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I.

ਉਦੇਸ਼

ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਮੈਰੀਿਡਅਨ ਹੈਲਥ ਿਸਸਟਮ, ਇੰਕ. Meridian Health System, Inc. (“Meridian
Health,” ਮੈਰੀਿਡਅਨ ਿਸਹਤ ਿਵਵਸਥਾ ਿਨਗਮੀਕਰਣ) ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ
ਕਈ ਲਾਇਸ�ਸਧਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ (ਸਾਮੂਿਹਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ “ਿਸਸਟਮ” ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ “ਿਸਸਟਮ
ਸੰਸਥਾ” ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ) ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂ ੰ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ, ਿਵੱਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਖ਼ਰਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਾਵਧਾ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂ ੰਨਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਨੀਤੀ ਿਸਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਲਾਇਸ�ਸਧਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸੁਿਵਧਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ (ਹੋਰ
ਿਸਸਟਮ ਹਸਪਤਾਲ ਸੁਿਵਧਾਵਾਂ ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ):
•
•
•
•
•
•
•

Bayshore Community Hospital (Holmdel) (ਬੇਸ਼ੋਰ ਕਮਯੂਿਨਟੀ ਹਾਸਿਪਟਲ, (ਹੋਲਮਡੇਲ))
Jersey Shore University Medical Center (Neptune) (ਜਰਸੀ ਸ਼ੋਰ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਮੈਡੀਕਲ
ਸ�ਟਰ, (ਨੈ ਪਚੂਨ))
K. Hovnanian Children’s Hospital (Neptune) (ਕੇ. ਹੋਵਨਾਿਨਅਨ ਿਚਲਡਰਨਸ ਹਾਸਿਪਟਲ
(ਨੈ ਪਚੂਨ))
Ocean Medical Center, (Brick) (ਓਿਸ਼ਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸ�ਟਰ (ਿਬਰ੍))
Raritan Bay Medical Center (Old Bridge and Perth Amboy) (ਰੈਰੀਟਨ ਬੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸ�ਟਰ
(ਓਲਡ ਿਬਰ੍ �ਡ ਪਰਥ ਐਮਬੋਏ))
Riverview Medical Center (Red Bank) (ਿਰਵਰਵੀਯੂ ਮੈਡੀਕਲ ਸ�ਟਰ (ਰੈਡ ਬ�ਕ))
Southern Ocean Medical Center (Manahawkin) (ਸਦਰਨ ਓਿਸ਼ਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸ�ਟਰ
(ਮਨਾਹੌਿਕਨ))

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤ�" ,ਮਰੀਜ਼ "ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰ੍ਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਜਾਂ ਉਸਦੀ
ਗਾਰੰਟਰ ਤ� ਹੈ।
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II.

ਐਮਰਜ�ਸੀ ਇਲਾਜ

ਇਹ ਿਵਵਸਥਾ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੁਿਵਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਈਆਰ, ਟਰ ੍ਾਮ, ਰੇਡੀਓਲੋ ਜੀ, ਪੈਥੋਲੋਜੀ, ਐਨੇ ਸਿਥਿਸਓਲੋ ਜੀ, ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰ੍ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਪਰ੍ਦਾਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ
ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵਭਾਗ ਿਵੱਚ ਆਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤ ਨੂ ੰ ਸਿਥਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਿਦੰਦੇ ਵੇਲੇ ਫੈਡਰਲ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਲੇ ਬਰ ਐਕਟ, 1986 ("EMTALA”) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ
ਅਨੁ ਸਾਰੀ ਿਨਯਮਾਂ ਦੇ ਿਮਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਭਾਵ� ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਮਾਨਿਸਕ ਹਾਲਤ, ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਉਮਰ,
ਿਲੰਗ, ਰੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਇਮੀਗਰ੍ੇਸ਼ (ਆਵਾਸ) ਦੀ ਸਿਥਤੀ, ਿਜਨਸੀ (ਿਲੰਗੀ ) ਪਸੰਦ, ਅਪਾਹਜਤਾ ਜਾਂ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ
ਸਮਰੱਥਾ ਕੋਈ ਵੀ ਿਕ� ਨਾ ਹੋਵੇ।ਮੈਰੀਿਡਅਨ ਹੈਲਥ (Meridian Health) ਐਮਰਜ�ਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ
ਨੂ ੰ ਿਨਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ (i) ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵਭਾਗ ਿਵੱਚ ਇਲਾਜ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ
ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨੂ ੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਾ (ii) ਐਮਰਜ�ਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਪਰ੍ਾਵਧਾ ਿਵੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ
ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ।
III.

ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਿਵਵਸਥਾ , ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂ ੰ ਨੈ ਦਾਿਨਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇਣ ਲਈ ਨੌ ਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਾਂ
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ (ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵਭਾਗ, ਟਰ ੍ੋਮ, ਰੇਡੀਓਲੋ ਜੀ, ਪੈਥੋਲੋਜੀ, ਐਿਨਸਥੀਿਸਓਲੋ ਜੀ, ਜਾਂ
ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਇਨਟੇਨਿਸਵ ਕੇਅਰ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ) ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ।ਹਸਪਤਾਲ ਦੁ ਆਰਾ ਿਵਭਾਗ ਦੀ
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਐਕਿਜ਼ਿਬਟ A )ਪਰ੍ਮਾ ਅ( ਵੇਖੋ।
ਿਵਵਸਥਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂ ੰ ਕਈ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕੁ ਝ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ
ਪਰ੍ੋਗਰਾ ਅਨੁ ਸਾਰੀ, NJ (ਿਨਊ ਜਰਸੀ) ਹਸਪਤਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਭੁ ਗਤਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ੋਗਰਾ ("ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ"), ਅਤੇ ਿਬਨਾਂ ਬੀਮੇ
ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂ ੰ ਛੂ ਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਿਵਵਸਥਾ ਦਾ ਪਰ੍ਾਵਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ ਉਨਹ ੍ਾ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹ� ਹਨ। ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਸੰਘੀ
ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪੱਧਰ (ਫੈਡਰਲ ਪਾਵਰਟੀ ਲੈ ਵਲ-ਫ਼. ਪ. ਲ.) ਦੇ 300% ਤੱਕ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ NJAC 10:52, ਉਪ
ਅਿਧਆਇ 11, 12, 13 ਿਵੱਚ ਸਥਾਪਤ ਿਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਿਨਊ ਜਰਸੀ (NJ) ਦੇ ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ ਪਰ੍ੋਗਰਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।NJ
ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ ਪਰ੍ੋਗਰਾ ਅਧੀਨ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਦਾਅਵੇ NJ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਬਿਸਡੀ (ਅਨੁ ਦਾਨ) ਰਾਹਤ
ਫੰਡ ਦੁ ਆਰਾ ਿਨਪਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ ਖਾਤੇ ਕੁ ੱਲ ਖ਼ਰਚੇ 'ਤੇ ਸਬਿਸਡੀ ਮੁਲ
ੱ ਿਨਰਧਾਰਨ ਲਈ ਿਨਊ ਜਰਸੀ ਸਟੇਟ ਨੂ ੰ
ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਿਬਨਾਂ ਬੀਮੇ ਵਾਲੀਆਂ ਿਬਿਲੰਗ ਸੀਮਾਵਾਂ NJ P.L.2008 c.60 ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹਨ।ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ
ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾ ਜਾਂ NJ ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ ਪਰ੍ੋਗਰਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਛੂ ਟ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਿਬਨਾਂ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲ
ੱ
ਿਨਰਧਾਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਿਸਸਟਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ ਜਾਂ ਿਬਨਾਂ
ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਛੂ ਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਉਸਨੂ ੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਜਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂ ੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂ ੰ ਿਬਲ
ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਨ-ਰਾਸ਼ੀਆਂ (ਅ ਜੀ ਬ) ਤ� ਵੱਧ ਿਬੱਲ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ ਪਰ੍ਾਪ ਕਰਨ ਯੋਗ ਮਰੀਜ਼ਾਂ
ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, AGB (ਅ ਜੀ ਬ) ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਭਾਵੀ ਮੈਡੀਕੇਡ ਦਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।ਿਬਨਾਂ
ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਛੂ ਟਾਂ ਪਰ੍ਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, AGB ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਭਾਵੀ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਫੀਸਲਈ-ਸੇਵਾ ਦਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।ਇੱਕ ਿਬਿਲੰਗ ਿਬਓਰਾ ਭੱਤੇ, ਛੂ ਟਾਂ, ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ
ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁ ੱਲ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂ ੰ ਦੱਸੇਗਾ।
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ਸਾਰੇ ਿਬਨਾਂ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਰੀਿਡਅਨ ਹੈਲਥ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੁ ਆਰਾ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ ਦੇ ਿਨਰਧਾਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਬੀਮੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।ਜਾਂਚ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਤੱਕ
ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਿਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹ� ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸਿਥਰ ਨਾ ਹੋ
ਗਈ ਹੋਵੇ।ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਿਸਸਟਮ ਸੰਸਥਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ �ੇਿਡਟ ਿਰਪੋਰਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ
ਆਮਦਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਸਵ�-ਿਨਯੋਿਜਤ ਹਨ।ਹੇਠਾਂ ਉਨਹ ੍ਾ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜੰਨਾਂ
ਲਈ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ:
•

ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਮਾਰਿਕਟ ਪ੍ਲੇ: ਪੁਜ
ੱ ਤਯੋਗ ਕੇਅਰ ਐਕਟ (Affordable Care Act) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਵੱਚ,
ਮੈਰੀਿਡਅਨ ਹੈਲਥ (Meridian Health) ਪਰ੍ਮਾਿਣ ਅਰਜ਼ੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਮਾਰਿਕਟ ਪਲੇ ਸ ਦੇ ਰਾਹ� ਬੀਮਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਦੀ ਖਰੀਦ
ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਤ� ਇੱਕ ਸਬਿਸਡੀ ਪਰ੍ਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।

•

ਮੈਡੀਕੇਡ: ਮੈਰੀਿਡਅਨ ਹੈਲਥ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਉਨਹ ੍ਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਵੱਚ ਮਦਦ
ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।NJ (ਿਨਊ ਜਰਸੀ) ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਰਾਹ� ਕਈ ਿਕਸਮਾਂ
ਦੇ ਮੈਡੀਕੇਡ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ; ਅਸ� ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਰੂਪ ਸਭ ਤ� ਚੰਗੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾ ਨੂ ੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ
ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ।

•

SSI-ਮੈਡੀਕੇਡ: ਸਪਲੀਮ�ਟਸ ਮੈਡੀਕੇਡ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ�ਦੀ ਹੈ, ਜੋ
ਬੁਿਨਆਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਨਪੇਸ਼�ਟਾਂ (ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ) ਅਤੇ ਕੁ ਝ
ਆਉਟਪੇਸ਼�ਟਾਂ (ਿਜਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਨਹ� ਹਨ) ਜੋ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲਈ
ਅਰਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਸਾਈਟ ਸਹਾਇਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

•

NJਫੈਿਮਲੀ ਕੇਅਰ (NJFC- ਐਨ ਜੇ ਐਫ ਸੀ): FPL ਦੇ 138% ਤੱਕ ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂ ੰ ਕਵਰੇਜ
ਪਰ੍ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ।ਮੈਰਿਡਅਨ ਹੈਲਥ ਦੇ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ
ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

•

ਅਨੁ ਮਾਨਤ ਯੋਗਤਾ-ਮੈਡੀਕੇਡ: ਉਨਹ ੍ਾ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਰ੍ਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਜੋ ਕੁ ਝ
ਬੁਿਨਆਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਿਕ ਉਨਹ ੍ਾ ਦੀ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂ ੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕੇ ਜਦ� ਿਕ NJ ਪਿਰਵਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ NJ ਦੁ ਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ
ਹੈ।ਮੈਰੀਿਡਅਨ ਹੈਲਥ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

•

ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ - NJ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਭੁ ਗਤਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ੋਗਰਾ: ਿਸਰਫ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ
ਲਾਗਤਾਂ ਨੂ ੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ NJFC ਨਾਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼
ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂ ੰ NJFC ਲਈ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ
ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਹੈ ਜਾਂ NJFC ਿਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਿਰਹਾਇਸ਼/ਹੋਰ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈ।
NJFC ਨਾਲ ਗੈਰ-ਅਨੁ ਸਰਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹ� ਹੈ।
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂ ੰ NJFC 10:52, ਉਪ ਅਿਧਆਇ 11, 12, 13 ਿਵੱਚ ਸਥਾਪਤ ਿਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆਮਦਨ,
ਪਾਿਰਵਾਰਕ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂ ੰ ਇੱਕ ਔਨਸਾਈਟ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੋਲ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

•

ਿਬਨਾਂ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਛੂ ਟ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ – ਹੇਠਾਂ ਵੇਖੋ।
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IV.

ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਲੋ ੜਾਂ

ਿਨਊ ਜਰਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਭੁ ਗਤਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ੋਗਰਾ (ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ ਸਹਾਇਤਾ) ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟੇ ਹੋਏ ਮੁੱਲ
ਤੇ ਪਰ੍ਾਪ ਦੇਖਭਾਲ ਹੈ ਜੋ ਿਨਊ ਜਰਸੀ ਰਾਜ ਭਰ ਿਵੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦੇਖਭਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਿਵਖੇ ਇਨਪੇਸ਼�ਟ (ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ
ਮਰੀਜ਼ਾਂ) ਅਤੇ ਆਉਟਪੇਸ਼�ਟ (ਿਜਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਨਹ� ਹਨ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰ੍ਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂ ੰ ਪਰ੍ਦਾ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਲਈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਿਨਊ
ਜਰਸੀ ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਨ ਕੋਡ 10:49-5.1 ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਲੋ ੜ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਡਾਕਟਰ
ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪਰ੍ੈਕਟੀਸ਼ਨ ਦੁ ਆਰਾ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁ ਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪਰ੍ਾਪ ਅਤੇ ਿਨਊ ਜਰਸੀ ਮੈਡੀਕੇਡ
ਪਰ੍ੋਗਰਾ ਦੁ ਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਮਆਰਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਉਟਪੇਸ਼�ਟ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨੁ ਸਖੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਾਲੋ -ਅਪ
ਦੇਖਭਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖ਼ਰਿਚਆਂ ਤ� ਵੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ ਪਰ੍ੋਗਰਾ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ�
ਹੈ।ਿਵੱਤੀ ਜਰੂਰਤ NJFC 10:52, ਉਪ ਅਿਧਆਇ 11, 12, 13 ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ ਅਰਿਜ਼ਆਂ, ਪਰ੍ਵਾਨਗ, ਿਬਿਲੰਗ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨ ਦੇ
ਅਨੁ ਸਾਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ ਸਹਾਇਤਾ ਿਨਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਉਨਹ ੍ਾ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ,ਿਜੰਨਾਂ ਕੋਲ:
1. ਕੋਈ ਿਸਹਤ ਕਵਰੇਜ ਨਹ� ਹੈ ਜਾਂ ਅਿਜਹੀ ਕਵਰੇਜ ਹੈ ਜੋ ਿਬੱਲ ਦੇ ਕੁ ਝ ਿਹੱਸੇ ਦਾ ਹੀ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ;
ਅਤੇ
2. ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਨੱਜੀ ਜਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹ� ਪਰ੍ਾਯੋਿਜ ਕਵਰੇਜ) ਿਜਵ� ਿਕ ਮੈਡੀਕੇਡ (ਲਈ ਅਯੋਗ ਹਨ ;ਅਤੇ
3. ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ ਉਨਹ ੍ਾ ਗੈਰ-ਿਨਊ ਜਰਸੀ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਜੋ ਿਸਰਫ਼ ਸੇਵਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ,
ਖਾਸ ਪਰ੍ਾਵਧਾਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁ ਝ ਿਮਆਦ ਲਈ ਵੈਧ ਨਹ� ਹੈ।
A.
ਆਮਦਨ ਯੋਗਤਾ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਿਵੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਮਜ਼ਦੂ ਰੀ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਿਨਵੇਸ਼ ਆਮਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਟੈਕਸ ਦੇ
ਮਕਸਦ ਕਰਕੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਸਦੱਸਾਂ ਿਵੱਚ ਿਬਨੈ ਕਾਰ, ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ, ਕੋਈ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਿਜੰਨਾਂ ਨੂ ੰ ਉਹ ਆਰਥਕ ਤੌਰ
ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ਦਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲਗ ਿਜੰਨਾਂ ਲਈ ਿਬਨੈ ਕਾਰ ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। Medicaid.gov ਤੇ
ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤਾ ਿਲੰਕ ਸੰਘੀ ਗਰੀਬੀ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। https://www.medicaid.gov/medicaid-chipprogram-information/by-topics/eligibility/eligibility.html
ਆਮਦਨ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰ੍ਤੀਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
HHS (ਐਚ ਐਚ ਐਸ ) ਗਰੀਬੀ ਸਬੰਧੀ ਆਮਦਨ ਸਬੰਧੀ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼

ਮੈਡੀਕੇਡ ਦਰ ਦਾ ਪਰ੍ਤੀਸ਼
ਮਰੀਜ਼ ਦੁ ਆਰਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ

200% ਤ� ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ

ਮੈਡੀਕੇਡ ਦਰ ਦਾ 0%

200% ਤ� ਵੱਧ ਲੇ ਿਕਨ 225% ਤ� ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ

ਮੈਡੀਕੇਡ ਦਰ ਦਾ 20%

225% ਤ� ਵੱਧ ਲੇ ਿਕਨ 250% ਤ� ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ

ਮੈਡੀਕੇਡ ਦਰ ਦਾ 40%

250% ਤ� ਵੱਧ ਲੇ ਿਕਨ 275% ਤ� ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ

ਮੈਡੀਕੇਡ ਦਰ ਦਾ 60%

275% ਤ� ਵੱਧ ਲੇ ਿਕਨ 300% ਤ� ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ

ਮੈਡੀਕੇਡ ਦਰ ਦਾ 80%

300% ਤ� ਵੱਧ

ਿਬਨਾਂ ਬੀਮੇ ਵਾਲੀ ਛੂ ਟ ਦੀ ਦਰ

20% ਤ� 80% ਸਲਾਇਿਡੰਗ ਫ਼ੀਸ ਸਕੇਲ (ਅਸਿਥਰ ਫੀਸ ਪੈਮਾਨਾ) ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਿਵੱਤੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹ�
ਹੋਵੇਗੀ, ਿਜੰਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ (ਿਜਵ� ਿਕ, ਮਰੀਜ਼ ਦੁ ਆਰਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਨ-ਰਾਸ਼ੀਆਂ) ਉਨਹ ੍ਾ ਦੀ ਕੁ ੱਲ
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ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ 30% ਤ� ਵੱਧ ਹੈ।30% ਦੀ ਸੀਮਾ ਤ� ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਧਨ-ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ
ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸੰਪਤੀ ਯੋਗਤਾ

B.

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੰਪਤੀ $7,500 ਤ� ਵੱਧ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਪਾਿਰਵਾਰਕ ਸੰਪਤੀ $15,000 ਤ� ਵੱਧ ਨਹ� ਹੋ
ਸਕਦੀ।ਸੰਪਤੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਨਕਦ ਹਨ ਜਾਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਿਵੱਚ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ, ਲੇ ਿਕਨ ਇਨਹ ੍ਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਿਮਤ ਨਹ� ਹਨ, ਨਕਦੀ, ਬਚਤ ਅਤੇ ਚੈਿਕੰਗ ਖਾਤੇ, ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਆਫ਼ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ, ਟਰ ੍ੇਜ਼ਰ ਿਬੱਲਸ,
ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਗਜ਼, ਕੌਰਪੋਰੇਟ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਬ�ਡਸ, ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਰਟਾਇਰਮ�ਟ ਖਾਤੇ (IRAs), ਟਰ ੍ਸ ਫੰਡਸ, ਅਤੇ ਿਬਨੈ ਕਾਰ ਜਾਂ
ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ, ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਅਚਲ ਸੰਪਤੀ ਿਵੱਚ ਇਕੁ ਇਟੀ।ਜੇ ਿਕਸੇ ਿਬਨੈ ਕਾਰ ਦੀ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਇਨਹ ੍ਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤ� ਵੱਧ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਿਬੱਲ ਵੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਵਾਿਨਤ ਜੇਬ ਤ� ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਿਚਆਂ
ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਪਾਤਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੱਕ ਇਨਹ ੍ਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂ ੰ "ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਘਟਾ" ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ।
C.
ਐਮਰਜ�ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿਬੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀਆਂ
(AGB) ਨੂ ੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ
ਿਸਸਟਮ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਟਪੇਸ਼�ਟ ਅਤੇ ਇਨਪੇਸ਼�ਟ ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ ਦਾਅਿਵਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਿਨਰਧਾਰਨ NJAC 10:521.6, ਕਵਰਡ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਇਨਪੇਸ਼�ਟ ਅਤੇ ਆਉਟਪੇਸ਼�ਟ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਅਤੇ NJAC 10:52-4, ਭੁ ਗਤਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ
ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਉਟਪੇਸ਼�ਟ ਅਤੇ ਇਨਪੇਸ਼�ਟ ਹਸਪਤਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਿਨਊ ਜਰਸੀ ਮੈਡੀਕੇਡ ਪਰ੍ੋਗਰਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ
ਪਰ੍ੋਗਰਾ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਸੰਘੀ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂ ੰਨਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ, ਅਿਜਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ AGB ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਨ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਡੀਕੇਡ ਦਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।ਮਰੀਜ਼
ਜੋ ਪੂਰੇ ਤ� ਘੱਟ ਰਾਈਟ-ਆਫ਼ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਨਹ ੍ਾ ਨੂ ੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਡੀਕੇਡ ਦਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰ੍ਤੀਸ਼ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ
ਜਾਏਗਾ; ਇਸੇ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ ਪਰ੍ਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂ ੰ AGB ਤ� ਘੱਟ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ ਪਰ੍ਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂ ੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਬਿਲੰਗ ਿਬਓਰੇ ਕੁ ੱਲ ਖ਼ਰਿਚਆਂ ਨੂ ੰ ਭੱਤ,ੇ ਛੂ ਟਾ
ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਣਗੇ।
V.

NJ ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ ਲਈ ਆਵੇਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰੀਕਾ

ਿਸਸਟਮ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾ ਬਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂ ੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨਹ ੍ਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ
ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ, ਜੋ NJAC 10:52, ਉਪ ਅਿਧਆਇ 11, 12, 13 ਿਵੱਚ ਸਥਾਪਤ ਿਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।
ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਜਰੂਰਤ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕਸੇ
ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਿਵਿਜ਼ਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਦੋ ਵਿਰਹ੍ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾ
ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਿਮਆਦ ਪਰ੍ਾਪ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੈਿਰਟੀ ਦੀ ਿਕਸਮ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਹੇਠਾਂ ਵੇਖੋ।
•

ਿਸਰਫ਼ ER (ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕ�ਦਰ) ਚੈਿਰਟੀ - ਐਮਰਜ�ਸੀ ਰੂਮ ਤ� ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਇਨਪੇਸ਼�ਟਾਂ ਲਈ, ਿਸਰਫ਼
ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਠਿਹਰਣ ਦੀ ਿਮਆਦ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੈ।

•

3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚੈਿਰਟੀ - ਆਉਟਪੇਸ਼�ਟ/ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ - ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ NJFC ਪਰ੍ਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ ਦੀ ਇਹ ਿਕਸਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂ ੰ ਿਕਸੇ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਉਨਹ ੍ਾ ਨੂ ੰ
ਹਸਪਤਾਲ ਤ� ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਲੋ ੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਿਕ ਉਹ NJFC ਪਰ੍ਵਾਨਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ।
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•

ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ, ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਐਕਸਚੇਜ਼ (Healthcare Exchange) ਲਈ ਅਗਲੀ ਓਪਨ ਭਰਤੀ ਦੀ
ਿਮਆਦ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤ� ਅੱਗੇ ਨਹ� ਵੱਧ ਸਕਦਾ - ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ NJFC ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੇ (ਿਜਵ� ਿਕ,
ਪਿਹਲਾਂ ਤ� ਬੀਮਾ ਹੈ ਲੇ ਿਕਨ ਕੋਈ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਿਬਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ, ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਕੋਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨਹ�, ਉਹ
ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਮਾਰਿਕਟ ਪਲੇ ਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲੇ ਿਕਨ ਮਾਰਿਕਟ ਪਲੇ ਸ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਨਤੀ
ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ)।

ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ ਅਰਿਜ਼ਆਂ ਅਤੇ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਸਸਟਮ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾਵਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ,
http://www.meridianhealth.com/about-meridian/your-bill/index.aspx ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ਼
ਨੂ ੰ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਿਸਸਟਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਰਸੀ ਸ਼ੋਰ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ
ਮੈਡੀਕਲ ਸ�ਟਰ, ਨੈ ਪਚੂਨ, ਓਿਸ਼ਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸ�ਟਰ, ਿਬਰ੍, ਿਰਵਰਵੀਯੂ ਮੈਡੀਕਲ ਸ�ਟਰ, ਰੈਡ ਬ�ਕ, ਸਦਰਨ ਓਿਸ਼ਅਨ ਮੈਡੀਕਲ
ਸ�ਟਰ, ਮਨਾਹੌਿਕਨ, ਬੇਸ਼ੋਰ ਕਮਯੂਿਨਟੀ ਹਾਸਿਪਟਲ, ਹੋਲਮਡੇਲ, ਮੈਰੀਿਡਅਨ ਫੈਿਮਲੀ ਹੈਲਥ ਸ�ਟਰ, ਨੈ ਪਚੂਨ, ਜੇਨ ਐਚ ਬੁਕਰ
ਫੈਿਮਲੀ ਹੈਲਥ ਸ�ਟਰ, ਨੈ ਪਚੂਨ, ਨੈ ਪਚੂਨ ਬੁਕਰ ਿਬਹੇਵਰਲ ਹੈਲਥ ਸ�ਟਰ, ਿਸ਼ਰੂਸਬਰੀ, ਪਾਰਕਵੇ 100 ਿਬਹੇਵਰਲ ਹੈਲਥ ਸ�ਟਰ,
ਨੈ ਪਚੂਨ, ਅਤੇ ਰੈਰੀਟਨ ਬੇਅ ਮੈਡੀਕਲ ਸ�ਟਰ, 530 ਿਨਊ ਬਰਨਸਿਵਕ ਐਵਨਯੂ, ਪਰਥ ਐਮਬੋਏ।ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ
ਇਨਹ ੍ਾ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਵੀਯੂ ਲਈ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂ ੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਿਮਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਮੁਲਾਕਾਤ) ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਬਨੈ ਕਾਰਾਂ ਨੂ ੰ 732-212-6505 ਤੇ ਫ਼ੋਨ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਬਨੈ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉ�ਿਚਤ ਿਸਸਟਮ ਸੰਸਥਾ ਨੂ ੰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਜ਼ਰੂਰੀ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਪਛਾਣ, ਇਹ ਸਬੂਤ ਿਕ ਉਹ ਿਨਊ ਜਰਸੀ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਲੈ ਣ ਦੇ ਸਮ� ਤ� ਰਿਹ ਿਰਹਾ/ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਰਾਜ ਿਵੱਚ
ਹੀ ਰਿਹਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤ� ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਬ�ਕ ਸਟੇਟਮ�ਟਾਂ ਿਜੰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ
ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਮਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂ ੰ ਪਰ੍ਮਾਿਣ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ
ਅਰਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਸਸਟਮ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹ�, ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹ�, ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ
ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟੇਲੀਫ਼ੋਨ ਰਾਹ� ਟਰ ੍ਾਂਸ�ਾਇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਮੂਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਭੇਜੀ
ਜਾਏਗੀ)।
ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਾਪ ਹੋਣ ਤੇ, ਬੇਨਤੀ ਨੂ ੰ ਫੌਰਨ ਸੰਸਾਿਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਿਬਨੈ ਕਾਰ ਨੂ ੰ ਅਰਜ਼ੀ ਪਰ੍ਾਪ
ਹੋਣ ਦੇ 10 ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।ਜੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤੇਰੇ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਹਨ, ਤਾਂ ਿਬਨੈ ਕਾਰ ਨੂ ੰ 10 ਕੰਮਕਾਰੀ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਿਕ
ਅਰਜ਼ੀ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ, ਸਾਰੇ ਿਬਨੈ ਕਾਰਾਂ ਨੂ ੰ ਿਨਰਧਾਰਨ ਬਾਰੇ ਿਲਿਖਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ
ਜਾਏਗਾ।ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂ ੰ ਛੂ ਟ ਵਾਲੀ, ਲੇ ਿਕਨ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹ�, ਦੇਖਭਾਲ ਪਰ੍ਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂ ੰ
ਇੱਕ ਿਬਓਰਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂ ੰ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਿਕੰਨੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਿਨਰਧਾਰਨ ਿਕਵ�
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਜਾਏਗਾ।
ਕੋਈ ਿਬਨੈ ਕਾਰ ਜਾਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਪੱਖ ਆਉਟਪੇਸ਼�ਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਨਪੇਸ਼ਟ
� ਿਡਸਚਾਰਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤ� 24 ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੱਕ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ ਦੇ ਿਨਰਧਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂ ੰ ਸਬਿਮਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਿਸਸਟਮ ਸੰਸਥਾ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ/ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ ਕਾਰਵਾਈ ਿਵੱਚ ਵੇਰਿਵਤ ਸਬੂਤਾਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਦੇ
ਅਧਾਰ ਤੇ ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਹੈ ਭਾਵ� ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ ਅਰਜ਼ੀ ਅਿਜਹੇ ਸਬੂਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ�
ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਮੌਿਖਕ ਰੂਪ (ਜਾਂ ਦੋਵ� ਰੂਪਾਂ ਿਵੱਚ) ਪਰ੍ਾਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਕੋਈ ਿਸਸਟਮ ਸੰਸਥਾ
ਿਵਅਕਤੀ ਦੁ ਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਿਪਛਲੀ ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ ਅਰਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਢੁ ੱਕਵ� ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਿਸਸਟਮ ਸੰਸਥਾ �ੈਿਡਟ ਿਬਓਰੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ
ਸੋਿਮਆਂ ਤ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਰੀਜ਼, ਜੋ ਛੂ ਟ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਰ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹ�, ਦਰਾਂ ਤੇ ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ, ਨੂ ੰ ਬਕਾਇਆ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ
ਕੁ ੱਲ ਖ਼ਰਿਚਆਂ ਤੇ ਿਬੱਲ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।ਿਵੱਤੀ ਸਮੀਿਖਆ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਤ� ਮੈਡੀਕੇਡ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਦਰ ਦਾ 20%,
40%, 60% ਜਾਂ 80% ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
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ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ ਿਬਨੈ ਕਾਰਾਂ ਨੂ ੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਿਲਿਖਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ
ਅਤੇ ਿਬਨਾਂ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਛੂ ਟਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
VI.

ਛੂ ਟ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਿਬਨਾਂ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲ
ੱ ਿਨਰਧਾਰਨ

ਿਸਸਟਮ ਸੰਸਥਾ ਉਨਹ ੍ਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਿਬਨਾਂ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੁ ਗਤਾਨ ਲਈ ਮੁੱਲ ਿਨਰਧਾਰਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇਗੀ ਿਜੰਨਾਂ
ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ NJ ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਹਨ।ਜਦ� ਿਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ ਛੂ ਟਾਂ ਪਰ੍ਾਪ
ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਿਬਨਾਂ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਸਵ� ਭੁ ਗਤਾਨ ਛੂ ਟ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਹਨ।ਿਬਨਾਂ ਬੀਮੇ
ਵਾਲੇ ਸਵ� ਭੁ ਗਤਾਨ ਲਈ ਮੁੱਲ ਿਨਰਧਾਰਨ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕਵਰਡ ਹਸਪਤਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਇਨਪੇਸ਼�ਟ, ਆਉਟਪੇਸ਼�ਟ ਸਰਜਰੀ, ਪਰ੍ਸੂਤ,
ਆਵਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਉਟਪੇਸ਼�ਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵਭਾਗ, ਆਉਟਪੇਸ਼�ਟ ਨੈ ਦਾਿਨਕ ਪਰੀਖਣ ਅਤੇ ਪਰ੍ਯੋਗਸ਼ਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਸਮੈਿਟਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ
ਭੁ ਗਤਾਨ ਲਈ ਮੁੱਲ ਿਨਰਧਾਰਨ ਨੂ ੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁ ਆਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਿਖਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਿਵੱਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪਹੁੰਚ ਸੇਵਾਵਾਂ,
ਮਰੀਜ਼ ਲੇ ਖਾ, ਅਤੇ ਪਰ੍ਬੰਧ ਤ� ਨੁ ਮਾਇੰਦੀਆਂ ਨੂ ੰ ਿਮਲਾ ਕੇ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਿਬਨਾਂ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁੱਲ-ਿਨਰਧਾਰਨ ਜੋ ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਫੀਸ-ਲਈਸੇਵਾ ਅਦਾਇਗੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਿਬਨਾਂ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂ ੰ ਪਰ੍ਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ
ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ AGB ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਫੀਸ-ਲਈ-ਸੇਵਾ ਦੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ (ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਕ
ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੁੰਦਾ)।ਇਸ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੀਮਾ ਰਿਹਤ ਛੂ ਟ ਪਰ੍ਾਪ ਮਰੀਜ਼ ਨੂ ੰ AGB ਤ� ਵੱਧ ਚਾਰਜ ਨਹ� ਕੀਤਾ
ਜਾਏਗਾ।
ਬੀਮਾ ਰਿਹਤ ਛੂ ਟ ਪਰ੍ਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂ ੰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਿਬਿਲੰਗ ਿਬਓਰੇ ਕੁ ੱਲ ਖ਼ਰਿਚਆਂ ਨੂ ੰ ਭੱਤ,ੇ ਛੂ ਟਾਂ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ
ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਣਗੇ।
ਮਾਨਕ ਖ਼ਰਿਚਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਸਰਫ਼ ਉਨਹ ੍ਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ ਿਜੰਨਾਂ ਕੋਲ ਬੀਮਾ ਨਹ� ਹੈ।ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਿਜਸ ਕੋਲ ਇੱਕ
ਗੈਰ-ਐਮਰਜ�ਸੀ ਵਾਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਰਿਜ਼ਸਟਰ ੍ੇਸ਼ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਸਟਰ ੍ੇਸ਼ ਵੇਲੇ ਬੀਮਾ
ਨਹ� ਹੈ, ਉਸ ਨੂ ੰ:
a. ਉਨਹ ੍ਾ ਦੀਆਂ ਅਨੁ ਮਾਨਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਫ਼ੀਸ-ਫਾਰ-ਸਰਿਵਸ ਦਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ੍ਾ ਨੂ ੰ ਪਿਹਲਾਂ
ਹੀ �ੈਿਡਟ ਕਾਰਡ, ਨਕਦੀ ਜਾਂ ਚੈਕ ਰਾਹ� ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਏਗਾ।
b. ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਿਕ ਜੇ ਉਹ ਪਿਹਲਾਂ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ Meridian Health
(ਮੈਰੀਿਡਅਨ ਹੈਲਥ) ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੈਅ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ
ਕੀ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ NJ ਫੈਿਮਲੀ ਕੇਅਰ ਜਾਂ ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਨਹ ੍ਾ ਿਵਅਕਤੀਆਂ
ਨੂ ੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੂ ੰ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ ਜਾਂਚ/ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਪੂਰੀ ਨਹ� ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਿਕਸੇ ਆਉਟਪੇਸ਼�ਟ ਸਰਜਰੀ, ਇਨਪੇਸ਼�ਟ, ਪਰ੍ਸੂਤ ਜਾਂ ਆਵਰਤੀ
ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਿਹਲਾਂ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਨੁ ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂ ੰ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਿਕ ਉਨਹ ੍ਾ ਦਾ
ਪਿਹਲਾਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਭੁ ਗਤਾਨ ਇੱਕ ਅਨੁ ਮਾਨਤ ਖਰਚਾ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਅਸਲ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ
ਕਲੀਿਨਕਲ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਿਬੱਲ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਲੇ ਖਾ ਿਵਭਾਗ ਦੁ ਆਰਾ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਿਚਆਂ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂ ੰ ਸੇਵਾ ਦਰਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਫੀਸ-ਲਈ-ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਿਬੱਲ ਕੀਤਾ
ਜਾਏਗਾ।
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VII.

ਸਮੂਦਾਇ ਿਵੱਚ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਿਵਆਪਕ ਪਰ੍ਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਿਸਸਟਮ ਦੁ ਆਰਾ ਸੇਵਾ ਪਰ੍ਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਦਾਇ ਨੂ ੰ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ/ਚੈਿਰਟੀ
ਕੇਅਰ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵ,ੇ ਸਾਰੇ ਿਬਿਲੰਗ ਿਬਓਿਰਆਂ ਅਤੇ ਉਗਾਹੀ ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ
ਖਾਸ ਨੋ ਿਟਸ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (FAP ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਉਸ ਵੈਬਸਾਇਟ ਸਮੇਤ
ਿਜੱਥੇ FAP ਦੀਆਂ ਕਾਿਪਆਂ, ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ PLS ਮੌਜੂਦ ਹਨ)।
ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰਧੀ ਨੋ ਿਟਸ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਰੂਮਾਂ, ਤਤਕਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕ�ਦਰਾਂ, ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਿਵਭਾਗਾਂ, ਅਤੇ
ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਕੈਮਪਸ ਤੇ ਸਿਥਤ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ
ਕਾਪੀਆਂ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਖੇਪ (ਐਕਜ਼ੀਿਬਟ B ਵੇਖੋ), ਅਤੇ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਇਨਹ ੍ਾ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ
ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।ਉਪਰ੍ੋਕ ਸਮੱਗਰੀ (ਿਸਸਟਮ ਦੀ ਿਬਿਲੰਗ ਅਤੇ ਉਗਾਹੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ) ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਅਤੇ ਉਨਹ ੍ਾ ਹੋਰ
ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੋ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ 1,000 ਤ� ਘੱਟ ਜਾਂ 5% ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਿਜਵ� ਿਕ ਿਸਸਟਮ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਿਸਸਟਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੁ ਭਾਿਸ਼ਆ ਅਤੇ ਅਨੁ ਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰ੍ਦਾ ਕਰਦੀਆਂ
ਹਨ, ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ, ਬੋਲਣ, ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਬੋਧ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂ ੰ ਅਿਜਹੇ ਢੰਗ ਿਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮਰੀਜ਼
ਦੀ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਾਮੂਦਾਇਕ ਆਉਟਰੀਚ ਪਰ੍ੋਗਰਾ ਿਵੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੱਕਾ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਉਸ ਆਬਾਦੀ ਨੂ ੰ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਸਨੂ ੰ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤ�
ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੋ ੜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਖੇਪ ਨੂ ੰ ਸਾਮੂਦਾਇਕ ਕ�ਦਰਾਂ, ਚਰਚਾਂ, ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮੂਦਾਇਕ
ਕਾਰਜ�ਮਾਂ ਿਵੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨੀਤੀ (ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਖੇਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ), ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜ਼ੀ, ਅਤੇ ਿਸਸਟਮ ਦੀ ਿਬਿਲੰਗ ਅਤੇ ਉਗਾਹੀ ਨੀਤੀ
Meridian Health (ਮੈਰੀਿਡਅਨ ਹੈਲਥ) ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ http://www.meridianhealth.com/aboutmeridian/your-bill/index.aspx 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।ਗਾਈਡ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ
NJ ਮੈਡੀਕੇਡ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾ, SSI ਮੈਡੀਕੇਡ, NJ ਫੈਿਮਲੀ ਕੇਅਰ, ਅਨੁ ਮਾਨਤ ਯੋਗਤਾ, ਅਤੇ ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ।
VIII. ਵੱਖਰੀ, ਿਲਖਤੀ ਿਬਿਲੰਗ ਅਤੇ ਉਗਾਹੀ ਨੀਤੀ
ਜੇ ਤੁ ਸ� ਆਪਣੇ ਿਬੱਲ ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਗਾਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜੰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਉਗਾਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਤ (ਿਜਵ� ਿਕ
ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ , ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ)। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਅਸਧਾਰਨ ਉਗਾਹੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ
ਿਸਸਟਮ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੇਖੋ, ਿਜਸਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ http://www.meridianhealth.com/about-meridian/yourbill/index.aspx 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।
IX.

ਨੀਤੀ ਨੂ ੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਪਰ੍ਮਾਿਣ ਵਜੂਦ

Meridian Health (ਮੈਰੀਿਡਅਨ ਹੈਲਥ) ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰ ੍ਸਟੀ ਨੇ ਿਵੱਤ ਿਵਭਾਗ, ਮਰੀਜ਼ ਿਵੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉਪਪਰ੍ਧਾ (V.P.) ਨੂ ੰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂ ੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰ੍ਮਾਿਣ ਵਜੂਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ
ਪਰਵਾਨਗੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
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