਈ ਕAਪBਸ਼ਨ/ਟ ਕ/ਅਰ ਿਡਸਕਾਊਂਟ ਲਾਗ@ ਕੀਤਾ ਜਾਵ/ਗਾ।
ਬੀਮਾ ਨਾ ਹ*ਏ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਨ[= ਦੀ ਚBਿਰਟੀ ਕ/ਅਰ ਲਈ ਜ=ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹB, ਪਰ ਯ*ਗਤਾ ਪ@ਰੀ ਨਹE ਕਰਦ/ ਹਨ, ਉਹ ਬੀਮਾ ਨਾ
ਹ*ਏ/ਕAਪBਸ਼ਨ/ਟ ਕ/ਅਰ N*ਗਰਾਮ ਲਈ ਯ*ਗ ਹਨ।
V.

ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦ4ਣਾ
JFK ਿਵ<ਤੀ ਨuਮਾਇAਦਾ ("ਿਵ<ਤੀ ਨuਮਾਇAਦਾ") ਉਨ[= ਮਰੀਜ਼= ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜ* ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦ/ਣਾ
ਚਾਹuAਦ/ ਹਨ ਜ= ਭuਗਤਾਨ NਬAਧ= I ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹuAਦ/ ਹਨ। ਿਵ<ਤੀ ਨuਮਾਇAਦ/ ਮਰੀਜ਼= ਦ/ ਨਾਲ ਕAਮ ਕਰਨਗ/ ਤ= ਿਕ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕ/ ਿਕ ਮਰੀਜ਼= I ਸਾਰ/ ਫBਡਰਲ, ਰਾਜ ਅਤ/ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ N*ਗਰਾਮ= ਅਤ/ Nਿਕਿਰਆਵ= ਦੀ ਮuਕAਮਲ
ਸਮਝ ਹ*ਵ/। ਿਵ<ਤੀ ਨuਮਾਇAਦਾ ਵ<ਖ-ਵ<ਖ ਸਰਕਾਰੀ N*ਗਰਾਮ= ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦ/ਣ ਿਵ<ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗ/ ਅਤ/ ਪ@ਰੀ Nਿਕਿਰਆ ਿਵ<ਚ
ਿਕਵT ਅ<ਗ/ ਵਧਣਾ ਹB ਇਸ ਬਾਰ/ ਸਲਾਹ ਦ/ਣਗ/।
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ਜ/ਕਰ ਤuਹਾਡਾ ਪਿਰਵਾਰ ਿਕਸ/ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ N*ਗਰਾਮ= ਦ/ ਯ*ਗ ਨਹE ਹuAਦਾ ਹB, ਸਾਡ/ ਿਵ<ਤੀ ਨuਮਾਇAਦ/ ਇਹ ਦ/ਖਣ ਲਈ ਿਕ ਤuਸE
ਚBਿਰਟੀ ਕ/ਅਰ ਲਈ ਯ*ਗਤਾ ਦ/ ਮਾਪਦAਡ= I ਪ@ਰਾ ਕਰਦ/ ਹ*, ਤuਹਾਡੀ ਿਵ<ਤੀ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨਗ/।
ਅਰਜ਼ੀ Nਿਕਿਰਆ:
ਿਜਹੜ/ ਮਰੀਜ਼ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦ/ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯ*ਗ ਹਨ ਉਨ[= I ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ("ਐਪਲੀਕ/ਸ਼ਨ")
ਪ@ਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹB। ਮਰੀਜ਼= ਦੀ ਉਹਨ= ਦੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਿਵ<ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵ<ਤੀ ਨuਮਾਇAਦ/ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਿਕਸ/
ਿਵ<ਤੀ ਨuਮਾਇAਦ/ ਨਾਲ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਰ@ਪ ਿਵ<ਚ ਮuਕAਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹB ਜ= ਇ<ਕਲ/ ਮuਕAਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹB ਅਤ/
ਸਮੀਿਖਆ ਅਤ/ N*ਸBਿਸAਗ ਲਈ ਿਵ<ਤੀ ਨuਮਾਇAਦ/ I ਪ/ਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜ/ਕਰ ਕ*ਈ ਮਰੀਜ਼ ਿਕਸ/ ਿਵ<ਤੀ ਨuਮਾਇA ਦ/ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਪ@ਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹuAਦਾ ਹB, ਤ= ਉਹ ਮuਲਾਕਾਤ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ
ਕਰ ਸਕਦ/ ਹਨ। ਿਵਕਲਪਕ ਰ@ਪ ਿਵ<ਚ, ਉਹ ਪu<ਛ-ਿਗ<ਛ ਕਰਨ ਅਤ/ ਜਾਣਕਾਰੀ Nਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਿਵਭਾਗ ਜਾ ਸਕਦ/ ਹਨ।
ਿਵ<ਤੀ ਨuਮਾਇAਦਾ ਯ*ਗਤਾ ਦ/ ਮuਲ=ਕਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲ*ੜ= ਅਤ/ ਲਾਗ@ ਮਾਪਦAਡ= ਬਾਰ/ ਮਰੀਜ਼ I ਸ@ਿਚਤ ਕਰਨਗ/ ਅਤ/ ਉਹਨ= I
ਿਸ<ਿਖਆ ਦ/ਣਗ/। ਇਸ ਤ: ਬਾਅਦ, ਮਰੀਜ਼= I ਿਵ<ਤੀ ਲ*ੜ= I ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲ*ੜEਦ/ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵ/ਜ਼= ਨਾਲ ਿਨ<ਜੀ,
ਿਵ<ਤੀ ਅਤ/ ਹ*ਰ ਫuਟਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ/ਣ ਦੀ ਲ*ੜ ਹuAਦੀ ਹB।
ਿਵ<ਤੀ ਨuਮਾਇAਦਾ ਬੀਮਾ ਨਾ ਹ*ਏ ਇਨਪ/ਸ਼Aਟ I ਉਪਲਬਧ ਸਾਰ/ ਿਵ<ਤੀ N*ਗਰਾ ਮ= ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ Nਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨ= ਨਾਲ
ਮuਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸAਭਵ ਕ*ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦ/ ਹਨ। ਿਵ<ਤੀ ਨuਮਾਇAਦਾ ਇਸ ਤ: ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ ਅਤ//ਜ= ਉਨ[= ਦ/ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਕAਮ
ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰ<ਖਦ/ ਹਨ।
ਅਰਜ਼ੀ ਿਕ<ਥ: ਲBਣੀ ਹB:
ਿਜਹੜ/ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ FAP ਅਧੀਨ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦ/ਣਾ ਚਾਹuAਦ/ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵBਬਸਾਈਟ

https://

www.jfkmc.org/ ਤ/ ਅਰਜ਼ੀ Nਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ/ ਹਨ:
ਕਾਰ*ਬਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ I (732) 321-7566 ਤ/ ਕਾਲ ਕਰਕ/ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਬ/ਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹB।
ਅਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਪੀਆਂ ਹ/ਠ ਿਦ<ਤ/ ਦਾਖਲਾ ਦਫਤਰ ਤ/ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:
JFK ਮBਡੀਕਲ ਕTਦਰ
65 ਜ/ਮਸ ਸਟ^ੀਟ
ਐਡੀਸਨ, ਐਨਜ/ 08820

JFK Medical
Center
65 James Street
Edison, NJ

ਤuਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਵ<ਤੀ ਨuਮਾਇAਦ/ ਸਾਈਟ ਤ/ ਸ*ਮਵਾਰ - ਸ਼u<ਕਰਵਾਰ ਸਵ/ਰ/ 8:30 ਤ: - ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜ/ ਤ<ਕ ਮXਜ@ਦ ਹuAਦ/ ਹਨ।
ਸਾਰੀਆਂ ਪ@ਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ I ਡਾਕ ਰਾਹE ਭ/ਿਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹB:
JFK ਮBਡੀਕਲ ਕTਦਰ
ਦਾਖਲਾ ਦਫਤਰ
65 ਜ/ਮਸ ਸਟ^ੀਟ

JFK Medical
Center

Admissions Office
65 James Street

!
ਐਡੀਸਨ, ਐਨਜ/ 08820
ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਨਰਧਾਰਨ ਿਜਨ[E ਜਲਦੀ ਹ* ਸਕ/ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹB, ਪਰ ਬ/ਨਤੀ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ: ਬਾਅਦ ਦਸ (10) ਕAਮਕਾਜੀ
ਿਦਨ= ਤ: ਬਾਅਦ ਨਹE। ਜ/ਕਰ ਉਿਚਤ ਕਾਗਜ਼ਾਤ Nਦਾਨ ਨਹE ਕੀਤ/ ਗਏ ਹਨ, ਤ= ਬ/ਨਤੀ I ਅਧ@ਰੀ ਐਪਲੀਕ/ਸ਼ਨ ਮAਿਨਆ ਜਾਵ/ਗਾ।
ਜ਼ਰ@ਰੀ ਦਸਤਾਵ/ਜ਼:
ਹ/ਠ ਿਲਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤuਹਾਡ/, ਤuਹਾਡ/ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਅਤ/ 21 ਸਾਲ ਅਤ/ ਹ/ਠਲ/ ਬ<ਿਚਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰ@ਰੀ ਹB:
•

ਸਭ ਤ: ਨਵE ਫBਡਰਲ ਟBਕਸ ਿਰਟਰਨ (1040);

•

ਿਨ<ਜੀ ਪਿਹਚਾਣ ਭਾਵ ਮXਜ@ਦਾ ਡ^ਾਈਵਰ ਲਾਇਸ>ਸ, ਸ*ਸ਼ਲ ਿਸਿਕਊਿਰਟੀ ਕਾਰਡ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਿਫਕ/ਟ ਜ= ਪਾਸਪ*ਰਟ;

•

ਪਤ/ ਦਾ ਸਬ@ਤ, ਭਾਵ ਯ@ਿਟਿਲਟੀ ਿਬ<ਲ, ਟBਲੀਫ਼*ਨ ਿਬ<ਲ ਜ= ਲੀਜ਼ ਿਜਸ ਿਮਤੀ ਤ: ਸ਼ਾਵ ਿਦ<ਤੀ ਗਈ ਸੀ;

•

ਡਾਟਾ ਸ/ਵਾਵ= ਸਮ/ਤ ਚBaਿਕAਗ, ਸ/ਿਵAਗਜ਼, CD, IRA, 401K, ਸਟਾਕ ਅਤ//ਜ= ਬ=ਡ ਸਟ/ਟਮ>ਟ= ਪ/ਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਸਨ;

•

ਸ/ਵਾਵ= ਦ/ਣ/ਿਦ<ਤ/ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ: ਤuਰAਤ ਿਤAਨ ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਦਸਤਾਵ/ਜ਼ੀਕਰਨ। ਅਸE ਹਰ 13 ਹਫਿਤਆਂ
ਲਈ ਪBਸਾ ਸਟ<ਬ= ਜ= ਤuਹਾਡ/ ਰ*ਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤ: ਲBਟਰਹBaਡ ਤ/ ਇ<ਕ ਿਚ<ਠੀ ਜ* ਹਰ/ਕ ਹਫ਼ਤ/ ਲਈ ਤuਹਾਡੀ ਕu<ਲ ਤਨਖਾਹ I
ਵ<ਖਰ/ ਤXਰ ‘ਤ/ ਦ<ਸਦੀ ਹB, I ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦ/ ਹ=;

•

ਜ/ਕਰ ਤuਸE ਸਵB-ਰuਜ਼ਗਾ ਰ ਵਾਲ/ ਹ*, ਤ= ਸਾਡ/ ਕ*ਲ ਆਪਣੀ ਸ/ਵਾ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ: ਤuਰAਤ 3 ਮਹੀਨ/ ਦੀ ਇ<ਕ ਅਕਾਊਂਟ>ਟ
ਦuਆਰਾ ਿਤਆਰ ਅਤ/ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੀ ਲਾਭ ਅਤ/ ਨuਕਸਾਨ ਦੀ ਸਟ/ਟਮ>ਟ ਹ*ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹB। ਟBਕਸ ਿਰਟਰਨ ਅਤ/
ਕਾਰ*ਬਾਰੀ ਬ>ਕ ਖਾਤਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹB;

•

ਜ/ਕਰ ਤuਹਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਜ= ਕਾਰਪ*ਰ/ਸ਼ਨ ਹB, ਤ= ਸਾਡ/ ਕ*ਲ ਅਕਾਉਂਟ>ਟ ਤ: ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਿਨਕਾਸੀ ਵਾਲਾ ਪ<ਤਰ
ਹ*ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹB। ਟBਕਸ ਿਰਟਰਨ ਅਤ/ ਕਾਰ*ਬਾਰੀ ਬ>ਕ ਖਾਤ/ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ;

•

ਜ/ਕਰ ਤuਸE ਬ/ਰuਜ਼ਗਾਰੀ ਸਬAਧੀ ਇਕ<ਠ ਕਰ ਰਹ/ ਹ*, ਤ= ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ/ ਸਾI ਆਪਣੀ ਸ/ਵਾ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ: ਪਿਹਲ= ਿਤAਨ
ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ: ਬ/ਰuਜ਼ਗਾਰੀ ਸਟ<ਬ= ਦ/ ਨਾਲ ਯ*ਗਤਾ ਪ<ਤਰ ਭ/ਜ* ਜ= ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕAਿਪਊਟਰ ਿNAਟਆਊਟ ਿਦਓ;

•

ਜ/ਕਰ ਤuਸE ਸਮਾਜਕ ਸuਰ<ਿਖ ਆ Nਾਪਤ ਕਰਦ/ ਹ*, ਤ= ਸਾI ਸ/ਵਾਵ= ਪ/ਸ਼ ਕੀਤ/ ਸਾਲ ਦੀ ਤuਹਾਡ/ "Nਾਪਤੀ" ਪ<ਤਰ ਦੀ
ਜ਼ਰ@ਰਤ ਹB;

•

ਜ/ਕਰ ਤuਸE ਪBਨਸ਼ਨ Nਾਪਤ ਕਰਦ/ ਹ*, ਤ= ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ/ ਆਪਣੀ ਸ/ਵਾ ਤੀ ਿਮਤੀ ਤ: 3 ਮਹੀਨ/ ਪਿਹਲ= ਸਟ<ਬ ਿਦਓ ਜ=
ਿਜਸ ਕAਪਨੀ ਤ: ਤuਸE ਪBਨਸ਼ਨ ਲ>ਦ/ ਹ* ਉਸ ਤ: ਪ<ਤਰ ਲਵ*, ਿਜਸ ਿਵ<ਚ ਤuਹਾਡ/ ਕu<ਲ ਮਾਿਸਕ ਲਾਭ ਿਦ<ਤ/ ਹ*ਣ;

•

ਜ/ਕਰ ਤuਸE ਆਪਣ/ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ, N/ਿਮ ਕਾ, N/ਮੀ, ਦ*ਸਤ, ਆਿਦ ਨਾਲ ਰਿਹAਦ/ ਹ*, ਤ= ਸਾI ਉਨ[= ਵ<ਲ: ਦਸਤਖਤ ਕੀਤ/
ਪ<ਤਰ ਦੀ ਲ*ੜ ਹB ਿਜਸ ਿਵ<ਚ ਉਨ[= ਦ/ ਪਤ/, ਫ*ਨ ਨAਬਰ, ਤuਹਾਡ/ ਨਾਲ ਸਬAਧ ਅਤ/ ਤuਸE ਉਹਨ= ਨਾਲ ਿਕAਨ/ ਸਮT ਤ: ਰਿਹ
ਰਹ/ ਹ* ਬਾਰ/ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਲਖੀ ਹ*ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹB।

!
•

ਜ/ਕਰ ਲਾਗ@ ਹuAਦਾ ਹB, ਤ= ਸਾI ਤਲਾਕ ਦ/ ਕਾਗਜ਼= ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਜਰ@ਰਤ ਹB ਿਜਨ[= ਿਵ<ਚ ਚਾਈਲਡ ਸਪ*ਰਟ ਅਤ/ /ਜ=
ਗuਜਾਰਾ-ਭ<ਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ*ਵ/; ਅਤ/

•

ਜ/ਕਰ ਤuਹਾਡਾ ਬ<ਚ/ ਦੀ ਉਮਰ 18-21 ਸਾਲ ਿਵਚਕਾਰ ਹB ਅਤ/ ਪ@ਰਾ ਸਮ= ਕਾਲਜ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹB, ਜ= ਜ/ਕਰ ਤuਸE 22
ਸਾਲ ਜ= ਵ<ਧ ਉਮਰ ਦ/ ਹ* ਅਤ/ ਪ@ਰਾ ਸਮ= ਕਾਲਜ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹ*, ਤ= ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ/ ਮXਜ@ਦਾ ਅਤ/ ਪਿਹਲ/ ਸਮBਸਟਰ=
ਲਈ ਿਵ<ਤੀ Nਾਪਤੀਆਂ ਦ/ ਦਸਤਾਵ/ਜ਼ ਮuਹ<ਈਆ ਕਰ*।

VI.

?ਿਕਿਰਆਵG
ਚBਿਰਟੀ ਕ/ਅਰ ਲਈ ਜ=ਚ ਕੀਤ/ ਜਾਣ ਤ: ਪਿਹਲ=, ਿਕਸ/ ਵੀ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦ/ ਬੀਮਾ ਲਾਭ ਜ= ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਿਬ<ਲ ਬਣ ਸਕਣ ਵਾਲ/
ਮBਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ N*ਗਰਾਮ= ਲਈ ਉਹਨ= ਦੀ ਸAਭਾਵੀ ਯ*ਗਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਬਨBਕਾਰ= ਦੀ ਜ=ਚ ਹ*ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹB।
ਮਰੀਜ਼= I ਚBਿਰਟੀ ਕ/ਅਰ ਦ/ ਲਈ ਯ*ਗ ਨਹE ਮAਿਨਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦ: ਤ<ਕ ਉਹ ਿਕਸ/ ਹ*ਰ ਮBਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ N*ਗ^ਾਮ (ਅਰਥਾਤ
ਮBਡੀਕਾਇਡ, ਸ*ਸ਼ਲ ਸਿਕਉਿਰਟੀ) ਲਈ ਅਯ*ਗ ਨਹE ਹ* ਜ=ਦ/ ਹਨ।
ਜ/ਕਰ ਕ*ਈ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਸ/ ਹ*ਰ ਮBਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ N*ਗਰਾਮ= ਲਈ ਯ*ਗ ਨਹE ਹuAਦਾ ਹB, ਤ= ਉਹਨ= ਦੀ ਚBਿਰਟੀ ਕ/ਅਰ ਲਈ ਜ=ਚ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹB। ਜ/ਕਰ ਇ<ਕ ਮਰੀਜ਼ 100% ਚBਿਰਟੀ ਕ/ਅਰ ਦ/ ਮਾਪਦAਡ I ਪ@ਰਾ ਕਰਦਾ ਹB, ਤ= ਅਨਇਨਿਸ਼ਓਰਡ/ਕAਪBਸ਼ਨ/ਟ
ਕ/ਅਰ N*ਗਰਾਮ ਲਾਗ@ ਨਹE ਹ*ਣਗ/ (ਚਾਰਜ ਪਿਹਲ= ਹੀ ਪ@ਰੀ ਤਰ[= ਕਵਰ ਕੀਤ/ ਜਾਣਗ/)।
ਜ/ਕਰ ਮਰੀਜ਼ I ਅAਸ਼ਕ ਚBਿਰਟੀ ਕ/ਅਰ ਲਈ ਯ*ਗ ਮAਿਨਆ ਜ=ਦਾ ਹB,ਮਰੀਜ਼ ਇਹਨ= ਲਈ ਆਪਣ/ ਿਨਸ਼ਚਤ ਪ<ਤਰ Nਾਪਤ ਕਰਨਗ/
(ਜ* ਿਕ ਇ<ਕ ਰਾਜ Nਤੀ ਸਾਲ ਹਦਾਇਤ= ਲਈ ਸਹੀ ਹਨ),ਅਤ/ ਕAਪBਸ਼ਨ/ਟ ਕ/ਅਰ N*ਗਰਾਮ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਮ@ਲੀਅਤ ਪ<ਤਰ ਵੀ Nਾਪਤ
ਕਰਨਗ/।ਅਨਇਨਿਸ਼ਓਰਡ ਿਵਅਕਤੀ ਜ* ਚBਿਰਟੀ ਕ/ਅਰ ਲਈ ਯ*ਗ ਨਹE ਹਨ ਉਹ ਬੀਮਾ ਨਾ ਹ*ਏ/ਕAਪBਸ਼ਨ/ਟ ਕ/ਅਰ N*ਗਰਾਮ ਲਈ
ਯ*ਗ ਹ*ਣਗ/।
ਜ/ਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਕ*ਲ ਕ*ਈ ਬੀਮਾ ਕਵਰ/ਜ ਨਹE ਹB, ਤ= ਉਹਨ= I ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜ=ਚ ਕੀਤ/ ਜਾਣ ਤ: ਪਿਹਲ= "ਕ*ਈ ਬੀਮਾ ਨਹE
ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ" ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵ/ਗਾ। ਇਸ ਤ: ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵ/ਗਾ ਿਕ ਜ/ਕਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਿਵ<ਚ ਬੀਮਾ
Nਦਾਨ ਕਰਦ/ ਹਨ ਤ= ਇਸ I ਸ/ਵਾ ਦੀਆਂ ਿਮਤੀਆਂ ਲਈ ਿਬ<ਲ ਿਵ<ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹE ਕੀਤਾ ਜਾਵ/ਗਾ, ਜ* ਪਿਹਲ= ਹੀ ਕAਪBਸ਼ਨ/ਟ ਕ/ਅਰ
ਅਧੀਨ ਿਦ<ਤੀ ਜਾ ਚu<ਕੀ ਹB, ਿਕਉਂਿਕ ਰBਫ਼ਰ/ਲ ਅਤ//ਜ= Nੀਸਰਟ Nਾਪਤ ਨਹE ਹ*ਏ ਹ*ਣਗ/ ਅਤ//ਜ= ਸਮT ਿਸਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ
ਪ@ਰੀ ਹ* ਚu<ਕੀ ਹB। ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਰ<ਖਣ ਤ: ਪਿਹਲ= ਸ/ਵਾ ਦੀਆਂ ਭਿਵ<ਖੀ ਿਮਤੀਆਂ I ਪ@ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰ/ ਰBਫ਼ਰਲ ਅਤ//ਜ=
Nੀਸਰਟ ਬੀਮਾ ਲ*ੜ= ਪ@ਰੀਆਂ ਹ*ਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦ: ਇ<ਕ ਮਰੀਜ਼ ਬੀਮਾ ਕਵਰ/ਜ Nਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹB ਪਰ ਪuਸ਼ਟੀ ਕਰਣ ਤ: ਇਹ ਪਤਾ ਚ<ਲਦਾ ਹB ਿਕ ਲਾਭ ਖਤਮ ਹ* ਚu<ਕ/ ਹਨ ਜ=
Nਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ/ਵਾ ਲਈ ਕ*ਈ ਲਾਭ ਨਹE ਹB, ਅਿਜਹੀਆਂ I "ਗBਰ-ਕਵਰ/ਜ ਦ/ ਨ*ਿਟਸ" ਤ/ ਗBਰ-ਕਵਰ/ਜ ਦ/ ਕਾਰਨ ਅਤ/
ਿਨ<ਜੀ ਿਜAਮ/ਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦ/ ਹ*ਏ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵ/ਗਾ।ਕਵਰ ਨਾ ਹuAਦੀਆਂ ਸ/ਵਾਵ= ਲਈ ਮਰੀਜ਼= I ਬੀਮਾ ਨਾ
ਹ*ਏ/ਕAਪBਸ਼ਨ/ਟ ਕ/ਅਰ N*ਗਰਾਮ ਦੀ ਪ/ਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵ/ਗੀ।
ਜ/ਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਸ/ਵਾ ਦ/ ਮXਜ@ਦਾ ਲਾਭ ਪBਕ/ਜ ਿਵ<ਚ ਕਵਰ ਨਾ ਹ*ਣ ਬਾਰ/ ਜਾਣਦ/ ਹ*ਏ ਵੀ ਬੀਮ/ I ਿਬ<ਲ ਿਵ<ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬ/ਨਤੀ
ਕਰਦਾ ਹB, ਤ= ਉਸ I ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵ/ਗਾ ਿਕ ਭਾਵT ਲਾਭ= ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਤ: ਇਨਕਾਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਿਕ ਮਰੀਜ਼ ਿਜAਮ/ਵਾਰ ਨਹE
ਹB, ਫ/ਰ ਵੀ ਉਹਨ= I ਕਵਰ ਨਾ ਹ*ਣ ਸਬAਧੀ ਪ@ਰਵ ਸ@ਚਨਾ ਿਦ<ਤੀ ਹ*ਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਿਨ<ਜੀ ਤXਰ ‘ਤ/ ਿਜAਮ/ਵਾਰ ਹ*ਣਗ/।

!
ਅਧ@ਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ Nਿਕਿਰਆ:
ਜ/ਕਰ FAP-ਯ*ਗਤਾ ਦੀ ਤuਰAਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹE ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹB, ਤ= ਿਵ<ਤੀ ਨuਮਾਇA ਦਾ ਿਬਨBਕਾਰ ਤ: ਵਾਧ@ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬ/ਨਤੀ
ਕਰਨਗ/। JFK ਿਬਨBਕਾਰ I ਮXਿਖਕ ਅਤ/ ਿਲਖਤੀ ਨ*ਿਟਸ ਵੀ ਦ/ਵ/ਗਾ ਿਜਸ ਿਵ<ਚ ਇਹ ਦ<ਿਸਆ ਜਾਵ/ਗਾ ਿਕ FAP-ਯ*ਗਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹੜੀ ਲ*ੜEਦੀ ਵਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਦਸਤਾਵ/ਜ਼= ਦੀ ਲ*ੜ ਹB ਅਤ/ ਬ/ਨਤੀ ਕੀਤ/ ਦਸਤਾਵ/ਜ਼ Nਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ I
ਵਾਜਬ ਸਮ= (30 ਿਦਨ) Nਦਾਨ ਕਰ/ਗਾ। ਇਸ ਸਮT ਦXਰਾਨ JFK, ਜ= ਉਹਨ= ਵ<ਲ: ਕAਮ ਕਰਦਾ ਕ*ਈ ਹ*ਰ ਤੀਜਾ ਿਧਰ, ਿਕਸ/ ECA I
ਪਿਹਲ= ਤ: ਭuਗਤਾਨ Nਾਪਤ ਤ: ਮuਅ<ਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵ/ਗਾ ਜਦ: ਤ<ਕ FAP-ਯ*ਗਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਨਹE ਕੀਤੀ ਜ=ਦੀ ਹB।
ਮuਕAਮਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ Nਿਕਿਰਆ:
ਜਦ: ਇ<ਕ ਵਾਰ ਮuਕAਮਲ ਅਰਜ਼ੀ Nਾਪਤ ਹ* ਜ=ਦੀ ਹB, ਤ= JFK:
•

ਿਵਅਕਤੀ ਦ/ ਿਖਲਾਫ ਿਕਸ/ ਵੀ ECA I ਮuਅ<ਤਲ ਕਰ/ਗਾ (JFK ਵ<ਲ: ਕAਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕ*ਈ ਵੀ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ECA I
ਮuਅ<ਤਲ ਕਰ ਦ/ਵ/ਗੀ);

•

ਸਮT ਿਸਰ FAP- ਯ*ਗਤਾ ਿਨਰਧਾਰਨ ਕਰ/ਗਾ ਅਤ/ ਉਸ I ਦਸਤਾਵ/ਜ਼ ਕਰ/ਗਾ; ਅਤ/

•

ਿਨਰਧਾਰਨ ਅਤ/ ਿਨਰਧਾਰਨ ਦ/ ਅਧਾਰ ਬਾਰ/ ਿਜ਼Aਮ/ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਜ= ਿਵਅਕਤੀ I ਿਲਖਤੀ ਰ@ਪ ਿਵ<ਚ ਸ@ਿਚਤ ਕਰ/ਗਾ।

ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯ*ਗ ਪਾਏ ਜ=ਦ/ ਿਵਅਕਤੀ I ਅਨuਕ@ਲ ਿਨਰਧਾਰਨ ਸਬAਧੀ ਿਲਖਤੀ ਰ@ਪ ਿਵ<ਚ ਸ@ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵ/ਗਾ। IRC
§501 (r) ਮuਤਾਬਕ ਵੀ JFK:
•

ਿਬ<ਲ ਦਾ ਵ/ਰਵਾ Nਦਾਨ ਕਰ* ਜ* FAP- ਯ*ਗ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਵ<ਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹ*ਵ/, ਇਹ ਰਕਮ ਿਕਵT
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤ/ AGB ਨਾਲ ਸਬAਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਵT Nਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹB, ਜ/ ਲਾਗ@ ਹ*ਵ/;

•

ਿਵਅਕਤੀ ਦuਆਰਾ ਕੀਤ/ ਗਏ ਿਕਸ/ ਵਾਧ@ ਭuਗਤਾਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ; ਅਤ/

•

JFK ਵ<ਲ: ਕAਮ ਕਰਦ/ ਤੀਜ/ ਿਧਰ ਨਾਲ ਕAਮ ਕਰਨਾ ਤ= ਜ* ਬਕਾਇਆ ਇਕ<ਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਿਵਰu<ਧ ਪਿਹਲ= ਚu<ਕ/
ਗਏ ਿਕਸ/ ਵੀ ECA I ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰ/ ਵਾਜਬ ਉਪਾਅ ਕੀਤ/ ਜਾ ਸਕਣ।

VII. ਿਬ#ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਾਰ
ਹ4ਠ ਿਲਿਖਆ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ FAP- ਯ@ਗ ਿਵਅਕਤੀਆਂ E ਪFਰੀ ਜG ਅ9ਸ਼ਕ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਬ#ਲ ਕੀਤੀ
ਜGਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਦ#ਸਦਾ ਹ0:
ਚ0ਿਰਟੀ ਕ4ਅਰ
ਜ/ਕਰ ਇ<ਕ ਮਰੀਜ਼ ਚBਿਰਟੀ ਕ/ਅਰ ਲਈ ਯ*ਗ ਹB, ਤ= ਮਰੀਜ਼ ਦ/ ਆਊਟ-ਆਫ਼-ਪਾਕ/ਟ ਖਰਚ/ ਿਨਊ ਜਰਸੀ ਦ/ ਹBਲਥ ਫੀਸ ਅਨuਸ@ਿਚਤ
ਿਵਭਾਗ (ਹ/ਠ= ਦਰਸਾਏ ਗਏ) ਦੀ ਵਰਤ: ਰਾਹE ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤ/ ਜਾਣਗ/।

!
HHS ਗਰੀਬੀ ਆਮਦਨ ਹਦਾਇਤ= ਦ/ Nਤੀਸ਼ਤ ਦ/ ਰ@ਪ

ਰ*ਗੀ ਦuਆਰਾ ਭuਗਤਾਨ ਕੀਤ/ ਜਾਣ ਵਾਲ/ ਖਰਿਚਆਂ ਦਾ

ਿਵ<ਚ ਆਮਦਨ

Nਤੀਸ਼ਤ

200% ਤ: ਘ<ਟ ਜ= ਬਰਾਬਰ

0%

200% ਤ: ਵ<ਧ ਪਰ 225% ਤ: ਘ<ਟ ਜ= ਬਰਾਬਰ

20%

225% ਤ: ਵ<ਧ ਪਰ 250% ਤ: ਘ<ਟ ਜ= ਬਰਾਬਰ

40%

250% ਤ: ਵ<ਧ ਪਰ 275% ਤ: ਘ<ਟ ਜ= ਬਰਾਬਰ

60%

275% ਤ: ਵ<ਧ ਪਰ 300% ਤ: ਘ<ਟ ਜ= ਬਰਾਬਰ

80%

300% ਤ: ਵ<ਧ

ਬੀਮਾ ਨਾ ਹ*ਏ ਿਡਸਕਾਊਂਟ ਰ/ਟ ਉਪਲਬਧ ਹB

ਜ/ 20% ਤ: 80% ਸਲਾਈਿਡAਗ ਫੀਸ ਦ/ ਪBਮਾ ਨ/ ‘ਤ/ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਕuਲ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦ/ 30% ਤ: ਿਜਆਦਾ ਆਊਟ-ਆਫਪXਕ/ਟ ਭuਗਤਾਨ ਕੀਤ/ ਮBਡੀਕਲ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਜuAਮ/ਦਾਰ ਹਨ ( ਮਤਲਬ ਿਕ ਹ*ਰ ਿਧਰ= ਦuਆਰਾ ਨਾ ਭuਗਤਾਨ ਕੀਤ/ ਗਏ ਿਬਲ), ਤ=
30% ਤ: ਵ<ਧ ਦੀ ਰਕਮ ਹXਸਿਪਟਲ ਕ/ਅਰ ਪ/ਮ>ਟ ਮਦਦ ਮAਨੀ ਜਾਵ/ਗੀ।
ਗ0ਰ-ਬੀਮਤG ਲਈ ਛ@ਟ/ਕ9ਪ0ਸ਼ਨ4ਟ ਕ4ਅਰ ?@ਗਰਾਮ
P.L. 89-97 (42.USCs1395 et seq) ਮuਤਾਬਕ ਯ*ਗ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦ/ ਿਬ<ਲ ਿਵ<ਚ ਉਹ ਰਕਮ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵ/ਗਾ
ਜ* ਮਰੀਜ਼ I ਪ/ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਸਹਤ ਸAਭਾਲ ਸ/ਵਾਵ= ਲਈ ਫBਡਰਲ ਮBਡੀਕ/ਅਰ N*ਗਰਾਮ= ਜ= AGB (ਿਜਵT ਹ/ਠ= ਦ<ਿਸਆ ਿਗਆ ਹB)
ਅਧੀਨ ਲਾਗ@ ਹ*ਣ ਵਾਲ/ ਭuਗਤਾਨ ਦੀ ਦਰ 115% ਤ: ਘ<ਟ ਹB।
ਕ9ਪ0ਸ਼ਨ4ਟ ਕ4ਅਰ ?@ਗਰਾਮ
JFK ਮ0ਡੀਕਲ ਕ.ਦਰ – ਕAਪBਸ਼ਨ/ਟ ਕ/ਅਰ N*ਗਰਾਮ
JFK ਕAਪBਸ਼ਨਟ ਕ/ਅਰ ਛ*ਟ ਲਈ ਯ*ਗ JFK ਮBਡੀਕਲ ਕTਦਰ ਦ/ ਮਰੀਜ਼= ਦ/ ਸਵB-ਭuਗਤਾਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮBਡੀਕ/ਅਰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ
ਦਰ ਦ/ 115% ਤ: ਘ<ਟ ਜਾਵ/ ਗਾ, ਜ* ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਸuਿਵਧਾ ਸ/ਵਾਵ= ਜ= AGB (ਿਜਵT ਿਕ ਹ/ਠ= ਦ<ਿਸਆ ਿਗਆ ਹB) ਲਈ APC/
CLFS/ਭਾਗ-A ਫੀਸ ਸ@ਚੀ/MPFS ਅਤ/ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼= ਲਈ DRG ਤ/ ਅਧਾਰਤ ਹB।
ਜ6ਨਸਨ ਪuਨਰਵਾਸ ਸ9ਸਥਾਨ – ਕ9ਪ0ਸ਼ਨ4ਟ ਕ4ਅਰ ?@ਗਰਾਮ
JFK ਕAਪBਸ਼ਨਟ ਕ/ਅਰ ਛ*ਟ ਲਈ ਯ*ਗ ਜXਨਸਨ ਪuਨਰਵਾਸ ਸAਸਥਾ ਨ ਦ/ ਮਰੀਜ= ਦ/ ਸਵB-ਭuਗਤਾਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮBਡੀਕ/ਅਰ
ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਦਰ ਦ/ 115% ਤ: ਘ<ਟ ਜਾਵ/ਗਾ, ਜ* JFK ਜ= AGB (ਿਜਵT ਿਕ ਹ/ਠ= ਦ<ਿਸਆ ਿਗਆ ਹB) ਦuਆਰਾ ਿਬ<ਲ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ
ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਸuਿਵਧਾ ਸ/ਵਾਵ= ਲਈ APC ਜ= ਇਲਾਜ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਸ@ਚੀ ਅਤ/ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼= ਲਈ CMG ਤ/ ਅਧਾਰਤ ਹB।
AGB
IRC §501 (r) (5) ਮuਤਾਬਕ JFK AGB ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲu<ਕ-ਬBਕ ਿਵਧੀ ਦੀ ਵਰਤ: ਕਰਦਾ ਹB। AGB % ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ
ਿਹਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜ=ਦਾ ਹB ਅਤ/ ਇਹ ਮBਡੀਕ/ਅਰ ਸ/ਵਾ ਲਈ ਫੀਸ + 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦXਰਾਨ ਸਾਰ/ ਿਨ<ਜੀ ਿਸਹਤ ਬੀਮ/
ਦuਆਰਾ ਮAਨਜ@ਰ ਕੀਤ/ ਸਾਰ/ ਦਾਅਵ/

ਉਹਨ= ਦਾਅਿਵਆਂ ਨਾਲ ਸਬAਧਤ ਕu<ਲ ਖਰਚ/ ਤ/ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਲਾਗ@ AGB% AGB

!
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕu<ਲ ਖਰਚ/ ਤ/ ਲਾਗ@ ਹuAਦੀ ਹB। JFK ਮBਡੀਕਲ ਕTਦਰ ਅਤ/ ਜXਨਸਨ ਪuਨਰਵਾਸ ਸAਸਥਾਨ ਲਈ AGB ਦੀ
Nਿਤਸ਼ਤਾ ਹ/ਠ ਿਲਖ/ ਅਨuਸਾਰ ਹB:
JFK ਮBਡੀਕਲ ਕTਦਰ: 25%
ਜXਨਸਨ ਪuਨਰਵਾਸ ਸAਸਥਾਨ: 40%
ਕ*ਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ I FAP ਅਧੀਨ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯ*ਗ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹB ਉਸ I ਿਕਸ/ ਐਮਰਜ>ਸੀ ਜ= ਹ*ਰ
ਮBਡੀਕਲੀ ਲ*ੜEਦੀ ਿਸਹਤ ਸAਭਾਲ ਸ/ਵਾ ਲਈ AGB ਤ: ਿਜ਼ਆਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹE ਿਲਆ ਜਾਵ/ਗਾ। ਿਕਸ/ ਵੀ FAP-ਯ*ਗ ਿਵਅਕਤੀ ਤ:
ਹਮ/ਸ਼ਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦ/ ਤਿਹਤ ਉਪਲਬਧ ਕ*ਈ ਵੀ ਛ*ਟ ਜ= AGB ਤ: ਘ<ਟ ਖਰਚਾ ਿਲਆ ਜਾਵ/ਗਾ।
VIII. ਿਵਆਪਕ ?ਚਾਰ
FAP, ਅਰਜ਼ੀ ਅਤ/ PLS ਹ/ਠ ਿਲਖੀ ਵBਬਸਾਈਟ ਤ/ ਔਨ-ਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: https://jfkmc.org/patients-visitors/
financial-resources
FAP ਦੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਪੀਆਂ, ਅਰਜ਼ੀ ਅਤ/ PLS ਬ/ਨਤੀ ਕਰਨ ਡਾਕ ਰਾਹE ਿਬਨ[= ਿਕਸ/ ਖਰਚ/ ਤ/ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤ/ ਸਾਰੀਆਂ
JFK ਸਹ@ਲਤ= ਦ/ ਵ<ਖ-ਵ<ਖ ਖ/ਤਰ= ਿਵ<ਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਿਵ<ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਐਮਰਜ>ਸੀ ਕਮਰਾ, ਮਰੀਜ਼
ਰਿਜਸਟਰ/ਸ਼ਨ ਚBaਕ-ਇਨ ਖ/ਤਰ ਅਤ/ ਿਬਜਨਸ ਆਿਫਸ ਤ<ਕ ਸੀਮਤ ਨਹE ਹB।
JFK ਦ/ ਸਾਰ/ ਮਰੀਜ਼= I ਦਾਖਲ/ Nਿਕਿਰਆ ਦ/ ਿਹ<ਸ/ ਦ/ ਤXਰ ‘ਤ/ PLS ਦੀ ਇ<ਕ ਕਾਪੀ ਦ/ਣ ਦੀ ਪ/ਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵ/ਗੀ। ਿਕਸ/ ਵੀ
ਐਮਰਜ>ਸੀ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਸ@ਰਤ ਿਵ<ਚ, ਮਰੀਜ਼ I ਲ*ੜEਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ Nਾਪਤ ਹ* ਜਾਣ ਤ: ਬਾਅਦ, ਰਿਜਸਟਰ/ਸ਼ਨ ਦੀ
Nਿਕਿਰਆ ਦXਰਾਨ PLS ਦੀ ਪ/ਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵ/ਗੀ।
ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰ/ ਮਰੀਜ਼ I ਸ@ਿਚਤ ਕਰਦ/ ਹ*ਏ ਸAਕ/ਤ ਜ= ਿਡਸਪਲ/ਅ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਥਾਵ= ਤ/
ਪ*ਸਟ ਕੀਤ/ ਜਾਣਗ/, ਿਜਸ ਿਵ<ਚ ਐਮਰਜ>ਸੀ ਕਮਰਾ, ਮਰੀਜ਼ ਰਿਜਸਟ^/ਸ਼ਨ ਦਾਖਲਾ ਖ/ਤਰ, ਦਾਖਲਾ ਅਤ/ ਿਬਜਨਸ ਆਿਫਸ ਸ਼ਾਮਲ
ਹ*ਣਗ/।
JFK ਭਾਈਚਾਰ/ ਦ/ ਮ>ਬਰ= I ਸਮu<ਚ/ ਮ>ਬਰ= ਨਾਲ ਗ<ਲ ਕਰਕ/ ਹਰ ਸਾਲ ਆਯ*ਿਜਤ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ= ਦXਰਾਨ JFK ਿਵਖ/ ਮਾਲੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰ/ ਸ@ਚਨਾ ਦ/ਣ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹB (ਿਜਵT ਿਕ ਿਸਹਤ ਮ/ਲ/, ਸdੀਿਨAਗ, ਿਸ<ਿਖਆ ਸBਸ਼ਨ
ਆਿਦ)।
JFK ਦਾ FAP, ਅਰਜ਼ੀ ਅਤ/ PLS ਅAਗਰ/ਜ਼ੀ ਿਵ<ਚ ਅਤ/ ਅAਗਰ/ਜ਼ੀ ਘ<ਟ ਬ*ਲਣ ਵਾਲ/ ਲ*ਕ= ਦੀ ਮu<ਖ ਭਾਸ਼ਾ ("LEP") ਿਵ<ਚ ਉਪਲਬਧ ਹB
ਜ* 1,000 ਤ: ਘ<ਟ ਿਵਅਕਤੀ ਬਣਦ/ ਹਨ ਜ= JFK ਦ/ Nਮu<ਖ ਸ/ਵਾ ਖ/ਤਰ ਅAਦਰ ਸ/ਵਾ ਿਦ<ਤੀ ਜ=ਦੀ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਦਾ 5% ਹਨ।
JFK ਮBਡੀਕਲ ਕTਦਰ LEP ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤ/ ਬਿਹਰ/ ਮਰੀਜ਼= ਲਈ ਮuਫਤ ਿਵਆਿਖਆ, ਅਨuਵਾਦ ਅਤ/ ਸAਕ/ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸ/ਵਾਵ=
Nਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹB।
ਅਸE ਮਰੀਜ਼= I ਮਹ<ਤਵਪ@ਰਨ ਡਾਕਟਰੀ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ=ਦਰ/ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਿਵਆਿਖਆ ਸ/ਵਾਵ= ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਦ/
ਹ=। ਮਰੀਜ਼= ਦੀ ਦ/ਖਭਾਲ ਦ/ ਇਲਾਜ ਿਵ<ਚ ਅਿਜਹੀ ਮBਡੀਕਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹuAਦੀ ਹB ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਿਕਸ/ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵ<ਚ ਸਮਝਣ
ੀ ਮuਸ਼ਕਲ ਹuAਦੀ ਹB। JFK ਮBਡੀਕਲ ਕTਦਰ ਰਾਹE ਉਪਲਬਧ ਿਵਆਿਖਆਵ= ਸ/ਵਾਵ= ਿਵ<ਚ, ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾਵ= ਿਵ<ਚ ਫ*ਨ
ਰਾਹE

!
ਿਵਆਿਖਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹuAਦੀ ਹB। ਮਰੀਜ਼= ਦੀਆਂ ਆਮ ਸਿਥਤੀਆਂ ਲਈ ਮਹ<ਤਵਪ@ਰਨ ਦਸਤਾਵ/ਜ਼= ਅਤ/ ਮਰੀਜ਼= ਦੀ ਿਸ<ਿਖਆ ਸਮ<ਗਰੀ
ਦਾ ਅਨuਵਾਦ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹB।
ਜ/ਕਰ ਤuਹਾI ਦuਭਾਸ਼ੀਏ, ਸAਕ/ਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦuਭਾਸ਼ੀਆ ਜ= ਅਨuਵਾਦਕ ਦੀ ਲ*ੜ ਹB, ਤ= ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ/ ਐਕਸਟ>ਸ਼ਨ (732) 321-7566
ਤ/ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਨuਮਾਇAਦ/ ਦ/ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸAਪਰਕ ਕਰ* ਜ= ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣ/ ਦਾਖਲਾ ਕਲਰਕ ਜ= ਨਰਸ ਤ: ਪu<ਛ*।
ਐਮਰਜ>ਸੀ ਿਵ<ਚ, ASL ਰBਫਰਲ ਸ/ਵਾ (800) 275-7551 ਿਤAਨ ਘAਿਟਆਂ ਦ/ ਅAਦਰ ਇ<ਕ ਸAਕ/ਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨuਵਾਦਕ ਮuਹ<ਈਆ ਕਰਾ
ਸਕਦੀ ਹB - 24 ਘAਟ/, ਹਫਤ/ ਦ/ ਸ<ਤ/ ਿਦਨ। ASL ਰਾਹE ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ/ਵਾਵ= ਮਰੀਜ਼ I ਿਬਨ[= ਿਕਸ/ ਖਰਚ/ ਤ/ ਮuਹ<ਈਆ
ਕਰਾਈਆਂ ਜ=ਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ=ਿਕ, ਅਸE ਇਹ ਮAਗ ਕਰਦ/ ਹ= ਿਕ ਤuਸE ਮਰੀਜ਼ ਅਤ/ ਦuਭਾਸ਼ੀਏ ਦ/ ਨਾਮ ਦ/ ਤXਰ ‘ਤ/ ਮਰੀਜ਼ ਨuਮਾਇAਦਾ
ਦਫ਼ਤਰ I ਸ@ਿਚਤ ਕਰ* ਤ= ਿਕ JFK ਮBਡੀਕਲ ਕTਦਰ ਸ/ਵਾਵ= Nਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰ@ਰੀ ਭuਗਤਾਨ ਦਾ NਬAਧ ਕਰ ਸਕਣ।
ਿਬਿਲAਗ ਅਤ/ ਕuਲBਕਸ਼ਨ ਨੀਤੀ
I.

ਮਕਸਦ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਲਈ ਿਕ ਸਾਰੀ ਿਬਿਲAਗ, dBਿਡਟ ਅਤ/ ਕuਲBਕਸ਼ਨ ਅਿਭਆਸ ਸਾਰ/ ਫBਡਰਲ ਅਤ/ ਰਾਜ ਦ/ ਕਾIਨ=, ਿਨਯਮ= ਦ/
ਹਦਾਇਤ= ਅਤ/ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦ/ ਹਨ।

II.

ਨੀਤੀ
ਿਬਿਲAਗ ਅਤ/ ਕuਲBਕਸ਼ਨ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਸਹੀ ਢAਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤ/ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨਾ JFK ਦੀ ਨੀਤੀ ਹB। ਇਸ ਨੀਤੀ ਿਵ<ਚ ਸਾਰ/
ਮਾਪਦAਡ= I ਪ@ਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਦਸਤਾਵ/ਜ਼ ਿਵ<ਚ ਦ<ਸੀ ਗਈ Nਿਕਿਰਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰ ਕ/ ਪ@ਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹB।
ਕਾਰ*ਬਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਿਵ<ਤ, ਸ@ਚਨਾ Nਣਾਲੀਆਂ ਅਤ/ ਿਵਕਰ/ਤਾ NਬAਧਨ ਦਾ ਪ@ਰਾ ਸਿਹਯ*ਗ ਅਤ/ ਟੀਮ ਵਰਕ ਸਾਡ/ ਟੀਚ/ ਲਈ ਜ਼ਰ@ਰੀ
ਹB।

III.

?ਿਕਿਰਆਵG
ਇ<ਕ ਵਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਉਸਦੀ ਬੀਮਾ ਕAਪਨੀ ਵ<ਲ: ਪਰ*ਸBaਸ ਕਰਨ ਤ: ਬਾਅਦ, JFK ਮਰੀਜ਼ I ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਿਜ਼Aਮ/ਵਾਰੀ ਦਾ
ਸAਕ/ਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਿਬ<ਲ ਭ/ਜ/ਗਾ। ਇਸ ਤ: ਇਲਾਵਾ, ਜ/ਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਕ*ਲ ਤੀਜ/ ਿਧਰ ਦੀ ਕਵਰ/ਜ ਨਹE ਹB ਤ= ਉਨ[= I ਉਨ[= ਦ/ ਮਰੀਜ਼
ਦੀ ਿਜ਼Aਮ/ਵਾਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਇ<ਕ ਿਬ<ਲ Nਾਪਤ ਹ*ਵ/ਗਾ। ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਿਹਲੀ ਛu<ਟੀ ਤ: ਬਾਅਦ ਦ/ ਿਬ<ਲ= ਦਾ ਵ/ਰਵਾ ਹ*ਵ/ਗਾ। ਇਸ
ਵ/ਰਵ/ ਤ/ ਦਰਜ ਿਮਤੀ ਤ: ਅਰਜ਼ੀ ਦ/ਣ ਅਤ/ ਸ@ਚਨਾ ਿਮਆਦ ਸ਼uਰ@ ਹ* ਜਾਵ/ਗੀ (ਉਪਰ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹB)।
ਮਰੀਜ਼ I ਛu<ਟੀ ਤ: ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪਿਹਲਾ ਿਬ<ਲ ਵ/ਰਵਾ Nਾਪਤ ਹ*ਣ ਤ: ਬਾਅਦ, JFK 3 ਹ*ਰ ਸਟ/ਟਮ>ਟ= (4 ਕu<ਲ ਿਬਿਲAਗ
ਸਟ/ਟਮ>ਟ=, 28 ਿਦਨ ਦ/ ਅAਤਰਾਲ ਿਵ<ਚ) ਅਤ/ 2 ਪ<ਤਰ ਭ/ਜ/ਗਾ।
ਜ/ਕਰ ਚਾਰ ਿਬਿਲAਗ ਸਟ/ਟਮ> ਟ= ਦ/ ਬਾਅਦ ਭuਗਤਾਨ ਨਹE ਿਮਲਦਾ ਹB, ਤ= JFK ਇ<ਕ ਿਚ<ਠੀ ਿਚ<ਠੀ ਭ/ਜ/ਗਾ ਿਜਸ ਿਵ<ਚ ਿਲਖਤੀ ਰ@ਪ
ਿਵ<ਚ ਮਰੀਜ਼ I ਸ@ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ*ਵ/ਗਾ ਿਕ ਖਾਤਾ 30 ਿਦਨ= ਦ/ ਅAਦਰ ਕuਲBਕਸ਼ਨ ਲਈ ਭ/ਜ ਿਦ<ਤਾ ਜਾਵ/ਗਾ, ਜ/ਕਰ ਭuਗਤਾਨ 30
ਿਦਨ= ਦ/ ਅAਦਰ ਅAਦਰ Nਾਪਤ ਨਹE ਹuAਦਾ ਹB। ਇਸ ਤ: ਇਲਾਵਾ, ਿਚ<ਠੀ ਿਵ<ਚ ECA (ਉaਪਰ ਦ<ਸ/ ਗਏ) ਸ਼ਾਮਲ ਹ*ਣਗ/ ਜ* ਮਰੀਜ਼ ਦਾ
ਖਾਤਾ ਕuਲBਕਸ਼ਨ ਿਵ<ਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤ: ਬਾਅਦ ਹ* ਸਕਦ/ ਹਨ। ਿਲਖਤੀ ਨ*ਿਟਸ ਿਵ<ਚ PLS ਦੀ ਇ<ਕ ਕਾਪੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ*ਵ/ਗੀ।

!
ਜਦ: ਿਬਿਲAਗ ਚਲਾਣ ਵਾਪਸ ਆ ਜ=ਦ/ ਹਨ ਿਕ ਮਰੀਜ਼ ਗuਜਰ ਿਗਆ ਹB ਜ= ਉਹ ਿਬਨ[= ਿਵਤਰਣ ਵਾਪਸ ਆ ਜ=ਦ/ ਹਨ ਅਤ/ ਜਦ: ਹ*ਰ
ਕ*ਈ ਪਤਾ ਨਾ ਿਮਿਲਆ ਹ*ਵ/, ਉਦ: ਖਾਤਾ ਫਾਲ*-ਅ<ਪ ਅਤ/ Nਮਾਿਣਕਤਾ ਲਈ Nੀ-ਕਲBਕਟ ਸਿਥਤੀ ਿਵ<ਚ ਚਲਾ ਜ=ਦਾ ਹB।
Nਾਪਤੀਆਂ
ਿਬਿਲAਗ ਚ<ਕਰ ਦ/ ਅAਦਰ ਅAਦਰ ਹੀ JFK ਖਾਤ/ I Nੀ-ਕਲBਕਟ ਿਵ<ਚ ਭ/ਜ ਸਕਦਾ ਹB। ਇਸ ਸਮT ਦ/ ਦXਰਾਨ, JFK ਵ<ਲ: ਕAਮ ਕਰਨ
ਵਾਲ/ ਤੀਜ/ ਿਧਰ ਭuਗਤਾਨ ਲBਣ ਲਈ ਟBਲੀਫ਼*ਨ ਰਾਹE ਮਰੀਜ਼= ਨਾਲ ਸAਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦ/ ਹਨ।ਖਾਤ/ ਦ/ Nੀ-ਕuਲBਕਸ਼ਨ ਚ<ਕਰ ਿਵ<ਚ ਹuAਦ/
ਮਰੀਜ਼ ਿਵਰu<ਧ ਕ*ਈ ECA ਨਹE ਿਲਆ ਜਾਵ/ਗਾ।
ਸ@ਚਨਾ ਦੀ ਿਮਆਦ ਖਤਮ ਹ*ਣ ਤ: ਬਾਅਦ, JFK ਮਰੀਜ਼ ਦ/ ਖਾਤ/ I Nਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭ/ਜ ਦ/ਵ/ਗਾ। ਭuਗਤਾਨ Nਾਪਤ ਕਰਨ
ਵਾਲੀਆਂ ਏਜAਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕ= ਿਵ<ਚ ਟBਲੀਫ*ਨ ਕਾਲ=, ਿਚ<ਠੀਆਂ ਅਤ/ ਕu<ਝ ECA ਸ਼ਾਮਲ ਹ*ਣਗ/। ਉਹਨ= ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਬਿਲAਗ Nਣਾਲੀ ਦ/ ਅAਦਰ ਪ@ਰੀ ਤਰ[= ਦਸਤਾਵ/ਜ਼ੀ ਰ@ਪ ਿਵ<ਚ ਹ*ਣਗੀਆਂ ਅਤ/ Nਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜAਸੀਆਂ I
ਿਨਯAਤਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲ/ ਰਾਜ ਦ/ ਿਨਯਮ= ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤ= ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਜ/ ਇਕ<ਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜAਸੀਆਂ ਇਸ ਤ: ਬਾਅਦ ਅਸਫਲ ਹ* ਜਾਣ (180 ਿਦਨ= ਤ: ਵ<ਧ ਨਾ ਹ*ਣ) ਤ= ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਤਾ JFK
ਕ*ਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵ/ਗਾ। ਖਾਤਾ ਵਾਪਸ ਕਰਦ/ ਸਮT, ਇਕ<ਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜAਸੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਤ/ ਿਸ<ਿਟਆਂ ਦ/
ਸਾਰ/ ਦਸਤਾਵ/ਜ਼= ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਗ/ ਿਕ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਦ: ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤ/ ਿਕਹੜੀ ਿਮਤੀ I ਖਾਤਾ JFK I ਵਾਪਸ ਿਦ<ਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ।
IV.

IRC §501(r)(6) ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨਾ
IRC §501(r)(6) ਦ/ ਅਨuਸਾਰ, JFK ਨ*ਟੀਿਫਕ/ਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤ: ਪਿਹਲ= ਿਕਸ/ ਵੀ ECA ਿਵ<ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹE ਹuAਦਾ ਹB।
ਨ*ਟੀਿਫਕ/ਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ JFK, ਜ= ਇਸਦ/ ਤਰਫ਼: ਕAਮ ਕਰਨ ਵਾਲ/ ਕ*ਈ ਵੀ ਤੀਜ/ ਪ<ਖ ਤ: ਬਾਅਦ, ਇ<ਕ ਅਦਾਇਗੀਸ਼uਦਾ ਬਕਾਏ ਲਈ
ਮਰੀਜ਼ ਦ/ ਿਖਲਾਫ ਹ/ਠ ਿਦ<ਤ/ ECA ਦੀ ਸ਼uਰ@ਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹB।ਜ/ਕਰ FAP ਯ*ਗਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਨਹE ਕੀਤੀ ਜ=ਦੀ ਹB ਜ=
ਜ/ਕਰ ਕ*ਈ ਿਵਅਕਤੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਯ*ਗ ਹB।
•

ਖਪਤਕਾਰ dBਿਡਟ ਿਰਪ*ਰਿਟAਗ ਏਜAਸੀ ਜ= ਕਰBਿਡਟ ਿਬਊਰ*ਜ਼ I ਿਵਅਕਤੀ ਬਾਰ/ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਰਪ*ਰਟ ਦ/ਣਾ;

•

ਿਕਸ/ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਨਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤ/ ਅਿਧਕਾਰ ਰ<ਖਣਾ;

•

ਿਕਸ/ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਜਾਇਦਾਦ ਮuਲਤਵੀ ਕਰਨਾ;

•

ਿਕਸ/ ਿਵਅਕਤੀ ਦ/ ਬ>ਕ ਖਾਤ/ ਜ= ਹ*ਰ ਿਨਜੀ ਜਾਇਦਾਦ I ਜ*ੜਨਾ ਜ= ਜਬਤ ਕਰਨਾ;

•

ਿਕਸ/ ਿਵਅਕਤੀ ਦ/ ਿਖਲਾਫ ਇ<ਕ ਿਸਵਲ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼uਰ@ ਕਰਨਾ; ਅਤ/

•

ਿਕਸ/ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾਉਣੀ।

JFK ਨ*ਟੀਿਫਕ/ਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਤ: ਬਾਅਦ ਅਪਰਾਿਧਕ ਮਰੀਜ਼= ਦ/ ਖਾਤ/ ਤ/ ECA ਸ਼uਰ@ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਜ/ ਿਧਰ= I ਅਿਧਕਾਰ ਦ/ ਸਕਦਾ
ਹB। ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗ/ ਿਕ ਕ*ਈ ਿਵਅਕਤੀ ਇਸ FAP ਅਧੀਨ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯ*ਗ ਹB ਜ= ਨਹE ਅਤ/ ਉਹ ECA
ਦੀ ਸ਼uਰ@ਆਤ ਤ: ਘ<ਟ*-ਘ<ਟ 30 ਿਦਨ ਪਿਹਲ= ਹ/ਠ ਿਲਖੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨਗ/:
1. ਮਰੀਜ਼ I ਿਲਖਤੀ ਨ*ਿਟਸ ਿਦ<ਤਾ ਜਾਵ/ਗਾ, ਜ*:

!
(a) ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹB ਿਕ ਯ*ਗ ਮਰੀਜ਼= ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹB;
(b) ECA ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹB ਜ* JFK ਚਾਹuAਦਾ ਹB ਕੀ ਦ/ਖਭਾਲ ਲਈ ਭuਗਤਾਨ Nਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼uਰ@ ਕਰ/
(c) ਇ<ਕ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਕ ਦ<ਸਦਾ ਹB, ਿਜਸ ਤ: ਬਾਅਦ ਅਿਜਹ/ ECA ਆਰAਭ ਕੀਤ/ ਜਾ ਸਕਦ/ ਹਨ।
2. ਮਰੀਜ਼ I ਇਸ ਿਲਖਤੀ ਨ*ਟੀਿਫਕ/ਸ਼ਨ ਦ/ ਨਾਲ PLS ਦੀ ਕਾਪੀ ਿਮਲ ਗਈ ਹB; ਅਤ/
3. FAP ਬਾਰ/ ਿਵਅਕਤੀ I ਮXਿਖਕ ਰ@ਪ ਨਾਲ ਸ@ਿਚਤ ਕਰਨ ਅਤ/ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਐਪਲੀਕ/ਸ਼ਨ Nਿਕਿਰਆ
ਿਵ<ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਕਵT Nਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹB ਬਾਰ/ ਦ<ਸਣ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਯਤਨ ਕੀਤ/ ਗਏ ਹਨ।
JFK, ਅਤ/ ਉਨ[= ਦੀ ਤਰਫ: ਕAਮ ਕਰਨ ਵਾਲ/ ਤੀਜ/ ਪ<ਖ ਦ/ ਿਵਕਰ/ਤਾ, ਐਪਲੀਕ/ ਸ਼ਨ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦXਰਾਨ ਜਮ[= ਇਸ ਨੀਤੀ ਦ/ ਤਿਹਤ
ਉਪਲਬਧ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਾਰ/ ਐਪਲੀਕ/ਸ਼ਨ= I ਸਵੀਕਾਰ ਅਤ/ N*ਸBਸ ਕਰਨਗ/।

ਅAਤਕਾ A:
JFK ਮ0ਡੀਕਲ ਕ.ਦਰ ਅਤ4 ਜ6ਨਸਨ ਪuਨਰਵਾਸ ਸ9ਸਥਾਨ ?ਦਾਤਾ ਸFਚੀ

JFK ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ JFK ਮBਡੀਕਲ ਸ>ਟਰ ਅਤ/ ਜXਨਸਨ ਪuਨਰਵਾਸ ਸAਸਥਾਨ ਤ/ ਲਾਗ@ ਹuAਦੀ ਹB। ਕuਝ ਡਾਕਟਰ ਅਤ/ ਹ*ਰ
ਹBਲਥਕ/ਅਰ Nਦਾਤਾ ਜ* JFK ਮBਡੀਕਲ ਕTਦਰ ਜ= ਜXਨਸਨ ਪuਨਰਵਾਸ ਸAਸਥਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਸਹ@ਲਤ ਦ/ ਅAਦਰ ਸ/ਵਾਵ= Nਦਾਨ
ਕਰਦ/ ਹਨ I ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹ*ਰ ਲ*ੜ ਨਹE ਹuAਦੀ ਹB।

!
ਹ/ਠ ਿਦ<ਤੀ ਸ@ਚੀ ਸਰਿਵਸ ਲਾਈਨ ਦuਆਰਾ Nਦਾਤਾਵ= ਦੀ ਸ@ਚੀ ਹB, ਜ* ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹ@ਲਤ= ਦ/ ਅAਦਰ ਐਮਰਜ>ਸੀ ਜ= ਹ*ਰ
ਡਾਕਟਰੀ ਤXਰ ‘ਤ/ ਲ*ੜEਦੀ ਿਸਹਤ ਸAਭਾਲ ਸ/ਵਾਵ= Nਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹB।

ਇਸ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦ/ ਤਿਹਤ ਕਵਰ ਕੀਤ/ ਜਾ ਰਹ/ Nਦਾਤਾਵ= ਦੀ ਸ@ਚੀ:

• Nਦਾਨ ਕੀਤ/ ਜਾਣ/ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦ/ ਤਿਹਤ ਕਵਰ ਨਹE ਕੀਤ/ ਜਾ ਰਹ/ Nਦਾਤਾਵ= ਦੀ ਸ@ਚੀ:

• Nਦਾਨ ਕੀਤ/ ਜਾਣ/ ਹਨ।

