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ெகாllைக வைக:

'ைறசாrnத'

ம.t'வமைன:

JFK ெம1kகl ெச4டr & ஜா7ச4 ம8வா9: ;8வனm

ெகாllைக தைலp?:

;@AதB ெகாllைக & கCடணpபC1யGடl/வHl ெகாllைக தைலp?

அமJkK வnத ேத@:

04/06/2018

@.tதpபCட ேத@: 04/06/2018

;@AதB ெகாllைக
I.

ேநாkகm:
JFK ெம1kகl ெச4டr மN8m ஜா7ச4 ம8வா 9: ;8வனm (OCடாக, “JFK ”) ஆQயவNைற
உllளடkQய JFK ெஹlt Usடm, இ4k., ஆன' Xக உயrnத தரµllள ம.t'வ UQcைச
ேசைவகைள நம' ச\கŋக^kK வழŋKவதNK த4ைன ஈaபாCa8@Aட4 அrpபbt'llள' மN8m
அைனt' ேநாயாcக^m அவrகc4 கCடணm ெசJt'm @ற4 எ'வாக இ.nதாJm அவrக^kK
அt@யாவUயமான அவசர UQcைசையAm இதர ம.t'வe@யாக அt@யவாUயமான ம.t'வ UQcைச
ேசைவகll ெப8வைத உ8@ெசyவதNK gBரமாக µயNUkQற'.

II.

ெகாllைக:
இnத ; @A த B ெகாllைகயான' ( “ எ ஃ pஏπ ” ) ; @ A த B ெகாllைகக ைளA m J F K - kகான
வழkகŋகைளAm ெதcவாக BளkQam.
இnத ;@AதB ெகாllைகAட4 இணkகமாக, ம.t'வ
UQcைச ேதைவகைள ெகா7allள தkநபrக^kK மN8m காpla ெசyயாதவrக ^kK, ேதைவைய
Bட Kைறவாக காpla ெசy'llளவrக^kK, மNற அரm உதBkK தK@யNற தkநபrக^kK, அlல'
அpப1nlைலெய4றாl அவசர UQcைசkகாக அlல' இதர ம.t'வe@யாக அt@யவாUயமான
ம.t'வ UQcைச ேசைவக^kகாக கCடணm ெசJt'வதNK இயலாத தkநபrக^kK அவrகc4
தkநபr ;@ ;ைலைமn4 அ1pபைடnl ;@AதBைய வழŋKவதNK JFK த4ைன ஈaபாCa8@Aட4
அrpபbt'llள'.
JFK பாKபாa எ':m இlலாமl, தkநபrக^kK அவrகc4 ;@AதB தK@Aைடைம அlல'
கCடணm ெசJt'm @ற4 எ'வாக இ.nதாJm அவrகc4 அவசர ம.t'வ ;ைலைமக^kகாக
UQcைசைய வழŋKm. UQcைசைய நா1 அவசர UQcைசp πo:kK வ.Q4ற ஏதாவ' தkநப.kK
ஒ. அவசர ம.t' வ ;ைலைமைய ;ைலpபatத ஒ. ம.t'வt தK@கா7 ேசாதைனைய
வழŋKவ@Jm ேதைவkK ஏNப ேமl UQcைசைய வழŋKவ@Jm மt@ய அவசர ம.t'வ UQcைச
மN8m πரசவ ேபாkKவரt'c சCடm,1986 (“EMTALA”) மN8m EMTALA ஒqŋKµைறகll ஆQயவNr4
ெச nத ரŋக ^ kK இ ணkகமாக ந ட pப' J F K - இ 4 ெகாllைக ஆ K m .
அ வ ச ர ம . t'வ
;ைலைமக^kகாக UQcைச ெப8வதNK µ4னதாக கCடணm ெசJt'மா8 அவசர UQcைசp πo:
ேநாயாcகcடm உ8@யாக ேகCapெப8தl அlல' அவசர UQcைசp πoBl கட4 வHl
ெசயlபாaகைள அsம@tதl அlல' ஒ. பாKபா1lலாத அ1pபைடnl அவசர ம.t'வ
UQcைசைய வழŋKவ@l K8kta ெசyயkO1ய இtதைகய ெசயlபாaகைள இதரp பரp?கcl
அs ம@tதl ேபா4ற அ வ ச ர ம . t'வ U Q cைசைய எ @ rபாrpப@ G . n' த k ந ப rகைள
ஊkகŋெகakQ4ற எnதெவா. ெசயlகcJm JFK ஈaபடா'.
அவசர UQcைசkK அlல' இதர ம.t'வe@யாக அt@யவாUயமா ன ம.t'வ UQcைச
ேசைவக^kK மCaேம ;@AதB QைடkQற'. ேமல@கமாக, JFK -இ4 ம.t'வமைனக^kKll

!
வழŋகpபaQ4ற அைனt' ேசைவக^m JFK ஊvயrகளாl வழŋகpபaவ@lைல எ4பதாl இnத
;@AதB ெகாllைகn4 t9 உllளடkகpபடா'. JFK ம.t'வமைனக^kKll அவசர UQcைச அlல'
இதர ம.t'வe@யாக அt@யவாUயமான ம.t'வ UQcைச ேசைவகைள வழŋKQ4ற வழŋKநrகc4
ஒ. பC1யJkகாக தய:ெசy' π4 இைணp? A-ஐ பாrkக:m. இnத π4 இைணpபான' எnெதnத
வழŋKநrகll இnத ;@AதB ெகாllைகn4 t9 உllளடkகpபCallளனr மN8m உllளடkகpபடBlைல
எ4பைத KrpπaQற'.
ேதைவpபCடாl, வழŋKநr பC1யGடலான' காலா71NK ஒ.µைற
ம8xராy: ெசyயpபCa ?'pπkகpபam.

III.

வைரயைறகll:
இ nத ; @ A த B ெ க ாllைக n 4 ே நாk க t @ N காக , t ேழ உ llள ப த ŋ க ll π 4வ . ம ா 8
வைரய8kகpபCallளன:
ெபா'வாக கCடணpபC1 யGடpபam ெதாைககll (“ஏyπ”): ;8வனt@NK உllளைமnத வ.வாy
B@tெதாKp? πo: 501(r)(5)-kK இணkகமாக, அவசர UQcைச அlல' இதர ம.t'வe@யாக
அt@யவாUயமான UQcைசn4 ேநrBl, ;@AதB ெகாllைகn4 t9 தK@Allள ேநாயாcக^kK
இtதைகய UQcைசைய உllளடkQய காplCைட ெகா7allள தkநப.kK B@kகpபaவைத Bட
அ@கமாக கCடணm B@kகpபட மாCடா'.
ெபா'வாக கCடணpபC1 யGடpபam ெதாைககll சதzதm: ;@AதB ெகாllைகn4 t9 உதB
ெப8வதNகாக தK@Allள ஒ. தkநப.kK ஒ. ம.t'வமைன வழŋKQ4ற ஏதாவ' அவசர UQcைச
அlல' இதர ம.t'வe@யாக அt@யவா Uயமான UQcைசkகாக அnத ம.t'வமைன ெபா'வாக
கCடணpபC1யGடpபam ெதாைககைள grமாkpபதNK பய4பat'Q4ற ெமாtத கCடணŋகc4
ஒ. சதzதm.
B7ணpப காலkகCடm: இ', ;@AதBைய ெப8வதNK ஒ. தkநபr B7ணpπkகkO1ய
காலkக Cடm ஆK m . ஐ ஆ rU § 5 0 1 ( r ) ( 6 ) - இ l வ ைர ய 8 kகpபCa llள அ ள : ேகாlக ைள
;ைறேவN8வதNK, தkநப.kK ம.t'வமைனnl இ.n' UQcைச µ1n' அspபpபCட πறகான
µதலாவ' கCடணpபC1 யGடl அrkைக வழŋகpபCட ேத@nl இ.n' ஒ. (1) ஆ7a வைர
;@AதBைய ெப8வதNK தkநபrகைள JFK அsம@kQற'.
தK@ அள : ேகாl: ஒ . ேநாயாc ; @ A த B ைய ெப8 வ த NK த K @ ெப 8 Q றாரா அ lல '
தK@ெபறBlைலயா என grமாkpபதNK இnத ;@AதB ெகாllைகnl வKkகpபCallள (மN8m
நைடµைறயாl ஆதokகpபaQ4ற) அள:ேகாlகll பய4பatதpபaQ4றன.
அவசர ம.t'வ ;ைலைம கll: இ', ச\கp பா'காp?c சCடt@4 (42 U.S.C. 1395dd) πo: 1867இ4 அrtதt@NKll வைரய8kகpபaQற'.
அசாதாரணமான வHl நடவ1kைககll (“ECAs”): இ', பN8ைகp π1tதm OGகll, ெசாt@4 {' {ll
உoைமகைள ைவtதl மN8m கட4 µகைமக^kK ?காr அctதl ஆQயவNைற உllளடkQய மN8m
இைவ மCamதா4 எ48 வரmபாகாத அைனt' சCட அlல' |@t'ைற ெசயlµைறக^m ஆKm.
அசாதாரணமான வHl நடவ1kைககll எ4பைவ மNெறா. தரp?kK ெகாakகpபட ேவ71ய ஒ.
தkநபo4 கட4 {தான BNபைன, உoைமkேகாokைக வழkKகll, வUpπட zaகll {தான {ll
உoைமகll, ைக'கll, π1யாைணகll, அlல' இதர இ' ேபா4ற வHl ெசயlµைறகll ஆQயவNைற
உllளடkQய' ஆKm.
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;@AதB: இ' பணm, கட4கll, வoகcl Kைறp? µதGய வ1Bl ஒ. நப.kK அlல' அைமp?kK
ெசyயpபam அ@காரp}rவமான உதB ஆKm. இnத ;@AதB ெகாllைகAட4 இணkகமாக,
;@AதBயான' ஒ. ேநாயாckK அவr ;8வpபCட அள:ேகாlகைள ;ைறேவNrனாl மN8m
தK@Allளவராக இ.kQறாr என grமாkkகpபCடாl இலவச அlல' தll^ப1 அckகpபCட அவசர
UQcைச அlல' இதர ம.t'வe@யாக அt@யவாUயமான ம.t'வ UQcைச ேசைவகைள
வழŋKQற'.
Kamபm: இ', மkகll ெதாைக கணkெகap? பbயகt@4 வைரயைறைய பய4பat@, ஒ4றாக
வUkQ4ற மN8m πறp?, @.மணm, அlல' தtெதatதl ஆQயவNr4 \லm உற:µைறAllள இர7a
அlல' அதNK ேமNபCட நபrகll என வைரய8kக pபaQற'. ;8வனt@NK உllளைமnத வ.வாy
ேசைவ B@கc4ப1, ேநாயாc தம' வ.மான வo Bவர அrkைகnl யாராவ' ஒ.வைர ஒ.
சாrn@.pபவராக உoைமkேகாoனாl, அவ.m ;@AதBn4 வழŋகJkகாக ஒ. சாrn@.pபவராக
பoxGkகpபam.
Kamப ெமாtத வ.மானm: Kamப ெமாtத வ.மானm எ4ப' மkகll ெதாைக கணkெகap?
பbயகt@4 வைரயைறைய பய4பat@ grமாkkகpப aQற', இ' வ8ைம வvகாCaெநrகைள
கணkQam ேபா' π4வ.m வ.மானtைத பய4பat'Qற':
•

வ.மான ஈCடŋகll, ேவைலயNேறா.kகான இழpla, ஊvயo4 இழpla, ச\கp பா'காp?, 'ைண
பா'காp? வ.மானm, அரmt 'ைற சாrnத உதB, பைடzரrகc4 பணm ெசJtதlகll, உn.ட4
இ.pபவr பல4கll, ஓy•@யm அlல' பb ஓy: வ.மானm, வC1, இலாபp பŋKகll,
வாடைககll, உoைமtெதாைககll, ;ல:ைடைமகcl இ.n' வ.மானm, அறkகCடைளகll, கlB
சாrnத உதB, €வனாmசm, Kழnைத ஆதர:, zCakK ெவcேய இ.n' உதB, மN8m இதர
பலவைகpபCட ஆதாரவளŋகll;

•

உண: µt@ைரகll மN8m zCaவச@ மாkயŋகll ேபா4ற ெராkகமlலாத பல4கll கணkQl
ெகாllளpபட மாCடா';

•

வokK µnைதய அ1pபைடnl grமாkkகpபaQற';

•

\லதன ஆதாயŋகll அlல' இழp?கைள உllளடkகா'; மN8m

•

ஒ. நபr ஒ. Kat'ட4 வா9n' வnதாl, அைனt' Kamப உ8pπனrக c4 வ.மானtைதAm
உllளடkQய' (இlலtேதாழrகll ேபா4ற உறBனr அlலாதவrகll கணkQl ெகாllளpபட
மாCடா').

;@AதB ெகாllைகn4 t9 தK@Allளவrகll: இnதk ெகாllைகn4 t9 µqைமயான அlல'
பK@யள: ;@AதB ெபற தK@Allள தkநபrகll.
மt@ய வ8ைம ;ைல (“FPL”): இ', mகாதாரநல4 மN8m மkத ேசைவகll 'ைறயாl ஆ7aேதா8m
வழŋகpபaQற வ.மான ;ைலn4 ஒ. அளைவ ஆKm. மt@ய வ8ைம ;ைலகll எ4பன ;@AதBைய
ெப8வதNகான தK@Aைடைமைய grமாkpபதNK பய4பatதpபaQ4றன.
ெமாtத கCடணŋகll: இ', ேநாயாcக^kK ஏதாவ' ஒpபnத அ1pபைட nலான ப1கll, தll^ப1கll
அlல' க v kக pப ட ேவ 71ய ெதாைகக ll ஆ Q ய வ Nைற B 7ணpπpபத NK µ 4னதாக
ம.t'வமைனn4 ம.t'வ UQcைசkகாக ெதாடrn' ஒேர xராக ஒtதtத4ைமAடsm சமcxராக:m
கCடணm வழŋகpபaQ4ற µqைமயான, ;8வpபCட Bைல ஆKm.

!
ம.t'வe@யாக அt@யவாUயமான ேசைவகll:
இ', ம@νCபt'ட4 ம.t'வmசாr இ8@t
grமானமான µ1:கைள எakQ4ற ஒ. ம.t'வr, ஒ. உடlநலkKைற ைவ, காயtைத, ேநாைய
அlல' அத4 அrKrகைள ம@pla ெசyய, ேநாயrய அlல' UQcைசயckக ஒ. ேநாயாckK
வழŋKm ம . t'வ U Q cைச ேச ைவக ll ஆ K m , ம N8 m அ ைவயாவ ன : ( a ) ெபா' வாக
ஏN8kெகாllளpபCட ம.t'வt ெதாvG4 ெசnதரŋக^kK இணkகமாக; (b) ம.t'வm சாrn'
ெபா.tதமான; மN8m (c) ேநாயாcn4 ெசௗகoயt@Nகாக µத4ைமயாக அlலாமl.
அ"#kைக காலkக)டm: 120-நாll காலkக)டமான இ1 ம2t1வமைன5l இ2n1 89cைச µ=n1
அ>pபpப)ட πறகான 1வ1 க)டணpப)=யEடl அ"kைக ேதH5l ெதாடŋK9ற1, இnத
கால kக)ட tH l ேநாயாL kK எ H ராக அ சா தார ண மான வ O l ந ட வ = kைகக ll எ 1 P m
ெதாடŋகpபடா1.
எcைமயாக ?on'kெ காll^m ெமாvnl m.kகtெதாKp? (“PLS”): இ', இnத ;@AதB
ெகாllைகn4 t9 JFK ;@AதB அckQற ஒ. தkநப.kK ெதoBkQற மN8m ேமல@க தகவlகைள
ஒ. ெதcவான, m.kகமான மN8m எc@l ?on'kெகாllளkO1ய Bதt@ l வழŋKQற ஒ.
எqt'p}rவமான அrkைக ஆKm.
ேதைவைய Bட Kைறவாக காpla ெசy'llள வr: இவr, ஓரள: காplCைட ெகா7allள அlல'
\4றாm தரp? உதBைய ெகா7allள ஆனாl தம' ;@nயl @ற4கைள BƒmQற த4 சk@kK {rய
ெசல:கைள ெகா7allள ேநாயாc ஆவாr.
காpla ெசyயாதவr: இவr, தம' கCடணm ெசJtதl கடைமகைள ;ைறேவN8வதNK எnதெவா.
அளBலான காplCைட அlல' \4றாm தரp? உதBைய ெகா71ராத ேநாயாc ஆவாr.
IV.

;@AதB தK@Aைடைம அள:ேகாlகll:
JFK காpla ெசyயாத மN8m ேதைவைய Bட Kைறவாக காpla ெசy'llள ேநாயா cக^kK
உத:வதNK பlேவ8 வைகயான ;@AதB @Cடŋகll வழŋKQற'.
tேழ உllளடkகpபCallள
;@AதB @Cடŋகll ஒ. ேநாயாckK ;8வpபCட அள:ேகாlகைள அவr ;ைறேவNrனாl மN8m
தK@Allளவராக இ.kQறாr என grமாkkகpபCடாl இலவச அlல' தll^ப1 அckகpபCட அவசர
UQcைச அlல' இதர ம.t'வe@யாக அt@யவாUயமான ம.t'வ UQcைச ேசைவகைள
வழŋKQ4றன.
;„ெஜr… ம.t'வமைன UQcைச கCடணm ெசJtதl உதB @Cடm (“ெதா7a UQcைச”)
ெதாQR 89cைச எSப1 ஒ2 UVெஜrY மாUல அர8S H)டm ஆKm. இHl UVெஜrY மாUலm
எŋ9[m உllள ^#ர 89cைச ம2t1வமைன கLl உllேநாயாL ம_`m ெவLேநாயாL ேசைவகll
ெப`9Sற ேநாயாLகakK இலவச அlல1 தllaப= அLkகpப)ட 89cைச 9ைடk9ற1.
அtHயவா8யமான அவசர 89cைச அlல1 இதர ம2t1வbHயாக அtHயவா8யமான 89cைசkK
ம)Rேம ம2t1வமைன உத#cm Kைறkகpப)ட க)டண 89cைசcm 9ைடk9Sறன.
ஜாQசS ம`வாdP U`வனm ேநாயாLகll உllேநாயாL அlல1 ெவLேநாயா L ம`வாdP
ேசைவகakகான ெதாQR 89cைசைய ெப`வத_K தKHcllளவrகll அlல. UVெஜrY மாUலm
அtதைகய ேசைவகakகாக ம`வாdP ம2t1வமைனகakK ெசலP ஈR ெகாRpபHlைல.
தKHcைடைம
ேநாயாLகll UVெஜrY K=52pபாளrகளாகPm πSவ2m Uைல5[m இ2nதாl அவrகll ெதாQR
89cைசைய ெப`வத_K தKHெப`வாrகll:

!
1) fகாதாரk காpg)Rt தhPைக எ1Pilலாதவrகll அlல1 ம2t1வமைன க)டணpப)=யES
ஒ2 பKHயளைவ ம)Rm ெச[t19Sற ஒ2 காpg)Rt தhPைகைய ெகாQR llளவrகll (காpgR
ெசyயாதவr அlல1 ேதைவைய #ட Kைறவாக காpgR ெசy1llளவr);
2) எnதெவா2 தkயாr அlல1 அரf UHcத# அLkகpபR9Sற காpg)Rt தhPைகkKm
(ெம=ெகyR ேபாSற) தKHய_றவrகll; ம_`m
3) lேழ #வnkக pப)Rllள π Sவ2 m வ 2 மான m ம _`m ெசாt1 த K H அ ளP ேக ாlக ைள
Uைறேவ_`9Sறனr.
வ2மான தKHcைடைம அளPேகாlகll
மtHய வ`ைம Uைல5S (“எஃpπஎl”) 200%-ஐ #ட Kைறவாக அlல1 அத_K சமமாக KRmப ெமாtத
வ2மானµllள ேநாயாLகll 100% ெதாQR 89cைச தhPைகkK தKHcllளவrகll ஆவr.
மtHய வ`ைம Uைல5S 200% #ட அHகமாக ஆனாl 300%-#ட Kைறவாக அlல1 அத_K சமமாக
KRmப ெமாtத வ2மானµllள ேநாயாLகll தllaப= அLkகpப)ட 89cைசkK தKHcllள வrகll
ஆவr.
ெசாt1 அளPேகாlகll
ெதாQR 89cைச எSப1 ேசைவ5S ேதHயS`வைர உllள Uலவரpப= தkநபr ெசாt1கll $7,500
எS9ற அளைவcm KRmப ெசாt1கll $15,000 எS9ற அளைவcm iகாமl இ2kக ேவQRm எனk
q`9Sற ெசாt1 தKHcைடைம ெதாடkகUைலகைள உllளடk9ய1 ஆKm.
வ8prnைம அளPேகாlகll
ெதாQR 89cைசயான1 ஒ2 அவசர ம2t1வ Uைலைமkகாக உடன= ம2t1வnடm 89cைச
ேதைவpபR9Sற UVெஜrY K=52pபாளrகளாக இlலாதவrகakKm 9ைடkKm.
ெதாQR 89cைச தKHcைட ைம வsகா)Rெந"கll UVெஜrY மாUலtதாl வKkகpபR9Sறன
ம_`m ேமலHக தகவlகைள πSவ2m இைணயதளtHl பாrkக µ=cm:
http://www.state.nj.us/health/charitycare/documents/charitycare_factsheet_en.pdf.

;„ெஜr… காpla ெசyயாதவ.kகான தll^ப1 ெபா'c சCடm 2008, C. 60 (“காpla
ெசyயாதவ.kகான தll^ப1”)
;„ெஜr… காpla ெசyயாதவ.kக ான தll^ப1யான' காpla ெசyயாத ேநாயாcக^kK
QைடkQற'.
க.ைணAllள UQcைச @Cடm
வாyprllள தKHcllள ேநாயாLகll அைனவ2m தKHகாQ பnேசாதைனkK உ)பRtதpபRவாrகll
ம_`m அவrகll ெதாQR 89cைச உத#kகாக #Qணpπkகலாm அlல1 க2ைணcllள 89cைச
H)டtH_காக ேநர=யாக #Qணpπkகலாm.
JFK க2ைண cllள 89cைச H)டமான1 பKHயளP ெதாQR 89cைச உத#ைய ெப`வத_K
தKHcllள காpgR ெசyயாத அlல1 ேதைவைய #ட Kைறவாக காpgR ெசy1llள UVெஜrY

!
K=52pபாளrகakK 9ைடk9ற1. ெதாQR 89cைசைய ெப`வத_K ஒ2 தkநபr தKHcllளவராக
இ2k9றாr ஆனாl 100% ெதாQR 89cைச தhPைகைய ெபற#lைல எkl, எt8cllள
ைக52prkK க2ைணcllள 89cைச தllaப= ெபா2n1m.
ெதாQR 89cைசைய ெப`வத_காக தKகாQ பnேசாதைன kK உ)பRtதpப)Rllள ஆனாl தKH
ெபறாத காpgR ெசyயாத தkநபrக ll காpgR ெசyயாதவr/க2ைணcllள 89cைச H)டtைத
ெப`வத_காக தKHcllளவrகll ஆவr.
V.

;@AதBைய ெப8வதNகாக B7ணpπtதl
UHcத#ைய ெப`வத_K #Qணpπkக #2mr9ற அlல1 பணm ெச[tதl ஏ_பாRகைள அைமkக
#2mr9ற ேநாயாLகakK JFK UH5யl πரHUHகll (“UH5யl πரHUHகll”) உதவ தயாராக
உllளனr.
ேநாயாLகll மtHய, மாUல ம_`m ம2t1வமைன UHcத# H)டŋகll ம_`m
ெசயlµைறகll ப_"ய ஒ2 µhைமயான rnதைல ெகாQRllளைத உ`Hெசyவத_K UH5யl
πரHUHகll ேநாயாLகaடS இைணn1 பvயா_`வாrகll. UH5யl πரHUHகll ெவvேவ` அரft
H)டŋகakK #Qணpπpபத_K உதPவாrகll ம_`m ெசயlµைற µhவ1m எpப= µSெனRkக
ேவQRm எSப1 ப_" அ"P`t1வாrகll.
எnதெவா2 வைகயான அரf H)டŋகakKm உŋகll KRmபm தKH ெபற#lைல எkl, ெதாQR
89cைசைய ெப`வத_கான தKH அளPேகாlகைள xŋகll Uைறேவ_`9yrகளா எSபைத கQட"ய
எம1 UH5யl πரHUHகll உŋகll UH5யl தKHUைலைய ம`zராyP ெசyவாrகll.
#Qணpப ெசயlµைற:
UHcத#ைய ெப`வத_K தாŋகll தKHcllளவrக ll என நmr9Sற ேநாயாLகll ஒ2 UHcத#
#Qணpபtைத {rtH ெசyய ேவQRm (“#Qணpபm”). UH5யl πரHUHகll ேநாயாLகakK
அவrகLS #Qணpபŋகைள {rtH ெசyய உதPவத_K தயாராக உllளனr. #Qணpபŋகll ஒ2
U H 5 ய l π ர H U H c ட S ே ந n l { rt H ெ ச y ய p ப ட ல ா m அ l ல 1 த k p ப ) ட µ ை ற 5 l
{ rtHெச yய pப டலா m ம _`m { rtHெசyயpப)ட # Qணpபமான 1 ம ` z ராyPkகாக P m
ெசயlபRt1வத_காகPm ஒ2 UH5யl πரHUH5டm சமrpπkகpபட ேவQRm.
ஒ2 UH5யl πரHUHcடS #Qணpபtைத {rtHெசyவத_K ஒ2 ேநாயாL #2mr9றாr எkl, அவr
ஒ2 சnHpr Uயமன ேநரtை த ெப`வத_காக அைழkக ேவQRm. மா_`வsயாக, அவrகll
#சாntத"வத_காக ம_`m தகவlகைள ெப`வத_காக அ>மHkKm 1ைறkK வ2ைக தரலாm.
UH5யl πரHUHகll அைனt1 #தமான ேதைவகll ப_"cm தKHcைடைம ைய மHpgR ெசyவத_K
ெபா2nதkq=ய அளPேகாlகll ப_"cm ேநாயாLkK தகவl அLpபாrகll ம_`m ப5_`#pபாrகll.
அதSπS, ேநாயாLகll UH5யl ேதைவ ப_"ய ஒ2 ^rமானtைத எRpபத_K ெபா2tதமான தம1
ஆllசாr, UH5யl ம_`m இதர பலவைகpப)ட தகவlகைள ஆதரP ஆவணŋகaடS வழŋக ேவQRm.
UH5யl πரHUHகll காpgR ெசyயாத உllேநாயாLகakK 9ைடk9Sற அைனt1 UH5யl
H)டŋகைளcm ப_"ய அ"ைவ அவrகakK வழŋKவத_K அவrகைள பாrைவ5ட அைனt1
µய_8கைளcm எRpபாrகll.
UH5யl πரHUHகll அதSπS ேநாயாLcடS ம_`m / அlல1
அவrகLS KRmபtHன2டS ெதாடrn1 பvயா_`வாrகll.
ஒ2 #Qணpபtைத எŋேக ெபற ேவQRm:

!
இnத UHcத# ெகாllைக5S ld வழŋகpபRm UHcத#ைய ெப`வத_காக #Qணpπkக #2mr9Sற
ேநாயாLகll எம1 இைணயதளtHl உllள ஒ2 #Qணpபtைத ெபற ேவQRm:
https://
www.jfkmc.org/
வvக அ[வலகtைத (732) 321-7566 எSற ெதாைலேப8 எQvl அைழpபதS |லm
#Qணpபŋகைள ேகாரலாm.

#QணpபtHS கா9தtதாll நகlகll ldகQட அ>மHகll அ[வலகtH[m 9ைடk9Sறன:
JFK ெம=kகl ெசSடr
65 ேஜms ெத2
எ=சS, NJ 08820

JFK Medical Center
65 James Street
Edison, NJ 08820

UH5யl πரHUHகll Hŋகll9ழைம - ெவllLk9ழைம வைர 8:30 am –
5:00 pm மv5l பv5டp பKHkKll உŋகakK உதPவத_K தயாராக
உllளனr.
{rtHெசyயpப)ட #Qணpபŋகll அைனtைதcm πSவ2m µகவnkK அ>pப ேவQRm:
JFK Medical Center
Admissions Office
65 James Street
Edison, NJ 08820

JFK ெம=kகl ெசSடr
அ>மHகll அ[வலகm
65 ேஜms ெத2
எ=சS, NJ 08820

UHcத# ^rமானŋகll µ=nதவைர #ைரவாக, ஆனாl ேவQRேகாLS
ேதH5l இ2n1 பt1 (10) அ[வl நா)கakK உllளாக ெசyயpபட ேவQRm. ேபா1மான அளP
ஆவணŋகll வழŋகpபட#lைல எkl, ேவQRேகாll ஒ2 µhைமயாக {rtHெச yயpபடாத
#Qணpபமாக க2தpபRm.
ேதைவயான ஆவணpபRtதl:
உŋகakK, உŋகll வாdkைகt 1ைணவ2kK, ம_`m 21 வய1kKm Kைறவான எnதெவா2
KழnைதkKm πSவ2m தகவlகll ேதைவpபR9Sறன:
•

iக ச~பtHய மtHய வ2மா ன வnt 1ைற5டm தாkகl ெசyயpப)ட வn #வர அ"kைககll
(1040);

•

ஆllசாr அைடயாளŋகாணl அதாவ1, த_ேபாைதய ஓ)RநnS உnமm, ச|கp பா1காpr
அ)ைட, πறprc சாS"தd அlல1 கடPcz)R;

•

µகவnc சாS`, அதாவ1 பயSபா)R க)டணpப)= யl, ெதாைலேப8 க)டணpப)=யl
அlல1 ேசைவகll வழŋகpப)ட ேதH5l இ2n1 Ktதைக;

•

ேசைவகll வழŋகpப)ட ேதH உllபட நடprk கணkK, ேசiprk கணkK, 8=, ஐஆrஏ, 401ேக,
பŋK ம_`m / அlல1 பாQR அ"kைககll;

!

VI.

•

ேசைவகll வழŋகpபRm/வழŋகpப)ட ேதHkK உடன= |S` மாதŋகakK µSனதாக
இ2n1 வ2மான ஆவணpபRtத l. நாŋகll அைனt1 13 வாரŋகakKm ஊHயcz)Rகைள
அlல1 உŋகll µதலாL5டm இ2n1 µகவn அc8டpப )ட அtசl தாLl இnத
வாரŋகakK தktதkயாக உŋகll ெமாtத ஊHயtைத q`9Sற ஒ2 க=தtைத
ஏ_`kெகாll9ேறாm;

•

xŋகll fய ெதாsl ெசyபவராக இ2nதாl, உŋகll ேசைவ ேதHkK உடன=யாக 3
மாதŋகakK µSனதாக இ2n1 ஒ2 கணkகாளராl தயாnkகpப)R ைகெயாpபi)ட ஒ2
இலாபm & ந•டm அ"kைகைய நாŋகll ெகாQ=2kக ேவQRm. வ2மான வnt 1ைற5டm
தாkகl ெசyயpப)ட வn #வர அ"kைக ம_`m வŋ9k கணkK ஆ9யைவcm க)டாயமாKm;

•

xŋகll ஒ2 பŋகாQைம அlல1 காrpபேர ஷைன ெகாQ=2nதாl, வாராnHர ஊHய
எRtத[டS ஒ2 கணkகாளnடm இ2n1 ெப_ற ஒ2 க=தtைத நாŋகll ெகாQ=2kக
ேவQRm. வ2மான வnt 1ைற5டm தாkகl ெசyயpப)ட வn #வர அ"kைக ம_`m வŋ9k
கணkK ஆ9யைவcm க)டாயமாKm;

•

xŋகll ேவைலய_ேறா2kகான இழpg)ைட ெப_` வnதாl, உŋகll ேசைவ ேதHkK |S`
மாதŋகakK µSனதாக இ2n1 ேவைலய_ேறா2kக ான இழpg)R z)RகaடS அlல1 ஒ2
வாராnHர கvk அcfpப=cடS ேசrt1 தKHcைடைம க=தt1டS தயPெசy1 எமkK
வழŋகPm;

•

xŋகll ச|கp பா1காpைப ெப`9yrகll எkl, ேசைவகll வழŋகpப)ட ஆQRkகான உŋகll
"வழŋகl" க=தm எமkKt ேதைவpபR9ற1;

•

xŋகll ஒ2 ஓyƒHயm ெப`9yrகll எkl, உŋகll ேசைவ ேதHkK µSனதான 3
மாதŋகakகான z)Rகைள அlல1 ஓyƒHயtைத வழŋK9Sற U`வனtHடi2n1 உŋகll
ெமாtத மாதாnHர பலைன q`9Sற ஒ2 க=தtைத தயPெசy1 வழŋகPm;

•

உŋகll ெப_ேறாrகll, ேதாs, ேதாழS, நQபr µதEேயா2டS xŋகll வ8t1 வnதாl
அவrகLடm இ2n1 தம1 µகவn, ெதாைலேப8 எQ, உŋகaடனான உறP ம_`m எvவளP
காலமாக xŋகll அŋK வ8t1 வ29yrகll ஆ9யவ_ைற ப)=யE)ட ஒ2 ைகெயாpபiடpப)ட
க=தm எமkK ேதைவpபR9ற1;

•

ெபா2n1மானாl, Kழnைத ஆதரP ம_`m / அlல1 „வனாmசm தகவl உllபட #வாகரt1
ஆவணŋகLS ஒ2 நகl எமkK ேதைவpபR9ற1; ம_`m

•

உŋகll Kழnைத 18-21 வய1kKll இ2k9ற1 எkl, ம_`m ஒ2 µh ேநர கl…n மாணவr
எkl, அlல1 xŋகll 22 வயதானவr அlல1 அத_K ேம_ப)ட வய1llளவராகPm ஒ2 µh
ேநர கl… n மாண வ ராக P m இ 2 k9 y rகll எ k l , த _ேபாைதய ம _`m µ nைதய
ப2வtேதrPகakகான UH5யl வழŋகlகll ப_"ய ஆவணpபRtதைல தயPெசy1 வழŋகPm.

நைடµைறகll
#Qணpபதாரrகll ெதாQR 89cைசைய ெப`வத_காக தKHகாQ ேசாதைன ெசyயpபRவத_K
µSனதாக, ம2t1வமைன க)டணpப)=யைல ெச[tதkq=ய ஏதாவ1 |Sறாm தரpr காpg)R
பலSகakகாக அlல1 ம2t1வ உத# H)டŋகakகாக அவrகLS வாyprllள தKHcைடைமைய
^rமாkpபத_காக தKHகாQ ேசாதைன ெசyயpபட ேவQRm. ேநாயாLகll ேவ` ஏதாவ1 ம2t1வ
உத# H)டŋகைள (அதாவ1 ெம=ெக yR, ச|கp பா1காpr) ெப`வத_காக தKHய_றவrகll என

!
அவrகll ^rமாkkகpபRm வைர ெதாQR 89cைசைய ெப`வத_காக தKHcllள வrகளாக க2தpபட
மா)டாrகll.
ஒ2 தkநபr ேவ` எnதெவா2 ம2t1 வ உத# H)டŋகைளcm ெப`வத_காக தKHcllளவr அlல
எkl, அவrகll ெதாQR 89cைசைய ெப`வத_க ாக தKHகாQ ேசாதைன ெசyயpபடலாm. ஒ2
ேநாயாL 100% ெதாQR 89cைசைய ெப`வத_கான அளPேகாlகைள Uைறேவ_`9றா r எkl,
காpgR ெசyயாதவr/க2ைணcllள 89cைச H)டŋகll ெபா2nதா1 (க)டணŋகll ஏ_கனேவ
µhைமயாக தhவpபRm).
ஒ2 ேநாயாL பKHயளP ெதாQR 89cைசைய ெப`வத_காக தKHcllளவராக க2தpபR9றாr எkl,
அத_கான ^rமான க=தtைத (இ1, மாUல வsகா)Rெந"கLSப= ஒ2 ஆQRkK நlல1) ேநாயாL
ெப`வாr, ம_`m க2ைணcllள 89cைச H)டtைத ெப`வத_கான ஒ2 பŋேக_r க=தtைதcm
ெப`வாr. ெதாQR 89cைசைய ெப`வத_காக தKH ெபறாத காpgR ெசyயாத தkநபrகll காpgR
ெசyயாதவr/க2ைணcllள 89cைச H)டtைத ெப`வத_காக தKH ெப`வாrகll.
ேநாயாL தமkK காpg)Rt தhPைக எ1Pilை ல என உnைமkேகாnனாl, UHcத#ைய
ெப`வத_காக தKHகாQ ேசாதைன ெசyயpபRவத_K µSனதாக “காpgR எ1Pilைல எSபத_கான
சாSெறாpபm” ஒS"l ைகெயாpபiRமா` அவrகll ேக)RkெகாllளpபRவாrக ll. ேமலHகமாக,
அதைனt ெதாடrn1 அவrகll காpg)ைட வழŋ9னாl அ1 க2ைணcllள 89cைச5S ld ஏ_கனேவ
Uகdnத ேசைவ ேதHகakகாக, பnn1ைரprகll ம_`m / அlல1 µS சாSறLpr ெபறpப)=2kகா1
எSபதாl ம_`m / அlல1 உnயேநரtHl தாkகl ெசyயpபட ேவQ=ய வரmrகll காலŋகடn1
இ2kKm எSபதாl அைவ க)டணpப)=யEடpபடா1 என அவrகakK #ளkகpபRm. எHrகால ேசைவ
ேதHகைள ெபா`tதவைர அைனt1 பnn1ைர prகam ம_`m / அlல1 µS சாSறLprகam
89cைசைய ெதாடrவத_K µSனதாக காpg)R ேதைவகைள Uைறேவ_" இ2kக ேவQ=ய1
அவ8யமாKm.
ஒ2 ேநாயாL காpg)Rt தhPைகைய வழŋK9றா r ஆனாl சnபாrpபான1 வழŋகpபட ேவQ=ய
ேசைவkகான (ேசைவகakகான) பலSகll ^rn1#)டன என கா)R9ற1 எkl அlல1 பலS
எ1Pilைல என கா)R9ற1 எkl, அவrகll காpg)Rt தhPைக இlலாதத_கான காரணtைதcm
அத_K தkpப)ட µைற5l ெபா`pேப_பதாகPm K"pπ)R “காpg)Rt தhPைக இlைல
எSபத_கான அ"#pr” ஒS"l ைகெயாpபiRமா` ேக)RkெகாllளpபRவாrக ll. அதS πறK
ேநாயாLகakK காpg)R தhPைக இlலாத ேசைவகைள ெப`வத_காக காpgR ெசyயாதவr/
க2ைணcllள 89cைச H)டm வழŋகpபRm.
ேநாயாL தம1 த_ேபாைதய பலS ெதாKpபாl ேசைவkK காpg)Rt தhPைக இlைல எSபைத
அ"n1 க)டணpப)=யEடpபடkq=ய காpg)ைட ேகாnனாl, பலSகll ம`pr #ளkகமான1
ேநாயாL ெபா`prைடயவரlல என கா)=னா[m qட, காpg)R தhPைக இlலாதைத ப_" அவ2kK
µSனதாகேவ தகவலLkகpப)=2nத காரணtதாl அவேர தkpப)ட µைற5l ெபா`prைடயவr
ஆவாr என அவ2kK #ளkகpபRm.
µhைமயாக {rtHெசyயpபடாத #QணpபtH_கான ெசயlµைற:
UHcத# ெகாllைகkகான தKHcைடைம ப_"ய ஒ2 உடன= ^rமானm எRkகpபட µ=யாத Uகd#l,
#Qணpபதாரnடm இ2n1 ேமலHக தகவlகைள UH5யl πரHUHகll ேகா2வாrகll.
JFK
#Qணpபதார2kK ஒ2 UHcத# ெகாllைகkகான தKHcைடைம ^rமானtைத ெசyவத_K
ேதைவயான ேமல Hக த க வ lக ைள/ ஆ வ ண pபR tத ைல # வ n k9 Sற வாyெமாs யான ம _` m
எht1p{rவமான அ"#pr ஆ9ய இரQைடcm வழŋKm ம_`m ேநாயாLkK ேகாரpப)ட
ஆவணpபRtதைல வழŋKவத_K ஒ2 Uயாயமான அளP காலtைதcm (30 நா)கll) வழŋKm. இnத
காலkக)டtHS ேபா1, JFK அlல1 அவrகLS சாrπl ெசயlபR9Sற ஏதாவ1 |Sறாm தரprகll
ஒ2 UHcத# ெகாllைகkகான தKHcைடைம ^rமானm ெசyயpபRm வைர5[m க)டணm ெச[tதைல

!
ெப` வ த_K ஏ _க ன ேவ எ R kகpப)Rllள ஏதாவ 1 அ சாதாரண மான வ O l ந ட வ = kைகக ைள
இைடU`t1m.
{rtHெசyயpப)ட #Qணpபŋகakகான ெசயlµைற:
ஒ2 {rtHெசyயpப)ட #Qணpபm ெபறpப)ட1m, JFK ldகQடவ_ைற ெசycm:
•

தkநப2kK எHரான ஏதாவ1 அசாதாரணமான வOl நடவ=kைககைள இைடU`t1m (JFK இS சா rபாக ெசயlப R9 Sற ஏதாவ 1 | Sறாm த ர prக a m ேம_ெகாllளpப )R llள
அசாதாரணமான வOl நடவ=kைககைள இைடU`t1m);

•

ஒ2 UHcத# ெகாllை கkகான தKHcைடைம ^rமானtைத உnய காலtHl ெசy1
ஆவணpபRt1m; ம_`m

•

ெபா`prllள தரprkK அlல1 தkநப2kK ^rமானtைத ப_"cm ^rமானtH_கான அ=pபைட
ப_"cm எht1p{rவமாக தகவl ெதn#kKm.

UHcத#ைய ெப`வத_K தKHcllளவரா க க2தpபRm ஒ2 தkநப2kK ஒ2 சாதகமான ^rமானtைத
ப_" எht1p{rவமாக தகவl ெதn#kகpபRm.
ஐஆr8 §501(r)-kK இணkகமா க, JFK
ldகQடவ_ைறcm ெசycm:
•

UHcத# ெகாllைக5S ld தKHcllள தkநபr கடSப)=2k9Sற ெதாைக, எpப= அnத
ெதாைக ^rமாkkகpப)ட1 ம_`m ெபா2n1 மானாl, ெபா1வாக க)டணpப)=யEடpபRm
ெதாைககll ெதாடrபான தகவlகll எpப= ெபறpபRm ஆ9யவ_ைற f)=kகா)R9Sற ஒ2
க)டணpப)=யEடl அ"kைகைய வழŋKm;

•

தkநபராl ெசyயpப)ட ஏதாவ1 அHகpப=யா ன க)டணm ெச[tதlகைள H2pπk
ெகாRkKm; ம_`m

•

கடைன வOEpபத_K ேநாயாLkK எHராக ஏ_கனேவ எRkகpப)ட ஏதாவ1 அசாதாரணமான
வOl நடவ=kை ககைள தைலlழாக மா_`வத_K அைனt1 Uயாயமாக 9ைடkகkq=ய
நடவ=kைககைளcm எRpபத_K JFK -இS சாrபாக ெசயlபR9Sற |Sறாm தரprகaடS
இைணn1 பvயா_`m.

VII. B@kகpபaQ4ற ெதாைககைள கணkQaவதNகான அ1pபைட
;@AதB ெகாllைகn4 t9 தK@Allள தkநபrக^kK இnதk ெகாllைகn4 t9 µqைமயான
அlல' பK@யள: ;@AதBkகாக B@kகpபaQ4ற ெதாைகைய கணkQaவதNகான அ1pபைட ைய
π4வ.வனைவ வைரய8kQ4றன.
ெதா7a UQcைச
ெதாQR 89cைசைய ெப`வத_காக ஒ2 ேநாயாL தKHcllளவr எkl, ேநாயாL5S சkHkK ~"ய
ெசலவான1 UVெஜrY fகாதாரநலt 1ைற5S க)டண அ)டவைணைய (lேழ கா)டpப)R llள1)
பயSபRt1வதS |லm ^rமாkkகpபRm.
-இ4 ஒ. KrpπCட சதzதமாக வ.மானm
mகாதாரநல4 மN8m மkத ேசைவகll
வ8ைம வ.மானm வvகாCaெநrகll

ேநாயாc யாl ெசJ tத pபட ேவ71ய
கCடணŋகc4 சதzதm

!
200%-ஐ #ட Kைறவாக அlல1 அத_K
சமமாக

0%

200% #ட அHகமா க ஆனாl 225%-#ட
Kைறவாக அlல1 அத_K சமமாக

20%

225% #ட அHகமா க ஆனாl 250%-#ட
Kைறவாக அlல1 அத_K சமமாக

40%

250% #ட அHகமா க ஆனாl 275%-#ட
Kைறவாக அlல1 அத_K சமமாக

60%

275% #ட அHகமா க ஆனாl 300%-#ட
Kைறவாக அlல1 அத_K சமமாக

80%

300%-ஐ #ட அHகமாக

காpgR ெசyயாதவ2kK 9ைடkகkq=ய
தllaப= #9தm

20%-இl இ2n1 80% வைர5லான H)ட†த அளPµைற க)டண வரmπl உllள ேநாயாLகll தம1
ெமாtத ஆQR வ2மானtH S 30%-kK அHகpப=யான தKHcllள தS சkHkK ~"ய க)டணm
ெச[tதpபRm ம2t1வc ெசலPகakK
(அதாவ1, ம_ற தரprகளாl க)டணm ெச[tதpபடாத
க)டணpப)=யEடlகll) ெபா`prைடயவrகளாக உllளனr எkl, அpேபா1 30%-kK அHகpப=யான
ெதாைகயான1 ம2t1வமைன 89cைச க)டணm ெச[tதl உத#யாக க2தpபRm.
காpla ெசyயாதவ.kகான தll^ப1/க.ைணAllள UQcைச @Cடm
ேநாயாLkK வழŋகpபRm ம2t1வ 89cைச ேசைவகakகாக P.L. 89-97 (42.U.S.C.s.1395 et seq)-kK
இணkகமாக தKHcllள தkநபrகakK மtHய ெம=ேகr H)டŋகLS ld ெபா2nதkq =ய
க)டணcெச[tதm #9தtHS 115%-ஐ #ட Kைறவான ஒ2 ெதாைக அlல1 ெபா1வாக
க)டணpப)=யEடpபRm ெதாைககll (lேழ வைரய`kகpப)Rllளவா`) #HkகpபRm.
க.ைணAllள UQcைச @Cடm
JFK ெம1kகl ெச4டr – க.ைணAllள UQcைச @Cடm
JFK க2ைணcllள 89cைச தllaப=kக ாக தKHcllள JFK ெம=kகl ெசSடr ேநாயாLகll
உllேநாயாL ம 2 t1 வ ம ைன ேச ைவக a kகாக த ம 1 f ய ெச[ tத இ 2 prக ll D R G - இ S
அ=pபைட5லான ெம=ேகr ெசலP ஈR #9தtHS 115%-ஐ #ட Kைறவான அளPkK Kைறkகpப)R
ெகாQ=2pபாrகll ம_`m ெவLேநாயாL ம2t1வமைன ேசைவகakகாக APC/CLFS/பKH A
க)டண அ)டவைண /MPFS அlல1 ெபா1வாக க)டணpப)=யEடpபRm ெதாைககைள (lேழ
வைரய`kகpப)Rllளவா`) ெகாQ=2pபாrகll.
ஜா7ச4 ம8வா9: ;8வனm – க.ைணAllள UQcைச @Cடm
JFK க2ைணcllள 89cைச தllaப=kக ாக தKHcllள JFK ெம=kகl ெசSடr ேநாயாLகll
உllேநாயாL ம 2 t1 வ ம ைன ேச ைவக a kகாக த ம 1 f ய ெச[ tத இ 2 prக ll C M G - இ S
அ=pபைட5லான ெம=ேகr ெசலP ஈR #9தtHS 115%-ஐ #ட Kைறவான அளPkK Kைறkகpப)R
ெகாQ=2pபாrகll ம_`m JFK -ஆl க)டணpப)=யEடpபRm ெவLேநாயாL ம2t1வமைன
ேசைவகakகாக APC அlல1 89cைசµைற க)டண அ)டவைணகைள அlல1 ெபா1வாக
க)டணpப)=யEடpபRm ெதாைககைள (lேழ வைரய`kகpப)Rllளவா`) ெகாQ=2pபாrகll.
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ெபா'வாக கCடணpபC1யGடpபam ெதாைககll
ஐஆr8 §501(r)(5)-kK இணkகமாக, JFK ெபா1வாக க)டணpப)=யEடpபRm ெதாைககைள
கணk9Rவத_காக H2mπp பாr µைறைய பயSபRt19ற1. ெபா1வாக க)டணpப)=யEடpபRm
ெதாைககll % ஆQRேதா`m கணk9டpபR9ற1 ம_`m இ1 ஒ2 12 மாதk காலkக)டtHl ெம=ேகr
ேசைவkகான க)டணm + அைனt1 தkயாr ம2t1வk காpgRகll ஆ9யவ_றாl அ>மHkகpப)Rllள
அைனt1 உnைமkேகாnkைககைளcm அtதைகய உnைமkேகாnkைககaடS ெதாடrrைடய ெமாtத
க )ட ண ŋக ளா l வ K k க p ப R m அ = p ப ை ட 5 ல ா ன 1 . ெ ப ா 2 n த k q = ய ெ பா 1 வ ா க
க)டணpப)=யEடpபRm ெதாைககll % ஆன1 ெபா1வாக க)டணpப)=யEடpபRm ெதாைககைள
^rமாkpபத_K ெமாtத க)டணŋகakK பயSபRtதpபR9ற1. JFK ெம=kகl ெசSடr ம_`m
ஜாQசS ம`வாdP U`வனm ஆ9யவ_`kகான ெபா1வாக க)டணpப)=யEடpபRm ெதாைககll
சத†தŋகll πSவ2மா` உllளன:
JFK ெம=kகl ெசSடr 25%
ஜாQசS ம`வாdP U`வனm 40%
இnத UHcத# ெகாllைக5S ld UHcத#ைய ெப`வத_K தKHcllளவராக இ2k9றாr என
^rமாkkகpபR9ற எnதெவா2 தkநப2kKm ஏதாவ1 அவசர 89cைசkகாக அlல1 இதர
ம 2 t1 வ b H யா க அ t H ய வ ா8 ய ம ான ம 2 t 1 வ 8 9 cைச ே ச ை வ க a k க ாக ெ பா1 வ ா க
க)டணpப)=யEடpபRm ெதாைககைள #ட அHகமாக க)டணm #Hkகpபட மா)டா1. இnத
UH cத # ெகாllைக5 S l d த K H c llள எ nதெவா2 த k ந ப 2 kKm எ pேபா1 m ெபா1 வாக
க)டணpப)=யEடpபRm ெதாைககைள #ட Kைறவாக அlல1 UHcத# ெகாllைக5S ld
9ைடk9Sற ஏதாவ1 தllaப= ெகாQட க)டணm #HkகpபRm.
VIII. பரவலாக Bளmபரpபatதl
UHcத# ெகாllைக, #Qணpபm ம_`m எLைமயாக rnn1kெகாllam ெமாs5l f2kகtெதாKpr
ஆ9ய அைனt1m πSவ2m இைணயதளtHl ஆSைலkl 9ைடk9Sறன: https://jfkmc.org/
patients-visitors/financial-resources
UHcத# ெகாllைக, #Qணpபm ம_`m எLைமயாக rnn1kெகாllam ெமாs5l f2kகtெதாKpr
ஆ9யவ_"S கா9தtதாll நகlகll ேவQRேகாLS ேபnl க)டணm எ1Pilலாமl அtசl |லm
9ைடk9Sறன ம_`m JFK -இS ம2t1வமைனகll எŋ9[m பlேவ` பரprகakKll 9ைடk9Sறன.
இ1 அவசர 89cைச அைறகll, ேநாயாL உllνைழn1 பHPெசycm பரprகll ம_`m வvக அ[வலகm
ஆ9யவ_ைற உllளடk9ய1, ஆனாl இைவ ம)Rேம வரmபாகா1.
உllெளRpr ெசயlµைற5S ஒ2 பKHயாக, JFK -இS அைனt1 ேநாயாLகakKm எLைமயாக
rnn1kெகாllam ெமாs5l f2kகtெதாKpπS நகl ஒS` வழŋகpபRm.
ஒ2 அவசரUைலk
கால Uகd#l, ேநாயாL ேதைவயான ம2t1வ 89cைசைய ெப_ற πறK, பHPெசyதl ெசயlµை
ற5S ேபா1 ேநாயாLkK எLைமயாக rnn1kெகாllam ெமாs5l f2kகtெதாKpr வழŋகpபRm.
அவசர 89cைச அைறகll, ேநாயாL உllνைழn1 பHPெசycm பரprகll, அ>மHயLkKm அ[வலக
m ம_`m வvக அ[வலகm உllL)ட ெபா1 இடŋகLl UHcத#5S 9ைடkKmHறS
ப_" ேநாயாLkK தகவl அLk9Sற 8Sனŋகll அlல1 கா)8pபலைககll கவனtைத ஈrkKm வை
க5l இRைக5டpபRm.
ஆQR µhவ1m நடtதpப R9Sற ச|க UகdPகLS (அதாவ1, fகாதாரநலS ெபா2)கா)8கll,
Hைர5டlகll, கl# அமrPகll µதEயன) ேபா1 JFK -இl UHcத#5S 9ைடkKmHறS ப_"
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ச|கtHS உ`pπனrகaடS ேபfவதS |லm UHcத#5S 9ைடkKmHறS ப_" ச|கtHS
உ`pπனrகakK தகவலLkக JFK Uயாயமான µய_8கைள எRk9ற1.
JFK -இS UHcத# ெகாllை க, #Qணpபm ம_`m எLைமயாக rnn1kெ காllam ெமாs5l
f2kகtெதாKpr ஆ9யைவ ஆŋ9ல ெமாs5[m 1,000 தkநபrகைள #ட Kைறவான மkகைள அlல1
JFK -இS µதlU ைல ேசைவp பரprkKll ேசைவயLkகpபRm ச|கtHS 5% -ஐ #ட Kைறவான
மkகைள உllளடk9ய ஆŋ9ல ெமாs5l வரmrkK உ)ப)ட தKHtHறS ெகாQRllள மkகll
ெதாைக5S (“LEP”) µதSைம ெமாs5[m 9ைடk9Sறன.
JFK ெம=kகl ெசSடr இலவச ேபcf ெமாsெபயrpr, எht1 ெமாsெபயrpr ம_`m ைசைக ெமாs
ேசைவகைள ஆŋ9ல ெமாs5l வரmrkK உ)ப)ட தKHtHறS ெகாQRllள தkநபrகakKm கா1
ேகளாத ேநாயாLகakKm வழŋK9ற1.
µk9யமான ம2t1வ கலnதாேலாசைன கakK 9ைடkகkq=ய ெபா2ll #ளkக ேசைவகைள
பயSபRt1மா` ேநாயாLகைள நாŋகll ஊkK#k9ேறாm.
ேநாயாL பராமnpr 89cைசயான1
எnதெவா2 ெமாs5[m 8kகலாக இ2kகkq=ய ம2t1வ கைலcெசா_கைள உllளடk9ய1.
ெப2mபாலான ெமாsகLl ெதாைலேப8 வs ேபcf ெமாsெபயrpr உllL)ட ெபா2ll #ளkக
ேசைவகll JFK ெம=kகl ெசSடr |லமாக 9ைடk9Sறன. ெபா1வான ேநாயாL Uைலைமகakகான
இS"யைமயாத ஆவணŋகam ேநாயாLkகான கl# ெபா2)கam 9ைடk9Sறன.
உŋகakK ஒ2 ேபcf ெமாsெபயrpபாளr, ைசைக ெமாsெபயrpபாளr அlல1 ஒ2 எht1
ெமாsெபயrpபாளr ேதைவpப)டாl, ேநாயாL5S πரHUH அ[வலகtைத (732) 321-7566 எSற
ெதாைலேப8 எQvl தயPெசy1 ெதாடrrkெகாllaŋக ll அlல1 உத#kகாக உŋகைள
அ>மHkKm எhtதr அlல1 ெச#Eயைர ேகaŋகll.
ஒ2 ெந 2 kக =U ைல 5 l , ஏ எ sஎl ப n n1 ைரpr ேசைவ ( 8 0 0 ) 2 7 5 - 7 5 5 1 ஒ 2 ைசைக
ெமாsெபயrpபாளைர ஒ2 நாLl 24 மvேநரŋகL[m, தலா ஒ2 வாரtHl ஏh நா)கL[m |S`
மvேநரŋகakKll வழŋKm. ஏஎsஎl |லமாக பயSபRtதpபRm ேசைவகll ேநாயாLkK க)டணm
எ1Pm #Hkகாமl வழŋகpபR9Sறன.
எk>m, xŋகll ேநாயாL5S ெபயைரcm ேபcf
ெமாsெபயrpபாளnS ெபயைரcm ேநாயாL5S πரHUH அ[வலகtH_K ெதn#kக ேவQRm என
உŋகைள நாŋகll ேக)Rkெ காll9ேறாm, அpேபா1தாS வழŋகpப)ட ேசைவகakK ேதைவயான
க)டணcெச[tத ஏ_பாRகைள JFK ெம=kகl ெசSடராl ெசyய µ=cm.
கCடணpபC1யGடl & வHl ெகாllைக
I.

ேநாkகm
அைனt1 க)டணpப)=யEடl, கடS ம_`m வOl வழkகŋகam அைனt1 மtHய ம_`m மாUல
ச)டŋகll, ஒhŋKµைறகll, வsகா)Rெந"கll ம_`m ெகாllைககll ஆ9யவ_`டS இணkகமாக
இ2pபைத உ`Hெசyதl.

II.

ெகாllைக
க)டணpப)=யEடl ம_`m வOl ெசயlபாRகll ஆ9யவ_`டS இணkகமாகPm 1lEயமாகPm
இ2kக ேவQRm எSப1 JFK -இS ெகாllைக ஆKm.
இnதk ெகாllைக5l உllள அைனt1
அளPேகாlகைளcm Uைறேவ_ற ேவQRm எS9ற K"kேகாைள இnத ஆவணtHl வKkகpப)Rllள
நைடµைறகைள πSப_`வதS |லm Uைறேவ_ற µ=cm. வvக அ[வலகm, UH, தகவl அைமprகll
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ம_`m வvகr ேமலாQைம ஆ9யவ_"S µhைமயான ஒt1ைழpr m அvpபvcm த#rkக
µ=யாததாKm.
III.

நைடµைறகll
ேநாயாL5S உnைமkேகாரl அவrகLS காpg)டாl ெசயlµைறpபRtதpப)ட1m, ேநாயாL5S
ெபா`pைப f)=kகா)R9Sற ஒ2 க)டணpப)=யைல ேநாயாLkK JFK அ>prm. ேமலHகமாக, ஒ2
ேநாயாLkK |Sறாm தரpr காpg)Rt தhPைக எ1Pilைல எkl, அவrகll தம1 ேநாயாL5S
ெபா`pைப f)=kகா)R 9 Sற ஒ 2 க )ட ண pப)=ய ைல ெப` வாrகll . இ 1 , ேநாயா L க ll
ம2t1வமைன5l இ2n1 89cைச µ=n1 அ>pபpப)ட πறகான µதலாவ1 க)டணpப)=யEடl
அ"kைகயாக இ2kKm. இnத அ"kைக5l உllள ேதH5l இ2n1 #Qணpபm ம_`m அ"#kைக
காலkக)டŋகll (ேமேல வைரய`kகpப)Rllளன) ெதாடŋKm.
ேநாயாL தம1 ம2t1வமைன5l இ2n1 89cைச µ=n1 அ>pபpப)ட πறகான µதலாவ1
க)டணpப)=யEடl அ"kைகைய ெப_ற πறK, JFK 3 ேமலHக அ"kைககைளcm (4 ெமாtத
க)டணpப)=யEடl அ"kைககll, 28 நாll இைடெவLகll) 2 க=தŋகைளcm அ>prm.
4 க)டணpப)=யEடl அ"kைககakK πறK க)டணcெச[tதm ெபறpபட#lை ல எkl, 30
நா)கakKll க)டணcெச[tதm ெபறpபட#lைல எkl கணkகான1 வOlகakK அ>pபpபRm
என ேநாயாLkK எht1p{rவமா க தகவl அLk9Sற ஒ2 க=தtைத JFK அ>prm. ேமலHகமாக,
க=தtHl ேநாயாL கணkகான1 வOlகLl ைவkகpப)ட πறK நைடெபறkq=ய அசாதாரணமான
வOl நடவ=kை ககll (ேமேல வைரய`kகpப)Rllளன) ப_"ய #வரµm இ2kKm. எht1p{rவமான
அ"#pபான1 எLைமயாக rnn1kெகாllam ெமாs5l f2kகtெதாKpைபcm உllளடk9யதாKm.
ேநாயாL இற n1# )டாr அ lல 1 வ ழ ŋக இ ய லாத 1 என q " க )டண pப)=ய E ட pப R m
ெபா2)ப )= ய lக ll H 2 pπ அ > pப pபR 9 Sற ேபா1 ம _` m ேவ` எ nதெவா2 µ க வ n c m
காணpபட#lைல எS>m ேபா1, πS-ெதாடrP நடவ=kைகkகாகPm ெசl[ப=யாkகtH_காகPm
கணkKகll ஒ2 µS வOl தKHUைலkK ெசl[m.
வOlகll
க)டணpப)=யEடpபRm fழ_8k காலக)டtH_Kll µS வOEpபத_K கணkKகைள JFK அ>prm.
இnத காலkக)டtHS ேபா1, JFK -இS சாrபாக ெசயlபR9Sற |Sறாm தரprகll ேநாயாLகLடm
பணm ெச[tத ைல வOEpபத_K ெதாைலேப8 |லமாக அைழt1 ெதாடrr ெகாllam. கணkகான1
µS வOl fழ_85l இ2kKmேபா1 ேநாயாLkK எHராக அசாதாரணமான வOl நடவ=kைககll
எ1Pm எRkகpபட மா)டா1.
அ"#kைக காலkக)டm காலாவHயான πறK, வOlகakK ேநாயாL கணkைக JFK அ>prm. பணm
ெச[tதைல வOEpபத_க ான வOl µகைம ν)பŋகll எSபன ெதாைலேப8 அைழprகll, க=தŋகll
ம_`m 8ல K"pπ)ட அசாதாரணமான வOl நடவ=kைக ஆ9யவ_ைற உllளடk9ய1. அவrகLS
ெசயlபாRகll அைனt1m க)டணpப)=யEடpபRm அைமprkKll µhைமயாக ஆவணpபRtதpபRm
ம_`m அ ைவ வ O l µ க ைம க ைள ஆ ll9Sற மா U ல அ ர f ஒ h ŋKµ ைற க L S அ ைனt1
வsகா)Rெந"கைளcm πSப_`m.
வOl µகைமகll அதSπS ெவ_"யைடய#lைல எkl (180 நா)கll iகாத ஒ2 காலtH_K)
ேநாயாL கணkK JFK -kK H2pπ அ>pபpபRm. கணkK H2pπ அ>pபpபRm ேநரtHl, வOl
µகைமயான1 ேநாயாLcடS தகவl ெதாடrபாடpப)ட ேபா1 தம1 ெசயlபாRகll ம_`m
கQட"தlகll ப_"ய µhைமயான ஆவணpபRtதைலcm JFK -kK கணkK H2pπ அ>pபpப)ட
ேதHையcm உllளடkKm.

!
IV.

ஐஆrU §501(r)(6)-kK இணkகமாக நடtதl
ஐஆr8 §501(r)(6)-kK இணkகமாக, அ"#kைக காலkக)ட m காலாவHயாவத_K µSனதாக JFK
எnதெவா2 அசாதாரணமான வOl நடவ=kைககL[m ஈRபRவHlைல.
அ"#kைக காலkக)டtைத ெதாடrn1, JFK அlல1 அதS சாrபாக ெசயlபR9Sற ஏதாவ1 |Sறாm
தரprகll, ஒ2 UHcத# ெகாllைகkகான தKHcைடைம ^rமானm ெசyயpபட#lைல எkl அlல1
UHcத#ைய ெப`வத_K ஒ2 தkநபr தKHய_றவr எkl, ஒ2 ெச[tதpபடாத இ2prkகாக ஒ2
ேநாயாLkK எHராக πSவ2m அசாதாரணமான வOl நடவ=kைககைள ெதாடŋKm.
•
•
•
•
•
•

தkநபைர ப_"ய பாதகமான தகவlகைள νகrேவாr கடS rகாr அLkKm µகைமகLடm
அlல1 கடS பvயகŋகLடm rகாr அLtதl;
ஒ2 தkநபnS ெசாt1 ~1 ஒ2 ~ll உnைமைய ைவtதl;
ஒ2 தkநபnS Uல/க)டட ெசாt1 ~1 µSµ=tதl;
ஒ2 தkநபnS வŋ9k கணkைக அlல1 இதர ஆllசாr ெசாtை த ஜpH ெசyதl அlல1
ப"µதl ெசyதl;
ஒ2 தkநப2kK எHராக ஒ2 உnைம5யl நடவ=kைகைய ெதாடŋKதl; ம_`m
ஒ2 தkநபnS qEகைள ப_`ைகp π=tதm ெசyதl.

JFK அ"#kைக காலkக)டtH_K πறK கடைம தவ"ய ேநாயாL5S கணkKகll ~1 அசாதாரணமான
வOl நடவ=kை ககைள ெதாடŋKவத_K |Sறாm தரprகakK அHகாரm அLkKm. அவrகll இnத
UHcத# ெகாllைக5S ld UHcத#ைய ெப`வத_K ஒ2 தkநபr தKHcllளவரா அlல1
தKHய_றவரா என ^rமாkpபத_K Uயாயமான µய_8கll எRkகpப)Rllளைத உ`Hெசyவாrகll
ம_`m ஏதாவ1 அசாதாரணமா ன வOl ெசயைல ெதாடŋKவத_K Kைறnதப)சm 30 நா)கakK
µSனதாக πSவ2m நடவ=kைககைள எRpபாrகll:
1. ேநாயாLkK வழŋகpபRm எht1p{rவமான அ"#pபான1:
(a) தKHcllள ேநாயாLகakK UHcத# 9ைடk9ற1 என f)=kகா)R9ற1;
(b) JFK 89cைசkகான பணm ெச[tதைல ெபற ெதாடŋKவத_K ேநாkக மாகk
ெகாQRllள அசாதாரணமான வOl நடவ=kைகைய(நடவ=kைககைள ) அைடயாளm
கா)R9ற1; ம_`m
(c) இtதைகய அசாதாரணமா ன வOl நடவ=kைககll ெதாடŋகpப)ட πறK ஒ2
காலkெகRைவ q`9ற1.
2. இnத எh t1p{rவமான அ " # kைகc ட S எ L ைமயாக r n n1 kெகாllam ெமாs 5 l
f2kகtெதாKpπS நகl ஒSைற ேநாயாL ெப_`llளாr; ம_`m
3. UHcத# ெகாllைக ப_"cm UHcத# #Qணpபc ெசயlµைறcடனான உத#ைய தkநபr எpப=
ெபற µ=cm எSப1 ப_"cm தkநப2kK வாyெமாsயாக ெதn#pபத_K Uயாயமான µய_8 கll
எRkகpப)Rllளன.
இnதk ெகாllைக5S ld 9ைடk9Sற UHcத#ைய ெப`வத_K #Qணpப காலkக)டtHS ேபா1
சமrpπkகpப)ட அைனt1 #Qணpபŋகைளcm JFK ம_`m அவrகLS சாrπl ெசயlபR9Sற
|Sறாm தரpr வvகrகll ஏ_`kெகாQR ெசயlµைறpபRt1வாrகll.

!

π4 இைணp? A:
JFK ெம1kகl ெச4டr & ஜா7ச4 ம8வா9: ;8வனm வழŋKநr பC1யGடl.
JFK UHcத# ெகாllை கயான1 JFK ெம=kகl ெசSடr ம_`m ஜாQசS ம`வாdP U`வனm
ஆ9யவ_`kK ெபா2n1m. ஒ2 JFK ெம=kகl ெசSடr அlல1 ஜாQசS ம`வாdP U`வனtHS
ம2t1வமைனkKll ேசைவகைள வழŋK9Sற 8ல K"pπ)ட ம2t1வrகll ம_`m இதர ம2t1வ
89cைச வழŋKநrகll இnத UHcத# ெகாllைகைய ேவ`வைக5l πSப_ற ேவQ=யHlைல.
ம2t1வமைனகakKll அவசர 89cைச அlல1 இதர ம2t1வbHயாக அtHயவா8யமான ம2t1வ
89cைச ேசைவகைள வழŋK9Sற வழŋKநrகLS ஒ2 ப)=யலான1 ேசைவp πnPகll வாnயாக lேழ
ெகாRkகpப)Rllள1.

இnத ;@AதB ெகாllைகn4 t9 உllளடkகpபCallள வழŋKநrகc4 பC1யl:
•

வழŋகpபட ேவQRm.

இnத ;@AதB ெகாllைகn4 t9 உllளடkகpபடாத வழŋKநrகc4 பC1யl:
•

வழŋகpபட ேவQRm.

