ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ - ਸਪਿੱ ਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਰ
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ: UW Medicine ਆਪਣੀ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਉਹਨਾਾਂ ਪਾਤਰ ਰੋਗੀਆਾਂ ਲਈ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ
ਹੈ, ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਾਂ ਵਿਵਕਤਸਾ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਰ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵ ਿੱਿ ਅਸਮਰਿੱਥ ਹਨ। ਉਹ ਰੋਗੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਨੁ ਭ , ਮੁਹਾਰਤ
ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਿੱਨਤ ਵਿਵਕਤਸਾ, ਸਭ ਕੁ ਝ ਇਿੱਕ ਵਸਹਤ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੋਂ UW Medicine ਲਾਭ ਦੀ ਿੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। “UW
Medicine” ਵ ਿੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਏਅਰਵਲਫਟ ਨੌਰਥ ੈਸਟ (Airlift Northwest), ਹਾਰਬਰਵ ਊ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ (Harborview Medical Center)
(HMC), UW ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ (UW Medical Center) (UWMC), ਨੌਰਥ ੈਸਟ ਹਸਪਤਾਲ ਐ ਾਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ (Northwest Hospital &
Medical Center) (NWH), UW ਵਫਜੀਸ਼ੀਅੰਸ (UW Physicians) (UWP), UW ਨੇਬਰਹੁਡ ਕਲੀਵਨਕ (UW Neighborhood Clinics)
(UWNC) ਅਤੇ ੈਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ (Valley Medical Center) (VMC)।
ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਕਈ ਕਾਰਕਾਾਂ' ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ,ਵਜਹਨਾਾਂ ਵ ਿੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅ ਸਥਾ ਅਤੇ
ਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਪਰਕਾਰ ,ਬੀਮਾ ਕ ਰੇਜ ਜਾਾਂ ਭੁ ਗਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ , ਆਮਦਨ ,ਪਵਰ ਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ,ਸੰਪਿੱਤੀਆਾਂ ,WA ਸਟੇਟ ਰੇਜ਼ੀਡੈਂ ਸੀ ਅਤੇ
ਲੋ ੜੀਦੀ
ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਿੱਥ , ਵਜਨ੍ਾਾਂ 'ਤੇ ਰੋਗੀ ਜਾਾਂ ਵਿਵਕਤਸਕ ਿਾਹੇਗਾ ਵਕ ਵ ਿਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।
ਵਵੋੋਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਖਜ ਰਹੇ ਰਗੀਆਂ ਲਈ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਵ ਿੱ ਚ ਅਿੱ ਗੇ ਵਦਿੱ ਵਤਆਂ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਦਸਤਾ ੇਜ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: W-2 ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਰਤਮਾਨ ਤਨਖਾਹ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ, ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਜਾਂ ਵਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਟਕਸ ਵਰਟਰਨ, ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ
ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰਤਾਂ ਵਜ ੇਂ Medicaid ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਦਿੱ ਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਅਰਜੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ।
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜੀ ਵਕ ੇਂ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਏ: ਇਿੱ ਕ ਮਰੀਜ ਜਾਂ ਮਰੀਜ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵ ਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਕਈ ੀ ਵ ਅਕਤੀ, ਪਵਰ ਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਪਰਦਾਤਾ ਸਮੇਤ, ਵਕਸੇ ੀ
ਸਮੇਂ ਆਰਵਿਕ ਵਚਿੰ ਤਾ ਾਂ ਪਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਰਗੀ ਜਾਂ ਵਜਿੰ ਮੇ ਾਰ ਵਧਰ ਨੂਿੰ ਇਿੱ ਕ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕੀਤਾ
ਜਾਏਗਾ। ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯਗ ਹਣ ਲਈ, ਖਾਤੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕਸੇ ੀ ਸਮੇਂ ਇਿੱ ਕ ਅਰਜੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ UW ਵਚਵਕਤਸਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਕਸੇ UW Medicine ਸਿਾਨ ਵ ਖੇ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਾਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤਿੱ ਕ ਸੀਵਮਤ ਹੈ।
ਯਾਤਰਾ, ਭਜਨ, ਵਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਾਈ ਵਚਵਕਤਸਾ ਉਪਕਰਨ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਤਜ ੀਜਾਂ (ਵਪਰਸਵਕਰਪਸ਼ਨ) ਸ਼ਾਮਲ
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ UW Medicine ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਣ ਅਤੇ ਵਕਸੇ UW Medicine ਫਾਰਮੈਸੀ (ਜੇਕਰ ਉਪਲਬਧ ਹ )ੇ ਵ ਖੇ ਭਰੀਆਂ
ਗਈਆਂ ਹਣ। UW Medicine ਹਰੇਕ ਰਗੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂਿੰ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਖੇਗੀ। ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵ ਚਾਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਵਕਸੇ ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ
ਹੈਲਿ ਇਿੰ ਸ਼ਰੈਂਸ ਪਰਟੇਵਬਵਲਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਉਂਵਟਵਬਵਲਟੀ ਐਕਟ (HIPAA) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਕੀਤੀ ਵਸਹਤ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਾਂਗ ਹੀ ਵ ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕਿੱ ਿੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ: UW Medicine ਵਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ, ਵਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜੀ, ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਰ ਅਤੇ ਵਿਵ ਿੰ ਗ
ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪ ਿਧ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਤਿੱਕ ਔਨ- ਾਈਨ, ਫੋਨ ਰਾਹੀ ਂ ਜਾਂ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਨਾ ਪਹੁਿੰਚ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ www.uwmedicine.org/financialassistance ਜਾਂ www.valleymed.org/financialassistance 'ਤੇ ਡਾਊਨ ੋ ਡ ਅਤੇ ਵਪਰਿੰਟ ਕਰਨ ਈ
ਔਨ ਾਈਨ ਉਪ ਿਧ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਿਿੱਧ ਸਥਾਨ ਵਵਿੱਚੋਂ, ਵਜਿੱਥੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਦੇਖਭਾ ਖੋਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਿੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਮਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਪੀਆਂ UW
Medicine ਹਸਪਤਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ ਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਵਭਾਗਾਂ ਵਵਖੇ ਵੀ ਉਪ ਿਧ ਹਨ।
Harborview Medical Center
Financial Counseling
325 9th Ave; Mail Stop 359758
Seattle, WA 98104-2499
206.744.3084
ਫੈਕਸ 206.744.5187
ਸੋਮ-ਸ਼ੁਿੱਕਰ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ

UW Medical Center-Montlake
Financial Counseling
1959 NE Pacific Street
Mail Stop 356142
Seattle, WA 98195-6142
206.744.3084
ਫੈਕਸ 206.598.1122
ਸੋਮ-ਸ਼ੁਿੱਕਰ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ

UW Medical Center-Northwest
Financial Counseling
1550 N 115th St
Seattle, WA 98133-9733
206.744.3084
ਸੋਮ-ਸ਼ੁਿੱਕਰ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ

Harborview Medical Center
UW Medical Center
Patient Financial Services
10330 Meridian Ave. N Suite 260
Seattle,WA 98133
206.598.1950 ਜਾਂ 1.877.780.1121
ਫੈਕਸ 206.668.6469
ਸੋਮ-ਸ਼ੁਿੱਕਰ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ

Valley Medical Center
Patient Financial Services
3600 Lind Ave SW, Suite 110
Renton, WA 98057-4970
425.690.3578
ਫੈਕਸ 425.690.9578
ਸੋਮ-ਸ਼ੁਿੱਕਰ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ

UW Physicians
UW Neighborhood Clinics
Patient Accounts & Inquiry
P.O. Box 50095
Seattle, WA 98145-5095
206.520.9300 ਜਾਂ 1.855.520.9300
ਫੈਕਸ 206.520.3200
ਸੋਮ-ਸ਼ੁਿੱਕਰ ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ

Harborview Medical Center
UW Medical Center
Patient Financial Services
P.O. Box 95459 Seattle, WA 98145-2459
206.598.1950 ਜਾਂ 1.877.780.1121
ਫੈਕਸ 206.598.2360
ਸੋਮ-ਸ਼ੁਿੱਕਰ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ

Valley Medical Center
Patient Financial Services
P.O. Box 59148 Renton, WA 98058-2148
425.690.3578
ਫੈਕਸ 425.690.9578
ਸੋਮ-ਸ਼ੁਿੱਕਰ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ

Airlift Northwest
Patient Financial Services
6505 Perimeter Road S., Ste 200
Seattle, WA 98108
206.598.2912
ਫੈਕਸ 206.521.1612
ਸੋਮ-ਸ਼ੁਿੱਕਰ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ
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