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UW Medical Center ਅਤੇ Harborview Medical Center  

ਬਿਬ ਿੰ ਗ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਨੀਤੀ 
ਮਰੀਜ਼ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਮਰੀਜ਼ ਬਵਿੱ ਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 

 

ਮਕਸਦ: 

 

UW ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ (UWMC) ਅਤੇ ਹਾਰਬੋਰਵਿਊ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ (HMC) ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਵਮਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਿਧਾ ਕੇ, 
ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਬਹੁਤ ਿਧੀਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਵਸਹਤ ਪ੍ੇਸ਼ੇਿਰਾਂ ਨ ੰ  ਵਤਆਰ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਸਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਮਸ਼ਨ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਅਵਜਹੀ 
ਉਗਰਾਹੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ: 

 

• ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨ ੰ  ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 
• ਹਰੇਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਿੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। 
• ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀਆਂ ਪ੍ ਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕ ਲ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸੰਵਖਆ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪ੍ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 
• 3/27/2021 ਨ ੂੰ  ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹ ਲਤ ਅਤੇ ਪ੍ੇਸੇਵਰ ਬਬਬਲੂੰ ਗ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਵੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। 
• ਇੱਕ-ਕਾਲ ਰੈਜੋਬਲਊਸਨ ਨਾਲ ਬਬਬਲੂੰ ਗ ਸਵਾਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਬੋਸਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

ਨੀਤੀ: 
 
ਬੀਮਾ ਬਬਬਲੂੰ ਗ  
 
UW ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ Harborview ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ੇਸ਼ੰਟ ਫਾਇਨੈਂ ਵਸ਼ਅਲ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਰਾਜ, ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਪ੍ਾਰਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪ੍ਨੀਆਂ 
ਨ ੰ  ਵਬਲ ਦੇਿੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਵਬੱਲ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨ ੰ  ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਨਹੀਂ ਠਵਹਰਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪ੍ਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰ ੇਮੱੁਵਦਆਂ, ਵਜਸ 
ਵਿੱਚ ਅਪ੍ੀਲਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਾਰ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦਾ ਵਨਪ੍ਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਵਜੱਥੇ ਸੰਭਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਪ੍ੇਸੇਿਰ ਦਾਅਿੇ ਦੇ 
ਸਿੈ-ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਬੀਮਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਿੱਜੋਂ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

 
• ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਪ੍ਵਹਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਦੇ 30 ਵਦਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੈ-ਭੁਗਤਾਨ ਿਾਲੇ ਖਾਤੇ 

ਦੇਣਯੋਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 
• ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੈ-ਭੁਗਤਾਨ ਬਕਾਏ ਪ੍ਵਹਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਦੇ 30 ਵਦਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਣਯੋਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 
• UW ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ Harborview ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ 120 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ 30 ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ 

ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। 
• ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਮਰੀਜ ਪ੍ ਰੇ ਜਾਂ ਬਵੱਤੀ ਪ੍ਰਬੂੰਧਾਂ ਬਵੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਜਸ ਬਵੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ: 

o ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਲਾਨ 
o ਬਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ  
o ਚਾਰਬਜਜ ਦਾ ਬਵਵਾਦ 
o ਬਕਸੇ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾ ਜਾਂ ਬੀਮੇ ਲਈ ਬਬਬਲੂੰ ਗ ਲਈ ਵਾਧ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ 

• ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਬਬਬਲੂੰ ਗ ਸੱੁਧਤਾ ਦੇ ਮੱੁਬਦਆਂ ਨ ੂੰ  ਬਜੂੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੂੰਗਰਬਹ ਦੇ ਬਮਆਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਲਾਗ  
ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਬਹਲਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਵੱਤੀ ਪ੍ਰਬੂੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਊਟ-ਬਾਉਂਡ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
• ਚੌਥੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ “ਅੰਵਤਮ ਨੋਵਟਸ” ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜ ੋਗਾਰੰਟਰ ਨ ੰ  ਇਹ ਸ ਵਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਜ ੇਅਗਲੇ 30 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ 

ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨ ੰ  ਵਕਸੇ ਬਾਹਰੀ ਖਰਾਬ ਕਰਜ਼ ਉਗਰਾਹੀ ਏਜੰਸੀ ਨ ੰ  ਦੇ ਵਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 
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• ਜਿਾਬ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿੱਜੋਂ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਕਰਜ਼ ਉਗਰਾਹੀ ਏਜੰਸੀ ਨ ੰ  
ਵਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰ ੇਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੰਭਾਿੀ ਮੈਡੀਕੇਡ (Medicaid) 
ਕਿਰੇਜ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਵਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਗਰਾਹੀ ਏਜੰਸੀ ਨ ੰ  ਸੌਂਪ੍ਣ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੀ, ਪ੍ਰ ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 
ਛੋਟ ਦੇ ਬਵਕਲਪ੍ 
 

UW Medical Center ਅਤੇ Harborview Medical Center ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜਾਂ ਅਤੇ ਗਾਰੂੰਟਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਵੈ-ਤਨਖਾਹ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ੇਸਕਸ ਕਰਦੇ 
ਹਨ ਜੋ ਬੀਮਾਬਕਰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜ ੋਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬਵੱਚ ਸਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਵੈ-ਭੁਗਤਾਨ 
ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ੇਸਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬਬਬਲੂੰ ਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਵੱਚ ਸੁਬਵਧਾ ਅਤੇ ਪ੍ੇਸੇਵਰ ਖਰਬਚਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਲਾਗ  ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
• ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਬੀਮਾ ਰਵਹਤ (ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਵਖਆ ਨਹੀਂ) ਪ੍ ਰਾ ਭਗੁਤਾਨ 

▪ 30% ਛੋਟ  
▪ 30% ਲਾਗ  ਹਣੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10% ਛੋਟ 

• ਵਬਨਾਂ ਬੀਮਾ ਕਰਿਾਏ (ਕਈੋ ਕਿਰੇਜ ਨਹੀਂ) ਪ੍ ਰੀਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ੋਸਟ ਸੇਿਾਿਾਂ 
▪ 30% ਛੋਟ 

• ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਬੀਮਾਯੁਕਤ (ਕਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ) ਪ੍ ਰਾ ਭੁਗਤਾਨ 
▪ 30% ਛੋਟ 
▪ 30% ਲਾਗ  ਹਣੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10% ਛੋਟ 
▪ ਕਟੌਤੀਯੋਗ, ਸਵਹ-ਭੁਗਤਾਨ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਵਹ-ਇਨਾਂ ਨ ੰ  ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ 

• ਬੀਮਾਯੁਕਤ (ਕਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ) ਪ੍ ਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਗੈਰ-ਕਿਰ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  
▪ 30% ਛੋਟ  
▪ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਸਵਹ-ਭੁਗਤਾਨ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਵਹ-ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ 

ਜ ੇਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਰੀਜ/ਗਾਰੂੰਟਰ ਦੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਵਰ ਮੂੰ ਬਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਮਾਰਬਹਤ ਛੋਟ 
ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗ  ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ ੋਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।  ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਰੀਜ UW Medicine Financial 
Assistance ਛੋਟ ਜਾਂ ਹਾਰਡਬਸਪ੍ ਬਡਸਕਾਉਂਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵੈ-ਤਨਖਾਹ ਛੋਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਗਹਾ ਲਵੇਗਾ। 
 

ਸੁਬਵਧਾਜਨਕ ਭੁਗਤਾਨ ਬਵਕਲਪ੍ 

 

UW Medical Center ਅਤੇ Harborview Medical Center ਨਕਦ (ਕੇਿਲ ਕੈਸੀਅਰ ਦਫਤਰ), ਵਨਿੱਜੀ ਜਾਂਚ, ਇਲੈਕਟਰਾਵਨਕ ਜਾਂਚ ਜਾਂ 
ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕਰੈਵਡਟ ਕਾਰਡ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਕਰੈਵਡਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਚੈਿੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: 

• ਆਨਲਾਈਨ ਵਬੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ MyChart 24/7 mychart.uwmedicine.org ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਯਜੋਨਾ ਨ ੰ  ਸੈਿੱਟ 
ਕਰੋ 
• ਆਟੋਮੇਵਟਡ ਫੋਨ ਲਾਈਨ 24/7 ਖੁੱਲਹੀ ਹ ੈ- 206.520.0400 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 
• ਗਾਹਕ ਸੇਿਾ ਸੋਮਿਾਰ - ਸ਼ੱੁਕਰਿਾਰ ਸਿੇਰੇ 8:00 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਿਜੇ ਤੱਕ (ਛੱੁਟੀਆਂ ਨ ੰ  ਛੱਡਕੇ) ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੈਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ – 206.520.0400 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ੋ
• ਨਕਦ ਨ ੰ  ਕਿੇਲ UW Medical Center-Montlake ਅਤੇ Harborview Cashiers Office ਵਿਖੇ ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈ
• ਛੱੁਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੁਰ ਆਤੀ ਵਬੱਵਲੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਭਾਗ ਬਕਾਇਆ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜਦ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। 

https://mychart.uwmedicine.org/prod01/Authentication/Login?
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ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਲਾਨ 

 
ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਖਾਬਤਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਬੂੰ ਧ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, 
ਇਹ 12 ਮਹੀਬਨਆਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ 24 ਮਹੀਬਨਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਬਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਬਨਤ ਹਾਲਾਤ ਲਾਗ  ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। 
Harborview Medical Center ਅਤੇ UW Medical Center ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਲਾਨ ਬਵਆਜ ਤੋਂ ਬਬਨਾਂ ਹਨ. 

 
ਮੈਡੀਕਲ ਅਬਧਕਾਰ 
 
ਜਦੋਂ ਕਈੋ ਮਰੀਜ਼ ਵਕਸੇ ਹਾਦਸੇ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਹਰੋ ਗਲਤ ਕਾਰਿਾਈ ਦਾ ਵਸ਼ਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪ੍ਨੀ ਉਸ ਸ ਰਤ ਵਿੱਚ 
ਡਾਕਟਰੀ 
ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਵਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਦ ਜੀ ਵਧਰ ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਹੋਿੇਗੀ। ਇਸ 
ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਬੀਮਾ ਨਾ ਹੋਿੇ ਪ੍ਰ ਉਹ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਵਧਰ ਤੋਂ ਵਨਪ੍ਟਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਵਜਹੀਆਂ 
ਸਵਥਤੀਆਂ ਵਿੱਚ UW ਮੈਡੀਸਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਨਿੱਜੀ ਸੱਟ ਦੇ ਵਨਪ੍ਟਾਰ ੇਲਈ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਦਾਅਿਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ 
ਦਾਅਿਾ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਲ ਜਾਂ ਵਨਿੱਜੀ ਸੰਪ੍ਤੀ 'ਤੇ ਸੁਰੱਵਖਆ ਵਹੱਤ ਿਜੋਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 
 
ਖਾਤਾ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਬਵੱਚ ਰੱਬਖਆ ਬਗਆ   
 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: 

• ਇੱਕ ਸੁਰ ਆਤੀ ਨੋਵਟਸ ਜੋ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨ ੰ  ਇਹ ਨੋਵਟਸ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੇ 30 ਵਦਨ ਬਾਅਦ ਸ ਵਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ 
ਦੀ ਿੈਧਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਹੱਸੇ 'ਤੇ ਵਿਿਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਦਫਤਰ ਇਹ ਮੰਨੇਗਾ ਵਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਿੈਧ ਹੈ: 180ਿੇਂ ਵਦਨ 
ਕਰੈਵਡਟ ਵਰਪੋ੍ਰਵਟੰਗ ਲਈ ਯੋਗ 

• ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ। 
• ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਕੁਰਕੀ। 
• ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਵਚਆਂ ਲਈ ਸੰਪ੍ਤੀ 'ਤੇ ਦਾਅਿੇ। 

 
ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਖਾਬਤਆਂ ਸਬੂੰਧੀ ਵਾਧ  ਜਾਣਕਾਰੀ: 
 

• ਰੋਗੀ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਕਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਕਸੇ ਵੀ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨ ੂੰ  ਅਬਧਬਕਰਤ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

o ਜੇਕਰ ਕਈੋ ਸਾਰਥਕ ਰੁਜਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨ ੂੰ  ਅਬਧਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
o UW Medical Center ਅਤੇ Harborview Medical Center ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਏਜੂੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਬਰਟੇਨਰ 'ਤੇ 

"ਬਵਸੇਸ" ਸਹਾਇਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
• ਵਜਹੜੇ ਖਾਵਤਆਂ ਨ ੰ  ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ਇੱਕ ਕੋਲ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਲੇਸਮੈਂਟ 

ਲਈ ਦ ਜੀ ਏਜੰਸੀ ਨ ੰ  ਵਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤਕ ਵਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਵਕਤ ੇਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ 
ਵਗਆ ਹੋਿੇ। 

• ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਲੇਸਮੈਂਟਾਂ ਨ ੰ  ਇੱਕ ਿਾਧ  ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਾਪ੍ਸ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ ੇਵਪ੍ਛਲੇ 90 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈੋ ਕਾਰਿਾਈ 
ਨਾ ਹੋਈ ਹਿੋੇ। 

• ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਲੇਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਿਾਪ੍ਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਾਵਤਆਂ ਨ ੰ  ਨਾ-ਉਗਰਾਹੀ ਯੋਗ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਖਾਤੇ 
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਯੋਗ (A/R) ਤੋਂ ਹਟਾ ਵਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

• ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਬਕਾਇਆ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਜ ੇਕਾਨ ੰ ਨੀ ਫੈਸਲਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 
ਗਾਰੰਟਰ ਦੀ ਕਰੈਵਡਟ ਵਹਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। 
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ਅਸਧਾਰਨ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ  (ECA): 
 
1. ECA ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਲੀਅਨ ਲਗਾਉਣਾ, ਵਕਸੇ ਕਰਵੈਡਟ ਏਜੰਸੀ ਨ ੰ  ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸੇਸ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਕਰਨਾ, ਕੰਮਕਾਜੀ 

ਵਦਨਾਂ ਨ ੰ  ਸਥਾਵਪ੍ਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਜਮਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਮਲ ਹੈ। 
ਮਰੀਜ਼ ਖਾਵਤਆਂ ਨ ੰ  ਵਕਸੇ ECA ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ UW Medical Center, Harborview Medical Center ਜਾਂ 
ਉਸ ਸੰਗਰਵਹ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਵਜਸ ਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਸੌਂਵਪ੍ਆ ਵਗਆ ਹੈ। 

2. ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੇ ਕੇਿਲ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਕ ੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਨਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਜਬ ਕਵੋਸਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ 
ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਨ ੰ  ਉਵਚਤ ਕੋਵਸਸਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਵਨਆ ਜਾਿੇਗਾ ਜੇਕਰ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 
ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਨਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਜਸ 'ਤੇ ਵਿਸਿਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਹਠੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਨਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਜਬ ਕੋਵਸਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਵਜੰਨਹ ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਠੇ ਵਲਖੇ ਸਾਮਲ 
ਹਨ; 
a. ਕੋਈ ਿੀ ਸ਼ ਰ  ਕੀਤਾ ਵਗਆ ECA ਉਦੋਂ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕੇਰ ਕਈੋ ਅਧ ਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਗੰੁਮ 

ਜਾਣਕਾਰੀ/ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਲਖਤੀ ਸ ਚਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਨ ੰ  ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ECA ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ 
(ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਏਜੰਟ) ਦੀ ਸ ਚਨਾ ਿੀ ਸਾਮਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵਕਸੇ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਸਮਾਂ 
ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ; 

b. ਸਾਰੀਆਂ ਵਬਵਲੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਸਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ 
ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਵਸੱਧ ੇਿੈਿੱਬਸਾਈਟ ਐਡਰੈਿੱਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਪੱ੍ਸਟ ਨੋਵਟਸ ਸਾਮਲ 
ਹੈ ਵਜੱਥੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪ੍ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ; 

c. ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰਲ ਭਾਸਾ ਦੇ ਸਾਰ ਨ ੰ  ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਚੌਥੀ ਵਬਵਲੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ 
ਵਗਆ ਹ;ੈ 

d. ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਕਾਰਿਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨ ੰ  
ਵਨਰਧਾਰਣ ਬਾਰੇ ਵਲਖਤੀ ਰ ਪ੍ ਵਿੱਚ ਸ ਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਬਕਾਇਆ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪ੍ਡੇਟ ਕੀਤੀ ਵਬਵਲੰਗ 
ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੋਵੜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ ੇਭੁਗਤਾਨ ਉਸ ਪ੍ਰਿਾਵਨਤ ਵਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਜਸਦਾ ਅਰਜ਼ੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

e. UW Medicine ਆਮਦਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਦਸਤਾਵਜੇਾਂ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਨ ੂੰ  ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ  ਜੇਕਰ ਬਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ  ਯੋਗਤਾ 
ਸਪੱ੍ਸਟ ਹੈ। UW Medicine ਸਟਾਫ ਦੇ ਬਵਵਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਬਥਤੀਆਂ ਬਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬਜੱਥੇ ਸਮਾਬਜਕ ਜਾਂ 
ਬਸਹਤ ਸਮੱਬਸਆਵਾਂ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕ ਮੌਜ ਦ ਹਨ। ਅਬਜਹੇ ਮਾਮਬਲਆਂ ਬਵੱਚ, UW Medicine ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਅੂੰਤਮ ਬਨਰਣਾ 
ਲੈਣ ਲਈ ਬਜੂੰ ਮੇਵਾਰ ਬਧਰ ਦੇ ਬਲਖਤੀ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਬਰਤ ਬਬਆਨਾਂ 'ਤੇ ਬਨਰਭਰ ਹੋਵੇਗੀ। 

 
3. ਵਡਸਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਵਹਲੀ ਵਬਵਲੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 120 ਵਦਨ ਲੰਘ ਚੱੁਕੇ ਹਨ; ਅਤੇ 

4. ਬਨਮਨਬਲਖਤ ਸ ਚਨਾ ਲੋੜਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕੀਤਾ ਬਗਆ ਹੈ (ECA ਦੀ ਸੁਰ ਆਤ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਬਦਨ ਪ੍ਬਹਲਾਂ) ਅਤੇ ਬਵੱਤੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਰੀਜ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੋਬਸਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: 
a. ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸ ਚਨਾ ਵਦੰਦੇ ਹੋਏ ਵਲਖਤੀ ਸ ਚਨਾ ਭੇਜੀ ਗਈ; 
b. ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰ ਦੀ ਵਿਿਸਥਾ; 
c. ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਕਾਰਿਾਈ(ਆਂ) ਦੀ ਸ ਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ; 
d. ਜ ੇਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਨੋਵਟਸ ਵਜਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਿਾਈ(ਆਂ) ਕੀਤੀ(ਆਂ) ਜਾਿੇਗੀ(ਜਾਣਗੀਆਂ); ਅਤੇ 
e. ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਬਾਰ ੇਜ਼ਬੁਾਨੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 

5. ਵਡਸਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਵਹਲੇ ਵਬਲ ਤੋਂ 180 ਵਦਨ ਬਾਅਦ ਕਰੈਵਡਟ ਵਰਪ੍ੋਰਵਟੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 
6. ਵਡਸਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਵਹਲੇ ਵਬਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 240 ਵਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਵਪ੍ਛਲੇ ਦੇਣਯੋਗ ਬਕਾਏ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ। 
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ਸਾਰੇ ਮਰੀਜਾਂ/ਗਾਰੂੰਟਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉਪ੍ਚਾਰ: 

UW ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ Harborview ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਖਾਵਤਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਉਗਰਾਹੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਵਕਸੇ ਿੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਮਰ, ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਧਰਮ, ਵਲੰਗ, ਵਜਨਸੀ ਝੁਕਾਅ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮ ਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 

ਸਰੋਤ: 

ਇਸ ਪ੍ਾਬਲਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪ੍ੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਬਲਸੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪ੍ੀਆਂ, ਬਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਧਾਰਨ ਭਾਸਾ ਦੇ ਸੂੰਖੇਪ੍ ਅਤੇ 
ਬਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਰਜੀ UW Medicine ਬਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਥਾਨਾਂ ਬਵੱਚੋਂ ਬਕਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
ਦਸਤਾਵੇਜਾਂਨ   uwmedicine.org/financialassistance 'ਤੇ ਆੱ ਨਾਲਇਨ ਵੀ ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

UW Medicine Insurance ਅਤੇ Billing ਿੈਬਸਾਈਟ, uwmedicine.org/patient-resources/billing-and-insurance 'ਤੇ
ਮਰੀਜ਼ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ੇਸਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ।

https://www.uwmedicine.org/patient-resources/billing-and-insurance
http://www.uwmedicine.org/financialassistance

	UW
	ਮਕਸਦ:
	ਨੀਤੀ:

	ਦੀ
	ਗਲਤ

	ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਵਸੱਧੇ ਿੈਿੱਬਸਾਈਟ ਐਡਰੈਿੱਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਪ੍ੱਸਟ ਨੋਵਟਸ ਸਾਮਲ 
	ਤੋਂ
	ਬਾਅਦ


