Shore Rehabilitation Institute
ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਵਿਸੀ – ਸਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵ ਚ ਸੰ ਖੇਪ

ਸ਼ੋਰ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸਨ ਇੰ ਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਚ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਚਲਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰ ਚ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਚਿਨਹਾਂ ਨੰ ਚਸਹਤ
ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਿ਼ੋ ਬੀਮੇ-ਰਚਹਤ, ਅਧਰੇ, ਅਯ਼ੋਗ, ਿਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਿ਼ੋ ਆਪਣੀ ਚ ਅਕਤੀਗਤ ਚ ਿੱ ਤੀ ਸਚਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲ਼ੋ ੜੀਂਦੀਆਂ
ਚਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਚ ਿੱ ਿ ਅਸਮਰਿੱ ਿ ਹਨ। ਚ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਣਾ ਿਾਹੁੰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰ ਪਰ਼ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ,
ਚਿਸਦਾ ਸਾਰ ਇਿੱ ਿੇ ਚਦਿੱ ਤਾ ਚਗਆ ਹੈ।
ਯ਼ੋਗ ਸੇ ਾ ਾਂ: ਚ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਚਸਰਫ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰਰੀ ਚਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇ ਾ ਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸ਼ੋਰ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸਨ ਇੰ ਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀਆਂ
ਸਹਲਤਾਂ ਚ ਿ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ FAP ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਸੇ ਾ ਾਂ ਿ਼ੋ ਚਕ ਹ਼ੋਰ ਪਰਦਾਤਾ ਾਂ
ਦੁਆਰਾ

ਿੱ ਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਬਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਸਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਏਗਾ। ਚਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਦਾਤਾ ਾਂ ਦੀ

ਸਿੀ ਨੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਿ਼ੋ ਚਕ ਹੈਲਿਕੇਅਰ ਸੇ ਾ ਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ FAP ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, SRI ਦੇ FAP ਦੇ ਅਨੁਬੰਧ A
ਨੰ

ੇਖ਼ੋ।

ਕੰ ਪੈਸ਼ੇਂਟ ਕੇਅਰ ਪਰੋਗਰਾਮ
ਕੰ ਪੈਸ਼ੇਂਟ ਕੇਅਰ ਪਰ਼ੋਗਰਾਮ ਉਨਹਾਂ ਚ ਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਚਿਨਹਾਂ ਨੰ ਚਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲ਼ੋ ੜ ਹੈ ਅਤੇ ਿ਼ੋ ਬੀਮੇ-ਰਚਹਤ ਹਨ ਿਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰਰੀ ਚਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਿੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਕ਼ੋਈ ਬੀਮਾ ਕ ਰੇਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੰ "ਕ਼ੋਈ ਬੀਮਾ ਨਾ ਹ਼ੋਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ" 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਕਹਾ ਿਾ ੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ
ਇਲਾ ਾ, ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਿਾ ੇਗਾ ਚਕ ਿੇ ਬਾਅਦ ਚ ਿ ਉਹ ਬੀਮਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਾਲੇ ਚਬਲ ਚ ਿ
ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਿਾ ੇਗਾ ਿ਼ੋ ਹ ਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰ ਪੈਸ਼ੇਂਟ ਕੇਅਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਚਹਲਾਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਚਿਨਾਂ ਦੀ ਪਰਪਿੱਕਤਾ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹ਼ੋ ਸਕੀ
ਹੈ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਚਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਚਸਰ ਿਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲੰਘ ਿੁਿੱ ਕੀ ਹੈ। ਇਲਾਿ ਿਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਚਹਲਾਂ ਸੇ ਾ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ
ਹ ਾਚਲਆਂ ਦੀ ਲ਼ੋ ੜ ਹ਼ੋ ੇਗੀ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਪਰਪਿੱਕਤਾ ਪਰਾਪਤ ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ ਲ਼ੋ ੜਾਂ ਪਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਣੀਆਂ ਿਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਿਦੋਂ ਇਿੱ ਕ ਮਰੀਜ਼ ਬੀਮਾ ਕ ਰੇਿ ਚਦੰ ਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਚਕ ਤਸਦੀਕ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਚਕ ਲਾਭ ਖਤਮ ਹ਼ੋ ਗਏ ਹਨ ਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਸੇ ਾ
(ਸੇ ਾ ਾਂ) ਦਾ ਕ਼ੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰ , ਗੈਰ-ਕ ਰੇਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਚਨਿੱਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਜ਼ੰ ਮੇ ਾਰ ਹ਼ੋਣ ਦੀ ਪਰ ਾਨਗੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ "ਗੈਰਕ ਰੇਿ ਦੇ ਨੋਚਟਸ" ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਕਹਾ ਿਾ ੇਗਾ। ਚਿਰ ਗੈਰ-ਕ ਰ

ਾਲੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰ ਕੰ ਪੈਸ਼ੇਂਟ ਕੇਅਰ ਪਰ਼ੋਗਰਾਮ ਦੀ

ਪੇਸਕਸ ਕੀਤੀ ਿਾ ੇਗੀ।
ਿੇ ਮਰੀਜ਼ ਬੀਮੇ ਨੰ ਚਬਿੱ ਲ ਚ ਿ ਸ਼ਾਚਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਿਾਣਦੇ ਹ਼ੋਏ ਚਕ ਸੇ ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਤਮਾਨ ਲਾਭ ਪੈਕੇਿ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੰ ਸਮਝਾਇਆ ਿਾ ੇਗਾ ਚਕ ਭਾ ੇਂ ਲਾਭ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਸਪਸਟੀਕਰਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਚਕ ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ੁੰ ਮੇ ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ
ਗੈਰ-ਕ ਰੇਿ ਦੀ ਪਰ ਸਿਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚਨਿੱਿੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿਜ਼ੁੰ ਮੇ ਾਰ ਹ਼ੋਣਗੇ।

FAP, ਕੰ ਪੈਸ਼ੇਂਟ ਕੇਅਰ ਪਰ਼ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ PLS ਸਾਰੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਹੇਠ ਚਦਿੱ ਤੀ ੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:
https://www.meridianhealth.com/location/shore-rehabilitation-institute/index.aspx

ਚ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯ਼ੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਇਿੱ ਕ ਚ ਅਕਤੀ ਨੰ ਇਿੱ ਕ ਅਨੁਕਲ ਚਨਰਧਾਰਨ ਦੀ ਚਲਖਤ ਚ ਿੱ ਿ ਸਚਿਤ ਕੀਤਾ ਿਾ ੇਗਾ। IRC §501(r)
ਅਨੁਸਾਰ, SRI:

ਕ਼ੋਈ

ੀ ਚ ਅਕਤੀ ਿ਼ੋ ਇਸ FAP ਦੇ ਅਧੀਨ ਚ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯ਼ੋਗ ਪਾਇਆ ਚਗਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਚਕਸੇ

ੀ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲ਼ੋ ੜੀਂਦੀਆਂ ਚਸਹਤ

ਦੇਖਭਾਲ ਸੇ ਾ ਾਂ ਲਈ ਚਬਿੱ ਲ ਚ ਿ ਪਾਈ ਿਾਣ ਾਲੀ ਰਕਮ (“AGB”) ਤੋਂ ਚਿਆਦਾ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਸਲੀ ਿਾ ੇਗੀ। FAP ਦੇ ਯ਼ੋਗ ਚ ਅਕਤੀ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ
AGB ਿਾਂ ਇਸ ਪਾਚਲਸੀ ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਚਕਸੇ ੀ ਛ਼ੋਟ ਨਾਲੋਂ ਘਿੱ ਟ ਰਕਮ ਸਲੀ ਿਾ ੇਗੀ।
ਅਨੁ ਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ: FAP, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ PLS ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਿ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਿੱ ਿ ਸੀਚਮਤ ਮੁਹਾਰਤ (“LEP”) ਾਲੇ
ਲ਼ੋ ਕਾਂ ਦੀ ਮੁਿੱ ਢਲੀ ਭਾਸਾ ਚ ਿੱ ਿ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਿ਼ੋ ਚਕ SRI ਦੇ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸੇ ਾ ਖੇਤਰ ਅੰ ਦਰ 1,000 ਚ ਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਘਿੱ ਟ ਚਗਣਤੀ ਚ ਿ ਹਨ ਿਾਂ
ਸੇ ਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਭਾਈਿਾਰੇ ਦੇ 5% ਹਨ।

ਮਦਦ, ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਂ ਸ ਾਲਾਂ ਲਈ ਚਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਚਦਿੱ ਤੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ਼ੋ :

ਿਾਂ ਕਿੀਵਨਕਿ ਡਾਟਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇਿੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ਼ੋ 732-321-7000 - Ext. 66521, ਿਾਂ Ext. 62434, ਿਾਂ Ext. 66280
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