UW Medical Center ਅਤੇ Harborview Medical Center
ਬਿਬ ਿੰ ਗ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਨੀਤੀ
ਮਰੀਜ਼ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਾਂ
ਮਰੀਜ਼ ਬਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ
ਮਕਸਦ:
UW ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰ
ੈਂ
(UWMC) ਅਤੇ ਹਾਰਬੋਰਵਿਊ ਮਡੀਕਲ
ੈ
ਸਟਰ
ੈਂ
(HMC) ਦਾ ਸਯਕਤ
ੰ ੁ
ਵਮਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ਅੱਗੇ ਿਧਾ ਕੇ,
ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਕਾ
ਮਹੱ
ੋ ਾਂ ਨੰ ਬਹਤ
ੁ ਿਧੀਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਦਖਭਾਲ
ੇ
ੁ ਈਆ ਕਰਿਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾ,ਾਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਹਤ
ੁ
ੈ
ਪ੍ੇਸ਼ੇਿਰਾਾਂ ਨੰ ਵਤਆਰ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਸਹਤ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰ
ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਮਸ਼ਨ ਨੰ ਪ੍ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਡੀਕਲ
ਸੈਂਟਰਾਾਂ ਨੰ ਅਵਜਹੀ ਉਗਰਾਹੀ
ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੜ
ੋ ਹੈ ਜੋ:







ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਾਂ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਭਗਤਾਨ
ੁ
ਨੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਾਂ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਭਗਤਾਨ
ੁ
ਨੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਵਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਿੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਨੰ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਵਿੱਤੀ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀਆਾਂ ਪ੍ਰੀਆਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨਕਲ
ੁ
ਅਤੇ ਬਹ-ਸੰ
ੁ ਵਖਆ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪ੍ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਵਿਧਾ
ੁ
ਅਤੇ ਪ੍ੇਸ਼ੇਿਰ ਵਬਵਲਗ
ੰ ਨੰ 3/27/2021 ਤੋਂ ਿੱਧ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦੀ ਵਮਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਬਆਨ ਵਿੱਚ ਸਮਲ
ੁ ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੀ ਆਊਟਰੀਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਬਵਲਗ
ੰ ਦੇ ਸਿਾਲਾਾਂ ਨੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਣਿੱ
ੁ ਤਾ ਿਾਲੀ ਗਾਹਕ ਸਿਾ
ੇ ਲਈ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨੀਤੀ:
ੰ
ਇੰਸ਼ੋਅਰੈਂਸ ਵਬਵਲਗ:
UW ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ Harborview ਮਡੀਕਲ
ੈ
ਸੈਂਟਰ ਪ੍ੇਸ਼ੰਟ ਫਾਇਨਵਸ਼ਅਲ
ੈਂ
ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਰਾਜ, ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਪ੍ਾਰਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪ੍ਨੀਆਾਂ
ਾਂ ੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀ ਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪ੍ਨੀਆਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੁੱਵਦਆ,ਾਂ ਵਜਸ
ਨੰ ਵਬਲ ਦੇਿੇਗੀ। ਅਸੀ ਾਂ ਵਬੱਲ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੰ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਠਵਹਰਾਉਦ
ੈਂ । ਵਜੱਥੇ ਸੰਭਿ ਹਦਾ
ੰੁ ਹੈ, ਅਸੀ ਾਂ ਸਵਿਧਾ
ੁ
ਵਿੱਚ ਅਪ੍ੀਲਾਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਾਰ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦਾ ਵਨਪ੍ਟਾਰਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਲਦੇ
ਅਤੇ ਪ੍ੇਸ਼ੇਿਰ ਦਾਅਿੇ ਦੇ ਸਿੈੁ
ੁ
ੈ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਿੱਜੋਂ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਾਂ
ਭਗਤਾਨ
ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਬੀਮਾ ਭਗਤਾਨ
ਲਣ








ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਪ੍ਵਹਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਦੇ 30 ਵਦਨਾਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੈ-ਭਗਤਾਨ
ੁ
ਿਾਲੇ ਖਾਤੇ ਦਣਯੋ
ੇ
ਗ
ਹੰਦ
ੁ ੇ ਹਨ।
ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੈ-ਭਗਤਾਨ
ੁ
ਬਕਾਏ ਪ੍ਵਹਲੀ ਸਟੇਟਮਟ
ੈਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਦੇ 30 ਵਦਨਾਾਂ ਅੰਦਰ ਦਣਯੋ
ੇ
ਗ ਹੰਦ
ੁ ੇ ਹਨ।
UW ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ Harborview ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ 120 ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ 30 ਵਦਨਾਾਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਭਜਦ
ੇ ੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਮੁਕੰਮਲ ਭਗਤਾਨ
ੁ
ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਵਿੱਤੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹਦਾ
ੰੁ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:
o ਭਗਤਾਨ
ੁ
ਯਜਨਾ
ੋ
o ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਚਵਰਟੀ)
ੈ
o ਖਰਵਚਆਾਂ ਦਾ ਵਿਿਾਦ
o ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਭਗਤਾਨਕਰਤਾ
ੁ
ਜਾਾਂ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਨੰ ਵਬਲ ਦੇਣ ਲਈ ਿਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਗਣਿੱ
ੁ ਤਾ ਅਤੇ ਵਬਵਲਗ
ੰ ਦੀ ਦਰਸਤਤਾ
ੁ
ਦੇ ਮੁੱਵਦਆਾਂ ਦਾ ਵਨਪ੍ਟਾਰਾ ਵਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਿ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ
ਵਮਆਰਾਾਂ ਨੰ ਲਾਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਗਤਾਨ
ੁ
ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਿੱਲ ਕਾਲਾਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਦੀਆ
ਾਂ
ਾਂ ਹਨ।
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ਚੌਥੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ “ਅੰਵਤਮ ਨਵਟਸ”
ੋ
ਹਦਾ
ੰੁ ਹੈ ਜੋ ਗਾਰੰਟਰ ਨੰ ਇਹ ਸਵਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਜੇ ਅਗਲੇ 30 ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤਾਨ
ੁ
ਜਾਾਂ
ਾਂ
ਭਗਤਾਨ
ੁ
ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਦ
ਾਂ ੇ ਤਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੰ ਵਕਸੇ ਬਾਹਰੀ ਖਰਾਬ ਕਰਜ਼ ਉਗਰਾਹੀ ਏਜਸੀ
ੰ ਨੰ ਦੇ ਵਦਤਾ
ੱ ਜਾਿੇਗਾ।



ਜਿਾਬ ਦਣ
ੇ ਜਾਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਭਗਤਾਨ
ੁ
ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿੱਜੋਂ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਕਰਜ਼ ਉਗਰਾਹੀ ਏਜੰਸੀ ਨੰ ਵਦੱਤਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਉਹਨਾਾਂ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾ,ਾਂ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਚਣਤੀਆ
ੁ ੌ
ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਸੰਭਾਿੀ ਮੈਡੀਕੇਡ (Medicaid)
ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੰਦ
ੁ ੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਵਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਗਰਾਹੀ ਏਜੰਸੀ ਨੰ ਸੌਂਪ੍ਣ ਤੋਂ
ਕਿਰੇਜ ਲਈ ਜਾਚ
ਬਾਅਦ ਿੀ, ਪ੍ਰ ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨਨੀ
ੰ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।



ਛਟ
ੋ ਦੇ ਵਿਕਲਪ੍:
UW Medical Center ਅਤੇ Harborview Medical Center ਉਹਨਾਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟਰਾਾਂ ਨੰ ਸਿੈ-ਭਗਤਾਨ
ੁ
ਛਟਾ
ੋ ਾਂ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ ਜੋ ਬੀਮਾ-ਰਵਹਤ ਹਨ ਜਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਨੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵਜਨ੍
ੰ ਾਾਂ ਨੰ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤਮਾਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਆਰਾ
ੁ
ਕਿਰ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ
ਾਂ
ੋ ਾਂ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ
ਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਿਧਾ
ੁ
ੰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ
ਾਂ ਹੈ।
ਜਾਦਾ।
ਛਟਾ
ਅਤੇ ਪ੍ੇਸ਼ੇਿਰਾਨਾ ਆਾਂ ਖਰਚ,ੇ ਦੋਨਾਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਬਵਲਗ
ਾਂ
• ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਬੀਮਾ ਰਵਹਤ (ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਸਰੱ
ੁ ਵਖਆ ਨਹੀ) ਪ੍ਰਾ ਭੁ ਗਤਾਨ
 30% ਛਟ
ੋ
 30% ਲਾਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10% ਛਟ
ੋ
ਾਂ
• ਵਬਨਾਾਂ ਬੀਮਾ ਕਰਿਾਏ (ਕੋਈ ਕਿਰਜ
ਪ੍ੋਸਟ ਸਿਾਿਾ
ੇ ਨਹੀ) ਪ੍ਰੀਆਾਂ ਭਗਤਾਨ
ੁ
ੇ
ਾਂ
 30% ਛਟ
ੋ
• ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਬੀਮਾਯਕਤ
ੁ
(ਕਿਰ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ) ਪ੍ਰਾ ਭਗਤਾਨ
ੁ
 30% ਛਟ
ੋ
 30% ਲਾਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10% ਛਟ
ੋ
 ਕਟੌਤੀਯੋਗ, ਸਵਹ-ਭਗਤਾਨ,
ੁ
ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਸਵਹ-ਇਨਾਾਂ ਨੰ ਛਟ
ੋ ਨਹੀ ਾਂ ਵਦੱਤੀ ਜਾਦੀ
ਾਂ
ਾਂ
• ਬੀਮਾਯਕਤ
ੁ
(ਕਿਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ) ਪ੍ਰੀ ਭਗਤਾਨ
ੁ
ਗੈਰ-ਕਿਰ ਸਿਾਿਾ
ੇ
ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
 30% ਛਟ
ੋ
 ਕਟੌਤੀਆ,ਾਂ ਸਵਹ-ਭਗਤਾਨ,
ੁ
ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਸਵਹ-ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਛਟ
ੋ ਨਹੀ ਾਂ ਵਦੱਤੀ ਜਾਦੀ
ਾਂ
ਜੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਸਿਾਿਾ
ੇ
ਾਂ ਨੰ ਮਰੀਜ਼/ਗਾਰੰਟਰ ਦੀ ਬੀਮਾ ਯਜਨਾ
ੋ
ਦਆਰਾ
ੁ
ਬੀਮਾ-ਸਰੱ
ੁ ਵਖਆ ਨਹੀ ਾਂ ਮਵਨਆ
ੰ
ਜਾਦਾ
ਾਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਬੀਮਾ-ਰਵਹਤ ਛਟ
ੋ ਉਹਨਾਾਂ
ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਲਈ ਲਾਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ ਕਿਰ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਦੀਆ
ਾਂ
ਾਂ ਹਨ।
ਸਵਿਧਾਜਨਕ
ੁ
ਭਗਤਾਨ
ੁ
ਦੇ ਵਿਕਲਪ੍:
UW Medical Center ਅਤੇ Harborview Medical Center ਨਕਦ (ਕੇਿਲ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦਫਤਰ), ਵਨਜੀ
ੱ ਜਾਚ,
ਾਂ ਇਲਕਟਰਾਵਨਕ
ੈ
ਜਾਚ
ਾਂ ਜਾਾਂ
ਭਗਤਾਨ
ੁ
ਲਈ ਕਰੈਵਡਟ ਕਾਰਡ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਰੈਵਡਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਭਗਤਾਨ
ੁ
ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਦ
ਾਂ ੇ ਹਨ:
• ਆਨਲਾਈਨ ਵਬੱਲ ਭਗਤਾਨ
ੁ
ਪ੍ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਜਾਾਂ MyChart 24/7 mychart.uwmedicine.org ਰਾਹੀ ਾਂ ਭਗਤਾਨ
ੁ
ਯੋਜਨਾ ਨੰ ਸਟ
ੈੱ
ਕਰੋ
• ਆਟੋਮੇਵਟਡ ਫੋਨ ਲਾਈਨ 24/7 ਖੁੱਲ੍ ੀ ਹੈ - 206.520.0400 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
• ਗਾਹਕ ਸੇਿਾ ਸਮਿਾਰ
ੋ
- ਸ਼ੱੁਕਰਿਾਰ ਸਿੇਰੇ 8:00 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਿਜੇ ਤੱਕ (ਛਟੀਆ
ੁੱ
ਾਂ ਨੰ ਛਡਕੇ
ੱ ) ਭਗਤਾਨ
ੁ
ਯਜਨਾ
ੋ
ਦਾ ਭਗਤਾਨ
ੁ
ਕਰਨ
ਜਾਾਂ ਸਟ
ੈੱ ਕਰਨ ਲਈ – 206.520.0400 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
• ਨਕਦ ਨੰ ਕੇਿਲ UW Medical Center-Montlake ਅਤੇ Harborview Cashiers Office ਵਿਖੇ ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ
ਾਂ ਹੈ
• ਛਟੀ
ੁੱ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸ਼ਰਆਤੀ
ੁ
ਵਬੱਵਲਗ
ੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਭਾਗ ਬਕਾਇਆ ਹਦ
ੰੁ ੇ ਹਨ ਜਦ ਤੱਕ ਭਗਤਾਨ
ੁ
ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀ ਾਂ
ਕੀਤੇ ਜਾਦ
ਾਂ ੇ ਜਾਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀ ਾਂ ਵਦੱਤੀ ਜਾਦੀ।
ਾਂ
ਭਗਤਾਨ
ੁ
ਯਜਨਾਿਾ:
ੋ
ਾਂ
ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦਆਰਾ
ੁ
ਮਰੀਜ਼ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭਗਤਾਨ
ੁ
ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਦ
ਾਂ ੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ
12 ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਤੱਕ ਜਾਾਂ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਿਾਨਤ ਹਾਲਾਤ ਲਾਗ ਹਦ
ੰੁ ੇ ਹਨ ਤਾਾਂ 24 ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਭਗਤਾਨਾ
ੁ
ਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਿੇਗਾ।
ਸੰਪ੍ਤੀ 'ਤੇ ਦਾਅਿੇ:
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਵਕਸੇ ਹਾਦਸੇ ਜਾਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਗਲਤ ਕਾਰਿਾਈ ਦਾ ਵਸ਼ਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪ੍ਨੀ ਉਸ ਸਰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ
ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਲਈ ਭਗਤਾਨ
ੁ
ਨਹੀ ਾਂ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਣ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਵਲਆ ਜਾਦਾ
ਾਂ ਹੈ ਵਕ ਦਜੀ ਵਧਰ ਪ੍ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਹੋਿੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ
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ਇਲਾਿਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਬੀਮਾ ਨਾ ਹੋਿੇ ਪ੍ਰ ਉਹ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਵਧਰ ਤੋਂ ਵਨਪ੍ਟਾਰੇ ਦੀ ਮਗ
ੰ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਵਜਹੀਆਾਂ ਸਵਥਤੀਆਾਂ
ੈ
ੱ ਸੱਟ ਦੇ ਵਨਪ੍ਟਾਰੇ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਦਾਅਿਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਦਾਅਿਾ ਕਰਜ਼ ਦਾ
ਵਿੱਚ UW ਮਡੀਸਨ
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਨਜੀ
ਭਗਤਾਨ
ਸਰੱ
'ਤੇ ਸਰੱ
ੁ
ੁ ਵਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਲ ਜਾਾਂ ਵਨਜੀ
ੱ ਸਪ੍ਤੀ
ੰ
ੁ ਵਖਆ ਵਹੱਤ ਿਜੋਂ ਹੰਦ
ੁ ਾ ਹੈ।
ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਖਾਤੇ: ਗਤੀਵਿਧੀਆਾਂ ਵਿੱਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ:






ਇੱਕ ਸ਼ਰਆਤੀ
ੁ
ਨਵਟਸ
ੋ
ਜੋ ਗਾਰੰਟੀਆਾਂ ਨੰ ਇਹ ਨਵਟਸ
ੋ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੇ 30 ਵਦਨ ਬਾਅਦ ਸਵਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤਸੀ
ੁ ਾਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਦੀ
ਿੈਧਤਾ ਜਾਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਹੱਸੇ 'ਤੇ ਵਿਿਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਦਫਤਰ ਇਹ ਮੰਨੇ ਗਾ ਵਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਿੈਧ ਹੈ: 180ਿੇਂ ਵਦਨ ਕਰੈਵਡਟ
ਵਰਪ੍ੋਰਵਟੰਗ ਲਈ ਯੋਗ
ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾ।ਾਂ
ਕਾਨਨੀ
ੰ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਕਰਕੀ।
ੁ
ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਵਚਆਾਂ ਲਈ ਸਪ੍ਤੀ
ੰ
'ਤੇ ਦਾਅਿੇ।

ਉਗਰਾਹੀ ਖਾਵਤਆਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਿਾਧ ਜਾਣਕਾਰੀ:
 ਮਰੀਜ਼ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਨੰ ਵਕਸੇ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨਨੀ
ੰ ਕਾਰਿਾਈ ਲਈ ਅਵਧਕਾਰ ਜ਼ਰਰ ਦਣਾ
ੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
o ਜੇ ਕੋਈ ਅਰਥਪ੍ਰਨ ਰਜ਼ਗਾਰ
ੁ
ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਤਾਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿਾਿਾ
ੇ
ਾਂ ਕਾਨਨੀ
ੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਅਵਧਕਾਰ ਨਹੀ ਾਂ
ਦੇਿੇਗਾ।
o ਏਜੰਸੀ ਦਆਰਾ
ੁ
ਰੱਖੇ ਗਏ ਇੱਕ “ਸਪ੍ੈਸ਼ਲ” ਅਵਸਸਟੈਂਟ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਆਰਾ
ੁ
UW ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ
ੈ
ੈਂ
Harborview ਮਡੀਕਲ
ਸਟਰ
ਦੇ ਿੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਿਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।
 ਵਜਹੜੇ ਖਾਵਤਆਾਂ ਨੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਠਕੇ
ੇ 'ਤੇ ਰੱਖੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਦੋ ਏਜੰਸੀਆਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ਇੱਕ ਕੋਲ ਵਦਤਾ
ੱ ਵਗਆ ਹੈ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਲਸਮਟ
ੇ ੈਂ
ਲਈ ਦਜੀ ਏਜੰਸੀ ਨੰ ਵਦੱਤਾ ਜਾਦਾ
ਾਂ ਹੈ, ਜਦ ਤਕ ਵਕ ਭਗਤਾਨ
ੁ
ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਵਕਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਕਾਨਨੀ
ੰ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ
ਹੋਿੇ।
 ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਲਸਮੈਂ
ੇ ਟਾਾਂ ਨੰ ਇੱਕ ਿਾਧ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਾਪ੍ਸ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਜਾਦਾ
ਾਂ ਹੈ ਜੇ ਵਪ੍ਛਲੇ 90 ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਾਰਿਾਈ ਨਾ
ਹੋਈ ਹੋਿੇ।
 ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਲਸਮੈਂ
ੇ ਟ ਤੋਂ ਿਾਪ੍ਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਾਵਤਆਾਂ ਨੰ ਨਾ-ਉਗਰਾਹੀ ਯੋਗ ਮੰਵਨਆ ਜਾਦਾ
ਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਲਕਸ਼ਨ
ੈ
ਏਜੰਸੀ ਖਾਤੇ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਯੋਗ (A/R) ਤੋਂ ਹਟਾ ਵਦੱਤਾ ਜਾਦਾ
ਾਂ ਹੈ।


ਭਗਤਾਨ
ੁ
ਨਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਬਕਾਇਆ ਸੱਤ ਸਾਲਾਾਂ ਲਈ ਜਾਾਂ ਜੇ ਕਾਨਨੀ
ੰ ਫੈਸਲਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ
ਾਂ ਹੈ ਤਾਾਂ ਦਸ ਸਾਲਾਾਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟਰ
ਦੀ ਕਵਡਟ
ਰੈ
ਵਹਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ।

ਅਸਧਾਰਣ ਉਗਰਾਹੀ ਕਾਰਿਾਈਆਾਂ (ECA):
1. ECA ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਲੀਅਨ ਲਗਾਉਣਾ, ਵਕਸੇ ਕਰੈਵਡਟ ਏਜੰਸੀ ਨੰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ਸ਼
ੇ ਦੀ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਕੰਮਕਾਜੀ
ੁ
ੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵਦਨਾਾਂ ਨੰ ਸਥਾਵਪ੍ਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰਰੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਭਗਤਾਨ
ਜਾਾਂ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜ
ਮਰੀਜ਼ ਖਾਵਤਆਾਂ ਨੰ ਵਕਸੇ ECA ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ, ਜਾਾਂ ਤਾਾਂ UW Medical Center, Harborview Medical Center ਜਾਾਂ
ੰ ਦਆਰਾ
ੁ
ਉਸ ਸੰਗਰਵਹ ਏਜਸੀ
ਵਜਸ ਨੰ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰ ਸੌਂਵਪ੍ਆ ਵਗਆ ਹੈ।
ੋ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਕੇ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਨਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਜਬ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ
ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰਾਾਂ ਨੇ ਕੇਿਲ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀ ਛਟ
ਹੋਣਗੀਆ,ਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਨੰ ਉਵਚਤ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਵਨਆ ਜਾਿੇਗਾ ਜੇਕਰ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ
ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਨਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਜਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਾਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ
ਾਂ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਗਤਾ
ੋ
ਜਾਦਾ
ਦਾ ਵਨਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਜਬ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ ਵਜੰਨ੍ਾਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ;
a. ਕੋਈ ਿੀ ਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ECA ਉਦੋਂ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਦਾ
ਾਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੰਦ
ੁ ੀ ਹੈ, ਗਮ
ੁੰ
ਜਾਣਕਾਰੀ/ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਵਲਖਤੀ ਸਚਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੰ ਭਜੀ
ੇ ਜਾਦੀ
ਾਂ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ECA ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ (ਜਾਾਂ
ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰ
ੈਂ
ਦੇ ਏਜੰਟ) ਦੀ ਸਚਨਾ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਾਂ ਭਗਤਾਨ
ੁ
ਵਕਸੇ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਸਮਾਾਂ ਸੀਮਾ
ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹਦਾ;
ੰੁ
b. ਸਾਰੀਆਾਂ ਵਬਵਲਗ
ੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਸਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਨ ਨਬਰ
ੰ
ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ
ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਵਸੱਧੇ ਿੈੱਬਸਾਈਟ ਐਡਰੈੱਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਪ੍ੱਸ਼ਟ ਨਵਟਸ
ੋ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
ਵਜੱਥੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕਾਪ੍ੀਆਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ;

Policy-UWMC&HMC-BillCollect-Punjabi-V8-20210327

ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਰ ਨੰ ਜਾਗਰਕਤਾ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਚੌਥੀ ਵਬਵਲਗ
ੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ
ਵਗਆ ਹੈ;
d. ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭਰੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਾਂ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਕਾਰਿਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ
ਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੰ
ਵਨਰਧਾਰਣ ਬਾਰੇ ਵਲਖਤੀ ਰਪ੍ ਵਿੱਚ ਸਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ
ਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਬਕਾਇਆ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਅਪ੍ਡਟ
ੇ ਕੀਤੀ ਵਬਵਲਗ
ੰ
ੁ ਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ
ਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੋਵੜਆ ਜਾਦਾ
ਾਂ ਹੈ ਜੇ ਭਗਤਾਨ
ੁ
ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮਹੱ
ਉਸ ਪ੍ਰਿਾਵਨਤ ਵਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ
ਜਾਦਾ
ਾਂ ਹੈ ਵਜਸਦਾ ਅਰਜ਼ੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
e. ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਵਜਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਾਂ ਿੱਧ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਜਾਚ
ਾਂ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਾਂ
ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਪ੍ਲਬਧ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਦਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ
ਵਨਰਧਾਰਣ ਕਰਕੇ ਉਵਚਤ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਲੜ
ੋ ਨੰ ਪ੍ਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
f. ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਣ
ੇ ਦੀ ਚਣ
ੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਲੀ ਦਰਖਾਸਤ 'ਤੇ
ੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਵਰਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਦਣ
c.

2. ਵਡਸਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਵਹਲੀ ਵਬਵਲਗ
ੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 120 ਵਦਨ ਲਘ
ੰ ਚੱਕ
ੁ ੇ ਹਨ; ਅਤੇ
3. ਅੱਗੇ ਵਦੱਤੀਆਾਂ ਸਚਨਾ ਦੀਆਾਂ ਲਚਾ
ੋ ਾਂ ਨੰ ਪ੍ਰਾ ਕਰ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ (ECA ਸ਼ਰ
ੁ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਵਦਨ ਪ੍ਵਹਲਾ):
ਾਂ
a. ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸਚਨਾ ਵਦੰਦੇ ਹੋਏ ਵਲਖਤੀ ਸਚਨਾ ਭਜੀ
ੇ ਗਈ;
b. ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰ ਦੀ ਵਿਿਸਥਾ;
ਭਗਤਾਨ
ੁ
ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਾਂ ਕਾਰਿਾਈ(ਆਾਂ) ਦੀ ਸਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ;
d. ਜੇ ਭਗਤਾਨ
ੁ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹਦਾ
ੰੁ ਤਾਾਂ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਨਵਟਸ
ੋ
ਵਜਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਿਾਈ(ਆਾਂ) ਕੀਤੀ(ਆਾਂ) ਜਾਿੇਗੀ(ਜਾਣਗੀਆ);
ਾਂ
ਅਤੇ
c.

e. ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਬਾਰੇ ਜ਼ਬਾਨੀ
ੁ
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ।
4. ਵਡਸਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਵਹਲੇ ਵਬਲ ਤੋਂ 180 ਵਦਨ ਬਾਅਦ ਕੈਰ ਵਡਟ ਵਰਪ੍ੋਰਵਟੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
5. ਵਡਸਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਵਹਲੇ ਵਬਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 240 ਵਦਨਾਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਵਪ੍ਛਲੇ ਦੇਣਯੋਗ ਬਕਾਏ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ।
6. ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਯਗਤਾ
ੋ
ਦਾ ਵਨਰਧਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜੀਦੀ
ੋ ਾਂ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾ/ਗਾਰੰ
ਾਂ
ਟਰਾਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਵਜਹਾ ਵਿਹਾਰ:
UW ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ Harborview ਮਡੀਕਲ
ੈ
ਸੈਂਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਖਾਵਤਆਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਉਗਰਾਹੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨਸਾਰ
ੁ
ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਕਸੇ ਿੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੰ ਲਾਗ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਮਰ, ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਧਰਮ, ਵਲਗ,
ੰ ਵਜਨਸੀ ਝਕਾਅ
ੁ
ਜਾਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀ ਾਂ
ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ।
ਾਂ

ਸਰੋਤ:
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਾਪ੍ੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ
ਦਰਖਾਸਤ ਦੀਆਾਂ ਕਾਪ੍ੀਆਾਂ UW Medicine Financial Assistance ਦੇ ਸਥਾਨਾਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਦਸਤਾਿੇਜ਼ uwmedicine.org/financialassistance ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਪ੍੍ ਤ ਕੀਤੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
UW Medicine Insurance ਅਤੇ Billing ਿੈਬਸਾਈਟ, uwmedicine.org/patient-resources/billing-and-insurance 'ਤੇ
ਮਰੀਜ਼ ਸਰੋਤਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
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