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I. ఉద్దేశెం 

 

ప్లై న్సీబో రో లోని యూనివరశిటీ మెడకిల్ స్ెంటర్ ఆఫ్ పరని్స ట్న్స (“UMCP”) మరశయు ద్ాని ఆసుపత్రి
సదుపాయాలు, అత్ూవసర ఇెంటరనల్రెవనె్సయూసరసీ్రెగ్ుూలేషన్స130266-11, ఇెంటరననషన్సల్రవెెన్సయూక్ోడ్
స్క్షన్స501(r), N.J.A.C. 10: 52 మరశయున్సయూజరసీబిల్(S-1797/A-2609), పబైిక్లా2008,ఛాపటర్60  
లోపరేక్న్సబడని్సమారగదరిక్ాలకుఅన్సుగ్ుణెంగాఉనానయనిరూడీపరచుక్ోవడానిక్జ. 
 

II. పాలస ీ

 

అెందుబాటులోఉన్సనఆరశికసహాయక్ారూకరమాలు,అరహతాఆవశూక్ాలు,రోగ్ులకుఛారశిచదయబడదమొతాత ల
లెక్జ్ెంపు, ఆరశిక సహాయానిక్జ అప్లై  చదయడానిక్జ పదధత్ర మరశయు చ లై్ెంపు జరగ్ని సెందరభెంలో తీసుకునే
చరూలకుసెంబెంధ ెంచిUMCP పేష్ెంట్నోటఫిరక్నషన్సక్ెరటైీరశయాకుకటుట బడిఉెంటుెంద్ . అఫ్ఫ ోరడబుల్క్నర్యాక్ట
మరశయుసేటట్ఛారశటీక్నర్మారగదరిక్ాలుఅనినెంటిెంక్ీUMCP కటుట బడిఉెంటుెంద్ . అన్సఇన్సయీూర్డరసఇెంబర్ీ
మెెంట్ల్మిట్లా(బిల్S-1797/A-2609) కుసెంబెంధ ెంచిన్సన్సయూజెరసీచటాట నిక్జUMCP కటుట బడిఉెంటుెంద్ . 
 

వూకుత ల ఆరశిక సహాయ అరహత్ లేక చ లై్ెంచద సామరిూెంతో సెంబెంధెం లేకుెండా, ఎలాెంటి వివక్షత్ లేకుెండా,
అత్ూవసరవెదైూపరశసరిత్ులకుUMCP సెంరక్షణఅెంద్ సుత ెంద్ . ఫడ్రల్ఎమరెిన్సీమడెికల్టీటి్మెెంట్అెండ్
యాక్జటవ్లేబర్టాిన్సీపఫ ర్టయాక్ట1986 (“EMTALA”) నిపాటిెంచటెంUMCP పాలసీ. 
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UMCP హాసరిటల్ ఫ్సరల్టీలో వెదైూపరెంగా అవసరమెైన్స మరశయు/లేక అత్ూవసర సరసీ సులన్సు అెంద్ ెంచద
ఇెండపి్ెండ ెంట్క్ాెంటాికటరైన్సుఈపాలసీకవర్చదయదు. ఈఇెండిప్ెండ ెంట్క్ాెంటాికటరైఒకజాబితా(“పర ి వెైడర్
ల్సరటెంగ్”) అన్సుబెంధెం A గా ఈ FAP కు జత్ చదయబడిెంద్  మరశయు UMCPP వబెస్టై్:
www.princetonhcs.org లోలభిసుత ెంద్ .ఈFAP క్జరెందఏపర ి వెైడరలై కవర్అవుతారోమరశయుఎవరలకవర్
క్ారో పర ి వెైడర్ జాబితా పరేక్ెంటుెంద్ . ఈ పర ి వెడైర్ జాబితాన్సు, అవసరమెైతద, మూడు నెలలకు ఒకసారశ
సమీక్ిెంచడెంమరశయుఅపడదట్చదయటెంజరలగ్ుత్ుెంద్ .  
 

III. పదధత్రమరశయుఅరహతాఆవశూక్ాలు 
 

FAP అరహత్న్సు నిరాధ రశెంచడానిక్జ ముెందు వారల ఇన్సయీూరనె్సీకు అరలహ లవుతారా అనేద్  నిరణయెంచడానిక్జ
రోగ్ులెందరశన్సUMCP ఫ్నైానిీయల్అసరస్టన్సీక్ౌనిీలర్సీరీనిెంగ్చదసాత రల.  అరలహ లెైన్సవూకుత లకుఈFAP క్జరెంద
లభిెంచదఫ్నైానిీయల్అసరస్టన్సీపఫ ి గార ములుక్జరెందఇవీబడాడ య. 
 

 మెడకి్ఎయడ్(Medicaid); 
 న్సయూజరసీఫ్ాూమిలీక్నర్(New Jersey FamilyCare); 
 న్సయూజెరసీహాసరి టల్క్నర్పమేెెంట్అసరస్టన్సీపఫ ి గార మ్(“ఛారశటీక్నర్”); 
 న్సయూజెరసీఅన్సఇన్సయీూర్డడిస్్ెంట్; 
 క్ాూటసఫట ో ఫరక్ఇల్నె్ ఇన్సచిలడనో్సీరశలీఫ్ఫెండ్: 
 NJవిక్జటమ్ీఆఫ్క్ెరైమ్క్ాెంప్ెంజనషన్సఆఫీ్;మరశయు 
 అమ ెంట్ీజన్సరలైీబిలైడ్(“AGB”). 

 

అరహతాఆవశూక్ాలు: 
మెడిక ఎయిడ్ (Medicaid)  
మెడకి్ఎయడ్పరలైలు,గ్రశభణిసీత లీు,త్లై్దెండుిలు,పదే్వయసుీవారలమరశయువికలాెంగ్వూకుత లతోసహా
లక్షలాద్ అమెరశకనై్సకుమడెిక్ఎయడ్హెల్త కవరనజఅెంద్ సుత ెంద్ . సాధారణెంగాఈపయిోజన్సపఫ ి గార ముకు,రోగశ
త్పినిసరశగాయునెటైెడ్సేటట్ీప్రలడు,చటటబదధెంగావిద్దశీయుడులేకశాశీత్నివాసరఅయఉెండాల్
మరశయుత్కు్వఆద్ాయెంకల్గశఉెండాల్. అదన్సెంగా,రోగ్ులుత్పినిసరశగాన్సయూజెరసీసేటట్నివాసరకయడా
అయఉెండాల్. న్సయూజెరసీఆరోగ్ూశాఖద్ాీరాఅనకేరక్ాలమెడకి్ఎయడ్అెందుబాటులోఉెంద్ . పతి్రరోగశ
పరశసరిత్ులఆధారెంగాఅరహత్న్సునిరాధ రశెంచడెంలోUMCP ఫ్ైనానిీయల్క్ౌనిీలరలై సహాయెంచదసాత రల. 
 

ఎన్స జె ఫ్ాూమిలీకేర్  

 

ఎన్సజెఫ్ాూమిలీక్నర్అనదే్ న్సయూజెరసీయొక్పభిుత్ీనిధులతోన్సడచిదఇన్సయీూరనె్సీపఫ ి గార మ్,ఇెందులో

http://www.princetonhcs.org/
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CHIP,మెడిక్ఎయడ్మరశయుమడెిక్ఎయడ్ఎక్ీపాన్సీన్సపాపులేషన్సీఉనానయ. ఎన్సజెఫ్ాూమిలీక్నర్,
ఫ్డరల్మరశయుసేటట్నిధులతోన్సడచిదహెల్త ఇన్సయీూరనె్సీపఫ ి గార మ్,ఇద్ అరలహ లెైన్సఅనినవయసుీలన్సయూ
జెరసీనివాసులకుత్కు్వఖరలుతోహెల్త ఇన్సయీూరనె్సీలభిెంచదలాతోడిడటానిక్జసృషరటెంచబడిెంద్ . ఎన్సజె
ఫ్ాూమిలీక్నర్,ఎెంపాై యర్ఇన్సయీూరెన్సీలేనిపజిలక్ోసెంఉద్దేశెంచబడిెంద్ . 
 

 

ఎన్సజెఫ్ాూమిలీక్నర్క్ోసెంఅరహత్క్ోరలకునేవారశక్జఆరశికఅరహత్మోడిఫ్డై్అడిస్టట్గార ్ఇన్సకమ్లేకMAGI ప్ై
ఆధారపడి ఉెంటుెంద్ . ఎన్సజె ఫ్ాూమిలీక్నర్ అరహత్ మారగదరిక్ాలు న్సయూజెరసీ సేటట్ ద్ాీరా నలెక్ొలిబడాడ య
మరశయు www.NJFamilyCare.orgలోపర ెందవచుు.  పననెెండునలెలలోఒకసారశమాత్మిేఒకరోగశఎన్సజె
ఫ్ాూమిలీక్నర్కుఅరలహ లుఅనిభావిెంచబడుత్ుెంద్ .   
 
ఛార్షటీ కేర్ 

 

ఛారశటీ క్నర్ అసరస్టన్సీ అనేద్  ఉచిత్ లేక త్గశగెంచబడని్స ఛారసితో అెంద్ ెంచబడద సెంరక్షణ, ఇద్  న్సయూ జరెసీ సేటట్
మొత్తెంలో అకయూట్ క్నర్ ఆసుపత్ుిలలో ఇన్సపేష్ెంట్ మరశయు ఔట్పషేెంట్ సరసీసులు పర ెంద్ద రోగ్ులకు
లభిసుత ెంద్ .  ఛారశటీ క్నర్ రాయతీలు, NJAC 10:52, సబఛాపటరలై  11, 12, 13 లో నిరాధ రశెంచిన్స నిబెంధన్సలకు
అన్సుగ్ుణెంగాఉెంటాయ.   
 

ఛారశటీక్నర్క్జరెంద్ న్సయూజెరసీనివాసులకులభిసాత య: 
 

1. హెల్త కవరనజలేనివారలలేకకవరనజక్నవలెంబిలుై న్సుపాక్ికెంగాచ లై్ెంచదకవరనజఉన్సనవారల; 
 

2. ఏద్ ైనాప్ైవీటేులేకపభిుత్ీపాియోజిత్కవరనజక్జ(మెడకి్ఎయడ్లాెంటి)అరలహ లుక్ానివారల: 
మరశయు 

 

3. క్జరెందవివరశెంచిన్సఆద్ాయమరశయుఆసుత లపమిాణాలన్సుసెంత్ృపరత పరశచదవారల. 
 

సేటట్లేకఫ్డరల్పఫ ి గార ములకుఅరలహ లుక్ానివారశక్జఛారశటీక్నర్లభిసుత ెంద్ .   
 

ఆద్ాయపమిాణెం–ఫ్డరల్పావరసటగెరడ్లెైన్సీ((“FPG”)కెంటేత్కు్వలేక200%కుసమాన్సెంగాకుటుెంబ
సయి లఆద్ాయెంఉన్సనరోగ్ులు100%ఛారశటీక్నర్కవరనజకుఅరలహ లు. FPG లో200%కెంటేఎకు్వ,అయతద
300%కెంటేత్కు్వలేకసమాన్సెంగాకుటుెంబసయి లఆద్ాయెంఉన్సనరోగ్ులుఛారశటీ క్నర్పఫ ి గార మ్క్జరెంద
రాయతీతో కయడిన్స క్నర్కు అరలహ లు.  క్జరెంద్  ఫీజు షడ్యూల్ పకి్ారెం ఉచిత్ లేక రాయతీ ఛారసిలు
నిరాధ రశెంచబడతాయ:  

  

http://www.njfamilycare.org/
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ణాలు – అరలహ లు అవీడానిక్జ సరసీసు పర ెంద్ద రోజు నాటకి్జ ఒక రోగశ వూక్జతగ్త్ ఆసుత లు $7,500 మరశయు
కుటుెంబఆసుత లు$15,000మిెంచకయడదు.  
 

నిరశేషటనిబెంధన్సలకులోబడి(అత్ూవసరవెదైూపరశసరిత్ులులాెంటివి)న్సయూజెరసీనివాసులుక్ానివారశక్జఛారశటీ
క్నర్లభిెంచవచుు. 
 

ఛారశటీ క్నర్ క్నవలెం అత్ూవసర పరశసరిత్ర క్ోసెం లేక ఇత్ర వెైదూపరెంగా అవసరమెైన్స హాసరిటల్ క్నర్ క్ోసెం
లభిసుత ెంద్ . వెదైుూని ఫీజు, అన్ససీిసరయాలజీ ఫీజు మరశయు రనడియాలజీ అన్సీయెంచడెం లాెంటి క్ొనిన
సరసీసులుఆసుపత్రిఛారసిలన్సుెండివిడిగాఉెంటాయమరశయువీటిక్జత్గశగెంపుకుఅరహత్ఉెండకపఫ వచుు.  ఈ
FAP యొక్స్క్షన్సు II లోపేరక్న్సబడని్సమరశయు అన్సుబెంధెం A చదరుబడిన్స పర ి వెడైర్ జాబితా దయచదసర
చయడెండి.   
 

నయూ జెర్వి అన్స ఇనయిూర్్ డిస్కంట్ 

 

న్సయూజరెసీఅన్సఇన్సయీూర్డడిస్్ెంట్ (NJ లా - బిల్ S-1797/A-2609) కుటుెంబఆద్ాయెంFPGలో500%
కెంటే త్కు్వ ఉన్సన అన్సఇన్సయీూర్డ రోజులకు లభిసుత ెంద్ .  అయతద, ఆద్ాయెం సాి య లేక నివాస సరిత్రతో
సెంబెంధెం లేకుెండా అన్సఇన్సయీూర్డ రోగ్ులెందరశక్ీ ఈ రాయతీని వరశతెంపజనయడానిన UMCP ఎెంచుకున్సనద్ . 
అన్సఇన్సయీూర్డవూకుత లెందరశక్ీరాయతీతోకయడని్సరనటైన్సు UMCPఅెంద్ సుత ెంద్ .  ఈపఫ ి గార ముక్జరెంద,అరలహ లెైన్స
రోగ్ులకుమడెకి్నర్ఫీజుష్డయూల్లో115%మిెంచకుెండామొత్తెంఛారశిచదయబడుత్ుెంద్ . అన్సఇన్సయీూర్డబిలై్ెంగ్
పరశమిత్ులుNJ P.L.2008 c60 పకి్ారెంఉెంటాయ.   

HHSపావర్వె ఇన్స కమ్ గైెడ్ ల ైన్సి లో శాతంగా ఆదాయం ర్ోగష చెల్లంచే మెడిక ఎయిడ్ ర్ేటులో శాతం  

 

200%కెంటేత్కు్వలేకసమాన్సెం మెడిక్ఎయడ్రనటులో0% 
200%కెంటేఎకు్వ,అయతద225%కెంటేత్కు్వలేక
సమాన్సెం 

మెడిక్ఎయడ్రనటులో20%  

225% కెంటేఎకు్వ,అయతద250% కెంటేత్కు్వలేక
సమాన్సెం 

మెడిక్ఎయడ్రనటులో40%  

250% కెంటేఎకు్వ, అయతద275% కెంటేత్కు్వలేక
సమాన్సెం 

మెడిక్ఎయడ్రనటులో60%  

275% కెంటేఎకు్వ, అయతద300% కెంటేత్కు్వలేక
సమాన్సెం 

మెడిక్ఎయడ్రనటులో80%  

300%కెంటేఎకు్వ అన్సఇన్సయీూర్డరాయతీరనటులభిసుత ెంద్  
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కాూటసె్ో ఫిక ఇల్ నసె్ ఇన్స చిలో్న్సి ర్షలీఫ్ ఫండ్ 

 

క్ాూటసఫట ో ఫరక్ ఇల్నె్  ఇన్స చిలడ నో్సీ రశలీఫ్ ఫెండ్, క్ాూటసఫట ో ఫరక్ ఇల్నె్  ఉన్సన పరలైల కుటుెంబాలకు ఆరశిక
సహాయెంఅెంద్ సుత ెంద్ .   

 

అరలహ లుఅవీడానిక్జ,ఆసుపత్రిఖరలులుసయి లకుటుెంబఆద్ాయెంలో10%పై్,$100,000 మిెంచిన్సఏద్ ైనా
అదన్సపుఆద్ాయెంలో15%త్పికమిెంచాల్,వెదైూఖరలులువచెిుెంచిన్సపుిడుబిడడ 21సెంవత్ీరాలులేక
అెంత్కనానత్కు్వఉెండాల్మరశయుఅపరై క్నషన్సకుత్క్షణెంముెందు3నలెలున్సయూజరెసీలోత్పికనివశెంచి
ఉెండాల్. అదన్సపుసమాచారానినక్జరెంద్ వబెస్టై్లోపర ెందవచుు: 
www.state.nj.us/humanservices/cicrf/home. 

 

నయూ జెర్వి వికటెమ్ి ఆఫ్ కెైైమ్ కాంపటంజషేన్స ఆఫీస్ 

 

నేరానిక్జ గ్ురెరన్స బాధ త్ులకు క్ొనిన నరే చరూల ఫల్త్ెంగా ఏరిడిన్స క్ొనిన వెైదూ ఖరలులతో సహా న్సష్ాట లు
మరశయుఖరలులన్సుభరసతచదయడానిక్జన్సయూజెరసీవిక్జటమ్ీఆఫ్క్ెరమై్క్ాెంప్ెంజనషన్సఆఫీ్న్సున్సయూజరెసీసేటట్
ఏరాిటుచదసరెంద్ .   

 

న్సయూజరెసీవిక్జటమ్ీఆఫ్క్ెరైమ్క్ాెంప్ెంజనషన్సఆఫీ్కుఅరలహ లుఅవీడానిక్జ,నరేెంత్పికన్సయూజెరసీలోజరశగశ
ఉెండాల్ లేద్ా నరేెం సేటట్ బయట నరేానిక్జ గ్ురశయ నై్స న్సయూ జరెసీ నివాసరక్జ సెంబెంధ ెంచిెంద్  అయ ఉెండాల్,
బాధ త్ుడు నరేానిన 9 నెలల లోపల పఫ లీసుకు త్పిక రశపఫ రలట  చదసర ఉెండాల్ మరశయు ఆ నేరానిక్జ
సెంబెంధ ెంచిన్సవిచారణమరశయువాూజాూనిక్జత్పికసహకరశెంచాల్.  కైయమ్న్సునేరెంజరశగశన్సతదద్ న్సుెండి3
సెంవత్ీరాల లోపు త్పిక ఫ్లై్ చదయాల్ మరశయు రోగశ ఆ నరేానిక్జ గ్ురెరన్స ఒక నిరపరాధ  అయ ఉెండాల్. 
అదన్సపుసమాచారెంwww.nj.gov/oag/njvictims/index.htmlలోలభిెంచగ్లదు. 
 

అమ ంట్ జనరలీల బిలలడ్(“AGB”) 
 

ఇెంటరనల్రెవిన్సయూక్ోడ్§501(r)(5) పకి్ారెం,అత్ూవసరపరశసరిత్రలేకఇత్రవెదైూపరమెైన్సఆవశూకసెంరక్షణ
సెందరభెంలో,FAP-అరలహ లెైన్సరోగ్ులకు,అలాెంటిక్నర్కుఇన్సయీూరెన్సీకవరశెంగ్ఉన్సనఒకవూక్జతక్జఛారశిచదసేద్ాని
కెంటేఎకు్వఛారశిచదయబడదు.  
 

ఈFAPక్జరెందసహాయెంపర ెందడానిక్జఅరలహ లెైన్సరోగ్ులుఅెందరూఈరాయతీక్జఅరలహ లుక్ావచుు.  ఇెందులో,
వారశకుటుెంబసయి లఆద్ాయెంFPG లో200%కెంటేఎకు్వ,క్ాన్స300%కెంటేత్కు్వలేకసమాన్సెంగా
ఉెంటేఅన్సఇన్సయీూర్డరోగ్ులుమరశయుఅెండర్ఇన్సయీూర్డరోగ్ులుఉెంటారల.  

 

http://www.state.nj.us/humanservices/cicrf/home
http://www.nj.gov/oag/njvictims/index.html
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IV. రోగ్ులకుఛారశిచదసేమొతాత లలెక్జ్ెంపు 
 

త్న్సAGBశాతానినలెక్జ్ెంచడానిక్జలుక్-బాూక్మెథడ్న్సుUMCP అవలెంబిసుత ెంద్ .   12నెలలవూవధ లో
మెడకి్నర్-ఫీ-ిఫ్ార్-సరసీ్+ప్ైవీటే్ హెల్త  ఇన్సయీూరెన్సీ ద్ాీరా అన్సుమత్రెంచబడని్స అనిన కైయమ్లన్సు ఈ
కైయమ్లకు సెంబెంధ ెంచిన్స సయి ల ఛారసిలతో భాగశెంచడెంప్ై ఆధారపడి, ఈ AGB శాత్ెం ఏడాద్ క్జ ఒకసారశ
లెక్జ్ెంచబడుత్ుెంద్ .  
 

AGB శాత్ెం మరశయు ఆ శాత్ెం ఎలా లెక్జ్ెంచబడిెంద్  అనే ద్ానిక్జ సెంబెంధ ెంచిన్స అదన్సపు సమాచారెం
అభూరశిెంచిన్సపుిడులభిసుత ెంద్ .  
 

FAP-అరలహ లుగానిరాధ రశెంచబడని్సఏవూక్జతక్ెరనా,ఇెంటరనల్రవెిన్సయూక్ోడ్§501(r)(5) పకి్ారెంఅత్ూవసరసరిత్రక్జ
లేకఇత్రవెదైూపరెంగాఆవశూకమెనై్సహలె్త క్నర్సరసీసులక్ోసెంAGBకెంటేఎకు్వఛారశిచదయబడదు.AGB
నిరాధ రశెంచడానిక్జవరశతెంచదAGB %న్సుసయి లఛారశిక్జవరశతెంపజనయటెంజరలగ్ుత్ుెంద్ .  
 

ఎవరెరనాFAP–అరలహ లెైన్సవూక్జతక్జఎలైపుిడుAGBలేకఈFAP క్జరెందఅెందుబాటులోఉన్సనఏద్ నైారాయతో
కయడని్సరనటుకెంటేత్కు్వఛారశిచదయబడుత్ుెంద్ .  
 

V. ఆరశికసహాయెంక్ోసెంఅప్లై చదసేపదధత్ర 

 

ఆరశిక సహాయానిక్జ అరలహ లెైన్స రోగ్ులకు అెందుబాటులో ఉన్సన ఆరశిక సహాయెం పఫ ి గార ములన్సు రోగశక్జ నోటఫి్ై
చదయవలసరన్సఆవశూక్ాలకుUMCPకటుట బడిఉెంటుెంద్ . 
 

ఆద్ాయ సాి యలు లేక నివాస సరిత్రతో సెంబెంధెం లేకుెండా అన్సఇన్సయీూర్డ వూకుత లెందరూ న్సయూ జరెసీ
అన్సఇన్సయీూర్డడిస్్ెంట్కుఅరలహ లు.  
 

రెవిన్సయూ స్కై్జల్లో ఏ సమయెంలోనెనైా ఛారశటీ క్నర్ క్ోసెం అభూరశిెంచటెం మరశయు ఆరశిక అవసరెం నిరాధ రణ
జరలగ్వచుు. అరహత్ సరసీసు తదద్  న్సుెండి ఉెంటుెంద్  మరశయు అరహత్ నిడవిి అెందుకున్సన ఛారశటీ రకెం మీద
ఆధారపడి ఉెంటుెంద్ . ఛారశటీ క్నర్ పమిాణాలన్సు సెంత్ృపరతపరచద రోగ్ులు సెంపూరణ అపరై క్నషన్స త్పిక
సమరశిెంచాల్. సెంపూరణ అపరై క్నషన్సతో పాటు UMCP ఆవశూక్ాల ల్సుట లో పరేక్న్సబడిన్స అవసరమెైన్స
డాకుూమెెంటషేన్స త్పిక ఉెండాల్, ఈ ల్సుట  ఒక విడి డాకుూమెెంట్, ఇద్  అభూరశిెంచిన్సపుిడు లభిసుత ెంద్ 
మరశయుUMCPవబెస్ైట్లోచదరుబడిెంద్ : www.princetonhcs.org.  

 

అవసరమెైన్స డాకుూమెెంటషేన్సన్సు సెంపూరణ న్సయూ జెరసీ హాసరిటల్ క్నర్ అసరస్టన్సీ పఫ ి గార మ్ అపరై క్నషన్స ఫ్ార్
పారశటసరపషేన్స("అపరై క్నషన్స")తోపాటుత్పికసమరశిెంచాల్.  
 

http://www.princetonhcs.org/
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ఛారశటీక్నర్లేకత్గశగెంచబడని్సఛారసితోఛారశటీక్నర్క్ోసెంనిరాధ రశెంచబడటానిక్జఒకదరఖాసుత ద్ారలలేకబాధూత్గ్ల
పారసట సరసీసు తదద్  న్సుెండి ఒక సెంవత్ీరెం (365 ద్ నాలు) వరకు లేక మొదటి పఫ ట్-డిసాారి్ బిలై్ెంగ్
సేటట్మెెంట్తదద్ న్సుెండి240రోగ్ులవరకు;ఇెందులోఏద్ ఎకు్వసమయెంఅయతదద్ానివరకు,సెంపూరణ
అపరై క్నషన్ససమరశి ెంచవచుు.   
 

ఆరశికసహాయెంనిరాధ రణవీలెైన్సెంత్త్ీరగాచదయబడుత్ుెంద్ ;సెంపూరణఅపరై క్నషన్సఅెందుకున్సన10పనిద్ నాల
లోపు దరఖాసుత ద్ారలకు ల్ఖిత్పూరీకెంగా త ల్యజనయబడుత్ుెంద్ . FAP-అరహత్ నిరాధ రణ చదయడానిక్జ
చాల్న్సెంత్ డాకుూమెెంటేషన్స అపరై క్నషన్సతో పాటు లేకుెంటే, ఆ అపరై క్నషన్స అసెంపూరణెంగా భావిెంచబడుత్ుెంద్ . 
ఒకవళే ఒక అసెంపూరణ అపరై క్నషన్సఅెందుకుెంటే,దరఖాసుత ద్ారలకు 10పనిద్ నాలలోపుల్ఖిత్పూరీకెంగా
త ల్యజనయబడుత్ుెంద్ . FAP-అరహత్నిరాధ రణచదయడానిక్జఅవసరమెైన్సఅదన్సపుసమాచారెంమరశయు/లేక
డాకుూమెెంటషేన్స గ్ురశెంచి ఈ ల్ఖిత్పూరీక నోటఫిరక్నషన్స వివరశసుత ెంద్ , ద్ానితో పాటు FAP స్క్షన్స VI లో
చరశుెంచబడిన్స UMCP ప్లై న్స లాెంగనీజ సమమరస (“PLS”) క్ాపీ కయడా జత్చదయబడుత్ుెంద్ .  అదన్సపు
అవసరమెైన్స డాకుూమెెంటషేన్స సమరశి ెంచడానిక్జ రోగ్ులకు హతే్ుబదధమెైన్స; 30 రోజుల సమయెం,
ఇవీబడుత్ుెంద్ .  అెంతదక్ాకుెండా, FAP–అరహత్ నిరాధ రణ చదయబడదవరకు ఈ సమయెంలో చ లై్ెంపు
పర ెందటానిక్జ, ఈ FAP యొక్ సక్్షన్స VII లో నిరీచిెంచబడని్స, ఏవెనైా ఎక్ీటాిఆరశడన్సరస కలెక్షన్స యాక్షన్సీ
(“ECAs”) న్సు UMCP లేక ద్ాని త్రపున్స పనిచదసే ఏవెనైా ఇత్ర మూడవ పక్ాలు సస్ి ెండ్ చదసాత య.  
త్రరస్రశెంచబడని్స ఛారశటీ క్నర్ దరఖాసుత ద్ారలలకు ల్ఖిత్పూరీకెంగా త్రరస్రణకు క్ారణాలు
త ల్యజనయబడతాయ మరశయు FAP క్జరెంద అెందుబాటులో ఉన్సన ఇత్ర డిస్్ెంటైన్సు గ్ురశెంచి
త ల్యజనయడెంజరలగ్ుత్ుెంద్ . 
 

అపరై క్నషన్స మరశయు డిపార్టమెెంట్ సెంపది్ ెంపు సమాచారెం వెబస్టై్ (http://www.princetonhcs.org) లో
అెందుబాటులోఉనానయలేకమెయల్ద్ాీరాఅభూరశిెంచటెం,వూక్జతగ్త్ెంగాసెందరశిెంచటెంలేకఫ్ైనానిీయల్
క్ౌనిీలర్తోఅపాయెంట్మెెంట్ష్డయూల్చదసుక్ోవడెంద్ాీరాపర ెందవచుు.   
 

మెయల్ ద్ాీరా అపరై క్నషన్స అభూరశిెంచడానిక్జ లేక ఒక ఫ్నైానిీయల్ క్ౌనిీలర్తో అపాయెంట్మెెంట్ ష్డయూల్
చదసుక్ోవడానిక్జరోగశ(609) 853-7852 కుక్ాల్చదయవచుు.  
 

క్జరెంద్ అడసిులోఉన్సనUMCPP పషేెంట్యాక్ెీ్సరసీస్్లోఉచిత్ెంగాపేపర్క్ాపీలుపర ెందవచుు: 
 

University Medical Center of Princeton 

One Plainsboro Road 

Plainsboro, NJ 08536 

 

స్ెంటర్ీ ఆఫ్ క్నర్ పాిెంగ్ణెం సమీపెంలో పషేెంట్ యాక్ెీ్ సరసీస్్  ఉెంద్ . పని గ్ెంటలు సఫ మవారెం –
శుకరవారెంఉద.7:30న్సుెండిసాయ.4:00వరకు. 

http://www.princetonhcs.org/


 
8/ 11 

 

సెంపూరణఅపరై క్నషన్సుై (అవసరమెైన్సడాకుూమెెంటైతోసహా)క్జరెంద్ అడసిుకుమయెల్చదయాల్లేద్ావూక్జతగ్త్ెంగా
చదరాుల్: 

 

University Medical Center of Princeton 

Patient Access Services, Financial Counselor 

One Plainsboro Road, Office # T1144 

Plainsboro, NJ 08536 

 

రోగశసెంపూరణఅపరై క్నషన్ససమరశి ెంచిన్సపుిడు,UMCP: 

 

1. ఆవూక్జతక్జవూత్రరనకెంగాఏవెనైాECA లన్సుసస్ి ెండ్చదసుత ెంద్ (UMCPత్రపున్సపనిచదసుత న్సన
ఏవెైనామూడవపక్ాలుకయడాచదపటటబడని్సఏవెైనాECAలన్సుసస్ిెండ్చదసాత య) 

2. సమయోచిత్ విధాన్సెంలో FAP-అరహత్ నిరాధ రణ చదసుత ెంద్  మరశయు డాకుూమెెంట్ చదసుత ెంద్ ;
మరశయు 

3. నిరాధ రణమరశయునిరాధ రణకుఆధారెంగ్ురశెంచిల్ఖిత్పూరీెంగాబాధుూలెైన్సపారసటలేకవూక్జతక్జ
నోటఫి్ైచదసుత ెంద్ . 

 

ఒకవళేరోగశ–అరలహ లుఅనిభావిెంచబడితద,UMCP: 

 

1. FAP-అరలహ లెైన్స వూక్జత చ లై్ెంచవలసరన్స మొత్తెం, ఆ మొత్తెం ఎలా నిరాధ రశెంచబడిెంద్  మరశయు
AGB క్జ సెంబెంధ ెంచిన్స సమాచారెం ఎలా పర ెంద్ాలో సయచిసయత  బిలై్ెంగ్ సేటట్మెెంట్
అెంద్ సుత ెంద్ :  

2. వూక్జతచదసరన్సఏద్ నై్సఅదన్సపుచ లై్ెంపులన్సువాపసుచదసుత ెంద్ ;మరశయు  

3. అపుి వసయలు క్ోసెం రోగశ పేరలన్స తీసుకున్సన ఏవెనైా ECA లన్సు రశవర్ీ చదయడానిక్జ
అెందుబాటులో ఉన్సన అనిన హేత్ుబదధమెైన్స చరూలు తీసుక్ోవడానిక్జ UMCP త్రపున్స
పనిచదసుత న్సనమూడవపక్ాలతోకల్సరపనిచదసుత ెంద్ .  

 

VI. FAP, అపరై క్నషన్స & PLS లన్సుపచిారెంచదయడానిక్జచరూలు 
 

UMCPఈFAPయొక్ఒకPLSసృషరటెంచిెంద్ .  PLSఅనదే్ ఒకవూక్జతక్జహాసరిటల్ఫస్రల్టీFAPక్జరెందఆరశిక
సహాయెం అెంద్ సుత ెందని నోటఫి్ై చదసే ల్ఖిత్ సేటట్మెెంట్,ఇద్  సిషటమెనై్స, సెంక్ిపతమెనై్స,అరిెంచదసుక్ోవడానిక్జ
సులువుగాఉెండదభాషలోఅదన్సపుసమాచారెంఅెంద్ సుత ెంద్ . 
 

UMCP’ FAP, అపరై క్నషన్స మరశయు PLS లు ఇెంగసైషులో మరశయు ఇెంగసైషులో పరశమిత్ పాివీణూెం గ్ల
(“LEP”), 1,000 కెంటే త్కు్వ వూకుత లు లేక ప్ైమీరస సరసీ సు ఏరశయాలో 5% గ్ల జనాభాల పాిధమిక
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భాషలో అెందుబాటులో ఉెంటాయ.  అెంతదక్ాకుెండా, UMCP భాష్ాెంత్రెంమరశయు అన్సువాద సరసీసులన్సు
అెంద్ సుత ెంద్ , దృషరట ,వాకు్, వినిక్జడి లేక గ్రహ ెంపు వెకైలూెం గ్ల రోగ్ులకు వారశ అవసరాలన్సు సెంత్ృపరతపరచద
విధాన్సెంలోసమాచారెంఅెంద్ సుత ెంద్ . 
 

FAP, అపరై క్నషన్స మరశయు PLS లు అన్సన UMCPP వబెస్ైట్లో పఫ ట్  చదయబడాడ య:  
http://www.princetonhcs.orgమరశయు అభూరశిెంచిన్సపుిడు ఉచిత్ెంగా లభిసాత య. ఆసుపత్రి అెంత్టా,
అత్ూవసరవిభాగ్ెంమరశయుఅడిమషన్స/రశజిసేట షోన్సవిభాగాలతోసహా,వివిధపది్దశాలలోపపేర్క్ాపలీుకయడా
అెందుబాటులోఉనానయ.  
 

ఆరశికసహాయెంలభూత్ గ్ురశెంచి మా రోగ్ులకుత ల్యజనయడానిక్జ స్నై్స బో రలడ లులేకడి్పేై లు, అత్ూవసర
గ్దులుమరశయుఅడిమటిెంగ్/రశజిసేట షోన్సవిభాగాలలోపఫ ట్ చదయబడాడ య. ఈస్ైన్సబో రలడ లుఇెంగసైషుమరశయు
సాినిషలోపఫ ట్ చదయబడాడ య.   
 

ఇన్సటకే్లేకడి్ ఛారి్పకి్జయలోభాగ్ెంగాPLSక్ాపలీుఇవీబడతాయ. 
 

బిలై్ెంగ్ సేటట్మెెంటైలో అనిన పఫ ి గార ముల లభూత్ కనిపరసుత ెంద్ . పతి్ర బిలై్ెంగ్ సేటట్మెెంట్లో గ్రహీత్కు ఆరశిక
సహాయెం లభూత్ గ్ురశెంచి త ల్యజనసే సిషటమెైన్స ల్ఖిత్ నోటీసు ఉెంటుెంద్ . సేటట్మెెంట్లో, ఒక వూక్జత FAP
అపరై క్నషన్స మరశయు PLS పర ెందగ్ల్గన వబెస్టై్ కయడా ఉెంటుెంద్ .  అెంతదక్ాకుెండా, ఆరశిక సహాయెం లభూత్
మరశయు అపరై క్నషన్స పకి్జరయకు సెంబెంధ ెంచి రోగ్ులకు పశినలు ఉెంటే క్ాల్ చదయడానిక్జ టెల్ఫ్ఫ న్సు న్సెంబరల
ఉెంటుెంద్ . 
 

ఈFAPక్జరెందఅెందుబాటులోఉన్సనఆరశికసహాయెంపఫ ి గార ములగ్ురశెంచిUMCPచదసర్ీచదయబడుత్ున్సన
కమూూనిటీక్జ అవగాహన్స కల్ిెంచడానిన రూఢీ పరచుకునెేందుకు, కమూూనిటీ ఎడుూక్నషన్స డిపారలట మెెంట్
ద్ాీరాUMCP సమాచారానినపచిారెంచదసుత ెంద్ . 

 

VII. బిలై్ెంగ్మరశయువసయలు 
 

త్గశన్స మరశయు నాూయ సెంబెంధ ఆపరనషనై్సన్సు సునిశుత్ెం చదయడానిక్జ పషే్ెంట్ ఫ్ైనానిీయల్ సరసీస్్ 
(“PFS”) డిపారలట మెెంట్, ఫడ్రల్, సేటట్ మరశయు PFS డీమ్డ  క్ార ెంటాికుట యల్ నిబెంధన్సలు మరశయు
పమిాణాలకుకటుట బడిఉెంటుెంద్ . ఇెందులో,ఇవన్సన,అెంత్వరక్నపరశమిత్ెంక్ాకుెండా,క్జరెంద్ విఉెంటాయ: 
 

1. బిలై్ెంగ్పదధత్ులు,ఇన్సయీూరనె్సీమరశయుఇన్సపషే్ెంట్రెెండయ; 
2. వసయలుై ,రానిబాక్ీమరశయుమెడకి్నర్రానిబాక్ీరెెండయ: 
3. రానిబాక్ీరశకవరస,“రెగ్ుూలర్”రానిబాక్ీమరశయుమడెిక్నర్రానిబాక్ీరెెండయ;మరశయు  

http://www.princetonhcs.org/
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4. పర ి టెక్ెటడ్హలె్త ఇన్సోరనమషన్స(“PHI”)యొక్గోపూత్మరశయుభదతి్న్సునిరీహ ెంచడెం. 
 

అత్ూవసరవెదైూపరశసరిత్ులకుచిక్జత్ీపర ెందడానిక్జముెంద్దఅత్ూవసరవిభాగ్ెంరోగ్ులన్సుచ లై్ెంపుచదయాలని
డిమాెండ్ చదయడెం లేక అత్ూవసర విభాగ్ెంలో లేక విచక్షణారహ త్ ఆధారెంగా అత్ూవసర సెంరక్షణ
అెంద్ ెంచడెంలో అడడెంక్జ క్ాగ్ల ఇత్ర పది్దశాలలో బాక్ీ వసయలు క్ారూకలాపాలన్సు అన్సుమత్రెంచడెం లాెంటి,
వూకుత లుఅత్ూవసరవెదైూసెంరక్షణపర ెందటానిననిరలతాీహపరచద,ఎలాెంటిచరూలకుUMCP పాలిడదు. 

  

త్న్సఅత్ూవసరవిభాగ్ెంమరశయుత్న్సపసియత్రక్జైనిక్లలోరోగ్ులక్ోసెంసెంభావూఅరహతానిరాధ రణలన్సుUMCP
ఉపయోగశసుత ెంద్ .  ఒకరోగశFAP క్జరెందలభిెంచదఅత్ూెంత్ధారాళసహాయెంకెంటేత్కు్వసహాయానిక్జఅరలహ లని
సెంభావూెంగానిరాధ రణజరశగశతద,UMCPరోగశక్జ,ల్ఖిత్పూరీకెంగా,సెంభావూఆరశికసహాయెంఅరహత్నిరాధ రణకు
గ్లఆధారెంగ్ురశెంచిమరశయువారలమరశెంత్ధారాళసహాయెంక్ోసెంఎలాఅప్లై చదయవచోుత ల్యజనసుత ెంద్ . 
ఈసెందరాభలలోPLSయొక్ఒకక్ాపీకయడాఅెంద్ జనయబడుత్ుెంద్ . 

 

ఇెంటరనల్ రెవిన్సయూ క్ోడ్ §501(r)(6) నిరీచిెంచిన్సటుై , “నోటిఫరక్నషన్స పీరశయడ్” ముగశయడానిక్జ ముెందు
UMCP ఎలాెంటిECA లకుపాలిడదు. నోటఫిరక్నషన్సపీరశయడ్120-రోజులవూవధ గానిరీచిెంచబడిెంద్ ,ఇద్ 
మొదటి పఫ ట్-డి్ఛారి్ బిలై్ెంగ్ సేటట్మెెంట్ తదద్ న్స పాిరెంభెం అవుత్ుెంద్ , ఈ వూవధ లో రోగశక్జ వూత్రరనకెంగా
ఎలాెంటిECA లుపాిరెంభిెంచకయడదు.  

 

నోటఫిరక్నషన్సపరీశయడ్త్రలవాత్,ఆరశికసహాయానిక్జరోగశఅప్లై చదయకుెంటేలేకఅరలహ లుక్ాకపఫ తద,UMCPలేక
వారశత్రపున్సపనిచదసేఏవెనైామూడవపక్ాలు,చ లై్ెంచనిబాూలెన్సీక్ోసెంరోగశక్జవూత్రరనకెంగాక్జరెంద్ ECA లన్సు
పాిరెంభిెంచవచుు: 

  

1. వూక్జత గ్ురశెంచి పతి్రకయల సమాచారానిన కన్సయీమర్ క్ెరడటి్ రశపఫ రశటెంగ్ ఏజెన్సీలు లేక క్ెరడటి్
బూూరోలకురశపఫ ర్టచదయడెం; 

2. వూక్జతఆసరత ప్ైద్ావావయేడెం; 
3. వూక్జతసరిరఆసరతనిఆపరవయేడెం; 
4. వూక్జతక్జవూత్రరనకెంగాసరవిల్చరూపాిరెంభిెంచడెం; మరశయు 
5. వూక్జతనిబాడీఅటాచమెెంట్రశట్కుగ్ురశచదయడెం. 

 

నోటఫిరక్నషన్స వూవధ  త్రలవాత్, అపరాధ  అయన్స రోగశ అక్ౌెంట్ీ ప్ై ECA లు పాిరెంభిెంచడానిక్జ UMCP
మూడవ పక్ాలకు అధ క్ారెం ఇవీవచుు. ఈ FAP క్జరెంద ఒక వూక్జత ఆరశిక సహాయానిక్జ అరలహ లా అని
నిరాధ రశెంచడానిక్జహేత్ుబదధమెనై్సపయితానలుచదసరన్సటుై UMCP రూఢీచదసుకుెంటుెంద్ . ECAపాిరెంభిెంచడానిక్జ
కన్ససెం30రోజులముెందుUMCPక్జరెంద్ చరూలుతీసుకుెంటుెంద్ : 
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1. రోగశక్జల్ఖిత్నోటీసుఇవీబడిెంద్ ,అద్ :  
 

a. అరలహ లెైన్సరోగ్ులకుఆరశికసహాయెంలభిసుత ెందనిసయచిసుత ెంద్ ;  
b. సెంరక్షణ క్ోసెం చ లై్ెంపు పర ెందడానిక్జ UMCP పాిరెంభిెంచాలని ఉద్దేశెంచిన్స ECA లన్సు

గ్ురశతసుత ెంద్ ;మరశయు  
c. ఒకగ్డువున్సుపేరక్ెంటుెంద్ ,ద్ానిత్రలవాత్ECA పాిరెంభిెంచబడవచుు. 

 

2. రోగశఈల్ఖిత్నోటఫిరక్నషన్సతోపాటుPLSయొక్క్ాపీఅెందుకునానరల;మరశయు 
 

3. FAPగ్ురశెంచిమరశయుఆరశికసహాయెంఅపరై క్నషన్సపకి్జరయతోవూక్జతఎలాసహాయెంపర ెందగ్లరల
అనదే్ానిన గ్ురశెంచి వూక్జతక్జ మ ఖికెంగా నోటిఫ్ై చదయడానిక్జ హతే్ుబదధమెనై్స పయితానలు
చదయబడాడ య. 

 

 


