JFK ਮ"ਡੀਕਲ ਕ'ਦਰ ਅਤ, ਜ.ਨਸਨ ਪuਨਰਵਾਸ ਸ5ਸਥਾਨ
ਿਵ8ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ - ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵ8ਚ ਸ5ਖ,ਪ
JFK ਹ"ਲਥ ਿਸਸਟਮ, ਇ*ਕ ਦੀ ਿਵ/ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ (“FAP”), ਿਜਸ ਿਵ/ਚ ਅਿਜਹ6 ਮਰੀਜ਼9 : ਿਵ/ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦ6ਣ ਲਈ JFK ਦ6
ਮ"ਡੀਕਲ ਕ>ਦਰ ਅਤ6 ਜ?ਨਸਨ ਪuਨਰਵਾਸ ਸ*ਸਥਾਨ (ਇਕ/ਿਠਆਂ, “JFK”) ਮEਜFਦ ਹਨ, ਿਜਨG9 ਦੀ ਿਸਹਤ ਸ*ਭਾਲ ਲ?ੜ9 ਦਾ ਬੀਮਾ ਨਹK
ਹu*ਦਾ ਹ", ਘ/ਟ ਹu*ਦਾ ਹ", ਹ?ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯ?ਗ ਨਹK ਹu*ਦ6 ਹਨ, ਜ9 ਐਮਰਜPਸੀ ਲਈ ਹ?ਰ ਤਰੀਕ6 ਭuਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਵ/ਚ
ਅਸਮਰ/ਥ ਹu*ਦ6 ਹਨ ਜ9 ਉਨG9 ਦੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਥਤੀ ਦ6 ਅਧਾਰ ਤ6 ਹ?ਰ ਲ?ੜKਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦ6ਖਭਾਲ ਲਈ ਯ?ਗ ਨਹK ਹu*ਦ6
ਹਨ। ਿਵ/ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲ?ੜ ਵਾਲ6 ਮਰੀਜ਼9 : U?ਗਰਾਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦ6ਣੀ ਹ?ਵ6ਗੀ, ਿਜਸ ਦਾ ਸ*ਖ6ਪ ਹ6ਠ9 ਿਦ/ਤਾ ਿਗਆ ਹ"।
ਯ.ਗ ਸ,ਵAਵA: ਿਵ8ਤੀ ਸ,ਵAਵA ਿਸਰਫ ਐਮਰਜDਸੀ ਜA ਹ.ਰ ਲ.ੜFਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦ,ਖਭਾਲ ਸ,ਵAਵA ਲਈ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। JFK ਮ"ਡੀਕਲ ਕ'ਦਰ ਜA ਜ.ਨਸਨ
ਪuਨਰਵਾਸ ਸ5ਸਥਾਨ ਦ, ਅ5ਦਰ ਅ5ਦਰ ਿਦ8ਤੀਆਂ ਜAਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ,ਵAਵA FAP ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਨਹF ਹu5ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕu8ਝ ਸ,ਵAਵA ਹ.ਰ PਦਾਤਾਵA ਵ8ਲQ
ਵ8ਖਰ, ਿਬ8ਲ ਤਿਹਤ ਿਦ8ਤੀਆਂ ਜAਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਵਰ ਨਹF ਹ. ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਿਜਹ, PਦਾਤਾਵA ਦੀ ਸRਚੀ ਦ,ਖਣ ਲਈ JFK ਦੀ FAP ਦਾ ਅਨuਬ5ਧ A
ਦ,ਖ., ਜ. ਉਹਨA ਸਹRਲਤA ਦ, ਅ5ਦਰ ਅ5ਦਰ ਿਸਹਤ ਸ5ਭਾਲ ਸ,ਵAਵA ਿਦ5ਦ, ਹਨ ਅਤ, ਕੀ ਉਹ FAP ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਹu5ਦ, ਹਨ ਜA ਨਹF ਹu5ਦ, ਹਨ।
ਯ.ਗ ਮਰੀਜ਼: ਯ.ਗ ਸ,ਵAਵA Pਪਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲ, ਮਰੀਜ਼, ਜ. ਯ.ਗਤਾ ਮਾਪਦ5ਡ ਪRਰ, ਕਰਦ, ਹਨ ਅਤ, ਸਾਰ, ਲ.ੜFਦ, ਦਸਤਾਵ,ਜA ਨਾਲ ਪRਰੀ ਭਰੀ ਗਈ ਿਵ8ਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮUA ਕਰਦ, ਹਨ।
ਅਰਜ਼ੀ ਿਕਵ' ਿਦ8ਤੀ ਜਾਵ,: FAP ਅਤ, FAP ਅਰਜ਼ੀ Pਾਪਤ/ਪRਰੀ/ਜਮUA ਹ,ਠ ਮuਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ":
•

https://www.jfkmc.org

•

ਵਪਾਰਕ ਦਫਤਰ Y (732) 321-7566 ਤ, ਕਾਲ ਕਰਕ, ਤuਹਾY ਡਾਕ ਰਾਹF ਦਸਤਾਵ,ਜ਼ ਭ,ਜਣ ਲਈ ਬ,ਨਤੀ ਕਰ.।

•

ਸਾਰੀਆਂ JFK ਸਹRਲਤA ਵਾਲ, ਵ8ਖ-ਵ8ਖ ਖ,ਤਰA ਦ, ਅ5ਦਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਪੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਿਵ8ਚ ਐਮਰਜDਸੀ ਕਮਰਾ, ਮਰੀਜ਼
ਰਿਜਸਟਰ,ਸ਼ਨ ਦਾਖਲਾ ਖ,ਤਰ ਅਤ, JFK ਮ"ਡੀਕਲ ਕ'ਦਰ, 65 ਜ,ਮਸ ਸਟZੀਟ. ਐਡੀਸਨ, NJ 08820 ਿਵਖ, ਸਿਥਤ ਵਪਾਰਕ ਦਫਤਰ ਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨA ਤ8ਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹF ਹਨ।

•

ਮਰੀਜ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰਨ ਿਵ8ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਵ8ਤੀ ਨuਮਾਇ5ਦ, ਨਾਲ ਮuਲਾਕਾਤ ਤਿਹ ਕਰ ਸਕਦ, ਹਨ। ਜ,ਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣ, ਆਪ ਅਰਜ਼ੀ
ਭਰਨ ਦੀ ਚ.ਣ ਕਰਦਾ ਹ", ਤA ਉਹਨA Y ਪRਰੀ ਭਰੀ ਹ.ਈ ਅਰਜ਼ੀ (ਸਾਰ, ਲ.ੜFਦ, ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵ,ਜA ਸਮ,ਤ) ਡਾਕਰ ਰਾਹF JFK ਮ"ਡੀਕਲ
ਕ'ਦਰ ਦਾਖਲਾ ਦਫਤਰ, 65 ਜ,ਮਸ ਸਟZੀਟ. ਐਡੀਸਨ, NJ 08820 ਿਵਖ, ਭ,ਜ ਦ,ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ"।

ਵ"Wਬਸਾਈਟ ਤQ ਦਸਤਾਵ,ਜ਼ ਡਾਊਨਲ.ਡ ਕਰ.।

ਿਵ8ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯ.ਗਤਾ: ਆਮ ਤ[ਰ ਤ,, ਪRਰੀ ਿਵ8ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੀਮਾ ਨਾ ਹ.ਏ ਅਤ, ਘ8ਟ ਹ.ਏ ਮਰੀਜ਼ ਯ.ਗ ਹ. ਸਕਦ, ਹਨ, ਜਦQ ਉਨUA ਦ,
ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਕu8ਲ ਆਮਦਨ ਫ"ਡਰਲ ਗਰੀਬੀ ਪ8ਧਰ ("FPL") ਦ, 200% ਨਾਲQ ਘ8ਟ ਹu5ਦੀ ਹ", ਜਾ ਬਰਾਬਰ ਹu5ਦੀ ਹ"। ਇਸ ਤQ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰ, ਬੀਮਾ ਨਾ
ਹ.ਏ ਮਰੀਜ਼ ਅ5ਸ਼ਕ ਿਵ8ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯ.ਗ ਹu5ਦ, ਹਨ।
ਿਸਰਫ FPL ਦ, ਅਧਾਰ ਤ, ਿਵ8ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦ, ਪ8ਧਰ ਹਨ:
•

ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਕu8ਲ ਆਮਦਨ FPL ਦ, 200% ਤQ ਘ8ਟ ਜA ਬਰਾਬਰ ਹ";
ਪRਰੀ ਿਵ8ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ; ਮਰੀਜ਼ Y $0 ਦਾ ਿਬ8ਲ ਭਰਨਾ ਹu5ਦਾ ਹ"।

•

ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਕu8ਲ ਆਮਦਨ FPL ਦ, 200% ਤQ ਵ8ਧ ਪਰ 300% ਤQ ਘ8ਟ ਜA ਬਰਾਬਰ ਹ";
ਅ5ਸ਼ਕ ਿਵ8ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ; ਚ"ਿਰਟੀ ਦ,ਖਭਾਲ ਅਤ, ਕ5ਪ"ਸ਼ਨ,ਟ ਦ,ਖਭਾਲ ਛ.ਟ ਜA AGB ਤQ ਘ8ਟ।

•

ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਕu8ਲ ਆਮਦਨ 200% ਤQ ਵ8ਧ ਹ", ਪਰ FPL ਦ, 500% ਤQ ਘ8ਟ ਜA ਬਰਾਬਰ ਹ";
ਅ5ਸ਼ਕ ਿਵ8ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ; ਬੀਮਾ ਨਾ ਹ.ਏ ਦੀ ਛ.ਟ ਜA AGB ਤQ ਘ8ਟ।

•

ਬੀਮਾ ਨਾ ਹ.ਏ ਮਰੀਜ਼;
ਅ5ਸ਼ਕ ਿਵ8ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ; ਕ5ਪ"ਸ਼ਨ,ਟ ਦ,ਖਭਾਲ ਛ.ਟ ਜA AGB ਤQ ਘ8ਟ।

ਨ?ਟ: FPL ਤV ਇਲਾਵਾ ਹ?ਰ ਮਾਪਦ*ਡ ਵੀ ਿਵਚਾਰ6 ਜਾ ਸਕਦ6 ਹਨ (ਭਾਵ ਸ*ਪਤੀ ਸੀਮਾ, ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਿਥਤੀ, ਬੀਮਾ ਸਿਥਤੀ), ਜ? ਅ/ਗ6 ਵਧਣ
ਲਈ ਅਪਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦ6 ਹਨ। JFK ਦ6 ਿਵ/ਤੀ ਨuਮਾਇ*ਦ6 ਜਮG9 ਹ?ਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਦ6 ਹਨ ਅਤ6 FAP
ਮuਤਾਬਕ ਿਵ/ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯ?ਗਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦ6 ਹਨ।
FAP ਅਧੀਨ ਿਵ/ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯ?ਗ ਪਾਇਆ ਜ9ਦ6 ਿਕਸ6 ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਤV ਐਮਰਜPਸੀ ਜ9 ਹ?ਰ ਡਾਕਟਰੀ ਦ6ਖਭਾਲ ਸ6ਵ9ਵ9 ਲਈ
ਿਬ/ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ("AGB") ਤV ਿਜਆਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹK ਿਲਆ ਜਾਵ6ਗਾ। FAP-ਯ?ਗ ਿਕਸ6 ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਤV ਹਮ6ਸ਼ਾ AGB ਤV ਘ/ਟ ਜ9
FAP ਅਧੀਨ ਹ?ਰ ਿਕਸ6 ਉਪਲਬਧ ਛ?ਟ ਤV ਘ/ਟ ਖਰਚਾ ਹੀ ਿਲਆ ਜਾਵ6ਗਾ।
ਅਨuਵਾਦ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ: FAP, ਅਰਜ਼ੀ ਅਤ, PLS ਅ5ਗਰ,ਜ਼ੀ ਿਵ8ਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤ, ਘ8ਟ ਅ5ਗਰ,ਜ਼ੀ ਜਾਨਣ ਵਾਲ, ਲ.ਕA ("LEP") ਲਈ Pਮu8ਖ ਭਾਸ਼ਾ
ਿਵ8ਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜ. 1000 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਜA JFK ਵ8ਲQ ਸ,ਵਾ ਿਦ8ਤ, ਜAਦ, 5% ਨਾਲQ ਘ8ਟ ਹu5ਦ, ਹਨ।
ਮਦਦ, ਸਹਾਇਤਾ ਜA ਸਵਾਲA ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ, (732) 321-7566 ਤ, ਵਪਾਰਕ ਦਫਤਰ Y ਕਾਲ ਕਰ.।

