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I. ਉਦੇਸ਼ 

 

ਇਹ ਸ ਵਨਸ਼ਵਿਤ ਕਰਨਾ ਵਕ ਪਲੇਂਸਬੋਰੋ ਵਿਖੇ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਵਪਰਿੰ ਸਟਨ (“UMCP”) ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 
ਦੀਆਂ ਸ ਵਿਧਾਿਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜੋ ਇਿੰ ਟਰਨਲ ਰੈਵਿਵਨਊ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਨਯਮ 130266-11, ਇਿੰ ਟਰਨਲ 
ਰੈਵਿਵਨਊ ਕੋਡ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 501(r), N.J.A.C. 10:52 ਅਤੇ ਵਨਊ ਜਰਸੀ ਵਬਲ (S-1797/A-2609), ਪਬਵਲਕ ਲਾਅ 2008, 

ਿੈਪਟਰ 60 ਵਿਿ ਵਦਿੱ ਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ 
ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਨ। 
 

II. ਨੀਤੀ 
 

ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਯੋਗਤਾ ਸਬਿੰ ਧੀ ਲੋੜਾਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ  ਲਈ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਵਹਸਾਬ-ਵਕਤਾਬ, 
ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਭ ਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਿ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਕਾਰਿਾਈ ਬਾਰੇ 
UMCP ਮਰੀਜ਼ ਨੂਿੰ  ਸੂਿਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਪਦਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। UMCP ਐਫੋਰਡੇਬਲ ਕੇਅਰ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਿੈਵਰਟੀ 
ਕੇਅਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਬੀਮਾ ਮ ਆਿਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਿਾਂ ਸਬਿੰ ਧੀ ਵਨਊ ਜਰਸੀ ਕਾਨੂਿੰ ਨ (ਵਬਲ S-

1797/A-2609) ਦੀ UMCP ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

UMCP ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂਿੰ , ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਭ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾ ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਉੱਪਰ 
ਵਧਆਨ ਵਦਿੱ ਤੇ ਵਬਨਾਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਿਾਲੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਲਈ ਵਬਨਾ ਵਕਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਮ ਹਿੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। 1986 
ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਐਡਂ ਐਕਵਟਿ ਲੇਬਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਕਟ (“EMTALA”) ਦੇ ਵਮਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਨਾ UMCP ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ।  
 

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਵਹਤ ਉਹ ਸ ਤਿੰ ਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਕਸੇ UMCP ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ ਤਿੰ ਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਿੀ ("ਪਰੋਿਾਈਡਰਾਂ ਦੀ ਸੂਿੀ") ਇਸ FAP ਦ ੇ
ਨਾਲ ਅਿੰ ਵਤਕਾ A ਵਿਿ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ UMCPP ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ www.princetonhcs.org ਤੇ ਿੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪਰੋਿਾਈਡਰਾਂ 
ਦੀ ਸੂਿੀ ਵਿਿ ਇਹ ਦਿੱ ਵਸਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਕ ਇਸ FAP ਦੇ ਤਵਹਤ ਵਕਹੜੇ ਪਰੋਿਾਈਡਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਕਹੜੇ ਨਹੀਂ। ਪਰੋਿਾਈਡਰਾਂ 
ਦੀ ਸੂਿੀ ਦੀ ਹਰ ਵਤਿੰ ਨ ਮਹੀਵਨਆਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਵਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।  
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III. ਪਰਵਕਵਰਆ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਸਬਿੰ ਧੀ ਲੋੜਾਂ 
 

ਇਸ FAP ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮ ਿੱ ਢਲੀ ਜਾਂਿ UMCP ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਿਿੱ ਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ 
ਦ ਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਇਹ ਦੇਖੇਗਾ ਵਕ ਇਹ ਲੋਕ ਬੀਮੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ FAP ਦੇ ਤਵਹਤ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 
ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਿੱ ਿ ਹੇਠਲੇ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ: 
 

 ਮੈਡੀਕੇਡ; 

 ਸਨਊ ਜਰਿੀ ਫੈਸਮਲੀ-ਕੇਅਰ; 

 ਸਨਊ ਜਰਿੀ ਹਿਪਤਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਿਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ("ਚੈਸਰਟੀ ਕੇਅਰ"); 
 ਸਨਊ ਜਰਿੀ ਗੈਰ-ਬੀਮਾ ਛੋਟ; 

 ਘਾਤਕ ਸਬਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬੱਸਚਆਂ ਲਈ ਸਰਲੀਫ ਫੰਡ; 

 NJ ਜੁਰਮ ਦੇ ਸਸ਼ਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਫਤਰ; ਅਤੇ 
 ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਬਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ (“AGB”). 

 

ਯੋਗਤਾ ਸਬਿੰ ਧੀ ਲੋੜਾਂ: 
 

ਮੈਡੀਕੇਡ  
 

ਮੈਡੀਕੇਡ ਬਿੱ ਵਿਆਂ, ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਮਾਵਪਆਂ, ਬਜ਼ ਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਸਮਰਥਤਾ ਪੀੜਤ ਲਿੱ ਖਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਵਸਹਤ ਬੀਮਾ 
ਮ ਹਿੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਬੈਵਨਵਫਟ ਪਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਯੂਨਾਇਵਟਡ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਨਾਗਵਰਕ, ਕਾਨੂਿੰ ਨੀ 
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਿਾਸੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨੀ ਘਿੱ ਟ ਹੋਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਿਾ, ਉਸਦਾ ਵਨਊ ਜਰਸੀ 
ਸਟੇਟ ਦਾ ਿਾਸੀ ਹੋਣਾ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਨਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕੇਡ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹਰ ਮਰੀਜ਼ 
ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ UMCP ਦੇ ਵਿਿੱ ਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਯੋਗਤਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿਿ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। 
 

NJ ਫੈਸਮਲੀ-ਕੇਅਰ 

 

NJ ਫੈਵਮਲੀ-ਕੇਅਰ ਵਨਊ ਜਰਸੀ ਦਾ ਜਨਤਕ ਪੈਵਸਆਂ ਨਾਲ ਿਲਾਇਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਵਸਹਤ ਬੀਮਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਿ CHIP, 

ਮੈਡੀਕੇਡ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕੇਡ ਐਕਸਪੈਨਸ਼ਨ ਪਾਪ ਲੇਸ਼ਿੰ ਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। NJ ਫੈਵਮਲੀ-ਕੇਅਰ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਫਿੰ ਡਾਂ ਨਾਲ ਿਲਾਇਆ 
ਜਾ ਵਰਹਾ ਵਸਹਤ ਬੀਮਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਵਜਸਨੂਿੰ  ਵਨਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਉਮਰ ਦੇ ਯੋਗ ਿਾਸੀਆ ਂ ਲਈ ਸਸਤਾ ਵਸਹਤ ਬੀਮਾ 
ਮ ਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਵਗਆ ਸੀ। NJ ਫੈਵਮਲੀ-ਕੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਵਜਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਰ ਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿਾਲਾ ਬੀਮਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ। 
 

NJ ਫੈਵਮਲੀ-ਕੇਅਰ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਿਾਹ ਣ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਿੱ ਤੀ ਯੋਗਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਧ, ਸ ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਕ ਿੱ ਲ ਆਮਦਨੀ ਜਾਂ 
MAGI ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਿੇਗੀ। NJ ਫੈਵਮਲੀ-ਕੇਅਰ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਵਨਊ ਜਰਸੀ ਸਟੇਟ ਦ ਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ 
ਅਤੇ ਿੈਬਸਾਈਟ www.NJFamilyCare.org ਤੇ ਵਮਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਰਹਾਂ ਮਹੀਵਨਆਂ ਵਿਿ ਵਸਰਫ ਇਿੱ ਕ ਿਾਰੀ ਵਕਸੇ ਮਰੀਜ਼ 
ਨੂਿੰ  NJ ਫੈਵਮਲੀ-ਕੇਅਰ ਲਈ ਯੋਗ ਸਮਵਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 

ਚੈਸਰਟੀ ਕੇਅਰ 

 

ਿੈਵਰਟੀ ਕੇਅਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮ ਫਤ ਜਾਂ ਘਿੱ ਟ ਖਰਿੇ ਿਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂਿੰ  ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਪੂਰੇ ਵਨਊ 
ਜਰਸੀ ਸਟੇਟ ਵਿਿ ਗਿੰ ਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਿ ਅਿੰਦਰਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਿਜੋਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਮਲਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਿੈਵਰਟੀ ਕੇਅਰ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਨਯਮਾਂ ਮ ਤਾਬਕ ਵਮਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ NJAC 10:52, ਉਪ-ਅਵਧਆਏ 11, 12, 13 ਵਿਿ 
ਵਦਿੱ ਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। 
 

ਿੈਵਰਟੀ ਕੇਅੜ ਵਨਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਿਾਸੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: 

http://www.njfamilycare.org/
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1. ਵਜਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਸਹਤ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਅਵਜਹਾ ਬੀਮਾ ਹੈ ਜੇ ਵਬਲ ਦੇ ਵਸਰਫ ਇਿੱ ਕ ਵਹਿੱ ਸੇ ਲਈ ਭ ਗਤਾਨ ਕਰਦਾ 
ਹੈ; 

 

2. ਜੋ ਵਕਸੇ ਪਰਾਈਿੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਬੀਮੇ (ਵਜਿੇਂ, ਮੈਡੀਕੇਡ) ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਅਤੇ 
 

3. ਜੋ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਸਿੰ ਪਿੱਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤੇ ਮਾਪਦਿੰਡਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ। 
 

ਿੈਵਰਟੀ ਕੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੋ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।  
 

ਆਮਦਨੀ ਸਬਿੰ ਧੀ ਮਾਪਦਿੰਡ - ਵਜਨਹ ਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕ ਿੱ ਲ ਪਵਰਿਾਰਕ ਆਮਦਨੀ ਫੈਡਰਲ ਗਰੀਬੀ ਸੇਧਾਂ (“FPG”) ਦੇ 200% ਦ ੇ
ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਹੈ, ਉਹ 100% ਿੈਵਰਟੀ ਕੇਅਰ ਕਿਰੇਜ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।  ਵਜਨਹ ਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕ ਿੱ ਲ ਪਵਰਿਾਰਕ 
ਆਮਦਨੀ FPG ਦੇ 200% ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਪਰ 300% ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਹੈ, ਉਹ ਿੈਵਰਟੀ ਕੇਅਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਵਹਤ ਭ ਗਤਾਨ ਵਿਿ ਛੋਟ ਿਾਲੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।  ਫੀਸ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਸ਼ਵਡਊਲ ਮ ਤਾਬਕ ਮ ਫਤ ਜਾਂ ਭ ਗਤਾਨ ਵਿਿ ਛੋਟ ਿਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ:  
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ਸਿੰਪਿੱਤੀ ਬਾਰੇ ਮਾਪਦਿੰਡ – ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਸੇਿਾ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿੰ ਪਿੱਤੀ $7,500 ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦੀ 
ਸਿੰਪਿੱਤੀ $15,000 ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।  
 

ਕ ਿ ਖਾਸ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿਿ (ਵਜਿੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਤਕਲੀਫਾਂ) ਿੈਵਰਟੀ ਕੇਅਰ ਅਵਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਿੀ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਨਊ 
ਜਰਸੀ ਦੇ ਿਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। 
 

ਿੈਵਰਟੀ ਕੇਅਰ ਵਸਰਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਿ ਦੂਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕ ਿ ਸੇਿਾਿਾਂ, ਵਜਿੇਂ 
ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਫੀਸ, ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸ ਅਤੇ ਰੇਡੀਆਲੋਜੀ ਸਬਿੰ ਧੀ ਵਿਆਵਖਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖਰਿੇ ਤੋਂ ਿਿੱ ਖ ਹ ਿੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਛੋਟ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ।  ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ FAP ਦੇ ਭਾਗ II ਵਿਿ ਿਰਨਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਿੰ ਵਤਕਾ A ਿਜੋਂ 
ਸ਼ਾਵਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰੋਿਾਈਡਰਾਂ ਦੀ ਸੂਿੀ ਦੇਖੋ। 
 

ਸਨਊ ਜਰਿੀ ਗੈਰ-ਬੀਮਾ ਛੋਟ 

 

ਵਨਊ ਜਰਸੀ ਗੈਰ-ਬੀਮਾ ਛੋਟ (NJ ਕਾਨੂਿੰ ਨ - ਵਬਿੱ ਲ S-1797/A-2609) ਉਹਨਾਂ ਵਬਨਾ ਬੀਮਾ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਵਜਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਕ ਿੱ ਲ ਪਵਰਿਾਰਕ ਆਮਦਨੀ FPG ਦੇ 500% ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਹੈ।  ਪਰ UMCP ਨੇ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂਿੰ  ਵਬਨਾ ਬੀਮਾ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਿੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਪਿੱ ਧਰ ਜਾਂ ਵਨਿਾਸ ਕੋਈ ਿੀ ਹੋਿੇ। UMCP ਵਬਨਾ ਬੀਮਾ ਿਾਲੇ 
ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਛੋਟ ਿਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਵਹਤ ਯੋਗ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਫੀਸ 
ਸੂਿੀ ਦੇ 115% ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਖਰਿਾ ਨਹੀਂ ਵਲਆ ਜਾਏਗਾ। ਗੈਰ-ਬੀਮਾ ਵਬਵਲਿੰ ਗ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਿਾਂ NJ P.L.2008 c60 ਦੇ ਮ ਤਾਬਕ ਹਨ। 
 

ਘਾਤਕ ਸਬਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬੱਸਚਆਂ ਲਈ ਸਰਲੀਫ ਫੰਡ 

 

HHS ਗਰੀਬੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਪਰਸਤਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਆਮਦਨੀ 
ਬਾਰੇ ਿੇਧਾਂ 

 

ਮਰੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੈਡੀਕੇਡ 
ਦਰ ਦਾ ਪਰਸਤਸ਼ਤ 

200% ਨਾਲੋਂ ਘਿੱ ਟ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੈਡੀਕੇਡ ਦਰ ਦਾ 0%  

200% ਨਾਲੋਂ ਿਿੱ ਧ ਪਰ 225% ਨਾਲੋਂ ਘਿੱ ਟ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੈਡੀਕੇਡ ਦਰ ਦਾ 20%  

225% ਨਾਲੋਂ ਿਿੱ ਧ ਪਰ 250% ਨਾਲੋਂ ਘਿੱ ਟ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੈਡੀਕੇਡ ਦਰ ਦਾ 40%  

250% ਨਾਲੋਂ ਿਿੱ ਧ ਪਰ 275% ਨਾਲੋਂ ਘਿੱ ਟ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਬਰਾਬਰ  ਮੈਡੀਕੇਡ ਦਰ ਦਾ 60%  

275% ਨਾਲੋਂ ਿਿੱ ਧ ਪਰ 300% ਨਾਲੋਂ ਘਿੱ ਟ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਬਰਾਬਰ  ਮੈਡੀਕੇਡ ਦਰ ਦਾ 80%  

300% ਨਾਲੋਂ ਿਿੱ ਧ ਗੈਰ-ਬੀਮਾ ਛੋਟ ਦਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ 
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ਘਾਤਕ ਵਬਮਾਰੀ ਿਾਲੇ ਬਿੱ ਵਿਆਂ ਲਈ ਵਰਲੀਫ ਫਿੰ ਡ ਵਕਸੇ ਘਾਤਕ ਵਬਮਾਰੀ ਿਾਲੇ ਬਿੱ ਵਿਆਂ ਦੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਵਿਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।  
 

ਇਸਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖਰਿੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦੀ ਕ ਿੱ ਲ ਆਮਦਨੀ ਦੇ 10% ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, 
$100,000 ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਆਮਦਨੀ ਦੇ 15% ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਨਾ ਹੋਣ, ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਿੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿੱ ਿੇ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 
ਘਿੱ ਟ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਪਵਹਲਾਂ ਪਵਰਿਾਰ ਵਨਊ ਜਰਸੀ ਵਿਿ 3 ਮਹੀਵਨਆਂ ਤੋਂ ਰਵਹਿੰਦਾ ਹੋਿੇ। ਿਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਇਸ ਿੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ: www.state.nj.us/humanservices/cicrf/home 

 

NJ ਜੁਰਮ ਦੇ ਸਸ਼ਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਫਤਰ 

 

ਵਨਊ ਜਰਸੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜ ਰਮ ਦੇ ਵਸ਼ਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਹੋਈ ਹਾਨੀ ਅਤੇ ਖਰਵਿਆਂ, ਵਜਸ ਵਿਿ ਜ ਰਮ ਦੀਆਂ ਕ ਿ ਕਾਰਿਾਈਆਂ 
ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਿੇ ਿੀ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਵਨਊ ਜਰਸੀ ਵਿਕਵਟਮਜ਼ ਆਫ ਕਰਾਇਮ ਕਿੰ ਪਨਸੇਸ਼ਨ ਆਵਫਸ  
ਖੋਵਲਹਆ ਹੈ।  

 

NJ ਜ ਰਮ ਦੇ ਵਸ਼ਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮ ਆਿਜ਼ਾ ਦਫਤਰ  ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਕ ਜ ਰਮ ਵਨਊ ਜਰਸੀ ਵਿਿ ਹੋਇਆ 
ਹੋਿੇ ਜਾਂ ਵਨਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਿਾਸੀ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਿਾਪਵਰਆ ਹੋਿੇ, ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪ ਵਲਸ ਨੂਿੰ  ਇਸਦੀ ਸੂਿਨਾ 9 ਮਹੀਨੇ 
ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਵਦਿੱ ਤੀ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਜ ਰਮ ਦੀ ਜਾਂਿ-ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂਿੰ ਨੀ ਕਾਰਿਾਈ ਵਿਿ ਸਵਹਯੋਗ ਵਦਿੱ ਤਾ ਹੋਿੇ। ਕਲੇਮ ਲਈ ਦਾਅਿਾ 
ਜ ਰਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਤਿੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਜ ਰਮ ਦਾ ਵਨਰਦੋਸ਼ ਵਸ਼ਕਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
ਿਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਥੇ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ: www.nj.gov/oag/njvictims/index.html 

 

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਬਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ (AGB) 

 

ਇਿੰਟਰਨਲ ਰੈਵਿਵਨਊ ਕੋਡ §501(r)(5) ਦੇ ਮ ਤਾਬਕ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿਿੱ ਿ, 
FAP ਲਈ ਯੋਗ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ  ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਿਿੱ ਧ ਖਰਿਾ ਨਹੀਂ ਵਲਆ ਜਾਏਗਾ ਵਜਸ ਕੋਲ ਅਵਜਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਬੀਮਾ 
ਕਿਰ ਹੈ।  
 

ਇਸ FAP ਦੇ ਤਵਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਿ ਵਬਨਾ ਬੀਮਾ ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਘਿੱ ਟ 
ਬੀਮਾ ਿਾਲੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਿੀ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕ ਿੱ ਲ ਪਵਰਿਾਰਕ ਆਮਦਨੀ FAP ਦੇ 200% ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਪਰ 300% ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਹੈ।  

 

IV. ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਵਹਸਾਬ 

 

AGB ਦਾ ਪਰਵਤਸ਼ਤ ਕਿੱ ਢਣ ਲਈ UMCP ਨੇ ਲ ਿੱ ਕ-ਬੈਕ ਉਪਾਅ ਨੂਿੰ  ਅਪਨਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ AGB ਪਰਵਤਸ਼ਤ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੱ ਵਢਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਵਜਸਦਾ ਅਧਾਰ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿਿ ਮੈਡੀਕੇਅਰ-ਫਰੀ-ਫਾਰ-ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਪਰਾਈਿੇਟ ਬੀਮਾ ਕਰਤਾਿਾਂ ਦ ਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ 
ਸਾਰੇ ਕਲੇਮਾਂ ਨੂਿੰ  ਇਹਨਾਂ ਕਲੇਮਾਂ ਨਾਲ ਜ ੜੀ ਕ ਿੱ ਲ ਮਿੰਗੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  
 

AGB ਪਰਵਤਸ਼ਤ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਵਤਸ਼ਤ ਨੂਿੰ  ਵਕਿੇਂ ਕਿੱ ਵਢਆ ਵਗਆ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
 

FAP ਲਈ ਯੋਗ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਇਿੰ ਟਰਨਲ ਰੈਵਿਵਨਊ ਕੋਡ §501(r)(5) ਦੇ ਮ ਤਾਬਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ 
ਦੂਜੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ AGB ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। AGB ਵਨਰਧਾਰਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਿਾਲੇ AGB % ਨੂਿੰ  ਕ ਿੱ ਲ ਕੀਮਤ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।  
 

FAP ਲਈ ਯੋਗ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ AGB ਅਤੇ ਇਸ FAP ਦੇ ਤਵਹਤ ਉਪਲਬਧ ਵਕਸੇ ਿੀ ਛੋਟ ਿਾਲੀ ਦਰ ਵਿਿੱ ਿੋਂ ਜੋ 
ਿੀ ਰਕਮ ਘਿੱਟ ਹੋਿੇਗੀ, ਉਹ ਲਈ ਜਾਏਗੀ।  
 

V. ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 
 

http://www.state.nj.us/humanservices/cicrf/home
http://www.nj.gov/oag/njvictims/index.html
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UMCP ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂਿੰ  ਉਪਲਬਧ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਿਨਾ ਦੇਣ ਸਬਿੰ ਧੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

ਵਬਨਾ ਬੀਮਾ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਿੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਪਿੱਧਰ ਜਾਂ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਕੋਈ ਿੀ ਹੋਿੇ, ਵਨਊ ਜਰਸੀ 
ਗੈਰ-ਬੀਮਾ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।  
 

ਿੈਵਰਟੀ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਲੋੜ ਦੇ ਵਨਰਧਾਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਰੈਵਿਵਨਊ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਬਿੰ ਦੂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਯੋਗਤਾ ਸੇਿਾ ਦੀ ਵਮਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ ਰੂ ਹ ਿੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਅਰਸਾ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਿੈਵਰਟੀ ਦੀ ਵਕਸਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਿੈਵਰਟੀ ਕੇਅਰ  ਲਈ ਯਗੋਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦਿੰਡਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ 
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਿੱ ਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਿੀ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ ਜੋ UMCP ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸੂਿੀ ਵਿਿੱ ਿ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਿੀ ਇਿੱ ਕ ਿਿੱ ਖਰਾ 
ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਵਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ UMCP ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ  www.princetonhcs.org ਤੇ ਿੀ ਉਪਲਬਧ 
ਹੈ। 
 

ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਇਿੱਕ ਭਰੀ ਹੋਈ ਵਨਊ ਜਰਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਿ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਿਾਸਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ 
ਅਰਜ਼ੀ ("ਅਰਜ਼ੀ") ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਹਾ ਕਰਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।  
 

ਅਰਜ਼ੀਦਾਤਾ ਜਾਂ ਵਜ਼ਿੰ ਮੇਿਾਰ ਪਿੱਖ ਿੈਵਰਟੀ ਕੇਅਰ ਜਾਂ ਘਿੱ ਟ ਦਰਾਂ ਤੇ ਿੈਵਰਟੀ ਕੇਅਰ ਲਈ ਵਨਰਧਾਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਸੇਿਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 
ਤੋਂ ਇਿੱ ਕ ਸਾਲ (365 ਵਦਨ) ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਜਾਂ ਵਡਸਿਾਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਵਹਲੀ ਵਬਵਲਿੰ ਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ 240 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ, ਜੋ 
ਿੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹੋਿੇ, ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 

ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਨਰਧਾਰਨ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ; ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਮਲਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ 10 ਕਾਰਜ ਵਦਨਾਂ ਦੇ 
ਅਿੰ ਦਰ ਅਰਜ਼ੀਦਾਤਾ ਨੂਿੰ  ਵਲਖਤੀ ਸੂਿਨਾ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਿ FAP ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦ ੇ ਵਨਰਧਾਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ 
ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਸ਼ਾਵਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂਿੰ  ਅਧੂਰਾ ਸਮਵਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਅਧੂਰੀ ਵਮਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਕਾਰਜ 
ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਇਸਦੀ ਵਲਖਤੀ ਸੂਿਨਾ ਅਰਜ਼ੀਦਾਤਾ ਨੂਿੰ  ਦੇ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਇਸ ਵਲਖਤੀ ਸੂਿਨਾ ਵਿਿ FAP ਵਨਰਧਾਰਨ ਲਈ 
ਲੋੜੀਂਦੀ ਿਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਹੋਿੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ FAP ਦੇ ਭਾਗ VI ਵਿਿ ਦਿੱ ਸੇ UMCP ਸਰਲ 
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਿ ਸਾਰ (“PLS”) ਦੀ ਕਾਪੀ ਿੀ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੋਿੇਗੀ। ਿਾਧੂ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਜਮਹਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂਿੰ  30 ਵਦਨਾਂ ਦਾ ਿਾਜਬ 
ਸਮਾਂ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਿਾ, UMCP ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਿਲੋਂ ਕਿੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਈ ਤੀਜੇ ਪਿੱ ਖ ਦ ਆਰਾ, ਇਸ FAP ਦੇ ਭਾਗ VII 
ਵਿਿ ਪਵਰਭਾਸ਼ਤ, ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭ ਗਤਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਸਧਾਰਣ ਉਗਰਾਹੀ ਕਾਰਿਾਈਆਂ (“ECAs”) ਨੂਿੰ ,  
FAP ਦ ਆਰਾ ਯੋਗਤਾ ਵਨਰਧਾਰਣ ਤਕ ਮ ਅਿੱ ਤਲ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਏਗਾ।  ਵਜਨਹ ਾਂ ਅਰਜ਼ੀਦਾਤਾਿਾਂ ਨੂਿੰ  ਿੈਵਰਟੀ ਕੇਅਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ 
ਕਰ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਇਸ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਲਖਤੀ ਦਿੱ ਵਸਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ FAP ਦੇ ਤਵਹਤ ਉਪਲਬਧ 
ਦੂਜੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ। 
 

ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ UMCPP ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ (http://www.princetonhcs.org) ਤੇ ਉਪਲਬਧ 
ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ, ਖ ਦ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਵਿਿੱ ਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਅਪਾਇਿੰਟਮੈਂਟ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 

ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਵਿਿੱ ਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਅਪਾਇਿੰਟਮੈਂਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ (609) 853-7852 
ਨਿੰ ਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
 

ਪੇਪਰ ਕਾਪੀਆਂ UMCPP ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਿੰਟ ਐਕਸੈਸ ਸਰਵਿਵਸਜ਼  ਤੋਂ ਮ ਫਤ  ਵਮਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹੇਠਲੇ ਪਤੇ ਤੇ ਸਵਥਤ ਹਨ: 
 

University Medical Center of Princeton 
One Plainsboro Road 
Plainsboro, NJ 08536 

 

ਪੇਸ਼ਿੰਟ ਐਕਸੈਸ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕੇਅਰ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਐਟਰੀਅਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਵਥਤ ਹਨ। ਕਿੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘਿੰ ਟੇ ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ 

http://www.princetonhcs.org/
http://www.princetonhcs.org/
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ਸ ਕਿੱ ਰਿਾਰ ਸਿੇਰੇ 7:30 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਤਕ ਹਨ। 
 

ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ (ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ) ਹੇਠਲੇ ਪਤੇ ਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਖ ਦ ਜਾ ਕੇ ਪਹ ਿੰ ਿਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ 
ਹਨ: 

 
University Medical Center of Princeton 

Patient Access Services, Financial Counselor 
One Plainsboro Road, Office # T1144 

Plainsboro, NJ 08536 
 

ਜਦ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮਹਾ ਕਰਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ UMCP: 

 

1. ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਖਲਾਫ ਸਾਰੀਆਂ ECAs ਮ ਅਿੱ ਤਲ ਕਰ ਦੇਿੇਗਾ (ਜੇ UMCP ਦੇ ਿਲੋਂ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਪਿੱ ਖ 
ਕਾਰਿਾਈ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਿੀ ਿਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ECAs ਮ ਅਿੱ ਤਲ ਕਰ ਦੇਿੇਗਾ); 

2. ਸਮੇਂ-ਬਿੱ ਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ FAP ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਵਨਰਧਾਰਨ ਦਾ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਵਤਆਰ ਕਰੇਗਾ; ਅਤੇ 
3. ਵਜ਼ਿੰ ਮੇਿਾਰ ਪਿੱ ਖ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂਿੰ  ਵਨਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਵਲਖਤੀ ਸੂਿਨਾ ਦੇਿੇਗਾ। 

 

ਜੇ ਵਕਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂਿੰ  FAP ਲਈ ਯੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ UMCP:: 
 

1. ਇਿੱਕ ਵਬਵਲਿੰ ਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮ ਹਿੱਈਆ ਕਰੇਗਾ ਵਜਸ ਵਿਿੱ ਿ ਦਿੱ ਵਸਆ ਹੋਿੇਗਾ ਵਕ FAP-ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵਕਤਨੇ 
ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਇਹ ਰਕਮ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕਿੱ ਢੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ AGB ਸਬਿੰ ਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕਥੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ;  

2. ਵਿਅਕਤੀ ਦ ਆਰਾ ਭ ਗਤਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਧੂ ਰਕਮਾਂ ਿਾਪਸ ਕਰੇਗਾ; ਅਤੇ  
3. UMCP ਿਲੋਂ ਕਿੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੀਜੇ ਪਿੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਵਜਹੇ ਿਾਜਬ ਕਦਮ ਿ ਿੱ ਕੇਗਾ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨਾਲ 

ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਖਲਾਫ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਿਾਲੇ ECAs (ਜੇ ਕੋਈ ਹਨ) ਨੂਿੰ  ਿਾਪਸ ਵਲਆ ਜਾ ਸਕੇ।  
 

VI. FAP, ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ PLS ਦੇ ਪਰਿਾਰ ਲਈ ਕਦਮ 

 

UMCP ਨੇ ਇਸ FAP ਦਾ ਇਿੱ ਕ PLS ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। PLS ਇਿੱਕ ਵਲਖਤੀ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂਿੰ  ਇਹ ਸੂਿਨਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਫੈਵਸਵਲਟੀ FAP ਦੇ ਤਵਹਤ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਵਜਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਿ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ, ਸਿੰ ਖੇਪ ਅਤੇ ਸਮਿਣ ਵਿਿ ਆਸਾਨ ਹੋਿੇ।  
 

UMCP ਦੀ FAP, ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ PLS ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਿ ਅਤੇ ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਿ ਸੀਮਤ ਕ ਸ਼ਲਤਾ (“LEP”) ਿਾਲੇ ਅਵਜਹੇ ਜਨਸਮੂਹਾਂ 
ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਿ ਵਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਿੰ ਵਖਆ 1000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ UMCP ਦੇ ਮ ਿੱ ਖ ਸਰਵਿਸ ਏਰੀਆ ਵਿਿ 5% ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ 
ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਿਾ, UMCP ਦ ਭਾਸ਼ੀਏ ਅਤੇ ਅਨ ਿਾਦ ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਮ ਹਿੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਣ, ਬੋਲਣ, ਸ ਣਨ ਜਾਂ ਬੋਧ 
ਵਿਿ ਵਿਕਾਰ ਿਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂਿੰ  ਅਵਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮ ਹਿੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆ ਕਰਨ ਲਈ 
ਢ ਿੱ ਕਿਾਂ ਹ ਿੰ ਦਾ ਹੈ। 
 

FAP, ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ PLS ਸਾਰੇ UMCPP ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ http://www.princetonhcs.org ਤੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ 
ਮ ਫਤ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਿਿੱ ਖ ਿਿੱ ਖ ਵਹਿੱ ਵਸਆਂ ਵਿਿ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ 
ਦਾਖਲਾ/ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
 

ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂਿੰ  ਸੂਿਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ/ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗਾਂ 
ਵਿਿ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਵਡਸਪਲੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਵਟਸ ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪੈਵਨਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਿ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।  
 

ਦਾਖਲੇ ਜਾਂ ਵਡਸਿਾਰਜ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਹਿੱ ਸੇ ਿਜੋਂ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂਿੰ  PLS ਦੀ ਇਿੱਕ ਕਾਪੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 
 

http://www.princetonhcs.org/


 
7/8 

ਸਾਰੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸੂਿਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਬਵਲਿੰ ਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿਿ ਹ ਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਬਵਲਿੰ ਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿਿ ਇਿੱਕ 
ਵਲਖਤੀ ਨੋਵਟਸ ਹ ਿੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂਿੰ  ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸੂਿਨਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿਿ ਉਹ 
ਿੈਬਸਾਈਟ ਿੀ ਹ ਿੰ ਦੀ ਹੈ ਵਜਥੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂਿੰ  FAP, ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ PLS ਵਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।   ਇਸਦੇ ਅਲਾਿਾ, ਇਸ ਵਿਿ ਉਹ 
ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਿੰ ਬਰ ਿੀ ਹ ਿੰ ਦੇ ਹਨ ਵਜਥੇ ਉਹ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਬਾਰੇ ਸਿਾਲ ਪ ਛ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 

UMCP ਤਵਹਤ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਸਮ ਦਾਅ ਨੂਿੰ  ਇਸ FAP ਦੇ ਅਿੰ ਤਰਗਤ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪਹ ਿੰ ਿਾਣਾ ਸ ਵਨਸ਼ਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, UMCP ਆਪਣੇ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੇ ਸਮ ਦਾਅ ਤਕ 
ਪਹ ਿੰ ਿਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

 

VII. ਵਬਵਲਿੰ ਗ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ 
 

ਪੇਸ਼ਿੰਟ ਫਾਈਨੈਂ ਸ਼ਲ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ (“PFS”) ਵਿਭਾਗ ਸਹੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂਿੰ ਨੀ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਨੂਿੰ  ਸ ਵਨਸ਼ਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਫੈਡਰਲ, 
ਸਟੇਟ ਦੇ, ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ PFS ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਮਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਿ ਹੇਠਲੀਆਂ 
ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ: 
 

1. ਬੀਮੇ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਬਵਲਿੰ ਗ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ; 
2. ਉਗਰਾਹੀਆਂ, ਖਰਾਬ ਵਰਣ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਖਰਾਬ ਵਰਣ ਦੋਨੋ; 
3. ਖਰਾਬ ਵਰਣ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ, "ਰੈਗੂਲਰ" ਖਰਾਬ ਵਰਣ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਖਰਾਬ ਵਰਣ ਦੋਨੋ; ਅਤੇ  
4. ਸ ਰਿੱ ਵਖਅਤ ਵਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ (“PHI”) ਦੀ ਗ ਪਤਤਾ ਅਤੇ ਸ ਰਿੱ ਵਖਆ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱ ਖਣਾ। 

 

UMCP ਵਕਸੇ ਿੀ ਅਵਜਹੀ ਕਾਰਿਾਈ ਵਿਿ ਵਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿੇਗਾ ਵਜਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗ ਰੇਜ਼ 
ਕਰਨ, ਵਜਿੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ  ਮੈਡੀਕਲ ਤਕਲੀਫ ਲਈ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਭ ਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿੰਗ ਕਰਨਾ, 
ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਅਵਜਹੇ ਦੂਜੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਵਿਿ ਵਰਣਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਵਜਥੇ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ 
ਵਬਨਾ ਵਿਤਕਰੇ ਿਾਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮ ਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿਿ ਕਠਨਾਈ ਹੋਿੇ। 

 

ਆਪਣੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮੈਟਰਵਨਟੀ ਕਲੀਵਨਕਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ UMCP ਸਿੰਭਾਿੀ ਯੋਗਤਾ ਵਨਰਧਾਰਨਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਕਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਨ ਮਾਨ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਉਹ FAP ਦੇ ਤਵਹਤ ਅਵਧਕਤਮ ਉਪਲਬਧ 
ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ UMCP ਮਰੀਜ਼ ਨੂਿੰ  ਵਲਖਤੀ ਵਿਿ ਇਸ ਸਿੰ ਭਾਿੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਗਤਾ ਵਨਰਧਾਰਨ ਦੇ 
ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਸੂਿਨਾ ਦੇਿੇਗਾ ਅਤੇ ਦਿੱ ਸੇਗਾ ਵਕ ਹੋਰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਅਵਜਹੇ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿਿ PLS ਦੀ ਕਾਪੀ ਿੀ ਮ ਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

 

"ਸੂਿਨਾ ਦੀ ਅਿਧੀ" ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ UMCP ਵਕਸੇ ECA, ਵਜਸ ਦੀ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਇਿੰਟਰਨਲ ਰੈਵਿਵਨਊ ਕੋਡ §501(r)(6) ਵਿਿ ਵਦਿੱ ਤੀ 
ਗਈ ਹੈ, ਵਿਿ ਵਹਿੱ ਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿੇਗਾ। ਸੂਿਨਾ ਦੀ ਅਿਧੀ ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ 120 ਵਦਨ ਦਾ ਅਰਸਾ ਹੈ ਜੋ ਵਡਸਿਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਪਵਹਲੀ ਵਬਵਲਿੰ ਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਸ਼ ਰੂ ਹ ਿੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਖਲਾਫ ਕੋਈ ECA ਸ਼ ਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 
ਜਾਿੇਗੀ। 

 

ਸੂਿਨਾ ਦੀ ਅਿਧੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ UMCP, ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਿਲੋਂ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਪਿੱਖ, ਵਕਸੇ ਭ ਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਕਾਇਆ 
ਰਕਮ ਦੀ ਿਸੂਲੀ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਖਲਾਫ ਹੇਠਲੇ ECAs ਸ਼ ਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ 
ਵਦਿੱ ਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ: 

 

1. ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਰੈਵਡਟ ਵਰਪੋਰਵਟਿੰਗ ਏਜਿੰ ਸੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰੈਵਡਟ ਵਬਊਰੋ ਨੂਿੰ  ਮਾੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣਾ; 
2. ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਉੱਪਰ ਹਿੱ ਕ ਰਖਾਈ ਲਗਾਉਣਾ; 
3. ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਿਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂਿੰ  ਅਗਾਊਂ ਰੋਕਣਾ; 
4. ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਖਲਾਫ ਦੀਿਾਨੀ ਕਾਰਿਾਈ ਸ਼ ਰੂ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ 
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5. ਯੂ.ਐਸ. ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂਿੰ  ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂਿੰ  ਢੂਿੰ ਡ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹ ਕਮ ਲਈ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨਾ। 
 

ਸੂਿਨਾ ਦੀ ਅਿਧੀ ਦੇ ਬਾਅਦ UMCP ਤੀਜ ੇਪਿੱਖਾਂ ਨੂਿੰ  ਦੋਸ਼ੀ ਮਰੀਜ਼ ਖਾਵਤਆਂ ਉੱਪਰ ECAs ਸ਼ ਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
UMCP ਇਹ ਸ ਵਨਸ਼ਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਵਕ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਿਾਜਬ ਕੋਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਿ ਕੀਆਂ ਹਨ ਵਕ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ 
ਇਸ FAP ਦੇ ਤਵਹਤ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਿੀ ECA ਸ਼ ਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ 30 ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਂ, 
UMCP ਸ ਵਨਸ਼ਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਵਕ: 

 

1. ਮਰੀਜ਼ ਨੂਿੰ  ਇਿੱ ਕ ਵਲਖਤੀ ਨੋਵਟਸ ਭੇਜ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਗਆ ਹੋਿੇ ਵਜਸ ਵਿਿ:  
 

a. ਇਹ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗਆ ਹੋਿੇ ਵਕ ਯੋਗ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ;  
b. ਉਹਨਾਂ ECAs ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਿੇ ਵਜਨਹ ਾਂ ਉੱਪਰ, ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਭ ਗਤਾਨ ਿਾਸਤੇ UMCP 

ਕਾਰਿਾਈ ਸ਼ ਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ  
c. ਉਹ ਅਿੰਤਮ ਵਮਤੀ ਤਾਰੀਖ ਦਿੱ ਸੀ ਗਈ ਹੋਿੇ ਵਜਸਦੇ ਬਾਅਦ ECAs ਸ਼ ਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

 

2. ਮਰੀਜ਼ ਨੂਿੰ  ਇਸ ਵਲਖਤੀ ਨੋਵਟਸ ਦੇ ਨਾਲ PLS ਦੀ ਇਿੱਕ ਕਾਪੀ ਵਮਲ ਗਈ ਹੋਿੇ; ਅਤੇ 
 

3. ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂਿੰ  FAP ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਿਿ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 
ਬਾਰੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੂਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿਾਜਬ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਿੇ। 

 


