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I. ரநொக்கம் 

 

அத்தியாவசியெொன அவச க்கொை அல்ைது ெருத்துவ ொீதியில் ரதலவயொன, பிற 

ஆர ொக்கியக் கவனிப்புச் ரசலவகலெப் ளபறுகின்ற ரநொயொெிகளுக்கு கிலடக்கின்ற நிதி 

உதவி ளதொடர்பொன, இன்டர்னல் ரரவின்யூ சர்வீஸ் ரரகுபேசன் விதி 130266-11, 

இன்டர்னல் ரரவின்யூ பகாடு ரசக்சன் 501(r), N.J.A.C. 10:52 ெற்றும் நியூளெர்சி சட்டம்(S-

1797/A-2609), ைப்ளிக் ோ 2008,  அத்தியாயம் 60 ஆகியவற்றில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ெ  

வழிகொட்டுதல்களுக்கு இணங்க பிளெயின்ஸ்ளபொர ொவில் உள்ள, பிொின்ஸ்டனின் 

யுனிவர்சிட்டி ளெடிக்கல் ளசன்டர்(“யுஎம்சிபி”) (“UMCP”) ெற்றும் அதன் ெருத்துவெலன 

வசதிகள் இருப்பலத உறுதி ளசய்வது. 

 

II. ளகொள்லக 

 

கிலடக்கக்கூடிய நிதி உதவித் திட்டங்கள், தகுதித் ரதலவப்பொடுகள், ரநொயொெிகளுக்கு 

விதிக்கப்படும் கட்டணங்கெின் கணக்கீடு, நிதி உதவிக்கு விண்ணப்பிக்கும் முலற, ெற்றும் 

பணம் ளசலுத்தப்படொெல் ரபொகும் ளபொழுது எடுக்கப்படும் நடவடிக்லககள் ஆகியலவ 

ளதொடர்பொக ரநொயொெிக்கு அறிவிக்கும் கட்டலெ விதிகலெ UMCP கலடப்பிடிக்கிறது. 

அஃைர்டைிள் பகர் ஆக்ட் ெற்றும் ஸ்படட் பசாிட்டி பகர் வழிகொட்டுதல்கள் அலனத்லதயும் 

UMCP கலடப்பிடிக்கிறது. கொப்பீடு ளசய்யப்படொத, பணம் ெீெத்த ப்படுகின்ற வ ம்புகள் 
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சட்டம் ளதொடர்பொன நியூளெர்சி சட்டத்லத (சட்டம் S-1797/A-2609) UMCP 

கலடப்பிடிக்கிறது. 

 

அவசரக்காே ேருத்துவ நிபேபேகளுக்கான கவனிப்பைத் தனிநைர்களுக்கு, நிதி உதவித் 

தகுதிபயப் ைற்றிபயா அல்ேது ரசலுத்தும் திறன் ைற்றிபயா கருதாேல், ைாரைட்சம் 

இல்ோேல், UMCP அளித்திடும். ஃரைடரல் எேர்ரஜன்சி ரேடிக்கல் ட்ாீட்ரேன்ட் ேற்றும் 

1986 ம் ஆண்டின் ஆக்டிவ் பேைர் டிரான்ஸ்பைார்ட் ஆக்ட் (“இஎம்டிஏஎல்ஏ”) (“EMTALA”) 

ஆகியவற்றின் தராதரங்களுக்கு இணங்கி நடப்ைது UMCP யின் ரகாள்பக ஆகும்.  

 

இந்த ரகாள்பகயானது, ேருத்துவ ாீதியில் அவசியோனவற்பற அளிக்கின்ற 

சுபயச்பசயான ஒப்ைந்ததாரர்கள் ேற்றும் / அல்ேது ஒரு UMCP ேருத்துவேபன 

வளாகத்தில் உள்ள அவசரக்காே பசபவகள் ஆகியவற்பறக் கவர் ரசய்வதில்பே. இந்த 

சுபயச்பச ஒப்ைந்ததாரர்களின் ைட்டியல் (“வழங்குநர் ைட்டியல்”) ஒன்று, இந்த FAP உடன் 

ஒரு ைின் இபணப்பு A ஆக இபணக்கப்ைட்டுள்ளது ேற்றும் அது UMCP 

இபணயதளோன: www.princetonhcs.org ல் கிபடக்கிறது. இந்த வழங்குநர் ைட்டியல், இந்த 

FAP யின் கீழ் எந்த வழங்குநர்கள் கவர் ரசய்யப்ைட்டுள்ளனர் ேற்றும் யார் கவர் 

ரசய்யப்ைடவில்பே என்று குறிப்ைிடுகிறது. பதபவ என்றால், இந்த வழங்குநர் ைட்டியல் 

காோண்டுக்கு ஒரு முபற ேீளாய்வு ரசய்யப்ைடும் ேற்றும் புத்தாக்கம் ரசய்யப்ைடும்.   

 

III. ரசயல்முபற ேற்றும் தகுதித் பதபவப்ைாடுகள் 

 

FAP -தகுதிக்காக தீர்ோனிக்கப்ைடுவதற்கு முன்ைாக, காப்பீட்டிற்கு அவர்கள் தகுதியாக 

இருக்கிறார்களா என்ைபதத் தீர்ோனிப்ைதற்காக, அபனத்து பநாயாளிகளும் ஒரு UMCP 

நிதி உதவி ஆபோசகரால் ஸ்க்ாீன் ரசய்யப்ைடுவார்கள். இந்த FAP யின் கீழ், தகுதியான 

தனிநைர்களுக்கு கிபடக்கக்கூடிய நிதி உதவித் திட்டங்கள் கீபழ இடம் ரைற்றுள்ளன. 

 

 ரேடிக்எய்ட்; 

 நியூ ரஜர்சி ஃபைேிலி பகர்; 

 நியூ ரஜர்சி ஹாஸ்ைிட்டல் பகர் பைரேன்ட் அசிஸ்டன்ஸ் புபராக்ராம் (“பசாிட்டி 

பகர்”); 

 நியூ ரஜர்சி அன்இன்சூர்ட் டிஸ்கவுன்ட்; 

 ரகட்டஸ்ட்ராைிக் இல்ரனஸ் இன் சில்ட்ரன்ஸ் ாிலீஃப் ஃைன்ட்; 

 தி என்பஜ விக்டிம்ஸ் ஆஃப் கிபரம் காம்ரைன்பசசன் ஆைிஸ்; ேற்றும் 

 அரேௌன்ட்ஸ் ரஜனரலி ைில்ட் (“ஏஜிைி”) (“AGB”). 

 

தகுதித் பதபவப்ைாடுகள்: 
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ரேடிக்எய்ட் (Medicaid) 

 

ைே ேட்சக்கணக்கான அரோிக்கர்களுக்கு ஆபராக்கியக் கவபரபஜ, ரேடிக்எய்ட் 

வழங்குகிறது, அதில் குழந்பதகள், கர்ப்ைிணிப் ரைண்கள், ரைற்பறார்கள், மூத்த ேக்கள் 

ேற்றும் திறனிழப்புகள் ரகாண்ட நைர்கள் ஆகிபயார் உள்ளடங்குவார்கள். ரைாதுவாக, 

ைேனளிக்கும் இந்த திட்டத்தில், ஒரு பநாயாளியானவர் கண்டிப்ைாக ஒரு யுபனட்ரடட் 

ஸ்படட்ஸ் குடிேகனாக, லீகல் அபேயன் ஆக, அல்ேது ரைர்ேனன்ட் ரரசிடன்ட் ஆக 

இருக்க பவண்டும், ேற்றும் குபறவான வருோனம் இருக்க பவண்டும். கூடுதோக, 

பநாயாளிகள், நியூ ரஜர்சி ோநிேத்தில் வசிக்கும் ஒருவராக கண்டிப்ைாக இருக்க 

பவண்டும். நியூ ரஜர்சி டிைார்ட்ரேன்ட் ஆஃப் ரஹல்த் மூேோகக் கிபடக்கின்ற 

ரேடிக்எய்டில் ைே வபககள் உள்ளன. ஒவ்ரவாரு பநாயாளியின் சூழ்நிபேகளின் 

அடிப்ைபடயில், தகுதிபயத் தீர்ோனிப்ைதற்கு, UMCP நிதி ஆபோசகர்கள் உதவுவார்கள்.   

 

என்பஜ ஃபைேிலி பகர் (NJ FamilyCare) 

 

என்பஜ ஃபைேிலி பகர் என்ைது நியூ ரஜர்சியின் ரைாது நிதியில் இருந்து தரப்ைடும் 

ஆபராக்கியக் காப்பீட்டுத் திட்டம் ஆகும், இதில் சிஎச்ஐைி (CHIP), ரேடிக்எய்ட் ேற்றும் 

ரேடிக்எய்ட் எக்ஸ்ைான்சன் ைாப்புபேசன்ஸ் ஆகியபவ அடங்கும். என்பஜ ஃபைேிலிபகர் 

என்ைது ஒரு கூட்டரசு ேற்றும் ோநிே நிதியில் இருந்து தரப்ைடும் ஆபராக்கியக் காப்பீட்டுத் 

திட்டம் ஆகும், இது எந்த வயதிலும் உள்ள, தகுதி ைபடத்த, நியூ ரஜர்சியில் 

குடியிருப்ைவர்கள், இயேக்கூடிய ஆபராக்கியக் காப்பீட்படப் ரைறும் வபகயில் 

உதவுவதற்காக உருவாக்கப்ைட்டது. என்பஜ ஃபைேிலிபகர் என்ைது ைணியேர்த்துைவர் 

அளிக்கும் காப்பீடு இல்ோத ேக்களுக்கானது ஆகும். 

 

என்பஜ ஃபைேிலிபகருக்கான தகுதிபய நாடுகின்ற நைர்களுக்கான நிதித் தகுதியானது, 

அவர்களது ோடிஃபைட் அட்ஜஸ்ட்டட் க்ராஸ் இன்கம் அல்ேது எம்ஏஜிஐ (MAGI) யின் 

அடிப்ைபடயில் இருக்கும். என்பஜ ஃபைேிலிபகருக்கான தகுதிக்கான வழிகாட்டுதல்கள், 

நியூ ரஜர்சி ோநிேத்தால் உருவாக்கப்ைட்டன ேற்றும் அவற்பற www.NJFamilyCare.org 

என்ற இபணயதளத்தில் காண முடியும்.  ஒரு ைன்னிரண்டு ோத காே அளவில், ஒபர ஒரு 

முபற ேட்டுபே ஒரு பநாயாளி, என்பஜ ஃபைேிலிபகருக்கு தகுதியானவர் என்று கருதப்ைட 

முடியும்.   

 

பசாிட்டி பகர் 

 

பசாிட்டி பகர் அசிஸ்டன்ஸ் என்ைது இேவச அல்ேது குபறக்கப்ைட்ட கட்டணம் ரகாண்ட 

கவனிப்பு என்ைதாகும், இது நியூ ரஜர்சி ோநிேம் முழுவதும் முபனப்ைான கவனிப்பு 

http://www.njfamilycare.org/
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(அக்யூட் பகர்) தரும் ேருத்துவேபனகளில் உள்பநாயாளியாக ேற்றும் ரவளிபநாயாளியாக 

பசபவகபளப் ரைறும் பநாயாளிகளுக்குக் கிபடக்கிறது. பசாிட்டி பகர் டிஸ்கவுன்ட்கள், 

NJAC 10:52, உை அத்தியாயங்கள் 11, 12, 13 ல் நிறுவப்ைட்டுள்ள ஒழுங்குமுபறகளுக்கு 

இணங்க உள்ளன.    

 

நியூ ரஜர்சியில் வசிக்கும் ைின்வரும் ேக்களுக்கு பசாிட்டி பகர் கிபடக்கிறது: 

 

1. ரஹல்த் கவபரஜ் எதுவும் இல்ோத அல்ேது ைில்லின் ஒரு ைகுதிபய ேட்டும் 

அளிக்கின்ற கவபரஜ் உள்ளவர்கள்; 

 

2. தனியார் அல்ேது அரசு ஸ்ைான்ஸர் ரசய்யும் கவபரஜ் (ரேடிக்எய்ட் 

பைான்றபவ) எதற்கும் தகுதி இல்ோதவர்கள்: ேற்றும்  

 

3. கீபழ விவாித்துள்ள வருோனம் ேற்றும் ரசாத்துகளுக்கான கட்டபள விதிகபள 

(கிாிட்டீாியா) நிபறவு ரசய்ைவர்கள். 

 

ோநிே அல்ேது கூட்டாட்சி நிரல்களுக்குத் தகுதி ரைறாத ேக்களுக்கு பசாிட்டி பகர் 

கிபடக்கிறது.   

 

வருோனத்திற்கான கட்டபள விதிகள் – ஃரைடரல் ைாவர்ட்டி பகட்பேன்ஸ் (“FPG”) ன் 

200% க்குக் குபறவாக அல்ேது சேோக குடும்ை ரோத்த வருோனம் உள்ள பநாயாளிகள், 

பசாிட்டி பகாின் 100% கவபரஜுக்கு தகுதியானவர்கள் ஆவார்கள்.  FPG யின் 200% க்கு 

அதிகோக ஆனால் 300% க்கு குபறவாக அல்ேது சேோக குடும்ை ரோத்த வருோனம் 

உள்ள பநாயாளிகள், பசாிட்டி பகர் நிரலின் கீழ் டிஸ்கவுன்ட் ரசய்யப்ைட்ட கவனிப்புக்குத் 

தகுதியானவர்கள் ஆவார்கள். ைின் வரும் கட்டண அட்டவபண மூேோக, இேவசோன 

அல்ேது டிஸ்கவுன்ட் ரசய்யப்ைட்ட கட்டணங்கள் தீர்ோனிக்கப்ைடுகின்றன:  

எச்எச்எஸ் ைாவர்ட்டி இன்கம் 

பகடுபேன்ஸின் ஒரு சதவிகிதோக வருோனம்  

 

பநாயாளியால் அளிக்கப்ைடும் 

ரேடிக்எய்ட் பரட் சதவிகிதம் 

200% க்கு குபறவாக அல்ேது சேோக ரேடிக்எய்ட் பரட்டின் 0%  

200% க்கு அதிகோக ஆனால் 225% க்கு 

குபறவாக அல்ேது சேோக  

ரேடிக்எய்ட் பரட்டின் 20%   

225% க்கு அதிகோக ஆனால் 250% க்கு 

குபறவாக அல்ேது சேோக 

ரேடிக்எய்ட் பரட்டின் 40%   

250% க்கு அதிகோக ஆனால் 275% க்கு 

குபறவாக அல்ேது சேோக 

ரேடிக்எய்ட் பரட்டின் 60%   
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ரசாத்துகளுக்கான கட்டபள விதிகள் – ஒரு பநாயாளி தகுதி ரைற்றவராக இருப்ைதற்கு 

அவரது தனிநைர் ரசாத்துகள் பசபவக்கான பததியன்று, $7,500 க்கு ேிபகயாக இருக்கக் 

கூடாது ேற்றும் குடும்ை ரசாத்துகள் $15,000 க்கு ேிபகயாக இருக்கக் கூடாது. 

 

நியூ ரஜர்சியில் வசிக்காத ேக்களுக்கு, பசாிட்டி பகர், குறிப்ைிட்ட வழிவபககளுக்கு 

உட்ைட்டு கிபடக்கோம் (அவசரக்காே ேருத்துவ நிபேபேகள் பைான்றபவ). 

 

அவசரக்காே அல்ேது ேருத்துவ ாீதியில் அவசியோன ைிற ேருத்துவக் கவனிப்பு 

ஆகியவற்றுக்கு ேட்டுபே பசாிட்டி பகர் கிபடக்கிறது.  ேருத்துவர் கட்டணங்கள், ேயக்க 

ேருந்து கட்டணங்கள், ேற்றும் கதிர்வீச்சு ைடங்களின் ரைாருள் விளக்கம் 

(இன்டர்ைிரட்படசன்) பைான்ற சிே பசபவகள், ேருத்துவேபனக் கட்டணங்களில் இருந்து 

தனியானபவ ேற்றும் அவற்றின் கட்டணக் குபறப்புக்குத் தகுதியாக இல்ோேல் 

இருக்கோம். தயவுரசய்து இந்த FAP யின் ைிாிவு II ேற்றும் ைின்பசர்க்பக A என 

பசர்க்கப்ைட்டுள்ளதில் தரப்ைட்டுள்ள வழங்குநர் ைட்டியலில் ைார்த்துக் ரகாள்ளுங்கள்.     

 

நியூ ரஜர்சி அன்இன்சூர்ட் டிஸ்கவுன்ட்  

 

நியூ ரஜர்சி அன்இன்சூர்ட் டிஸ்கவுன்ட் (என்பஜ சட்டம்-சட்ட வபரவு S-1797/A-2609) 

என்ைது, காப்பீடு ரசய்யாத, குடும்ை ரோத்த வருோனம் FPG யின் 500%க்கு குபறவாக 

உள்ள பநாயாளிகளுக்கு கிபடக்கிறது. இருப்ைினும், இந்த தள்ளுைடிபய, வருோன அளவு 

அல்ேது குடியிருப்பு ஆகியவற்பறப் ரைாருட்ைடுத்தாேல், காப்பீடு ரசய்யாத அபனத்து 

பநாயாளிகளுக்கும் ரைாருந்தும் வபகயில், UMCP இபதத் பதர்வு ரசய்திருக்கிறது. 

காப்பீடு ரசய்யாத அபனத்து தனிநைர்களுக்கும் தள்ளுைடி விகிதங்கபள UMCP 

அளிக்கிறது. இந்த திட்டத்தின் கீழ், தகுதியான ஒரு பநாயாளியிடம், ரேடிக்பகர் கட்டண 

அட்டவபணயின் 115%க்கு அதிகம் ஆகாத ரதாபக வசூலிக்கப்ைடும். காப்பீடு ரசய்யாத 

ைில் வரம்புகள், என்பஜ P.L.2008 c60 க்கு இணங்க இருக்கின்றன.    

 

ரகட்டஸ்ட்ராைிக் இல்ரனஸ் இன் சில்ட்ரன்ஸ் ாிலீஃப் ஃைன்ட் 

ரகட்டஸ்ட்ராைிக் இல்ரனஸ் இன் சில்ட்ரன்ஸ் ாிலீஃப் ஃைன்ட் என்ைது, ஒரு 

ரைருங்பகடான சுகவீனம் உள்ள குழந்பதகளின் குடும்ைங்களுக்கு நிதி உதவி அளிக்கிறது. 

   

275% க்கு அதிகோக ஆனால் 300% க்கு 

குபறவாக அல்ேது சேோக 

ரேடிக்எய்ட் பரட்டின் 80%   

300% க்கு அதிகோக காப்பீடு ரசய்யாத டிஸ்கவுன்ட் பரட் 

கிபடக்கிறது  



 
6/ 13 

 

இதற்குத் தகுதி ரைறுவதற்கு, ேருத்துவேபனச் ரசேவுகள் கண்டிப்ைாக, குடும்ைத்தின் 

ரோத்த வருோனத்தின் 10% க்கு அதிகோகவும், $100,000க்கு அதிகோக வருோனம் 

எதுவும் இருப்ைதன் 15% ேிகுதியாகவும் இருக்க பவண்டும், ேருத்துவச் ரசேவுகள் பநர்ந்த 

ரைாழுது அந்த குழந்பதக்கு கண்டிப்ைாக 21 வயது அல்ேது அதற்கு இபளயவராக  

இருக்க பவண்டும் ேற்றும் விண்ணப்ைத் பததிக்கு முன்ைாக உடனடியாக 3 ோதங்களுக்கு 

அந்த குடும்ைம் கண்டிப்ைாக நியூ ரஜர்சியில் குடியிருந்திருக்க பவண்டும். கூடுதல் 

தகவல்கபள இந்த ைின்வரும் இபணயதளத்தில் காண முடியும்: 

www.state.nj.us/humanservices/cicrf/home. 

 

           நியூ ரஜர்சி விக்டிம்ஸ் ஆஃப் கிபரம் காம்ரைன்பசசன் ஆைிஸ் 

 

 

குறிப்ைிட்ட குற்றச் ரசயல்கள் காரணோக பநர்கின்ற, குறிப்ைிட்ட ேருத்துவச் ரசேவுகள் 

உட்ைட, இழப்புகள் ேற்றும் ரசேவுகளுக்காக, குற்றத்தால் ைாதிக்கப்ைட்ட நைர்களுக்கு 

இழப்பீடு அளிக்கும் வபகயில், நியூ ரஜர்சி ோநிேோனது நியூ ரஜர்சி விக்டிம்ஸ் ஆஃப் 

கிபரம் காம்ரைன்பசசன் ஆைிஸிபன நிறுவியிருக்கிறது.    

 

நியூ ரஜர்சி விக்டிம்ஸ் ஆஃப் கிபரம் காம்ரைன்பசசன் ஆைிஸின் தகுதி ரைறுவதற்கு, அந்த 

குற்றோனது கண்டிப்ைாக நியூ ரஜர்சியில் நிகழ்ந்திருக்க பவண்டும் அல்ேது ோநிேத்தின் 

ரவளிபய ைாதிக்கப்ைட்டவர் நியூ ரஜர்சியில் வசிப்ைவருக்கு கண்டிப்ைாக உறவினராக 

இருக்க பவண்டும், ைாதிக்கப்ைட்டவர் அந்த குற்றத்பத 9 ோதங்களுக்குள் பைாலீசுக்கு 

ாிப்பைார்ட் ரசய்திருக்க பவண்டும் ேற்றும் ைாதிக்கப்ைட்டவர் அந்த குற்றப் புோனய்வு 

ேற்றும் சட்ட நடவடிக்பகக்கு கண்டிப்ைாக ஒத்துபழக்க பவண்டும். குற்றத் பததியில் 

இருந்து 3 வருடங்களுக்குள் அந்த பகாாிக்பக கண்டிப்ைாக தாக்கல் ரசய்யப்ைட பவண்டும் 

ேற்றும் அந்த பநாயாளி கண்டிப்ைாக கள்ளங்கைடேற்றவராக, குற்றத்தால் 

ைாதிக்கப்ைடடவராக இருக்க பவண்டும். கூடுதல் தகவல்கபள இந்த இபணயதளத்தில் 

காண முடியும் www.nj.gov/oag/njvictims/index.html. 

 

அரேௌன்ட் ரஜனரலி ைில்ட் (AGB) 

 

இன்டர்னல் ரரவின்யூ பகாடு §501(r)(5) க்கு இணங்க, அவசரக்காே அல்ேது ேருத்துவ 

ாீதியில் அவசியோன கவனிப்பு பதபவயிருந்தால், FAP -தகுதி ரைற்ற பநாயாளிகள், 

அத்தபகய கவனிப்புக்கு, இன்சூரன்ஸ் கவாிங் உள்ள ஒரு தனிநைாிடம் வசூலிப்ைதற்கு 

அதிகோக கட்டணம் விதிக்கப்ைட ோட்டார்கள்.   

 

http://www.state.nj.us/humanservices/cicrf/home
http://www.nj.gov/oag/njvictims/index.html
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இந்த FAP யின் கீழ் உதவிக்குத் தகுதியான பநாயாளிகள் அபனவரும், இந்த 

டிஸ்கவுன்டிற்குத் தகுதியாக இருக்கோம். அவர்களது குடும்ை ரோத்த வருோனம் FPG 

யின் 200%க்கு அதிகோக ஆனால் 300% க்கு குபறவாக அல்ேது சேோக இருந்தால், 

காப்பீடு ரசய்யாத பநாயாளிகள் ேற்றும் குபறவாக காப்பீடு ரசய்த பநாயாளிகள் இதில் 

அடங்குவர்கள்.   

 

IV. பநாயாளிகளுக்கு விதிக்கப்ைடும் கட்டணங்களின் கணக்கீடு 

 

UMCP தனது AGB சதவிகிகத்பதக் கணக்கீடு ரசய்வதற்கு, லுக்-பைக் முபறபயக் 

கபடப்ைிடித்திருக்கிறது. இந்த AGB சதவிகிதோனது, ஒரு 12 ோத காே அளவில் 

ரேடிக்பகர்-கட்டணம்-அபனத்து-பசபவ+தனியார் ஆபராக்கியக் காப்பீட்டாளர்கள் 

ஆகிபயாரால் அனுேதிக்கப்ைடும் பகாாிக்பககள் அபனத்பதயும் கூட்டி, அபத இந்த 

பகாாிக்பககள் ரதாடர்ைான ரோத்த ரதாபககளால் வகுத்து அதன் அடிப்ைபடயில் 

வருடாந்திரம் கணக்கீடு ரசய்யப்ைடுகிறது.  

 

இந்த AGB சதவிகிதம் ரதாடர்ைான கூடுதல் தகவல்கள் ேற்றும் இந்த சதவிகிதம் எவ்வாறு 

கணக்கிடப்ைட்டது என்ைது ைற்றிய விைரங்கள், பகட்டுக் ரகாள்ளும் ரைாழுது 

கிபடக்கிறது.  

 

FAP-தகுதி ரைற்றவராக தீர்ோனிக்கப்ைட்ட எந்த ஒரு தனிநைரும், இன்டர்னல் ரரவின்யூ 

பகாடு §501(r)(5) க்கு இணங்க, அவசரக்காே அல்ேது ேருத்துவாீதியில் அவசியோன ைிற 

ஆபராக்கியக் கவனிப்பு பசபவகளுக்காக AGB க்கு அதிகோக கட்டணம் விதிக்கப்ைட 

ோட்டார்கள். AGB யிபன தீர்ோனிப்ைதற்கு, இந்த ரைாருந்தக்கூடிய AGB % ஆனது 

ரோத்த கட்டணத்திற்கு ரசயல்ைடுத்தப்ைடும்.  

 

எந்த ஒரு FAP-தகுதி ரைற்ற தனிநைர் எப்ரைாழுதுபே, AGB க்கு குபறவாக அல்ேது இந்த 

FAP யின் கீழ் கிபடக்கக்கூடிய எந்த ஒரு டிஸ்கவுன்ட் ரசய்த விகிதத்தின் கீழ் கட்டணம் 

விதிக்கப்ைடுவார்.  

 

V. நிதி உதவிக்கு விண்ணப்ைிக்கும் முபற 

 

நிதி உதவிக்குத் தகுதியான பநாயாளிகளுக்குக் கிபடக்கின்ற நிதி உதவித் திட்டங்கபள 

பநாயாளிக்குத் ரதாிவிக்கும் பதபவப்ைாடுகபள UMCP கபடப்ைிடிக்கிறது.  

 

காப்பீடு ரசய்யாத அபனத்து தனிநைர்களும், அவர்களது வருோன அளவு அல்ேது 

குடியிருப்பு நிபே ஆகியவற்பறப் ைற்றி ரைாருட்ைடுத்தாேல், நியூ ரஜர்சி காப்பீடு 

இல்ோத டிஸ்கவுன்டிற்கு தகுதியானவர்கள் ஆவார்கள்.   
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பசாிட்டி பகருக்கான ஒரு பவண்டுபகாள் ேற்றும் நிதி உதவிக்கான ஒரு தீர்ோனம் 

ஆகியபவ, இந்த வருவாய் சுழற்சியின் எந்த ஒரு முபனயிலும் ரசய்யப்ைடோம். தகுதி 

என்ைது அந்த பசபவத் பததியில் இருந்தும் ேற்றும் தகுதியின் காே அளவு என்ைது 

ரைறப்ைட்ட பசாிட்டியின் வபக ேீதும் அபேந்திருக்கிறது. பசாிட்டி பகருக்கான தகுதிக் 

கட்டபள விதிகபள நிபறவு ரசய்யும் பநாயாளிகள், கண்டிப்ைாக ஒரு பூர்த்தி ரசய்த 

விண்ணப்ைத்பத சேர்ப்ைிக்க பவண்டும். பூர்த்தி ரசய்த ஒரு விண்ணப்ைம் கண்டிப்ைாக, 

UMCP யின் பதபவப்ைாடு ைட்டியலில் ைட்டியலிட்டுள்ளைடி பதபவப்ைடும் ஆவணத்பதக் 

ரகாண்டிருக்க பவண்டும், அது ஒரு தனி ஆவணம் ஆகும், அது பகட்டுக் ரகாள்ளும் 

ரைாழுது கிபடக்கிறது ேற்றும் அது UMCP யின் இபணயதளத்தில் அடங்கியுள்ளது: 

www.princetonhcs.org.  

 

பதபவப்ைடும் ஆவணோனது, பூர்த்தி ரசய்த, ைங்பகற்றலுக்கான நியூ ரஜர்சி 

ஹாஸ்ைிட்டல் பகர் அசிஸ்டன்ஸ் புபராக்ராம் அப்ளிபகசன் (“விண்ணப்ைம்”) ஒன்றுடன் 

கண்டிப்ைாக சேர்ப்ைிக்கப்ைட பவண்டும்.   

 

ஒரு விண்ணப்ைதாரர் அல்ேது அவருக்குப் ரைாறுப்ைான நைர், பசாிட்டி பகாிபன அல்ேது 

குபறக்கப்ைட்ட கட்டணம் ரகாண்ட பசாிட்டி பகாிபனத் தீர்ோனிப்ைதற்கான, நிபறவு 

ரசய்த ஒரு விண்ணப்ைத்பத, அந்த பசபவ பததியில் இருந்து ஒரு வருடம் வபர (365 

நாட்கள்) அல்ேது டிஸ்சார்ஜுக்குப்-ைிந்பதய ைில் ைற்றிய அறிக்பக பததியில் இருந்து 240 

நாட்கள் வபர; இவற்றில் எது அதிகபோ அது வபர சேர்ப்ைிக்கோம்.   

 

நிதி உதவி ைற்றிய தீர்ோனிப்பு சாத்தியோன அளவில் விபரவில் எடுக்கப்ைடும்; 

முழுபேயான விண்ணப்ைம் ரைறப்ைட்ட பததியில் இருந்து 10 பவபே நாட்களுக்கு 

உள்ளாக, விண்ணப்ைதாரருக்கு எழுத்து மூேோகத் ரதாிவிக்கப்ைடும். ஒரு FAP-தகுதித் 

தீர்ோனிப்பு ரசய்யும் வபகயில், பைாதிய ஆவணங்கபள அந்த விண்ணப்ைம் ரகாண்டிரா 

விட்டால், அந்த விண்ணப்ைம் முழுபேயற்றது என கருதப்ைடும். ஒரு முழுபேயற்ற 

விண்ணப்ைம் ரைறப்ைட்டால், 10 பவபே நாட்களுக்கு உள்ளாக, விண்ணப்ைதாரருக்கு 

எழுத்து மூேோகத் ரதாிவிக்கப்ைடும். ஒரு FAP-தகுதித் தீர்ோனிப்பு ரசய்யும் வபகயில் 

பதபவப்ைடும் கூடுதல் தகவல்கள் ேற்றும் /அல்ேது ஆவணங்கபள இந்த எழுதப்ைட்ட 

அறிவிப்பு விவாிக்கும், பேலும் இந்த FAP யின் ைிாிவு VI ல் விவாதித்துள்ள UMCP 

ைிரளயின் ோங்க்பவஜ் சம்ோி (“PLS”) யின் ஒரு ைிரதியும் அது ரகாண்டிருக்கும். 

பவண்டப்ைடும் கூடுதல் ஆவணங்கபள அளிப்ைதற்கு, பநாயாளிகளுக்கு ஒரு நியாயோன 

காே அவகாசோக 30 நாட்கள் தரப்ைடும். கூடுதோக, UMCP அல்ேது அவர்களது சார்ைில் 

ரசயல்ைடும் ஏபதனும் மூன்றாம் தரப்ைினர், ஒரு FAP-தகுதித் தீர்ோனிப்பு ரசய்யப்ைடும் 

வபரயில், இந்த காேத்தின் ரைாழுது, ைணம் ரைறுவதற்காக, இந்த FAP யின் ைிாிவு VII ல் 

http://www.princetonhcs.org/
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விவாிக்கப்ைட்டுள்ள, அசாதாரணோன ைண வசூல் நடவடிக்பககள் (“ECAs”) எபதயும் 

நிறுத்தி பவப்ைார்கள். ேறுக்கப்ைட்ட பசாிட்டி பகர் விண்ணப்ைதாரர்களுக்கு அந்த 

ேறுப்ைிற்கான காரணங்கள் எழுத்து வடிவில் ரதாிவிக்கப்ைடும் ேற்றும் இந்த FAP யின் கீழ் 

கிபடக்கக்கூடிய ைிற டிஸ்கவுன்ட்கள் கிபடப்ைது ைற்றிய தகவல்கள் ரதாிவிக்கப்ைடும்.  

 

இந்த விண்ணப்ைம் ேற்றும் இந்த துபறபயத் ரதாடர்பு ரகாள்வதற்கான தகவல்கள், 

(http://www.princetonhcs.org) என்னும் UMCPP இபணயதளத்தில் கிபடக்கின்றன அல்ேது 

தைால் மூேோகவும், பநாில் வருபக தந்தும் அல்ேது நிதி ஆபோசகருடன் ஒரு 

அப்ைாயின்ட்ரேன்டிற்கான காே அட்டவபண ரசய்தும் இவற்பற பவண்டிப் ரைற்றுக் 

ரகாள்ளோம்.   

 

தைால் மூேோக ஒரு விண்ணப்ைத்பத பவண்டிக் ரகாள்வதற்கு அல்ேது நிதி 

ஆபோசகருடன் ஒரு அப்ைாயின்ட்ரேன்டிற்கான காே அட்டவபண ரசய்வதற்கு, 

பநாயாளி (609) 853-7852என்ற எண்பண அபழக்கோம்.    

 

ைின் வரும் முகவாியில் அபேந்துள்ள UMCPP யின் பைசன்ட் ஆக்சஸ் சர்வீசஸில், காகிதப் 

ைிரதிகபளக் கட்டணம் இல்ோேல் ரைற்றுக் ரகாள்ளோம்: 

 

University Medical Center of Princeton 

One Plainsboro Road 

Plainsboro, NJ 08536 

 

பைசன்ட் ஆக்சஸ் சர்வீசஸ் ஆனது ரசன்டர்ஸ் ஆஃப் பகர் உள்பளபய, ஏட்ாியத்திற்கு 

அருகில் அபேந்துள்ளது. இது இயங்கும் பநரங்கள் திங்கள் கிழபே முதல் – ரவள்ளிக் 

கிழபே வபர காபே 7:30 முதல் ோபே 4:00 வபர. 

 

நிபறவு ரசய்த விண்ணப்ைங்கள் (பதபவப்ைடும் ஆவணங்கள் உட்ைட) தைாலில் அல்ேது 

பநாில் அளிக்கப்ைட பவண்டிய முகவாி: 

 

University Medical Center of Princeton 

Patient Access Services, Financial Counselor 

One Plainsboro Road, Office # T1144 

Plainsboro, NJ 08536 

 

நிபறவு ரசய்த விண்ணப்ைம் ஒன்பற ஒரு பநாயாளி சேர்ப்ைித்ததும், UMCP இவற்பறச் 

ரசய்யும்: 

 

1. அந்த நைருக்கு எதிரான ECAக்கள் எபதயும் நிறுத்தி பவக்கும் (UMCP 

சார்ைில் ரசயல்ைடும் ஏபதனும் மூன்றாம் தரப்ைினரும் கூட, 

பேற்ரகாள்ளப்ைட்ட ECAக்கபள நிறுத்தி பவப்ைார்கள்); 

http://www.princetonhcs.org/
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2. உாிய காே அளவில், ஒரு FAP-தகுதித் தீர்ோனிப்பைச் ரசய்வது ேற்றும் 

ஆவணப்ைடுத்துவது; ேற்றும் 

3. அந்த தீர்ோனிப்பு ைற்றியும் ேற்றும் அந்த தீர்ோனிப்ைிற்கான அடிப்ைபட 

ைற்றியும் எழுத்து வடிவில், சம்ைந்தப்ைட்ட தரப்ைினர் அல்ேது நைருக்குத் 

ரதாிவிப்ைது. 

 

FAP-தகுதியானவர் என்று ஒரு பநாயாளி கருதப்ைட்டால், UMCP இவற்பறச் ரசய்யும்: 

 

1. FAP-தகுதியான அந்த தனிநைர் தர பவண்டிய ரதாபக, அந்த ரதாபக 

எவ்வாறு தீர்ோனிக்கப்ைட்டது ேற்றும் AGB ரதாடர்ைான தகவல்கள் 

எவ்வாறு ரைறப்ைடோம் ஆகியவற்பறச் சுட்டிக் காட்டும் ஒரு ைில் 

அறிக்பகபய அளிப்ைது;  

2. அந்த தனிநைரால் தரப்ைட்ட ேிபகயான ரதாபககள் எவற்பறயும் திருப்ைித் 

தருவது; ேற்றும்  

3. அந்த கடபன வசூலிப்ைதற்காக அந்த பநாயாளிக்கு எதிராக எடுக்கப்ைட்ட 

ECA க்கள் எபதயும் ைின்பனாக்கித் திருப்புவதற்காக, UMCP சார்ைில் 

ரசயல்ைடும் மூன்றாம் தரப்ைினருடன் ைணி ரசய்து, கிபடக்கக்கூடிய 

அபனத்து நியாயோன நடவடிக்பககபளயும் எடுப்ைது.  

 

VI. FAP யிபன ைரவோக அறியப்ைடச் ரசய்வதற்கான நடவடிக்பககள், விண்ணப்ைம் ேற்றும் 

PLS 

 

இந்த FAP யின் ஒரு PLS யிபன UMCP உருவாக்கியிருக்கிறது. ஒரு PLS என்ைது, இந்த 

FAP யின் கீழ் அந்த ேருத்துவேபன வளாகம் நிதி உதவி அளிக்கிறது என்று ஒரு 

தனிநைருக்குத் ரதாிவிக்கின்ற ஒரு எழுதப்ைட்ட அறிக்பக ஆகும் ேற்றும் அது கூடுதல் 

தகவல்கபள, ரதளிவான, சுருக்கோன ேற்றும் புாிந்து ரகாள்வதற்கு எளிதான ரோழியில் 

வழங்குகிறது.  

 

UMCP’யின் FAP, விண்ணப்ைம் ேற்றும் PLS ஆகியபவ ஆங்கிேத்தில் கிபடக்கின்றன 

ேற்றும் 1,000 க்கு குபறவான தனிநைர்கள் ரகாண்ட அல்ேது UMCP’யின் முதன்பேச் 

பசபவப் ைகுதியின் 5% ரகாண்டிருக்கின்ற, ஆங்கிேத்தில் வரம்புக்கு உட்ைட்ட பதர்ச்சி 

(“LEP”) ரகாண்ட ேக்கள் ரதாபகயினாின் முதன்பே ரோழியிலும் கிபடக்கின்றன. 

கூடுதோக, ரோழி வியாக்கியானம் (இன்டர்ைிரட்படசன்) ேற்றும் ரோழி ரையர்ப்பு ஆகிய 

பசபவகபளயும் UMCP அளிக்கிறது ேற்றும் அது ைார்பவ, பைச்சு, பகட்கும் திறன் அல்ேது 

புேனறிவு ஆகியவற்றில் ைழுதுகள் ரகாண்ட பநாயாளிகளுக்கும், அந்த பநாயாளியின் 

பதபவகபள நிவர்த்தி ரசய்யும் முபறயில் தகவல்கபளத் தருகிறது.   
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இந்த FAP, விண்ணப்ைம் ேற்றும் PLS ஆகிய அபனத்தும் இந்த UMCPP இபணயதளத்தில் 

ைதிவு ரசய்யப்ைட்டுள்ளன:  http://www.princetonhcs.org, ேற்றும் அபவ கட்டணம் 

இ்ல்ோேல், பவண்டிக் ரகாள்ளும் ரைாழுது கிபடக்கின்றன. அவசரக்காேப் ைிாிவு ேற்றும் 

அனுேதி/ைதிவுப் ைிாிவுகள் ஆகியபவ உள்ைட, ேருத்துவேபன முழுவதிலும் உள்ள 

ைல்பவறு ைகுதிகளிலும் அவற்றின் காகிதப் ைிரதிகள் கிபடக்கின்றன.   

 

நிதி உதவி கிபடப்ைது ைற்றி எங்களது பநாயாளிகளுக்குத் ரதாிவிப்ைதற்கான குறியீடுகள் 

அல்ேது காட்சிப் ைடங்கள், அவசரக்காே அபறகள் ேற்றும் அனுேதி/ைதிவுப் ைிாிவுகளில் 

பவக்கப்ைடுகின்றன. இந்த குறியீடுகள் ஆங்கிேம் ேற்றும் ஸ்ரையின் ரோழியில் 

பவக்கப்ைடுகின்றன.    

 

அபனத்து பநாயாளிகளுக்கும், இந்த PLS யின் ஒரு ைிரதியானது, இன்படக் அல்ேது 

டிஸ்சார்ஜ் ரசயல்முபறயின் ஒரு ைாகோக அளிக்கப்ைடும்.  

 

அபனத்து திட்டங்களின் கிபடக்கும் தன்பேயும், ைில் அறிக்பககளில் ரதாிகின்றன. 

ஒவ்ரவாரு ைில் அறிக்பகயும், நிதி உதவி கிபடக்கக்கூடிய தன்பே ைற்றி ரைறுநருக்குத் 

ரதாிவிக்கும் வபகயில், ரதளிவாக எழுதப்ைட்ட அறிவிப்ைிபனக் ரகாண்டிருக்கிறது. 

பேலும் இந்த அறிக்பகயானது, FAP யின் ைிரதிகள், விண்ணப்ைம் ேற்றும் PLS 

ஆகியவற்பற ஒரு தனிநைர் எங்பக ரைறோம் என்ற விைரங்கபள அளிக்கின்ற 

இபணயதள விைரத்பதயும் ரகாண்டிருக்கிறது. கூடுதோக, நிதி உதவி கிபடக்கும் 

தன்பே ேற்றும் அந்த விண்ணப்ைச் ரசயல்முபற ஆகியபவ ரதாடர்ைான பகள்விகள் 

பநாயாளிகளுக்கு இருந்தால், அவர்கள் அபழக்கக்கூடிய ரதாபேபைசி எண்பணயும் அது 

ரகாண்டிருக்கிறது.  

 

இந்த FAP யின் கீழ் கிபடக்கக்கூடிய நிதி உதவித் திட்டங்கள் ைற்றி, UMCP யினால் 

பசபவ ரசய்யப்ைடும் சமுதாயம் அறிந்திருப்ைபத உறுதி ரசய்யும் ஒரு முயற்சியில், அதன் 

கம்யூனிட்டி எஜுபகசன் டிைார்ட்ரேன்ட் மூேோகத் தகவல்கபள UMCP ைரப்புகிறது.  

 

VII. ைில் பைாடுவது ேற்றும் ைண வசூல் 

 

முபறயான ேற்றும் சட்டப்ைடியான இயக்கங்கபள உறுதி ரசய்வதற்காக, பைசன்ட் 

ஃபைனான்சியல் சர்வீசஸ் (“PFS”) துபறயானது அபனத்து கூட்டரசு, ோநிே, உள்ளூர் 

ேற்றும் PFS நிகர்நிபே ஒப்ைந்த ாீதியிோன ஒழுங்குமுபறகள் ேற்றும் தராதரங்களுக்கு 

இணங்கி இருக்கும். இது ைின்வருவனவற்பறக் ரகாண்டிருக்கிறது, ஆனால் அதன் 

வரம்புக்கு உட்ைடவில்பே: 

 

http://www.princetonhcs.org/
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1. காப்பீடு ேற்றும் உள்பநாயாளி ஆகிய இரண்டுக்கான ைில் பைாடும் 

ரசயல்முபறகள்; 

2. பைட் ரடப்ட் (போசோன கடன்) ேற்றும் ரேடிக்பகர் பைட் ரடப்ட் ஆகிய 

இரண்டின் ைண வசூல்கள்; 

3. “ரரகுேர்” பைட் ரடப்ட் ேற்றும் ரேடிக்பகர் பைட் ரடப்ட் ஆகிய இரண்டின் 

பைட் ரடப்ட் ரரக்கவாி; ேற்றும்  

4. புரராட்ரடக்டட் ரஹல்த் இன்ஃைர்பேசனின் (“PHI”) ரகசியத்தன்பே ேற்றும் 

ைாதுகாப்பைப் ைராோித்தல். 

 

தனிநைர்கள் அவசரக்காே ேருத்துவக் கவனிப்பை நாடுவதில் இருந்து ஊக்கம் இழக்கச் 

ரசய்யும் வபகயில், அவசரக்காே ேருத்துவ நிபேபேகளுக்காக சிகிச்பசபயப் 

ரைறுவதற்கு முன்ைாக, அவசரக்காே சிகிச்பசப் ைிாிவு பநாயாளிகளிடம் ைணம் 

ரசலுத்தும்ைடி பகட்ைது அல்ேது ஒரு ைாரைட்சேற்ற அடிப்ைபடயில் அவசரக்காேக் 

கவனிப்பு அளிப்ைதில் குறுக்கிடக்கூடிய சிே ரசயல்ைாடுகபள, அவசரக்காேப் ைிாிவு 

அல்ேது ைிற ைகுதிகளில் கடன் வசூல் ரசயல்ைாடுகபள அனுேதிப்ைது பைான்ற, எந்த 

ரசயல்ைாடுகளிலும் UMCP ஈடுைடாது.  

  

UMCP தனது அவசரக்காேப் ைிாிவு ேற்றும் ேகப்பைறு ேருத்துவேபனகளில் உள்ள 

பநாயாளிகளிடம் ஊகித்தறியும் தகுதித் தீர்ோனிப்புகபளப் ையன்ைடுத்துகிறது. ஒரு 

பநாயாளியானவர் ஊகித்தறியும் வபகயில், இந்த FAP யின் கீழ் கிபடக்கின்ற ேிகத் 

தாராளோன உதவிபயக் காட்டிலும் குபறவான தகுதி ரகாண்டவர் எனத் 

தீர்ோனிக்கப்ைட்டால், UMCP அந்த பநாயாளியிடம், ஊகித்தறியும் நிதி உதவித் தகுதி 

தீர்ோனிப்ைின் அடிப்ைபட ைற்றியும் அதற்கு பேோகத் தாரளோன உதவிக்கு எவ்வாறு 

அவர்கள் விண்ணப்ைம் ரசய்யோம் என்ைபதயும் அவருக்கு எழுத்தில் ரதாிவிக்கும். இந்த 

சந்தர்ப்ைங்களின் ரைாழுது PLS யின் ஒரு ைிரதியும் கூட அளிக்கப்ைடும்.  

 

“பநாட்டிஃைிபகசன் பீாியட்” முடிவதற்கு முன்ைாக, இன்டர்னல் ரரவின்யூ பகாடு§501(r)(6) 

ல் விளக்கியைடி, எந்த ஒரு ECA க்களிலும் UMCP ஈடுைடாது. இந்த பநாட்டிஃைிபகசன் 

பீாியட் என்ைது ஒரு 120-நாள் காேஅளவு என விளக்கப்ைடுகிறது, இது டிஸ்சார்ஜுக்குப்-

ைிந்பதய 1வது ைில் அறிக்பகயின் பததியில் ரதாடங்குகிறது, இதில் அந்த பநாயாளிக்கு 

எதிராக எந்த ECA க்களும் துவக்க முடியாது.  

 

அந்த பநாயாளி நிதி உதவிக்காக விண்ணப்ைம் ரசய்திருக்கா விட்டால் அல்ேது அதற்குத் 

தகுதியாக இல்ோ விட்டால், ரசலுத்தப்ைடாத ைாக்கித் ரதாபகக்காக, பநாட்டிஃைிபகசன் 

பீாியபடத் ரதாடர்ந்து UMCP, அல்ேது அவர்களது சார்ைில் ரசயல்ைடுகின்ற மூன்றாம் 
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தரப்ைினர் எவரும் அந்த பநாயாளிக்கு எதிராக, ைின்வரும் ECA க்கபளத் துவக்கோம்: 

  

1. அந்த நைர் ைற்றிய ைாதகோன தகவல்கபள, நுகர்பவார் கடன் ாிப்பைார்ட் 

ரசய்யும் முகபேகளுக்கு அல்ேது கிரரடிட் ைிாிவுகளுக்கு ாிப்பைார்ட் ரசய்வது; 

2. ஒரு தனிநைர் ரசாத்தின் ேீது ஒரு ைற்றுாிபே (லீன்) பவப்ைது; 

3. ஒரு தனிநைாின் உண்பேயான ரசாத்து ேீது ஃபைார்குபளாஸ் ரசய்வது; 

4. ஒரு தனிநைர் ேீது ஒரு சிவில் நடவடிக்பகபயத் ரதாடங்குவது; ேற்றும் 

5. ஒரு தனிநைர் ேீது ைாடி அட்டாச்ரேன்டிற்கான ாிட் ைதிவுக்கு ஆளாக்குவது. 

 

பநாட்டிஃைிபகசன் பீாியடுக்குப் ைிறகு, கடபே தவறிய பநாயாளியின் கணக்குகள் ேீது 

ECA க்கபளத் ரதாடங்குவதற்கு, மூன்றாம் தரப்ைினருக்கு UMCP அதிகாரம் அளிக்கோம். 

இந்த FAP யின் கீழ் நிதி உதவி ரைறுவதற்கு அந்த தனிநைர் தகுதியானவரா என்று 

தீர்ோனிப்ைதற்காக நியாயோன முயற்சிகள் எடுக்கப்ைட்டு இருக்கின்றன என்ைபத UMCP 

உறுதி ரசய்யும். எந்த ஒரு ECA யிபனயும் ரதாடங்குவதற்கு முன்ைாக குபறந்தது 30 

நாட்களுக்கு, ைின்வரும் நடவடிக்பககபள UMCP பேற்ரகாள்ளும்: 

 

1. அந்த பநாயாளிக்கு எழுதப்ைட்ட அறிவிப்பு வழங்கப்ைட்டு இருக்கிறது, அதில்:  

 

a. தகுதியான பநாயாளிகளுக்கு நிதி உதவி கிபடக்கிறது என்ைபத அது 

சுட்டிக் காட்டுகிறது;  

b. அந்த கவனிப்ைிற்கான கட்டணத்பதப் ரைறுவதற்காக UMCP ரதாடங்க 

நிபனக்கின்ற ECAக்கபள அபடயாளம் காட்டுகிறது; ேற்றும்  

c. ஒரு காேக்ரகடுபவ அறிவிக்கிறது, அதன் ைின்னர் அத்தபகய ECAக்கள் 

துவக்கப்ைடோம். 

 

2. இந்த எழுதப்ைட்ட அறிவிப்புடன் PLS யின் ஒரு ைிரதிபய அந்த பநாயாளி 

ரைற்றிருக்கிறார்; ேற்றும் 

 

3. அந்த FAP ைற்றியும் ேற்றும் நிதி உதவிக்கான விண்ணப்ைச் ரசயல்முபறயில் 

எவ்வாறு உதவி ரைறோம் என்ைபதயும் அந்த நைருக்கு வாய் ரோழி மூேோகத் 

ரதாிவிப்ைதற்கு நியாயோன முயற்சிகள் பேற்ரகாள்ளப்ைட்டு இருக்கின்றன. 


