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ਹਲੈਥਿਅੇਿ ਐਿਸਸੈ ਪ੍ਰਗੋਿਾਮ 

ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਾਿ-ਅੰਸ਼: 

The County of Santa Clara Health System (County) ਸਾਿੇ ਿਾਉਂਟੀ ਰਨ ਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਿਫਾਇਤੀ ਰਸਹਤ-
ਸੰਭਾਲ ਤਿੱਿ ਪ੍ਹ ੰ ਚ ਨ ੰ   ਧਾਉਣ ਦਾ ਸਮਿਥਨ ਿਿਦੀ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਇਹ ਿਾਉਂਟੀ ਘਿੱਟ-ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਦਿਰਮਆਨੀ-
ਆਮਦਨੀ  ਾਲੇ ਸ ੈ-ਭ ਗਤਾਨ ਅਤੇ ਉਚੇਿੀ ਮੈਡੀਿਲ ਲਾਗਤ  ਾਲੇ ਉਨਹ ਾਂ ਮਿੀਜਾਂ ਨ ੰ  ਛ ਟ- ਾਲੀਆਂ ਰਚਰਿਤਸਿੀ ਤੌਿ 
'ਤੇ ਜਿ ਿੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਜਾਂ ਸਪ੍ਲਾਈ ਦੀ ਪੇ੍ਸ਼ਿਸ਼ ਿਿਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ Healthcare Access Program (ਰਜਸ ਨ ੰ  ਮਿੀਜ 
ਰ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ  ੀ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਜਿੀਏ ਿਾਉਂਟੀ ਦੇ ਰਨ ਾਸੀ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਬਾਿੇ ਸੰਖੇਪ੍ ਜਾਣਿਾਿੀ ਹੇਠਾਂ 
ਰਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿੀਜਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ ਿੇ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਦੀ ਜਾਣਿਾਿੀ ਲਈ ਪ੍ ਿੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਰਖਆ ਿਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 
ਿਾਉਂਟੀ ਰ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਲਾਹਿਾਿ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਿਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
 

- ਸ ੈ-ਭ ਗਤਾਨ  ਾਲੇ ਮਿੀਜ ਉਹ ਮਿੀਜ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ ਰਜਨਹ ਾਂ ਿੋਲ ਰਸਹਤ ਬੀਮਾ (ਜਾਂ ਰਚਰਿਤਸਿੀ ਤੌਿ 'ਤੇ 
ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਜਾਂ ਸਪ੍ਲਾਈਆਂ ਲਈ ਭ ਗਤਾਨ ਦਾ ਿੋਈ ਹੋਿ ਤੀਜੀ ਰਧਿ ਦਾ ਸਿੋਤ) ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦਾ ਅਤੇ 
ਰਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦਿਸਾਇਆ ਹੈ ਰਿ ਉਹ ਿ ਜਗਾਿਦਾਤਾ ਦ ਆਿਾ ਸਪ੍ਾਂਸਿ ਿੀਤੇ ਰਸਹਤ ਬੀਮੇ ਜਾਂ ਸਿਿਾਿ ਦ ਆਿਾ 
ਸਪ੍ਾਂਸਿ ਿੀਤੇ ਰਸਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਾਤਿ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਰਜ ੇਂ ਰਿ Medi-Cal ਜਾਂ Covered 
California। 
 

- ਉਚੇਿੀ ਡਾਿਟਿੀ ਲਾਗਤ  ਾਲੇ ਮਿੀਜ ਉਹ ਮਿੀਜ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ ਰਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖ ਦ ਿਾਉਂਟੀ ਤੋਂ ਰਸਹਤ 
ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਖਿਚਾ ਚ ਿੱ ਰਿਆ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿ ਾਿ ਨੇ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖਿਰਚਆਂ ਲਈ ਰਿਸੇ 
ਡਾਿਟਿੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ ਿੀਤਾ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਪ੍ਛਲੇ ਬਾਿਹਾਂ (12) ਮਹੀਰਨਆਂ ਰ ਿੱਚ ਮਿੀਜ ਦੀ 
ਪ੍ਰਿ ਾਿਿ ਆਮਦਨੀ ਦੇ 10% ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। 
 

- ਸ ੈ-ਭ ਗਤਾਨ ਅਤੇ ਉਚੇਿੀ ਮੈਡੀਿਲ ਲਾਗਤ  ਾਲੇ ਮਿੀਜ ਉਹ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਾਉਂਟੀ ਦੇ  ਸਨੀਿ ਹਨ ਅਤੇ 
ਰਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਸੰਘੀ ਗਿੀਬੀ ਪ੍ਿੱ ਧਿ ਦੇ 400% ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਹੈ ਉਹ ਿਾਉਂਟੀ ਹੈਲਥਿੇਅਿ ਪ੍ਰਦਾਰਤਆਂ 
ਦ ਆਿਾ 100% ਛੋਟ  ਾਲੀਆਂ ਰਚਰਿਤਸਿੀ ਲੋੜਾਂ  ਾਲੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਜਾਂ ਸਪ੍ਲਾਈਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। 
 

- ਸ ੈ-ਭ ਗਤਾਨ ਅਤੇ ਉਚੇਿੀ ਮੈਡੀਿਲ ਲਾਗਤ  ਾਲੇ ਮਿੀਜ ਉਹ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਾਉਂਟੀ ਦੇ  ਸਨੀਿ ਹਨ ਅਤੇ 
ਰਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਸੰਘੀ ਗਿੀਬੀ ਪ੍ਿੱ ਧਿ ਦੇ 400% ਤੋਂ ਉੱਪ੍ਿ ਹੈ ਪ੍ਿ 450%, 550%, ਜਾਂ 650% ਤੋਂ 
ਘਿੱ ਟ ਹੈ, ਉਹ ਿਾਉਂਟੀ ਦੇ ਰਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਰਤਆਂ ਦ ਆਿਾ ਰਚਰਿਤਸਿੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਜਾਂ 
ਸਪ੍ਲਾਈਆਂ ਲਈ ਿਰਮ ਾਿ 70%, 50%, ਜਾਂ 25% ਛੋਟ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। 
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- ਯੋਗ ਮਿੀਜ ਇਿੱਿ-ਸਾਲ ਦੀ ਰਮਆਦ ਲਈ ਰ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ ਿੀ ਿਿਦੇ ਹਨ, ਰਸ ਾਏ ਜੇ 
ਮਿੀਜ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਰਸਹਤ ਬੀਮੇ ਲਈ ਤੀਜੀ ਰਧਿ ਦੇ ਿ ਿੇਜ ਦੇ ਸਿੋਤ ਲਈ ਯੋਗ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਮਿੀਜਾਂ ਨ ੰ  
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰ ਿੱਚ ਸਮਿੱਗਿੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ (ਰਜ ੇਂ ਰਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਰ ਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ 
ਸੇ ਾ ਾਂ ਲਈ ਿ ਿੇਜ ਤਿੱਿ ਪ੍ਹ ੰ ਚ, ਪ੍ਰਿ ਾਿਿ ਿਚਨਾ, ਜਾਂ ਡਾਿਟਿੀ ਖਿਰਚਆਂ) ਬਾਿੇ ਿਾਉਂਟੀ ਨ ੰ  ਸ ਰਚਤ 
ਿਿਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਿਾਉਂਟੀ ਰਿਸੇ  ੀ ਸਮੇਂ ਮਿੀਜ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨ ੰ  ਦ ਬਾਿਾ ਪ੍ਰਮਾਰਣਤ ਿਿਨ ਦਾ ਅਰਧਿਾਿ ਿਾਖ ਾਂ 
ਿਿੱ ਖਦੀ ਹੈ। 
 

- ਸੰਘੀ ਗਿੀਬੀ ਦੇ ਪ੍ਿੱ ਧਿ ਹਿ ਸਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਰ ਿੱਚ ਸੰਦਿਰਭਤ 2020 ਸੰਘੀ ਗਿੀਬੀ ਦੇ 
ਪ੍ਿੱ ਧਿ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਏ ਰ ਿੱਚ ਸ ਚੀਬਿੱ ਧ ਹਨ। 
 

- ਯੋਗ ਮਿੀਜਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਿ ਮ ਿੰਮਲ ਰ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਬਨੈ-ਪ੍ਿੱਤਿ ਜਮਹਾਂ ਿਿਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਰਬਆਨ 
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਣ ਦੇ 149 ਰਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨ ਪ੍ਾਲਣ ਰ ਿੱਚ ਛ ਟ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸੰਭਾ ਤ ਤੌਿ ਤੇ 
ਭਿਤੀ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

- ਆਮ ਤੌਿ 'ਤੇ, ਸ ੈ-ਭ ਗਤਾਨ ਅਤੇ ਉਚੇਿੀ ਡਾਿਟਿੀ ਲਾਗਤ  ਾਲੇ ਮਿੀਜ ਜੋ ਗੈਿ-ਿਾਉਂਟੀ ਰਨ ਾਸੀ ਹਨ, 
Santa Clara County ਸਹ ਲਤਾਂ ਰ ਿੱਚ ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ 
ਸਹ ਲਤਾਂ ਰ ਿੱਚ ਰਜਿੱ ਥੇ  ਧੇਿੇ ਸਮਿਿੱਥਾ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ, ਗੈਿ-ਿਾਉਂਟੀ ਰਨ ਾਸੀ ਗੈਿ-ਆਪ੍ਾਤਿਾਲੀਨ ਰਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ 
ਸੇ ਾ ਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਿ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਗੈਿ-ਿਾਉਂਟੀ ਰਨ ਾਸੀ ਜੋ ਿਾਉਂਟੀ ਸਹ ਲਤਾਂ 'ਤੇ ਰਚਰਿਤਸਿੀ ਤੌਿ' ਤੇ 
ਜਿ ਿੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਜਾਂ ਸਪ੍ਲਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸ ੈ-ਭ ਗਤਾਨ ਅਤੇ ਉੱਚੇਿੀ ਡਾਿਟਿੀ ਲਾਗਤ 
 ਾਲੇ ਮਿੀਜ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਉਸ ਰ ਸ਼ੇਸ਼ ਐਪ੍ੀਸੋਡ ਲਈ 100% ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਿਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਜੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਸੰਘੀ ਗਿੀਬੀ ਪ੍ਿੱ ਧਿ ਦੇ 400% ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਹੈ। 

 
ਪ੍ਰਿਭਾਸ਼ਾ ਾਂ: 
 

1. ਮਿੀਜ ਦਾ ਪ੍ਰਿ ਾਿ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿ ਾਿ: ਅਠਾਿਾਂ (18) ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਉਮਿ ਦੇ ਮਿੀਜਾਂ ਲਈ, ਮਿੀਜ ਦੇ 
ਪ੍ਰਿ ਾਿ ਰ ਿੱਚ ਮਿੀਜ ਦਾ ਜੀ ਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਘਿੇਲ  ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਇਿੱਿੀ (21) ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਉਮਿ ਦੇ 
ਰਨਿਭਿ ਬਿੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਿ ਰ ਿੱਚ ਿਰਹੰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਠਾਿਾਂ (18) ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਉਮਿ 
ਦੇ ਮਿੀਜਾਂ ਲਈ, ਮਿੀਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿ ਾਿ ਰ ਿੱਚ ਮਿੀਜ ਦੇ ਮਾਪੇ੍ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਿਿਨ  ਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਿ, ਅਤੇ 
ਮਾਰਪ੍ਆਂ ਦੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਉਮਿ ਦੇ ਦ ਜੇ ਬਿੱਚੇ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਿਿਨ  ਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ। 

2. ਿਾਉਂਟੀ ਰਨ ਾਸੀ: ਿਾਉਂਟੀ ਰਨ ਾਸੀ ਉਹ ਰ ਅਿਤੀ ਹੈ ਜੋ Santa Clara County ਰ ਿੱਚ ਿਰਹੰਦਾ ਹੈ। 
3. ਗੈਿ-ਿਾਉਂਟੀ ਰਨ ਾਸੀ: ਗੈਿ-ਿਾਉਂਟੀ ਰਨ ਾਸੀ ਉਹ ਰ ਅਿਤੀ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ Santa Clara County ਰ ਿੱਚ 

ਨਹੀਂ ਿਰਹੰਦਾ। 
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4. ਪ੍ਰਿ ਾਿਿ ਆਮਦਨੀ: ਪ੍ਰਿ ਾਿਿ ਆਮਦਨੀ ਰ ਿੱਚ ਮਿੀਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿ ਾਿ ਦੇ ਸਾਿੇ ਮੈਂਬਿਾਂ ਦੀ ਰਪ੍ਛਲੇ ਬਾਿਾਂ 
(12) ਮਹੀਰਨਆਂ ਜਾਂ ਰਪ੍ਛਲੇ ਟੈਿਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਿਮਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ, ਗ ਜਾਿਾ ਭਿੱਤਾ ਜਾਂ ਬਾਲ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿੀਤੀ ਗਈ ਰਿਸੇ  ੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨ ੰ  ਘਟਾ ਿੇ। 

5. ਸ -ੈਭ ਗਤਾਨ  ਾਲਾ ਮਿੀਜ: ਸ ੈ-ਭ ਗਤਾਨ  ਾਲਾ ਮਿੀਜ ਉਹ ਮਿੀਜ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਰਜਸ ਿੋਲ ਰਸਹਤ ਬੀਮਾ 
(ਜਾਂ ਰਚਰਿਤਸਿੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਜਾਂ ਸਪ੍ਲਾਈਆਂ ਲਈ ਭ ਗਤਾਨ ਦਾ ਿੋਈ ਹੋਿ ਤੀਜੀ ਰਧਿ ਦਾ 
ਸਿੋਤ) ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਰਸਹਤ ਬੀਮੇ ਜਾਂ ਰਸਹਤ ਸੇ ਾ ਾਂ ਲਈ ਭ ਗਤਾਨ ਦਾ ਿੋਈ ਹੋਿ ਤੀਜਾ ਪ੍ਿੱ ਖ ਸਿੋਤ 
ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦਾ। ਸ ੈ-ਭ ਗਤਾਨ  ਾਲੇ ਮਿੀਜਾਂ ਰ ਿੱਚ, ਰਬਨਾਂ ਰਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਰਨਮਨਰਲਖਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: (i) 
ਉਹ ਮਿੀਜ ਜੋ ਸਿਿਾਿੀ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ ਿੀ ਿਿਦੇ ਹਨ ਪ੍ਿ ਉਹ ਸੇ ਾ ਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਿਦੇ 
ਹਨ ਜੋ ਅਰਜਹੇ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ (ii) ਉਹ ਮਿੀਜ ਰਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਾਭ, ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾ ਧਾਨ 
ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਜਾਂ ਦੌਿਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

6. ਉੱਚੇਿੀ ਮਡੈੀਿਲ ਲਾਗਤ  ਾਲੇ ਮਿੀਜ: ਉਚੇਿੀ ਮੈਡੀਿਲ ਲਾਗਤ  ਾਲਾ ਮਿੀਜ ਉਹ ਮਿੀਜ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ: 
a. ਰਜਸਦੇ ਿੋਲ ਰਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਸੇ ਾ ਾਂ ਲਈ ਭ ਗਤਾਨ ਦਾ ਤੀਜੀ ਰਧਿ ਦਾ ਸਿੋਤ ਹੈ (ਭਾ , ਸ ੈ-

ਭ ਗਤਾਨ  ਾਲਾ ਮਿੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ), ਅਤੇ 
b. ਜਾਂ ਤਾਂ: 

i. ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਲਈ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖਿਰਚਆਂ ਲਈ ਿਾਉਂਟੀ ਦਾ ਹਿੱ ਿਦਾਿ ਹੈ ਜੋ ਰਪ੍ਛਲੇ 
ਬਾਿਾਂ (12) ਮਹੀਰਨਆਂ ਰ ਿੱਚ ਮਿੀਜ ਦੀ ਪ੍ਰਿ ਾਿਿ ਆਮਦਨੀ ਦੇ 10% ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਹੈ, ਜਾਂ 
ਰਫਿ 

ii. ਰਜਸਨੇ ਰਿਸੇ  ੀ ਰਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਿ ਾਿਿ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖਿਰਚਆਂ ਦਾ 
ਭ ਗਤਾਨ ਿੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਰਪ੍ਛਲੇ ਬਾਿਾਂ (12) ਮਹੀਰਨਆਂ ਰ ਿੱਚ ਮਿੀਜ ਦੀ ਪ੍ਰਿ ਾਿਿ 
ਆਮਦਨੀ ਦੇ 10% ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਹਨ। 

ਰਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿਰਚਆਂ ਰ ਿੱਚ ਮਿੀਜ ਦੀ ਰਸਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਹ-ਭ ਗਤਾਨ, 
ਸਰਹ-ਬੀਮਾ, ਿਟੌਤੀ-ਯੋਗ ਿਾਸ਼ੀ, ਜਾਂ ਬੀਰਮਤ ਮਿੀਜ ਤੋਂ ਬਿਾਇਆ ਿੋਈ ਹੋਿ ਭ ਗਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਿਦੇ 
ਹਨ। 

7. ਛ ਟ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ ਿ -ਅਨ ਮਾਰਨਤ ਦਾਖਲਾ: ਬਾਜਾਿ ਦੇ ਸਿੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇਿਿੱਠੀ ਿੀਤੀ ਗਈ ਮਿੀਜ-ਰ ਸੇ਼ਸ਼ 
ਸਮਾਰਜਿ-ਆਿਰਥਿ ਜਾਣਿਾਿੀ ਦੇ ਅਧਾਿ ਤੇ ਮਿੀਜ, ਰਸਹਤ–ਸੰਭਾਲ ਐਿਸੇਸ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਲਈ ਯੋਗ 
ਰਨਿਧਾਿਤ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। 

8. ਰਚਰਿਤਸਿੀ ਤਿੌ 'ਤ ੇਜਿ ਿੀ ਸ ੇਾ ਜਾਂ ਸਪ੍ਲਾਈ: ਰਚਰਿਤਸਿੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੇ ਾ ਜਾਂ ਸਪ੍ਲਾਈ ਇਿੱਿ 
ਅਰਜਹੀ ਡਾਿਟਿੀ ਸੇ ਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਪ੍ਲਾਈ ਹੈ ਜੋ ਰਿਸੇ ਡਾਿਟਿੀ ਸਰਥਤੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਰਨਦਾਨ ਿਿਨ 
ਲਈ ਜਿ ਿੀ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ, ਰਜਸਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਮਿੀਜ ਦੀ ਰਸਹਤ ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾ  ਪ੍ਾ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਹੇਠ ਰਲਖੀਆਂ 
ਸੇ ਾ ਾਂ ਨ ੰ  ਆਮ ਤੌਿ 'ਤੇ ਰਚਰਿਤਸਿੀ ਤੌਿ' ਤੇ ਜਿ ਿੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਜਾਂ ਸਪ੍ਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਰਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਮ ਤੌਿ 'ਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦ ਆਿਾ ਿ ਿ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦੀਆਂ: 

a. ਪ੍ਰਜਨਨ ਐਡੋਂਿਿੀਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬਾਂਝਪ੍ਨ ਸੇ ਾ ਾਂ; 
b. ਿਾਸਮੈਰਟਿ ਸੇ ਾ ਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਲਾਸਰਟਿ ਸਿਜਿੀ ਸੇ ਾ ਾਂ; 
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c. ਰਦਰਸ਼ਟੀ ਸ ਧਾਿ ਸੇ ਾ ਾਂ, ਰਜਸ ਰ ਿੱਚ LASEK, PRK, ਿੰਡਿਰਟ  ਿੇਿਾਟੋਪ੍ਲਾਸਟੀ, ਇੰਟੈਿ ਦੇ 
ਿਾਿਨੀਅਲ ਰਿੰਗ ਸੈਗਮੈਂਟਸ, ਿਸਟਮ ਿੰਟੋਿਡ ਸੀ-ਿੈਪ੍ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; 

d. ਮਿੀਜ ਦ ਆਿਾ ਅਿੰਭ ਿੀਤੀ ਗਈ ਐਬਂ ਲੈਂਸ ਆ ਾਜਾਈ; ਅਤੇ 
e. ਜੀ ਨ-ਸੈ਼ਲੀ ਦੀਆਂ ਦ ਾਈਆਂ, ਰਜ ੇਂ ਰਿ Santa Clara Valley Medical Center (SCVMC) 

Pharmacy and Therapeutics Committee ਦ ਆਿਾ ਪ੍ਰਿਭਾਸ਼ਤ ਿੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 
 

ਿਾਉਂਟੀ ਆਮ ਤੌਿ ਤੇ ਗੈਿ-ਿ ਿ ਿੀਤੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਪ੍ਲਾਈਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸ ਚੀ ਨ ੰ  ਬਦਲਣ ਦਾ 
ਅਰਧਿਾਿ ਿਾਖ ਾਂ ਿਿੱ ਖਦੀ ਹੈ। ਦ ਿਲਿੱ ਭ ਸਰਥਤੀਆਂ ਰ ਿੱਚ, ਉਦਾਹਿਣ  ਜੋਂ, ਰਿਸੇ ਡਾਿਟਿ ਜਾਂ ਭਾਗੀਦਾਿ 
ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਰਸਫਾਿਸ਼ 'ਤੇ, ਐਟਂਿਪ੍ਰਾਈਜ ਦੇ ਮ ਿੱ ਖ ਮੈਡੀਿਲ ਅਰਧਿਾਿੀ ਜਾਂ ਰਡਜਾਇਨੀ ਇਹਨਾਂ ਰ ਿੱਚੋਂ ਰਿਸੇ 
ਇਿੱਿ ਸੇ ਾ ਜਾਂ ਸਪ੍ਲਾਈ ਨ ੰ  ਰਿਸੇ ਖਾਸ ਮਿੀਜ ਲਈ ਰਚਰਿਤਸਿੀ ਤੌਿ' ਤੇ ਜਿ ਿੀ ਸੇ ਾ ਜਾਂ ਸਪ੍ਲਾਈ  ਜੋਂ 
ਮਨਜ ਿੀ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਿਾਉਂਟੀ ਦੇ ਮ ਿੱ ਖ ਮੈਡੀਿਲ ਅਫਸਿ ਜਾਂ ਰਡਜਾਇਨੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਰਤਮ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। 

 
ਰ ਧੀ: 
 

A. ਰ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯਗੋਤਾ 
1. ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਿਨ ਲਈ, ਮਿੀਜ ਨ ੰ  ਰ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਿਜੀ 

ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਿੱਿ ਮ ਿੰਮਲ ਰ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਿਜੀ ਜਮਹਾਂ ਿਿਾ ਿੇ ਜਾਂ ਰਫਿ Discount Care ਲਈ ਸੰਭਾ ਤ 
ਤੌਿ ਤੇ ਨਾਮਜਦ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਿੇ ਦੇਣੀ ਹੋਏਗੀ।1 

2. ਿਾਉਂਟੀ ਦ ਆਿਾ ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੇ ਅਨ ਸਾਿ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਹਾਇਿ ਦਸਤਾ ੇਜਾਂ ਸਮੇਤ, ਰ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 
ਅਿਜੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਮਿੀਜਾਂ ਨ ੰ  ਸਹੀ, ਸਟੀਿ ਅਤੇ ਸੰਪ੍ ਿਨ ਜਾਣਿਾਿੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਿਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਿੀਜਾਂ ਨ ੰ  
ਰ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਯੋਗ ਠਰਹਿਾਇਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਅਿਜੀ ਪ੍ਰਰਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਗਲਤ 
ਜਾਂ ਅਧ ਿੀ ਜਾਣਿਾਿੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਿਦੇ ਹਨ। 

3. ਮਿੀਜ ਦੀ ਪ੍ਰਿ ਾਿਿ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਅਧਾਿ ਤੇ ਯੋਗ ਮਿੀਜਾਂ ਲਈ ਰ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ  ਿੱ ਖ - ਿੱ ਖ ਪ੍ਿੱ ਧਿ 
ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ। 

  

 
1 ਉਹ ਮਿੀਜ ਜੋ ਬੇਘਿ ਹਨ ਜਾਂ ਰਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਿਨ ਦੌਿਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਨਹ ਾਂ ਿੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਫੰਰਡੰਗ ਦਾ ਿੋਈ ਸਿੋਤ 
ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿੋਈ ਰਜੰਮੇ ਾਿ ਰਧਿ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ, ਉਹ ਰ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ ਭਾ ੇਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਰ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਿਜੀ 
ਪ੍ ਿੀ ਨਹੀਂ  ੀ ਿੀਤੀ ਜਾਂ ਰਡਸਿਾਉਂਟ ਿੇਅਿ ਲਈ ਸੰਭਾ ਤ ਤੌਿ 'ਤੇ ਨਾਮਜਦ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਿ ਤੇ ਪ੍ਾਤਿ ਨਹੀਂ ਹਨ। Patient Access Director 

ਜਾਂ Revenue Cycle Director ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ(ਦ)ੇ ਰਡਜਾਈਨੀ ਅਰਜਹੇ ਿੇਸਾਂ ਦੀ ਿੇਸ-ਦਿ-ਿੇਸ ਆਧਾਿ 'ਤੇ ਰ ਅਿਤੀਗਤ ਤੌਿ' ਤੇ ਸਮੀਰਖਆ 
ਿਿੇਗਾ। 
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ਿਾਉਂਟੀ ਰਨ ਾਸੀਆ ਂਲਈ ਰ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮਾਤਿਾ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹ ੈਜ ੋਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿ ਾਿਿ ਆਮਦਨੀ 

ਦੇ ਅਧਾਿ ਤੇ ਸ -ੈਭ ਗਤਾਨ  ਾਲੇ ਮਿੀਜ ਹਨ ਜਾਂ ਉੱਚ ਡਾਿਟਿੀ ਲਾਗਤ  ਾਲੇ ਮਿੀਜ ਹਨ 
 

ਪ੍ਰਿ ਾਿਿ ਆਮਦਨੀ ਡਾਿਟਿੀ ਤੌਿ 'ਤ ੇਲੋੜੀਂਦੀਆਂ 
ਸ ੇਾ ਾਂ ਜਾਂ ਸਪ੍ਲਾਈਆਂ ਲਈ 
ਮਿੀਜ ਤੋਂ ਬਿਾਇਆ ਿਿਮ 
ਦੀ ਿਿਮ 

ਸੰਘੀ ਗਿੀਬੀ ਪ੍ਿੱ ਧਿ ਦੇ 400% ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਪ੍ਰਿ ਾਿਿ ਆਮਦਨੀ 
 
 
 

100% ਚੈਰਿਟੀ ਿੇਅਿ 
ਿਾਇਟ ਆਫ 

ਸੰਘੀ ਗਿੀਬੀ ਪ੍ਿੱ ਧਿ ਦੇ 400-449% ਦੇ ਰ ਚਿਾਿ ਪ੍ਰਿ ਾਿਿ 
ਆਮਦਨੀ 
 
 
 

70% ਚੈਰਿਟੀ ਿੇਅਿ ਿਾਈਟ 
ਆਫ 

ਸੰਘੀ ਗਿੀਬੀ ਪ੍ਿੱ ਧਿ ਦੇ 450-549% ਦੇ ਰ ਚਿਾਿ ਪ੍ਰਿ ਾਿਿ 
ਆਮਦਨੀ 
 
 
 

50% ਚੈਰਿਟੀ ਿੇਅਿ ਿਾਈਟ 
ਆਫ 

ਸੰਘੀ ਗਿੀਬੀ ਪ੍ਿੱ ਧਿ ਦੇ 550-649% ਦੇ ਰ ਚਿਾਿ ਪ੍ਰਿ ਾਿਿ 
ਆਮਦਨੀ 
 
 
 

25% ਚੈਰਿਟੀ ਿੇਅਿ ਿਾਈਟ 
ਆਫ 

ਉਨਹ ਾਂ ਮਿੀਜਾਂ ਲਈ ਜੋ ਅਿਜੀ ਨ ੰ  ਪ੍ ਿਾ ਿਿਨ ਜਾਂ ਸਾਿੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾ ੇਜ ਮ ਹਿੱਈਆ ਿਿਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, 
ਰਸਹਤ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੇਘਿ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਸੇ ਾ ਾਂ, ਔਿਤਾਂ, ਬਿੱਚੇ ਅਤੇ ਬਾਲ (Women, Infants and Children, WIC) 
ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ, Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP, ਰਜਸਨ ੰ  ਆਮ ਤੌਿ ਤੇ ਫ ਡ ਸਟੈਂਪ੍ਸ  ਜੋਂ 
ਜਾਰਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), ਅਤੇ ਰਨਸ਼ਰਚਤ ਸਬਰਸਡਾਇਜਡ ਹਾਉਰਸੰਗ ਰ ਿੱਚ ਮੌਜ ਦਾ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਅਧਾਿ ਤੇ ਮਿੀਜਾਂ ਨ ੰ  
ਹੈਲਥਿੇਅਿ ਐਿਸੈਸ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਰ ਿੱਚ ਦਾਖਲ ਿਿਨ ਦੇ ਇਿੱਿ ਸਾਧਨ ਦਾ ਰ ਿਾਸ ਅਤੇ ਭਿੋਸਾ ਿਿ ਸਿਦੀ ਹੈ। 
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2020 ਸੰਘੀ ਗਿੀਬੀ ਦੇ ਪ੍ਿੱ ਧਿ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਏ ਰ ਿੱਚ ਸ ਚੀਬਿੱ ਧ ਹਨ। 
 

4. ਰਜਨਹ ਾਂ ਮਿੀਜਾਂ ਿੋਲ ਰਸਹਤ ਬੀਮਾ (ਜਾਂ ਰਚਰਿਤਸਿੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਜਿ ਿੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਜਾਂ ਸਪ੍ਲਾਈਆਂ ਲਈ 
ਭ ਗਤਾਨ ਦਾ ਿੋਈ ਹੋਿ ਤੀਜੀ ਰਧਿ ਦਾ ਸਿੋਤ) ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਨਿਧਾਰਿਤ ਿਿਨ ਲਈ ਜਾਂਚ 
ਿੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਰਿ ਿੀ ਉਹ ਰਿਸੇ ਿਾਜ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਰਸਹਤ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮਾਂ ਜਾਂ ਭ ਗਤਾਨ ਦੇ ਰਿਸੇ ਹੋਿ ਤੀਜੇ ਪ੍ਿੱ ਖ 
ਦੇ ਸਿੋਤ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 

5. ਰ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਿਿਨ  ਾਲੇ ਮਿੀਜਾਂ ਨ ੰ  ਲਾਜਮੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਸਾਿੇ ਰਸਹਤ ਬੀਮੇ (ਜਾਂ ਰਚਰਿਤਸਿੀ 
ਤੌਿ' ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਜਾਂ ਸਪ੍ਲਾਈਆਂ ਲਈ ਭ ਗਤਾਨ ਦੇ ਦ ਜੇ ਤੀਜੇ ਪ੍ਿੱ ਖ ਦੇ ਸਿੋਤਾਂ) ਲਈ ਅਿਜੀ 
ਦੇਣੀ ਹੋਏਗੀ ਰਜਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਯੋਗ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਿ County Revenue Cycle Director ਮਿੀਜ ਨ ੰ  
ਉਸ ਲੋੜ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਰਦੰਦਾ, ਰਜ ੇਂ ਰਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱ ਰਸਆ ਰਗਆ ਹੈ। 

6. ਰਸਹਤ ਬੀਮਾ (ਜਾਂ ਰਚਰਿਤਸਿੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਜਾਂ ਸਪ੍ਲਾਈਆਂ ਲਈ ਭ ਗਤਾਨ ਦਾ ਿੋਈ 
ਹੋਿ ਤੀਜੀ ਰਧਿ ਦਾ ਸਿੋਤ) ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਿਨ ਲਈ ਹਿ ਇਿੱਿ  ਾਜਬ ਿੋਰਸ਼ਸ਼ ਿਿਨ ਰ ਿੱਚ ਮਿੀਜ ਦੀ 
ਅਸਫਲਤਾ, ਰ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਨਿਾਿ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਿਾਿਨ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ। 

7. Revenue Cycle Director ਉਨਹ ਾਂ ਮਿੀਜਾਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਲੋੜ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹਨ ਜੋ "Public Charge 
Grounds 'ਤੇ ਅਯੋਗਤਾ" ਦੇ ਅੰਤਮ ਰਨਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ  ਾਜਬ ਤੌਿ' ਤੇ ਨਿਾਿਾਤਮਿ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 
ਨਤੀਜੇ ਭ ਗਤ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਪੰ੍ਜੀਰਿਰਤ 41,292 (14 ਅਗਸਤ, 2019). ਉਦਾਹਿਣ ਦੇ ਲਈ, 21 ਸਾਲ 
ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਉਮਿ ਦੇ ਬਾਲਗ ਮਿੀਜ ਜੋ ਿਨ ੰ ਨੀ ਸਥਾਈ ਰਨ ਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਿਿ ਿਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਜਨਹ ਾਂ 
ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਰਥਤੀਆਂ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸੰਘ ਦ ਆਿਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਰਸਹਤ ਬੀਮੇ ਲਈ 
ਅਿਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿ ਿਤ ਨਹੀਂ  ੀ ਹੋ ਸਿਦੀ: (1) ਮਿੀਜਾਂ ਨ ੰ  ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ ਇਿੱਿ ਸਾਲ ਲਈ ਸੰਯ ਿਤ ਿਾਜ 
ਰ ਿੱਚ ਪੈ੍ਿੋਲ ਰਦਿੱ ਤੀ ਗਈ , (2) ਮਿੀਜਾਂ ਨ ੰ  ਦੇਸ਼ ਰਨਿਾਲਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਿੋਿ ਲਗਾਉਣ ਦੀ 
ਮਨਜ ਿੀ ਰਦਿੱ ਤੀ ਗਈ, (3) ਮਿੀਜਾਂ ਨ ੰ  1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਸ਼ਿਤ ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਰਦਿੱ ਤਾ ਰਗਆ, 
(4) ਰਿਊਬਾ-ਹੈਤੀਆਈ ਪ੍ਰ ੇਸ਼ ਿਿਨ  ਾਲੇ, ਜਾਂ (5) 22 ਅਗਸਤ, 1996 ਦੇ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਤੋਂ SSI ਨਾਲ 
ਜ ੜੇ Medi-Cal  ਾਲੇ ਮਿੀਜ। 

8. ਰ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਿਜੀ ਦੇਣ  ਾਲੇ ਮਿੀਜਾਂ ਨ ੰ  ਆਪ੍ਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਬ ਤ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਰ ਿੱ ਤੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਅਿਜੀ ਲਈ ਸਬ ਤ ਦੇ ਸ ੀਿਾਿ ਿੀਤੇ ਗਏ ਿ ਪ੍ਾਂ ਦਾ ਚੈਿਰਲਸਟ ਰ ਿੱਚ  ਿਣਨ ਿੀਤਾ ਰਗਆ 
ਹੈ। 

 
B. ਰ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਦਾਇਿਾ 

1. ਰ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਮ ਤੌਿ 'ਤੇ ਇਿੱਿ ਸਾਲ ਦੀ ਰਮਆਦ ਲਈ  ਧਦੀ ਹੈ, ਰਸ ਾਏ ਜੇ ਮਿੀਜ ਉਸ ਤੋਂ 
ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਰਸਹਤ ਬੀਮੇ ਲਈ ਰਿਸੇ ਤੀਜੀ ਰਧਿ ਦੇ ਸਿੋਤ ਿ ਿੇਜ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ੇ। 

2. ਰ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਮ ਤੌਿ 'ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਹਲੇ ਰਦਨ ਤੋਂ ਸ਼ ਿ  ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ ਰਜਸ ਰ ਿੱਚ ਮਿੀਜ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ 
ਪ੍ ਿੀ ਿੀਤੀ ਰ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਿਜੀ ਜਾਂ ਛ ਟ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸੰਭਾਰ ਤ ਦਾਖਲਾ ਜਮਹਾਂ ਿਿਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ 
ਰਿਸੇ ਮਿੀਜ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਹੀ ਡਾਿਟਿੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਜਾਂ ਸਪ੍ਲਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਈਆਂ 
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ਹਨ, ਤਾਂ ਰ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਸ ਰਮਤੀ ਤੋਂ ਰਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਸ਼ ਿ  ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ। Revenue Cycle 
Director ਿੋਲ, ਚੰਗੇ ਿਾਿਨ ਰਦਖਾਏ ਜਾਣ ਤੇ.  ਾਧ  ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਰ  ੇਿ  ੀ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। 

3. ਮਿੀਜਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਂ ਤਾਂ ਰ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨ ੰ  ਨਰ ਆਉਣ ਦੀ ਅਿਜੀ ਜਮਹਾਂ ਿਿਿੇ ਜਾਂ ਰਫਿ ਛ ਟ ਦੇਖਭਾਲ 
ਲਈ ਸੰਭਾਰ ਤ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਮ ੜ-ਪ੍ਾਤਿ ਹੋਣ ਦ ਆਿਾ ਢ ਿ ੇਂ ਤੌਿ ਤੇ ਸਲਾਨਾ ਰ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 
ਮ ੜ-ਅਿਜੀ ਜਮਹਾਂ ਿਿਨੀ ਹੋਏਗੀ। 

4. ਮਿੀਜਾਂ ਨ ੰ  ਸਿੱ ਠ (60) ਰਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਿ ਜਾਂ ਸੇ ਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਰਬੰਦ  ਤੇ, ਜੋ  ੀ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਹੋ ੇ, ਆਪ੍ਣੀ 
ਯੋਗਤਾ (ਰਜ ੇਂ ਰਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਰ ਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇ ਾ ਾਂ ਲਈ ਿ ਿੇਜ ਤਿੱਿ 
ਪ੍ਹ ੰ ਚ, ਪ੍ਰਿ ਾਿਿ ਿਚਨਾ, ਜਾਂ ਡਾਿਟਿੀ ਖਿਰਚਆਂ ਰ ਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ) ਦੀ ਿਾਉਂਟੀ ਨ ੰ  ਸ ਰਚਤ ਿਿਨਾ 
ਹੋਏਗਾ। ਿਾਉਂਟੀ ਰਿਸੇ  ੀ ਸਮੇਂ ਮਿੀਜ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨ ੰ  ਦ ਬਾਿਾ ਪ੍ਰਮਾਰਣਤ ਿਿਨ ਦਾ ਅਰਧਿਾਿ ਿਾਖ ਾਂ 
ਿਿੱ ਖਦੀ ਹੈ। 

5. ਮਿੀਜਾਂ ਨ ੰ  ਰ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਯੋਗ ਠਰਹਿਾਇਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਿਾਉਂਟੀ ਨ ੰ  ਆਪ੍ਣੀ 
ਯੋਗਤਾ ਰ ਿੱਚ ਭੌਰਤਿ ਬਦਲਾ ਾਂ ਨ ੰ  ਸ ਰਚਤ ਿਿਨ ਰ ਿੱਚ ਅਸਫਲ ਿਰਹੰਦੇ ਹਨ। 

6. ਯੋਗ ਮਿੀਜ, ਿਾਉਂਟੀ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਰਤਆਂ ਤੋਂ ਰਚਰਿਤਸਿੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਜਿ ਿੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਜਾਂ 
ਸਪ੍ਲਾਈਆਂ ਲਈ ਰ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਿ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਮਿੀਜ ਉਨਹ ਾਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਲਈ ਰ ਿੱ ਤੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹਿੱ ਿਦਾਿ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਰਚਰਿਤਸਿੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਜਿ ਿੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਜਾਂ ਸਪ੍ਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ 
ਜਾਂ ਿਾਉਂਟੀ ਦ ਆਿਾ ਬੇਨਤੀ ਨਾ ਿੀਤੀਆਂ  ਿੱ ਖਿੇ ਤੌਿ' ਤੇ ਰਬਿੱ ਲ ਿੀਤੀਆਂ ਡਾਿਟਿ ਦੀ ਪੇ੍ਸੇ਼ ਿ ਫੀਸਾਂ ਜਾਂ 
ਐਬਂ ਲੈਂਸ ਆ ਾਜਾਈ ਲਈ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਿਲਿੱ ਭ ਸਰਥਤੀਆਂ ਰ ਿੱ ਚ ਜਦੋਂ ਿਾਉਂਟੀ ਰਸਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬਾਹਿ 
ਦਾ ਿੈਫਿਲ ਜਿ ਿੀ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਐਟਂਿਪ੍ਰਾਈਜ ਦੇ ਮ ਿੱ ਖ ਮੈਡੀਿਲ ਅਫਸਿ ਜਾਂ ਰਡਜਾਇਨੀ, ਿਾਉਂਟੀ ਰਸਹਤ 
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬਾਹਿੋਂ ਸ ਿਿੱ ਰਖਅਤ, ਰਚਰਿਤਸਿੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਜਿ ਿੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਅਤੇ ਸਪ੍ਲਾਈਆਂ ਲਈ ਰ ਿੱ ਤੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਨ ੰ  ਮਨਜ ਿੀ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹਨ। 

7. ਜੇ ਮਿੀਜ ਹੈਲਥਿੇਅਿ ਐਿਸੈਸ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਰ ਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਰਬਿੱਲ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ 
ਨਹੀਂ ਿਿਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਤਾ Department of Taxation and Collection ਨ ੰ  ਟਰਾਂਸਫਿ ਿੀਤਾ ਜਾ 
ਸਿਦਾ ਹੈ। ਿ ਝ ਮਾਮਰਲਆਂ ਰ ਿੱਚ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਰਨਿਧਾਿਤ ਿਿਨ ਲਈ ਹੋਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਤਾ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ ਰਿ ਿੋਈ ਮਿੀਜ ਰ ਿੱਤੀ ਛਟੋ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਿੀਜ ਦਾ 
ਬਿਾਇਆ ਰਬਰਲੰਗ/ਸੰਗਰਰਹ ਰ ਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿੀਜ ਦਾ ਖਾਤਾ ਰਬਰਲੰਗ/ਸੰਗਰਰਹ ਤੋਂ  ਾਪ੍ਸ ਿਿ ਰਦਿੱਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। 
ਜੇ ਇਹ ਰਨਿਧਾਿਤ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿ ਖਾਤਾ, ਰ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, County of Santa Clara 
Health System ਖਾਤੇ ਨ ੰ  ਮਾੜ ੇਿਿਜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਿ ਿਿ ਦੇ ੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜ ੜੇ ਖਿਰਚਆਂ ਨ ੰ  ਮਿੀਜ 
ਦੀ ਰ ਿੱਤੀ ਛਟੋ  ਜੋਂ ਦਸਤਾ ੇਰਜਤ ਿਿੇਗਾ। 

 
C. ਗੈਿ-ਿਾਉਂਟੀ ਰਨ ਾਸੀ 
1. ਸ ੈ-ਭ ਗਤਾਨ ਅਤੇ ਉਚੇਿੀ ਮੈਡੀਿਲ ਲਾਗਤ  ਾਲੇ ਮਿੀਜ ਜੋ ਗੈਿ-ਿਾਉਂਟੀ ਰਨ ਾਸੀ ਹਨ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਿ 

'ਤੇ ਸੈਂਟਾ ਿਲਾਿਾ ਿਾਉਂਟੀ ਸਹ ਲਤਾਂ ਰ ਿੱਚ ਗੈਿ-ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਰਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦੇ। ਉਨਹ ਾਂ 
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ਸਹ ਲਤਾਂ ਰ ਿੱਚ ਰਜਿੱ ਥੇ  ਧੇਿੇ ਸਮਿਿੱਥਾ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ, ਗੈਿ-ਿਾਉਂਟੀ ਰਨ ਾਸੀ ਗੈਿ-ਆਪ੍ਾਤਿਾਲੀਨ ਰਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ 
ਸੇ ਾ ਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਿ ਸਿਦੇ ਹਨ। 

2. ਗੈਿ-ਿਾਉਂਟੀ ਰਨ ਾਸੀ ਜੋ, ਿਾਉਂਟੀ ਦੀਆਂ ਸਹ ਲਤਾਂ ਤੇ, ਰਚਰਿਤਸਿੀ ਤੌਿ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਜਾਂ 
ਸਪ੍ਲਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸ ੈ-ਭ ਗਤਾਨ ਅਤੇ ਉਚੇਿੀ ਡਾਿਟਿੀ ਲਾਗਤ  ਾਲੇ ਮਿੀਜ ਹਨ, 
ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਸੇ ਾ ਾਂ 'ਤੇ 100% ਿਾਈਟ-ਆਫ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਿਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਜੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਸੰਘੀ 
ਗਿੀਬੀ ਪ੍ਿੱ ਧਿ ਦੇ 400% ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਹੈ। 

3. ਯੋਗਤਾ ਪ੍ ਿੀ ਿਿਨ  ਾਲੇ ਗੈਿ-ਿਾਉਂਟੀ ਰਨ ਾਸੀ ਐਪ੍ੀਸੋਰਡਿ ਰ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਿ ਸਿਦੇ ਹਨ ਨਾ 
ਰਿ ਚਿੱਲ ਿਹੀ ਰ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ। 

 
D. ਅਪ੍ੀਲਾਂ 

1. ਿਾਉਂਟੀ ਮਿੀਜ ਦੀ ਮ ਿੰਮਲ ਰ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਿਜੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਿਨ ਦੇ 30 ਰਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਿ ਫੈਸਲਾ 
ਜਾਿੀ ਿਿੇਗੀ। 

2. ਇਿੱਿ ਮਿੀਜ ਰਜਸਨ ੰ  ਰ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਨਿਾਿ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਲਖਤੀ ਿ ਪ੍ ਰ ਿੱਚ ਇਨਿਾਿ 
ਿਿਨ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ ਿਿ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਇਿੱ ਿ ਅਪ੍ੀਲ ਰ ਿੱਚ ਅਪ੍ੀਲ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੀ ਿਾਹਤ ਦਾ ਆਧਾਿ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਪ੍ੀਲ ਫਾਿਮ, Patient Access ਨ ੰ  (877) 967-4677 'ਤੇ ਸੰਪ੍ਿਿ ਿਿਿੇ 
ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ। 

3. ਇਨਿਾਿ ਿਿਨ ਦੇ ਤੀਹ (30) ਰਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਿ ਹੇਠਾਂ ਰਦਿੱ ਤੇ ਪ੍ਤੇ 'ਤੇ ਅਪ੍ੀਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ 
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ: 

County of Santa Clara Health System Patient Business Services  
2325 Enborg Lane, Suite 440 
San José, CA 95128 
ਰਧਆਨ ਰਦਓ: Revenue Cycle Director (ਿੇ ੇਰਨਊ ਸਾਈਿਲ ਡਾਇਿੈਿਟਿ) 

4. The Revenue Cycle Director ਸਾਿੀਆਂ ਸ਼ ਿ ਆਤੀ ਅਪ੍ੀਲਾਂ ਦਾ ਤੀਹ (30) ਰਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਿ ਫੈਸਲਾ 
ਿਿੇਗਾ। 

5. ਜੇ Revenue Cycle Director ਸ਼ ਿ ਆਤੀ ਇਨਿਾਿ ਦੀ ਪ੍ ਸ਼ਟੀ ਿਿਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿੀਜ ਦ ਜੀ ਰਲਖਤੀ 
ਅਪ੍ੀਲ ਦਿਜ ਿਿ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਿੋਈ  ੀ ਸੈਿੰਡਿੀ ਅਪ੍ੀਲ, ਿਾਉਂਟੀ ਹੈਲਥ ਰਸਸਟਮ ਦੇ ਮ ਿੱ ਖ ਰ ਿੱ ਤੀ 
ਅਰਧਿਾਿੀ ਦ ਆਿਾ ਹੇਠਾਂ ਰਦਿੱ ਤੇ ਪ੍ਤੇ 'ਤੇ ਸ਼ ਿ ਆਤੀ ਅਪ੍ੀਲ ਨਾਮਨਜ ਿ ਹੋਣ ਦੇ ਤੀਹ (30) ਰਦਨਾਂ ਦੇ 
ਅੰਦਿ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: 

County of Santa Clara Health System Finance Department  
2325 Enborg Lane, Suite 360 
San José, CA 95128 
ਰਧਆਨ ਰਦਓ: Chief Financial Officer (ਮ ਿੱ ਖ ਰ ਿੱ ਤੀ ਅਫਸਿ) 
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6. Chief Financial Officer ਤੀਹ (30) ਰਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਿ ਸਾਿੀਆਂ ਸੈਿੰਡਿੀ ਅਪ੍ੀਲਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 
ਿਿੇਗਾ। 

7. ਦ ਜੀ ਅਪ੍ੀਲ ‘ਤੇ ਰਦਿੱ ਤਾ ਰਗਆ ਫੈਸਲਾ ਅੰਰਤਮ ਹੋ ੇਗਾ। 
 

E. ਸ ਰਚਿ ਿਿਨ ਦੀਆ ਂਪ੍ਰਰਿਰਿਆ ਾਂ 
1. ਰ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟਾਂ, ਸਟੇਟ ਾਈਡ ਹੈਲਥ ਪ੍ਲਾਰਨੰਗ ਐਡਂ ਰਡ ੈਲਪ੍ਮੈਂਟ ਦੇ ਦਫਤਿ 

(Office of Statewide Health Planning and Development, OSHPD) ਨ ੰ  ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ 1 
ਜਨ ਿੀ ਨ ੰ  ਜਾਂ ਜਦੋਂ  ੀ ਿੋਈ ਮਹਿੱਤ ਪ੍ ਿਨ ਸੋਧ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਿੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਇਨਹ ਾਂ 
ਦਸਤਾ ੇਜਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਜਮਹਾਂ ਿਿਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੋਈ ਮਹਿੱਤ ਪ੍ ਿਣ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ 
OSHPD ਨ ੰ  ਸ ਰਚਤ ਿੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ਰਿ ਿੋਈ ਮਹਿੱਤ ਪ੍ ਿਨ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 

 
ਨੀਤੀ ਦਾ ਰਪ੍ਛੋਿੜ: 
 
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੇਠਾਂ ਰਦਿੱ ਤੇ ਿਾਨ ੰ ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਿਿਨਾ ਹੈ: 
 

- California Hospital Fair Pricing Policies (ਿੈਲੀਫੋਿਨੀਆ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਫੇਅਿ ਪ੍ਰਾਈਰਸੰਗ ਪ੍ਾਰਲਸੀਜ) 
(HFFP) ਿਨ ੰ ਨ, ਿੈਲੀਫੋਿਨੀਆ ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਸ ਿਿੱ ਰਖਆ ਿੋਡ § 127400 et seq. 

- California Emergency Physician Fair Pricing Policies (ਿੈਲੀਫੋਿਨੀਆ ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਰਫਜੀਸ਼ੀਅਨ 
ਫੇਅਿ ਪ੍ਰਾਈਰਸੰਗ ਪ੍ਾਰਲਸੀਜ) (EPFPP) ਿਨ ੰ ਨ, ਿੈਲੀਫੋਿਨੀਆ ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਸ ਿਿੱ ਰਖਆ ਿੋਡ § 127450 
et seq. 

- Patient Protection and Affordable Care Act (ਮਿੀਜ ਸ ਿਿੱ ਰਖਆ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਐਿਟ) 
(ACA) 2010, Internal Revenue Code (ਅੰਦਿ ਨੀ ਿਾਜਸ  ਸੰਰਹਤਾ) (IRC) § 501(r) 

- 26 C.F.R. ਭਾਗ 1, 53 
 
ਇਹ ਨੀਤੀ ਿਾਉਂਟੀ ਦੇ Charity Care (ਚੈਰਿਟੀ ਿੇਅਿ) ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਦਾ ਗਠਨ ਿਿਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਨੀਤੀ ਿਾਉਂਟੀ ਦੇ 
ਸਾਿੇ ਮਿੀਜਾਂ 'ਤੇ ਰਨਿੰਤਿ ਲਾਗ  ਿੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. 
 
ਇਹ ਨੀਤੀ ਰਸਿਫ ਿਾਉਂਟੀ ਹੈਲਥਿੇਅਿ ਪ੍ਰਦਾਰਤਆਂ  ਿੱਲੋਂ ਰਚਰਿਤਸਿੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਜਿ ਿੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਜਾਂ ਸਪ੍ਲਾਈਆਂ ਤੇ 
ਲਾਗ  ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਾਉਂਟੀ ਮੈਡੀਿਲ ਰਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਰਤਆਂ ਦੀ ਇਿੱਿ ਮੌਜ ਦਾ ਸ ਚੀ “Find A Provider” ਪੰ੍ਨੇ ਤੇ 
ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ: https://www.scvmc.org/Find-A-Provider/Pages/Find-A-Provider.aspx. ਿਾਉਂਟੀ ਦੇ 
ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਿਲੀਰਨਿਾਂ ਦੀ ਇਿੱਿ ਸ ਚੀ ਇਿੱਥੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ: 
https://www.scvmc.org/Pages/home.aspx. 
 

https://www.scvmc.org/Find-A-Provider/Pages/Find-A-Provider.aspx
https://www.scvmc.org/Pages/home.aspx


ਪੰ੍ਨਾ 10 ਿ ਿੱ ਲ 11 

 
ਮਿੀਜਾਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਦ ਆਿਾ ਸ ਰਚਤ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿ ਿੈਲੀਫੋਿਨੀਆ ਹੈਲਥ ਐਡਂ ਸੇਫਟੀ ਿੋਡ ਸੈਿਸ਼ਨ 127450 ਦੇ 
ਅਨ ਸਾਿ ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਡਾਿਟਿ, ਜੋ ਿਾਉਂਟੀ ਦੀਆਂ ਸਹ ਲਤਾਂ ਤੇ ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਿਲ ਸੇ ਾ ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਿਦੇ ਹਨ, ਨ ੰ  
ਿਨ ੰ ਨ ਦੇ ਮ ਤਾਬਿ ਅਰਜਹੇ ਸ ੈ-ਭ ਗਤਾਨ  ਾਲੇ ਮਿੀਜਾਂ ਅਤੇ ਉਚੇਿੀ ਮੈਡੀਿਲ ਲਾਗਤ  ਾਲੇ ਮਿੀਜਾਂ ਨ ੰ  ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਿਿਨ ਦੀ ਜਿ ਿਤ ਹੈ ਜੋ ਸੰਘੀ ਗਿੀਬੀ ਪ੍ਿੱ ਧਿ ਦੇ 350% ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਹਨ। 
 
ਇਹ ਨੀਤੀ ਿਾਉਂਟੀ ਅਤੇ ਰਿਸੇ ਤੀਜੀ ਰਧਿ ਦੇ ਭ ਗਤਾਨਿਿਤਾ ਦ ਆਿਾ ਅਤੇ ਦਿਰਮਆਨ ਰਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ 
ਰ  ਸਥਾ ਾਂ ਜਾਂ ਦਿਾਂ ਰ ਿੱਚ ਛੋਟ ਜਾਂ ਬਦਲਾ  ਨਹੀਂ ਿਿਦੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਗੈਿ-ਇਿਿਾਿਨਾਮੇ  ਾਲੇ ਤੀਜੀ ਰਧਿ 
ਦੇ ਉਨਹ ਾਂ ਭ ਗਤਾਨ ਿਿਨ  ਾਰਲਆਂ ਜਾਂ ਹੋਿ ਸੰਸਥਾ ਾਂ ਨ ੰ  ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਿਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਾਨ ੰ ਨੀ ਤੌਿ ਤੇ ਰਿਸੇ 
ਲਾਭਪ੍ਾਤਿੀ, ਿ ਿ ਰ ਅਿਤੀ ਜਾਂ ਬੀਰਮਤ ਰ ਅਿਤੀ ਦੀ ਤਿਫੋਂ ਭ ਗਤਾਨ ਿਿਨ ਲਈ ਰਜੰਮੇ ਾਿ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ 
ਮਿੀਜਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਿੰਪ੍ਨੀਆਂ ਦ ਆਿਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਿਟੌਤੀ, ਸਰਹ-ਭ ਗਤਾਨਾਂ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਰਹ-ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਨਯਮਤ ਛੋਟ 
ਦੀ ਆਰਗਆ ਨਹੀਂ ਰਦੰਦਾ ਜੋ ਰ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। 
 
ਰਜੰਮ ੇਾਿੀ: 
 
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗ  ਹੋਣ ਬਾਿੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮਿੀਜ ਪ੍ਹ ੰ ਚ ਰਨਿਦੇਸ਼ਿ ਨ ੰ  ਰਨਿਦੇਸ਼ਤ ਿੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ: 770 
South Bascom Avenue, San José, CA 95128 ਜਾਂ (866) 967-4677. 
 
ਇਹ ਰ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਰਲਖੀਆਂ ਹ ਣ-ਅਮਾਰਨਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ: VMC#924.0 Sliding 
Scale; HHS#735.0 Ability to Pay Determination (APD) ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ; ਓ’ਿੋਨੋਿ ਹੋਸਰਪ੍ਟਲ 
#4765025 ਰ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ; ਅਤੇ ਸੇਂਟ ਲ ਇਸ ਿੀਜਨਲ ਹੋਸਰਪ੍ਟਲ #5424657 ਰ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਨੀਤੀ। 
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ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਏ 

 

2020 ਸੰਘੀ ਗਿੀਬੀ ਪ੍ਿੱ ਧਿਾਂ ਦੀ ਸਾਿਨੀ 
 

 

2020 ਸੰਘੀ ਗਿੀਬੀ ਦੇ ਪ੍ਿੱ ਧਿ 

ਪ੍ਰਿ ਾਿ ਦਾ 
ਆਿਾਿ 

Medi-Cal 

ਯਗੋ 
100% ਛਟੋ 70% ਛਟੋ 50% ਛਟੋ 25% ਛਟੋ 

138% 139% 399% 400% 449% 450% 549% 550% 649% 

1 
$1,467 $1,478 $4,243 $4,253 $4,774 $4,785 $5,838 $5,848 $6,901 

$17,609 $17,736 $50,912 $51,040 $57,292 $57,420 $70,052 $70,180 $82,812 

2 
$1,983 $1,997 $5,732 $5,747 $6,451 $6,465 $7,887 $7,902 $9,324 

$23,791 $23,964 $68,788 $68,960 $77,408 $77,580 $94,648 $94,820 $111,888 

3 
$2,498 $2,516 $7,222 $7,240 $8,127 $8,145 $9,937 $9,955 $11,747 

$29,974 $30,191 $86,663 $86,880 $97,523 $97,740 $119,243 $119,460 $140,963 

4 
$3,013 $3,035 $8,712 $8,733 $9,803 $9,825 $11,987 $12,008 $14,170 

$36,156 $36,418 $104,538 $104,800 $117,638 $117,900 $143,838 $144,100 $170,038 

5 
$3,528 $3,554 $10,201 $10,227 $11,479 $11,505 $14,036 $14,062 $16,593 

$42,338 $42,645 $122,413 $122,720 $137,753 $138,060 $168,433 $168,740 $199,113 

6 
$4,043 $4,073 $11,691 $11,720 $13,156 $13,185 $16,086 $16,115 $19,016 

$48,521 $48,872 $140,288 $140,640 $157,868 $158,220 $193,028 $193,380 $228,188 

7 
$4,559 $4,592 $13,180 $13,213 $14,832 $14,865 $18,135 $18,168 $21,439 

$54,703 $55,100 $158,164 $158,560 $177,984 $178,380 $217,624 $218,020 $257,264 

8 
$5,074 $5,111 $14,670 $14,707 $16,508 $16,545 $20,185 $20,222 $23,866 

$60,886 $61,327 $176,039 $176,480 $198,099 $198,540 $242,219 $242,660 $286,389 

 


