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I.

ਉਦੇਸ਼:
ੋਰ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇ ਨ ਇੰਸਟੀਿਚਊਟ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ

ਚਤਮ ਗੁਣਵਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇਵਾਵ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ

ਵਚਨਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ$ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ$ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ(( ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ
ਰੋਗੀ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
II.

ਪਾਿਲਸੀ:
ਇਹ ਿਵਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਿਲਸੀ (“FAP”) SRI ਲਈ ਿਵਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਪਾਿਲਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪਥਾਵ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪੇ( ਕਰੇਗੀ। ਇਸ
FAP ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, SRI ਉਹਨ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਿਵਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬਧ ਹੈ ਿਜਨ$ ਨੂੰ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਬੀਮੇ-ਰਿਹਤ, ਅਧੂਰੇ, ਅਯੋਗ, ਜ ਿਫਰ ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਵਤੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲੋ ੜ9ਦੀਆਂ
ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਵਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ।
SRI ਿਵਤਕਰੇ ਤ; ਿਬਨ$ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ$ ਉਹਨ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਾਤ ਦੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਿਵਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਸਰਫ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋ ੜ9ਦੀਆਂ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਤ; ਇਲਾਵਾ, SRI ਸੇਵਾਵ
ਿਵਚ ਮੁਹਈਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵ SRI ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਦਾਨ ਨਹ9 ਕੀਤੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ
FAP ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਆਉਣ। ਉਹਨ ਪਦਾਨਕਰਤਾਵ , ਜੋ ਿਕ SRI ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋ ੜ9ਦੀਆਂ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ
ਸੇਵਾਵ ਪਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਨੁਬੰਧ A ਵੇਖੋ। ਇਹ ਅਨੁਬੰਧ ਉਹਨ ਿਵ(ੇ(ਤਾਵ ਨੂੰ ਸਪ(ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਜੋ ਇਸ FAP ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹ9 ਆ=ਦੀਆਂ। ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਿਤਮਾਹੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋ ੜ ਪਵੇ ਤ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ
ਜਾਣਗੇ।

III.

ਪਿਰਭਾ ਾਵ*:
ਇਸ FAP ਦੇ ਉਦੇ( ਲਈ, ਹੇਠ ਿਦਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਸ ਪਕਾਰ ਪਿਰਭਾਿ(ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ:
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ਿਬਲ ਿਵਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਰਕਮ (“AGB”): ਇੰ ਟਰਨਲ ਰੈਵੇਿਨਊ ਕੋਡ ਸੈਕ(ਨ 501 (r)(5) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ
'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ, FAP-ਯੋਗ ਮਰੀਜ਼ ਤ; ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ; ਿਜਆਦਾ ਰਕਮ ਨਹ9 ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਿਜਸਦੇ
ਕੋਲ ਅਿਜਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੈ।

AGB ਪਤੀ(ਤ: ਕੁਲ ਵਸੂਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪਤੀ(ਤ ਜੋ ਇਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾ=ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ FAP ਦੇ ਅਧੀਨ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ AGP ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।

ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰ ਡ: ਇਸ FAP ਿਵਚ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤੇ ਮਾਪਦੰ ਡ(ਅਤੇ ਪਿਕਿਰਆ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ) ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਵਰਤੇ ਜ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮਰੀਜ਼ ਿਵਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜ ਨਹ9।
ਅਸਧਾਰਨ ਸੰ ਗਿਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (“ECAs”): ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ ਅਦਾਲਤੀ ਪਿਕਿਰਆਵ , ਿਜਨ ਿਵਚ ਵੇਤਨ ਗਿਹਣ, ਸੰ ਪਤੀ 'ਤੇ
ਗਿਹਣ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਰੈਿਡਟ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਨੂੰ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ (ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਹਨ ਤਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹ9 ਹਨ। ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਿਧਰ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਿਵਕਰੀ, ਮੁਕਦਮੇ, ਿਨਵਾਸ ਤੇ ਗਿਹਣ ਅਿਧਕਾਰ, ਿਗਰਫਤਾਰੀਆਂ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਬੁਲਾਉਣਾ,
ਜ ਅਿਜਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰ ਗਿਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ECAs ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ।
ਿਵਤੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜ ਸੰ ਸਥਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਦਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਲੋ ਨ, ਟੈਕਸ ਿਵਚ ਛੋਟ ਆਿਦ।
ਇਸ FAP ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਿਵਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਲਈ ਛੋਟ ਪਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇ
ਉਹ ਸਥਾਿਪਤ ਮਾਪਦੰ ਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਕੁਲ ਖਰਚੇ: (ੋਰ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇ(ਨ ਇੰ ਸਟੀਿਚਊਟ ਨK ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਇਕਰਾਰ
ਕੀਤੇ ਭਤੇ, ਛੋਟ ਜ ਕਟੌਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤ; ਪਿਹਲ , ਮਰੀਜ਼ ਤ; ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਜ ਦੀ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋ ੜ9ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ : ਇਹ ਉਹ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵ ਹਨ, ਿਜੰ ਨ ਨੂੰ, ਿਵਹਾਰਕ ਕਲੀਿਨਕਲ ਿਨਰਣੇ ਦਾ ਅਿਭਆਸ
ਕਰਦਾ ਇਕ ਡਾਕਟਰ, ਿਕਸੇ ਬੀਮਾਰੀ, ਸਟ, ਰੋਗ ਜ ਇਸਦੇ ਲਛਣ, ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ, ਿਨਦਾਨ ਜ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇ( ਲਈ, ਰੋਗੀ ਨੂੰ
ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ :(a)ਡਾਕਟਰੀ ਅਿਭਆਸ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਿਮਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ; (b)ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ
ਤੇ ਉਿਚਤ ਹਨ; ਅਤੇ (c) ਮੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨਹ9 ਹਨ।
ਨLਟੀਿਫਕੇ(ਨ ਿਮਆਦ: 120 ਿਦਨ ਦੀ ਿਮਆਦ, ਜੋ ਿਕ ਪਿਹਲੀ ਪੋਸਟ-ਿਡਸਚਾਰਜ ਿਬਿਲੰਗ ਸਟੇਟਮNਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤ; (ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ,
ਿਜਸ ਿਵਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਿਵਰੁਧ ਿਕਸੇ ਵੀ ECA ਦੀ (ੁਰੂਆਤ ਨਹ9 ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸਧਾਰਨ ਭਾ(ਾ ਿਵਚ ਸੰ ਖੇਪ ("PLS"): ਇਕ ਿਲਖਤੀ ਿਬਆਨ ਿਜਸ ਿਵਚ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ SRI ਇਸ
FAP ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਵਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇ(ਕ( ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਸਪ(ਟ, ਸੰ ਖੇਪ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਿਵਚ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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ਬੀਮੇ-ਰਿਹਤ: ਆਪਣੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਿਕਸੇ ਪਧਰ ਦਾ ਬੀਮਾ
ਜ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹ9 ਹੈ।
IV.

ਿਵਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰ ਡ:
ਬੀਮੇ-ਰਿਹਤ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ SRI ਇਕ ਿਵਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੋਗਰਾਮ ਪੇ( ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੇਠ ਿਦਤਾ ਿਵਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਪੋਗਰਾਮ, ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋ ੜ9ਦੀਆਂ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵ ਲਈ ਉਹਨ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਪਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਪਦੰ ਡ
ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਕੰ ਪੈਸ਼ਨ,ਟ ਕੇਅਰ ਪ#ੋਗਰਾਮ

ਕੰ ਪੈਸ਼ਨKਟ ਕੇਅਰ ਪੋਗਰਾਮ ਉਨ$ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਿਜਨ$ ਨੂੰ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਬੀਮੇ-ਰਿਹਤ ਹਨ ਜ
ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ9 ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੰ ਪੈਸ਼ਨKਟ ਕੇਅਰ ਪੋਗਰਾਮ।

V.

ਿਵਧੀਆਂ

ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਸ ਨੂੰ "ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ" 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ
ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤ; ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਜੇ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਉਹ ਬੀਮਾ ਪਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵ ਦੀਆਂ
ਉਹਨ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਾਲੇ ਿਬਲ ਿਵਚ ਨਹ9 ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰ ਪੈਸ਼ਨKਟ ਕੇਅਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਿਹਲ ਹੀ ਆਈਆਂ ਹਨ
ਅਤੇ/ਜ ਿਜਨ ਦੀ ਪਪਕਤਾ ਪਾਪਤ ਨਹ9 ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ/ਜ ਿਜਨ ਦੀ ਸਮS ਿਸਰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲੰਘ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ
ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤ; ਪਿਹਲ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਤਾਰੀਖ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ/ਜ ਪਪਕਤਾ ਪਾਪਤ ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ
ਲੋ ੜ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦ; ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਹਾਲ ਿਕ ਤਸਦੀਕ ਇਹ ਦਰਸਾ=ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਲਾਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਰਹੀ ਸੇਵਾ (ਸੇਵਾਵ ) ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹ9 ਹੈ, ਤ ਉਹਨ ਨੂੰ, ਗੈਰ-ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪਵਾਨਗੀ
ਦਰਸਾ=ਦੇ "ਗੈਰ-ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਨLਿਟਸ" ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਫਰ ਗੈਰ-ਕਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ
ਕੰ ਪੈਸ਼ਨKਟ ਕੇਅਰ ਪੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪੇ(ਕ( ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਬੀਮੇ ਨੂੰ ਿਬਲ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਸੇਵਾ ਉਹਨ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਲਾਭ ਪੈਕੇਜ ਦੇ
ਅਧੀਨ ਨਹ9 ਹੈ, ਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਭਾਵS ਲਾਭ ਤ; ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਸਪ(ਟੀਕਰਨ ਦਰਸਾ=ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰ
ਨਹ9 ਹੈ, ਪਰ ਗੈਰ-ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਿਵਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਅਨੁਕੂਲ ਿਨਰਧਾਰਨ ਦੀ ਿਲਖਤ ਿਵਚ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। IRC
§501(r) ਅਨੁਸਾਰ, SRI:
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•

ਇਕ ਿਬਆਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾ=ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਸਦਾ ਹੈ FAP- ਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਿਕੰ ਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਕਮ
ਿਕਵS ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਤ AGP ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਵS ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ;

•

ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵਾਧੂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰੇਗਾ; ਅਤੇ

•

ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਿਵਰੁਧ ਪਿਹਲ ਲਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ECA ਨੂੰ ਵਾਿਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਾਜਬ

.

ਉਪਲਬਧ ਉਪਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ SRI ਦੀ ਤਰਫ; ਕੰ ਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਿਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

VI.

ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਾਰ

ੋਰ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇ ਨ ਇੰਸਟੀਿਚਊਟ – ਕੰ ਪੈਸ਼ਨ,ਟ ਕੇਅਰ ਪ#ੋਗਰਾਮ

ਸ਼ੋਰ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਿਚਊਟ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਕੰ ਪੈਸ਼ਨKਟ ਕੇਅਰ ਪੋਗਰਾਮ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਉਨ$ ਦਾ ਸਵੈ-ਭੁਗਤਾਨ, ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਦਰ
ਦੇ 115% ਤਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਿਕ ਦਾਖਲ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ CMG 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਸੇਵਾਵ ਲਈ SRI ਜ
AGB(ਹੇਠ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਅਨੁਸਾਰ) ਦੁਆਰਾ ਿਬਲ ਕੀਤੇ APC ਜ ਤਿਹ ਥੈਰੇਪੀ ਫ਼ੀਸ ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹੈ।
AGB
IRC §501 (r) (5) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ SRI AGB ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਕ-ਬੈਕ ਿਵਧੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। AGB
% ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਫੀਸ-ਲਈ-ਸੇਵਾ + ਸਾਰੇ ਿਨੱਜੀ ਿਸਹਤ ਬੀਿਮਆਂ ਦੁਆਰਾ 12ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਿਮਆਦ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਿਵਆਂ, ਉਹਨ ਦਾਅਿਵਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਲ ਖਰਿਚਆਂ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਪਤਾ
ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਲਾਗੂ AGB% AGB ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਲ ਖਰਿਚਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। (ੋਰ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇ(ਨ ਇੰ ਸਟੀਿਚਊਟ
ਲਈ AGB ਪਤੀ(ਤ ਹੇਠ ਿਦਤਾ ਿਗਆ ਹੈ:

(ੋਰ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇ(ਨ ਇੰ ਸਟੀਿਚਊਟ: 69%
ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਇਸ FAP ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਵਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਉਸ ਤ; ਿਕਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ
ਲੋ ੜ9ਦੀਆਂ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵ ਲਈ AGB ਤ; ਿਜਆਦਾ ਰਕਮ ਨਹ9 ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। FAP ਦੇ ਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀ ਤ; ਹਮੇਸ਼ਾ AGB
ਜ ਇਸ ਪਾਿਲਸੀ ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਿਕਸੇ ਵੀ ਛੋਟ ਨਾਲ; ਘਟ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।

V.

ਿਵਆਪਕ ਪ#ਚਾਰ
FAP, ਕੰ ਪੈਸ਼ਨKਟ ਕੇਅਰ ਪੋਗਰਾਮ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ PLS ਸਾਰੇ ਆਨ-ਲਾਇਨ ਹੇਠ ਿਦਤੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:
https://www.meridianhealth.com/location/shore-rehabilitation-institute/index.aspx
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FAP ਦੀਆਂ ਪੇਪਰ ਕਾਪੀਆਂ, ਕੰ ਪੈਸ਼ਨKਟ ਕੇਅਰ ਪੋਗਰਾਮ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ PLS, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮੇਲ ਰਾਹ9 ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ
ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ SRI ਸੁਿਵਧਾਵ ਿਵਚ ਵਖ ਵਖ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ ਰਿਜਸਟਰੇ(ਨ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ
ਿਬਜਨਸ ਦਫਤਰ ਇਸ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਇਹਨ ਤਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹ9 ਹੈ।
ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਦੇ ਿਹਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ SRI ਦੇ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ PLS ਦੀ ਕਾਪੀ ਿਦਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਿਵਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰ ਦੇ ਸੰ ਕੇਤ ਜ ਿਡਸਪਲੇ ਅ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਪ(ਟ ਰੂਪ ਿਵਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
SRI ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਯੋਿਜਤ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ (ਿਜਵS ਿਸਹਤ ਮੇਲੇ, ਸਕੀਿਨੰਗ, ਿਸਿਖਆ ਸੈ(ਨ, ਆਿਦ) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਵਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮNਬਰ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮNਬਰ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਚਤ ਯਤਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ।
SRI ਦੇ FAP, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ PLS ਅੰ ਗੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਸੀਿਮਤ ਮੁਹਾਰਤ(“LEP”) ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਦੀ
ਮੁਢਲੀ ਭਾ(ਾ ਿਵਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜੋ ਿਕ SRI ਦੇ ਪਾਇਮਰੀ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਅੰ ਦਰ 1,000 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਘਟ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਹਨ ਜ
ਸੇਵਾ ਅਧੀਨ ਆ=ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 5% ਹਨ ।
LEP ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਹਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ, SRI ਮੁਫ਼ਤ ਿਵਆਿਖਆ, ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰ ਕੇਤ ਭਾ(ਾ ਸੇਵਾਵ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾ=ਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੇਵਾਵ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵਚ 7 ਿਦਨ ਅਤੇ ਿਦਨ ਿਵਚ 24 ਘੰ ਟੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸ9 ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਿਹਮ ਡਾਕਟਰੀ ਬਿਹਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਿਵਆਿਖਆ ਸੇਵਾਵ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਤ(ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹ । ਮਰੀਜ਼ ਦੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਇਲਾਜ ਿਵਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ (ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਭਾ(ਾ ਿਵਚ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। (ੋਰ
ਰੀਹੈਬਲੀਟੇ(ਨ ਇੰ ਸਟੀਿਚਊਟ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਿਵਆਿਖਆ ਸੇਵਾਵ ਿਵਚ ਿਜਆਦਾਤਰ ਭਾ(ਾਵ ਿਵਚ ਫੋਨ ਿਵਆਿਖਆ (ਾਿਮਲ ਹੈ।
ਸੰ ਗੀਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਸਮਗਰੀ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਭਾ(ੀਏ, ਸੰ ਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਵਾਦਕ ਜ ਇਕ ਅਨੁਵਾਦਕ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ SRI ਟੀਮ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮNਬਰ ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਿਬਿਲੰਗ ਅਤੇ ਸੰ ਗ#ਿਹ ਪਾਿਲਸੀ
I.

ਉਦੇ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਸਾਰੀ ਿਬਿਲੰਗ, ਕੈਿਡਟ ਅਤੇ ਸੰ ਗਿਹ ਅਿਭਆਸ ਸਾਰੇ ਸੰ ਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ , ਿਨਯਮ ਦੇ ਿਨਰਦੇ(
ਅਤੇ ਪਾਿਲਸੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।

I.

ਪਾਿਲਸੀ
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ਿਬਿਲੰਗ ਅਤੇ ਸੰ ਗਿਹ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਣਾ SRI ਦੀ ਪਾਿਲਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਿਲਸੀ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰ ਡ
ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵਚ ਦਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਿਕਿਰਆਵ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਬਜਨਸ
ਦਫ਼ਤਰ, ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ, ਸੂਚਨਾ ਪਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵਕਰੇਤਾ ਪਬੰ ਧਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਹਯੋਗ ਅਤੇ ਟੀਮ ਵਰਕ, ਸਾਡੇ ਟੀਚੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
III.

ਿਵਧੀਆਂ
ਇਕ ਵਾਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਉਹਨ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰ ਸਾਿਧਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ, SRI ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸੰ ਕੇਤ
ਕਰਦਾ ਿਬਲ ਭੇਜੇਗਾ। ਇਸ ਤ; ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਵਰੇਜ ਨਹ9 ਹੈ ਤ ਉਹਨ ਨੂੰ ਇਕ ਿਬਲ ਪਾਪਤ
ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਹਨ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸੰ ਕੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਿਡਸਚਾਰਜ ਤ; ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਪਿਹਲੀ ਿਬਲ ਸਟੇਟਮNਟ
ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਟੇਟਮNਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਐਪਲੀਕੇ(ਨ ਅਤੇ ਨLਟੀਿਫਕੇ(ਨ ਿਮਆਦ(ਉਪਰ ਿਦਤੇ) ਨੂੰ (ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਿਡਸਚਾਰਜ ਤ; ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਪਿਹਲੀ ਿਬਲ ਸਟੇਟਮNਟ ਿਮਲਣ ਤ; ਬਾਅਦ, SRI 3 ਹੋਰ ਸਟੇਟਮNਟ (28 ਿਦਨ ਦੇ
ਅੰ ਤਰਾਲ ਿਵਚ, 4 ਕੁਲ ਿਬਿਲੰਗ ਸਟੇਟਮNਟ ) ਅਤੇ 2 ਿਚਠੀਆਂ ਭੇਜੇਗਾ।

ਜੇਕਰ 4 ਿਬਿਲੰਗ ਸਟੇਟਮNਟ ਿਮਲਣ ਤ; ਬਾਅਦ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ9 ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ, ਤ SRI ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵਚ
ਇਕ ਿਚਠੀ ਭੇਜੇਗਾ ਿਕ ਜੇਕਰ 30 ਿਦਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਭਗਤਾਨ ਨਹ9 ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਖਾਤਾ ਸੰ ਗਿਹ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ
ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤ; ਇਲਾਵਾ, ਿਚਠੀ ਿਵਚ ECAs ( ਪਰ ਿਦਤੀ ਗਈ ਪਿਰਭਾ(ਾ) ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਿਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ
ਸੰ ਗਿਹ ਿਵਚ ਰਖੇ ਜਾਣ ਤ; ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਲਖਤੀ ਨLਿਟਸ ਿਵਚ PLS ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਵੀ (ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਦ; ਿਬਿਲੰਗ ਚਲਾਣ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਹਨ ਇਹ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਜ ਭੇਜਣਯੋਗ ਨਹ9 ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਪਤਾ ਨਹ9 ਿਮਲਦਾ ਅਕਾbਟ ਫਾਲੋ -ਅਪ ਅਤੇ ਵੈਧਤਾ ਲਈ ਪੂਰਵ- ਸੰ ਗਿਹ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਤੇ ਜ ਦੇ ਹਨ।
ਸੰ ਗਿਹ
ਿਬਿਲੰਗ ਚਕਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ SRI ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰਵ- ਸੰ ਗਿਹ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮS ਦੌਰਾ, SRI ਵਲ; ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ
ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ; ਖਾਤਾ ਪੂਰਵ-ਸੰ ਗਿਹ ਚਕਰ ਦੇ
ਅੰ ਦਰ ਹੋਵੇ ਤ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਕੋਈ ECA’s ਨਹ9 ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਨLਟੀਿਫਕੇ(ਨ ਸਮS ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, SRI ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਸੰ ਗਿਹ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇਗਾ। ਸੰ ਗਿਹ ਏਜੰ ਸੀਆਂ
ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕਾਲ , ਿਚਠੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ECA’s ਵਰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣਗੀਆਂ। ਉਹਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਬਿਲੰਗ ਪਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ$ ਦਰਜ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰ ਗਿਹ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦਾ ਪਬੰ ਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਿਨਯਮ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਜੇਕਰ ਸੰ ਗਿਹ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਇਸ ਤ; ਬਾਅਦ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ(180 ਿਦਨ ਤਕ ਦੇ ਸਮS ਲਈ) ਤ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਤਾ SRI ਨੂੰ ਵਾਿਪਸ
ਕਰ ਿਦਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਤਾ ਵਾਿਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮS, ਸੰ ਗਿਹ ਏਜੰ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ
ਸੰ ਚਾਰ ਕਦ; ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਿਦਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਦ; ਖਾਤਾ SRI ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰੇਗੀ।
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III.

IRC §501(r)(6) ਦੀ ਪਾਲਣਾ
IRC §501(r)(6) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨLਟੀਿਫਕੇ(ਨ ਸਮS ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤ; ਪਿਹਲ SRI ਿਕਸੇ ECAs ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਹ9 ਹੋਵੇਗੀ।t
ਨLਟੀਿਫਕੇ(ਨ ਸਮS ਤ; ਬਾਅਦ SRI, ਜ ਇਸਦੇ ਤਰਫ਼; ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ, ਜੇ ਇਕ FAP-ਯੋਗਤਾ ਿਨਰਧਾਰਣ ਨਹ9
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜ ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੈ ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਲਈ ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਿਖਲਾਫ
ਹੇਠ ਿਦਤੇ ECAs ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ।
•

ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੈਿਡਟ ਿਰਪੋਰਿਟੰ ਗ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਜ ਕੈਿਡਟ ਿਬਊਰੋ ਨੂੰ ਿਵਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਨਾਕਰਾਤਮਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ;

•

ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਾਇੰ ਸ ਲਗਾਉਣਾ;

•

ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ;

•

ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਬNਕ ਖਾਤੇ ਜ ਹੋਰ ਿਨੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਜ ਜਬਤ ਕਰਨਾ;

•

ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਇਕ ਿਸਵਲ ਕਾਰਵਾਈ (ੁਰੂ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ

•

ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ।

ਨLਟੀਿਫਕੇ(ਨ ਸਮS ਤ; ਬਾਅਦ, ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਖਾਤੇ ਤੇ ECAs ਨੂੰ (ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ SRI ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰ
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਿਕ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਿਵਅਕਤੀ ਇਸ FAP ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਵਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜ
ਨਹ9, ਵਾਜਬ ਕੋਿ(( ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ECA ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ; ਘਟੋ ਘਟ 30 ਿਦਨ ਪਿਹਲ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨਗੇ:
1. ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਿਲਖਤੀ ਨLਿਟਸ ਿਦਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ:
(a) ਇਹ ਦਰਸਾਏਗਾ ਿਕ ਯੋਗ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਿਵਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ;
(b) ਉਸ ECA ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਕਰਾਏਗਾ ਜੋ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਲਈ SRI (ੁਰੂ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹੈ;
(c) ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਕ, ਿਜਸ ਤ; ਬਾਅਦ ਅਿਜਹੇ ECA ਆਰੰ ਭ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਦਸਦਾ ਹੈ।
2. ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਿਲਖਤੀ ਨLਟੀਿਫਕੇ(ਨ ਦੇ ਨਾਲ PLS ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਿਮਲੀ ਹੈ; ਅਤੇ

3. FAP ਬਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਚਤ ਕੋਿ(ਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਐਪਲੀਕੇ(ਨ ਪਿਕਿਰਆ ਨਾਲ ਿਕਸ ਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

SRI, ਅਤੇ ਉਨ$ ਦੀ ਤਰਫ; ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਿਵਕਰੇਤਾ, ਇਸ ਪਾਿਲਸੀ ਅਧੀਨ, ਐਪਲੀਕੇ(ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਉਪਲਬਧ ਿਵਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਮ$ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।

ਅਨੁਬੰਧ A:
ੋਰ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇ ਨ ਇੰਸਟੀਿਚਊਟ ਪ#ਦਾਤਾ ਸੂਚੀ
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SRI ਿਵਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਿਲਸੀ (ੋਰ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇ(ਨ ਇੰ ਸਟੀਿਚਊਟ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। (ੋਰ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇ(ਨ ਇੰ ਸਟੀਿਚਊਟ ਦੇ ਅੰ ਦਰ
ਸੇਵਾਵ ਪਦਾਨ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪਦਾਤਾਵ ਨੂੰ ਇਸ ਿਵਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਿਲਸੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੈਸੇ
ਕੋਈ ਲੋ ੜ ਨਹ9 ਹੈ।
ਸਰਿਵਸ ਲਾਈਨ, ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋ ੜ9ਦੀ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵ ਪਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਿਦਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਹੇਠ ਿਲਖੀ
ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਿਵਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਿਲਸੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਆ0ਦੇ ਪ#ਦਾਿਤਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ:
•

ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਇਸ ਿਵਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਿਲਸੀ ਦੇ ਤਿਹਤ
•

ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵ* ਦੀ ਸੂਚੀ:

ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
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