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ఆTZక [యం !ల#
I.

ఉ]^శ?ం
JFK !"# స%&' ఇం*, ఇం+, JFK -.క" 0ంట2 మ45 6న89 %:;<=ష9 ఇ?@A BCD
(సం5క#ంE, “JFK”), మన కFC?GలI అKక LణCత క<Oన ఆQగC సంరకTణ అంUంVం+I కWAబ.
ఉంWంU మ45 QZ[ అంద] అ^CవశCకaన ఎమcde8 మ45 ఇతర fదCపరంE అవసరaన ఆQగC
సంరకTణ hవలi jk l<mంV nమరopంq సంబంధం sIంt uంvw xడz?{ తపన పడ^ం.

II.

!ల#:
ఈ ఆ4oక nయం ~ల (“FAP”) JFK రI ఆ4oక nయం ~ల[ మ45 Lలi ఉsm#ంU. ఈFAP{
అiZణంE, ఆQగC సంరకTణ అవస లi  Vయ?, తIవ  Vయబడ, ఇతర పత& n?{
అరత s?jk, s వC{#గత ఆ4oక ప4@o{ అiZణంE అతCవసర s ఇతర fదC సంరకTణ hవల రI
మQధంE l<mం[ జరపs? j4{ ఆ4oక nయం అంUంVం+I JFK కWAబ. ఉంU.
ఎwం వకT sIంt, ఆ4oక nయం రI jk అkw s l<mంV nమరopం ఉన అ ?q
సంబంధం sIంt అతCవసర fదC ప4@oల రI JFK సంరకTణ అంU#ంU. fదC ?ం  ప%కT[
?ర&ంచడం మ45 {త8 రI అతCవసర E?{ వV ఏ వC{# రI అL అతCవసర fదC
ప4@o? @o%క4ంచడం రI అవసరaన త+ప4 {త8 వం j రI 1986L డర" ఎమcde8
-.క" GD-ం D మ45 {A

sబ2 z
 9'¡2A *A (“EMTALA”) మ45

EMTALA ?బ:ధనలI

~ంచడం అU JFK ¢క ~ల. అతCవసర fదC ప4@o రI {త8 uందt?{ £ం+ QZ[
l<mం¤ల? ఎమcde8 .~2D-ంD .ం¥ Vయడం s ఎమcde8 .~2D-ంD, kణ hకరణ
¦రCకలI అiమంచడం s వకT s? ధంE అతCవసర సంరకTణ అంUంచడం, §కCం క<OంV
¦రCక[ వం j &

అతCవసర nయం ¨ QZలi ?k^8హ ప4V ¦రCక,
m JFK ?మగం

¦+.
ఎమcde మ45 fదCపరంE అవసరaన fదC సంరకTణ hవల రI తª ఆ4oక nయం లభCం
అ¬ంU.. ?{ అదనంE, JFK ¢క ఆప @<G ,పల అంUంచబ® అ? hవ[ ¯t JFK
ఉ°CZ[ &

అంUంచబడ¬ మ45 అం+వలm ఈ FAP {ంద కవ2 ¦క¡వ±. JFK :@²ట"

!
@<G', అతCవసర s ఇతర fదCపరంE అవసరaన ఆQగC సంరకTణi అంUంV u
 fడ2ల 6;^
రI దయV@ అiబంధం A 4ఫ2 Vయం.. ఈ FAP {ంద ఏ u
 fడ2[ కవ2 అ¬Lk మ45 ఎవk
¦వడం s+ అ ష? ఈ అiబంధం ´µంWంU. ఒక·ళ అవసరం అ¹, u
 fడ2 <'A ప
Fº »లలI ఒకn4 స¼{TంచబºంU మ45 అ½®D VయబºంU.

III.

<ర`చCa:
ఈ FAP ¢క ప¾జనం రI, UZవ ప[ UZవ ´µన ధంE ?ర&ంచబt
 :
nరణంE ;[
m Vయబ® ¿^
# [ (“AGB”): అంతరÀత cÁC Â¥ 0కT9 501(r)(5)I ,బ., అతCవసర
s ఇతర fదCపరంE అవసరaన సంరకTణ షయం,, FAP- అరత క<Oన QZలi అWవం సంరకTణ
కవ2 Vh  క<Oన ? కం= వCI#ల iం అKకంE వÃ[ Vయబడ+.
AGB Äతం: FAP {ంద nయం uందt?{ అరత క<O ఉన వC{#{ ఏÅL అతCవసర s ఇతర fదCపరంE
అవసరaన సంరకTణ అంUంచడం రI AGB? Æ[Âవడం రI ఆప @<G ఉప¾OంV Ãoల
Ç%dల Äతం.
అÈmÉష9 Ê4య¥: ఒక వC{# ఆ4oక nయం రI అËmౖ Vయt?{ ¦లప4Í. IRC §501(r)(6),
ఉsmంచబడ పÎలi సంతృÈ# పరచడం రI, ఆ4oక nయం అËmౖ Vయడం రI ¿ద ¡'A .Ä2
;<mం? ఆ వC{#{ అంUంచబడ ¹ iం ఒక (1) సంవత8రం వరI JFK అiమ#ంU.

అరత పణం: QO ఆ4oక nయం రI అరత క<O ఉంzt s అ? Æ[Âవడం రI ఈ FAP (మ45
ప{య &

మదÐ ఇవ&ం.), ]uంUంచబడ పణం.

అతCవసర fదC ప4@o[ : Ñష" 0¯C4G *A (42 U.S.C. 1395dd) ¢క 0కT9 1867 ¢క
అరoం,పల ?ర&ంచబడU
అnరణ కÒకT9 చరC[ (“ECAs”): ·తLల iం Íన:ం, ఆ#లÓ రణ Kంచడం మ45
Ô.D ఏÕe8లI ?·Uంచడం q స: అ¹ jÉ ప4Íతం ¦Iంt అ? చటAపరaన s
LCయపరaన ప{య[. వCI#ల ¢క kÎ? మQ ప¦
T ?{ కంచడం, ?jnలÓ రణ, అc'D[,
Ö× అzØ-ంD[, s ఇతర ఇvధంE కÒకT9 ప{య[ ECA,
m Vరబడ^.
ఆ4oక nయం: డÙÚ, kÎ[, పi,
m Íన:ం ]పం, వC{# s సంసoI అK¦4క nయం
అంUంచబºంU. ఈ FAPI అiZణంE, ఒక·ళ jk n
o Èంచబడ పÎలi VkIన²º
మ45 అk[ అ? Æ[Iన²º QO{ ఉత s .ÛంDq ¯.న s fదCపరంE అవసరaన
fదC సంరకTణ అంUంచబºంU.
IWంబం: జL Òకల ÜCQ ?ర&చL? ఉప¾Oం, ఇదÐk s అంతకం= ఎIవ మంU వCI#[
క<@ ÝÃ#, WAక, jహం s దత#త &

సంబంధం ఉన ఒక Þ అంతరÀత cÁC స%&' ]"8

!
ప¦రంE, ఒక·ళ j4 ఆయపi 4ట29లÓ ఆరప.j4నj4E ఎవ4ßL Ômం V@నటm¹, ఆ4oక
¢క u
 జ9 ఉvÐÄCల రI ఆరప.నj4{E j4? ప4గàంచవ±.
IWంబ Ão ల ఆయం: జLÖ Òకల ÜCQ ?ర&చనం ఉప¾Oం IWంబ Ãoల ఆయం
Ò{ంచబడంU, 4దC రÀదరá¦లi Ò{ంVట²º UZవ ఆయం ఉప¾OంచబºంU;
•

ఆయ సం~దన[, ?k°C గ ప4:రం, వర2ల ప4:రం, Ñష" 0¯C4G, అiబంధ 0¯C4G
ఆయం, ప;m* nయం, âటర98 ´-ంD[, సãäవ2 å?æD[, Ëనç9 s 4è2-ంD ఆయం,
వ×, .éంD[, అêÐ[,

యëA[, ఎhADల iం ఆయం, C nయం, భరం, Èలmల మదÐ,

IWంÖ?{ â[పల nయం, మ45 ఇతర లmర వనk[;
•

ì¥ n
A ం½[ మ45 í@ం స;8×[ వం î ¦Cï å?æD Òక,?{ ðÂబడ¬;

•

పiలI £ం+ ~
 పUకi Æ[ÂబºంU;

•

¦Èట" ñ9[ s నò
A [ Íన:ంచబడ^; మ45

•

ఒక·ళ ఒక వC{# IWంబం q ?వ@#నటm¹, ¿త#ం IWంబసCల ఆయంq స: (బంó¬[
¦?jk, అం= í' ªD[, Ò{ంచబడ+)

FAP-అరత: ఈ ~ల {ంద ô4# s ~{Tక ఆ4oక n?{ అరత క<Oన వCI#[.
డర" ~
 వ%A Òవ" (“FPL”): ఆయ n
o  Ò{ం j4çకంE .~2D-ంD ఆõ !"# మ45 öCమ9
స%&0' &

6% VయబºంU. ఆ4oక nయం రI అరతi ? ÷ 4ంచడం రI డర" ~
 వ%A Òవ"8

ఉప¾Oంచబడ^.
Ãoల Ç%d[:fదC సంరకTణ రI ఆప @<G ¢క ô4#, n
o Èంచబడ ధరలi ఏÅL ¦ంz
 IAవ"
అలâ9'[, .ÛంD[ s Íన:ం[ అËmౖ Vయt?{ £ం+ QZల iం @oరంE మ45
ఏక%E Ç2d VయబºంU.
fదCపరంE అవసరaన hవ[: ఒక అస&సoత, Eయం, jCK s ? ¢క QగలకTÎల మUం ఉvÐశCం
రI QOI అంUంచబ®ం+I ·చనq్ ¯.న {m?క" జ.d-ంD అమ[ Vh f+C. &

అంUంచబ®

ఆQగC సంరకTణ hవ[ మ45 అ: (a) fదCLల ¢క nరణంE ఆùUంచబడ పÎలI
అiZణంE; (b) fదCపరంE స£తaనU; మ45 (c) ~
 థÍకంE QO ¢క Ûక C?{ ¦Iంt.
îæÉష9 ¦లం: 120-Qûల ¦లం, 1వ ¡'A .Ä2d ;<mం hAD-ంD ¹Lº ~
 రంభం అ¬ంU,
ఇం+, QO{ kద÷ంE ఎwం ECAలi ?మగం Vయక¡వ±.
Ëm9 wంü&ý n ంశం (“PLS”): ఈ FAP {ంద JFK fదC nయం అంU#ంU మ45 స²షAంE, ·చనq
¯.న మ45 ¹<కE అరoం VIధంE అదన స¤రం అంUంచబºంద? వC{# Æ<యþh
తôర&క పకటన.

!
తIవ  ఉనjk: QO{ ంత ªరI  s తృðయపకT nయం ఉండవ± అ¹ j4 ఆ4oక
nమ o p? Íంన అ¬D ఆõ ~CÔD వC[ ఉండటం.
 s?jk: QO{ తన l<mం ÖధCతలi »ర·రడం, nయపడz?{ ఎwం n
o   s
తృðయ పకT nయం s+.
IV.

ఆTZక [యం అరbత పefణం:
 s? మ45 తIవ  ఉనQZలI స:యపడటం రI JFK ధ ఆ4oక nయం ¦రCకలi
అంUÑ
# ంU. UZవ Vరబడ ఆ4o క nయం ¦రCక [ ఒక·ళ jk n
o Èంచబడ ప Îలi
VkIన²º మ45 అk[ అ? Æ[Iన²º వC{#{ ఉత s .ÛంDq ¯.న s
fదCపరంE అవసరaన fదC సంరకTణ hవ[ అంUn
# .
h? i64 j( k*ం) అ.1=54 l
e m
e n (‘‘oT0 j(’’)
Ç4G É2 అU ÁC Õ%8 ¦రCకమం, ఇU ÁC Õ%8 షAం,? ðవ సంరకTణ ఆప
 ల వదÐ ఇ9´ÿం D
మ45 అ¬D´ÿంD స%&'లi అం+I QZలI లభCం అ!C ఉత s .Ûం"¥ సంరకTణ ఇU.
అవసరaన అతCవసర s ఇతర fదCపరంE అవసరaన సంరకTణ రI తª ఆప nయం
మ45 తOÀంచబడ Ç%dల సంరకTణ అంUంచబºంU.
ఇ9´ÿంD s అ¬DË#ంD %:;<=ష9 స%&'రI Ç4G సంరకTణ అం+Âవt?{ 6న89
%:;<=ష9 ఇ?@ABCD QZ[ అk[ ¦k. ÁC Õ%8 hAD అWవం స%&'ల రI %:;<=ష9
@<GలI %ఎంబ28 Vయ+.
అరత
UZవ ´µన సంద $,
m ఒక·ళ jk ÁC Õ%8 ?j@[ ¦నప²% ¯t Ç4G సంరకTణ uందt?{
QZ[ అరత క<O ఉండవ±:
1) ఎwం !"# కవ¨Ý sక¡వడం s ఆప ;[
m , ంతగం తª l<mంV కవ¨Ý (
sక¡వడం s తIవ  ఉండటం);
2) ఏÅL ప·D s పత& ~
 ¾&త కవ¨Ý రI అరత sక¡వడం ( -.* ఎ¥ వం);
మ45
3) UZవ వ4ంన ధంE ఆయం మ45 అ0D అరత పÎలi VkÂవడం
ఆయ అరత పÎ[

!
డర" ~
 వ%A Òవ" (“FPL”) ¢క 200% కం= తIవ s సనaన Ãoల IWంబ ఆయం క<Oన
QZల రI 100% Ç4G సంరకTణ కవ¨Ý ఉంWంU.
IWంబ Ãoల ఆయం FPL ¢క 200% కం= ఎIవ అ¹ 300% కం= తIవ s సనంE ఉన
QZ[ .ÛంDq ¯.న సంరకTణ uందt?{ అరత క<O ఉంzk.
అ0D పణం
Ç4G సంరకTణ, అ0Dల అరత అవó[ Vరబడ^ వC{#గత ఆ#[ $7,500 Íంచ + మ45
IWంబం ఆ#[ hవల ¢క ¹ సమయం, $15,000 Íంచ +.
?jస పణం
అతCవసర fదC ప4@o రI తకTణ fదC nయం అవసరaన L9 ÁC Õ%8 ÓkలI ¯t Ç4G É2 లభCం
¦వ±.
Ç4G సంరకTణ రÀదరá ¦[ ÁC Õ%8

షAం &

]uంUంచబడ^ మ45 UZవ â'(D,

అదన స¤ ? uందవ±:
http://www.state.nj.us/health/charitycare/documents/charitycare_factsheet_en.pdf.

h? i64 pf 9< 'qrం) ప8Gs t 2008, C. 60 (“pf 9< 'qrం)”)
ÁC Õ%8  s? .ÛంD  s? QZలI లభCం అ¬ంU.
నష=పT7ర సంరకJణ uర?కeమం
సంవC అరత క<Oన QZ[ అంద] ¯t ?ం Vయబడ^ మ45 Ç4G సంరకTణ nయం రI
అËౖm VయబºంU s నషAప4:ర సంరకTణ ¦రCకమం రI kE అËmౖ Vయబడవ±.
JFK నషAప4:ర సంరకTణ ¦రCకమం Vన s తIవ  V@, ~{TకంE Ç4G సంరకTణ n?{
అరత క<Oన ÁCÕ%8 ?j@లI లభCం అ¬ంU. ఒక·ళ ఒక వC{# Ç4G సంరకTణ రI అరత క<O
ఉం., 100% Ç4G సంరకTణ కవ¨Ý? అం+Âనటm¹, ÍO<న ¿త#ం రI నషAప4:ర సంరకTణ
.ÛంD లభCం అ¬ంU.
Ç4G సంరకTణ రI ?ం  Vయబడ మ45 అరత s?  s? వCI#[ s?/నషAప4:ర
సంరకTణ ¦రCక?{ అరత క<O ఉంzk.
V.

ఆTZక [యం vరw దరyz{ Oయడం
ఆ4oక nయం రI అËౖm Vయడం s ´-ంD ఏ ²టmi 0D Vల? అiI QZలI nయం Vయడం
రI JFK )L?ç య" ప?ó[ (“)L?çయ" 4పÕం [”) అం+ÖW, ఉంzk. QO అ? డర",

!
hAD మ45 ఆప ఆ4oక nయం ¦రCక[ మ45 ప{యల Z4ం ô4#E అరoం VIL ర?
ధృ*క4ంచడం రI )L?çయ" ప?ó[ ప?Vn
# k. +న ర¦ల పత& ¦రCకలI అËmౖ Vయt?{
మ45 ప{య అంతz ¯t ఎw u
 ¥ అj&ల ?Ó సల: ఇవ&డం, )L?ç య" ప?ó[
nయపడ^k.
ఒక·ళ ¼ IWంబం ఎwం పత& ¦రCకలI అరత sనటm¹, Ç4G సంరకTణ రI ¼k అరత
పÎలi క<O ఉL

అ? xడటం రI  )L?çయ" ప?ó[ ¼ ఆ4oక @o? స¼{Tn
# k.

అÈmÉష9 ప{య:
ఆ4oక nయం రI ^£ అరత క<O ఉనWmE శ&@ంV QZ[ KE ఆ4oక nయం అÈmÉష9? ô4#
V< (“అÈmÉష9”). తమ దర,#లI సంబంKం QZలI nయం Vయడం రI ఆ4oక ప?ó[
లభCం అ¬^k. దర,#లi )L?ç య" ప?óలq వC{#గతంE ఉండటం s వC{#గతంE ô4# V@,
4-C మ45 ~
 0@ం రI )L?çయ" ప?óలI స;.D V<.
దర,#/ ? )L?çయ" ప?óలq ô4# Vల? QO అiIనటm¹, అ~ంD-ంD ÿ0C"
Vయడం రI jk ¦" Vయవ±. ప^Cయం E, ¤4ం మ45 స¤రం uందడం రI
అ..ం .~2D-ంD? jk సంద4áంచవ±.
)L?çయ" ప?ó[ అరతi మUం Vయడం రI అవసరaన అ?ం? Z4ం మ45 వ4#ంV
పÎల Z4ం QO{ స¤రం అంUn
# k మ45 అవEహన క<²n
# k. అం+వలm, ఆ4oక అవస ?
? ÷ 4ంచడం రI

వC{#, ఆ4oక మ45 ఇతర లmర స¤ ? మదÐ ఇV సంబంKత tIC-ంD?

QZ[ అంUం¤<8 ఉంWంU.
 s? QZలI, j4{ లభCం అ!C అ? ఆ4oక ¦రCకల Z4ం అవహన క<²ంచడం, గంE ఆ4oక
ప?ó[ j4? సంద4áంచడం రI అ?[E పయn
# k. )L?çయ" ప?ó[ ? తkjత
QO మ45/s j4 IWంÖలq ప?Vయడం నnOn
# k.
దర,#i ఎకడ iం uం<:
ఈ FAP {ంద ఆ4o క nయం uందడం రI దర,# Vల? 1ంV QZ[  â'(D iం
దర,#i uం<: https://www.jfkmc.org/
(732) 321-7566 వదÐ ;&»' ఆ2I ¦" Vయడం &

దర,#k[ అభC4oంచవ±.

దర,# ¢క ´పk ¦Ê[ ¯t ఇకడ ఉం® అ..ష9ల ఆ2, లభCం అ¬^:
JFK Medical Center
65 James Street
Edison, NJ 08820

JFK -.క" 0ంట2

!
65 þ38 AD
ఎ.స9, NJ 08820
Ñమjరం iం 4కjరం వరI ఉదయం 8:30 –

nయంతం 5:00 వరI ¼I స:యం Vయడం

)L?çయ" ప?ó[ ఆ9(D, ఉంzk.
ô4# Vయబడ అ? దర,#లi ¯t ?{ -" V<:
JFK -.క" 0ంట2

JFK Medical Center
Admissions Office
65 James Street
Edison, NJ 08820

అ..ష98 ఆ2
65 þ38 AD
ఎ.స9, NJ 08820

ఆ4oక nయం ? ÷ రణ[ nధCaనంత త&రE Vయబడ^, అ¹ అభC4÷ంచబడ ¹ iం పU (10)
ప?UL[ ÍంచIంt. ఒక·ళ తOనంత ´ప2వ2 అంUంచనటm¹, అభCరoన అసంôర5 అÈmÉష9 వs
ప4గàంచడం జkZంU.
అవసరaన tIC-ం=ష9:
¼ రI, ¼ Ýతగn&Í, మ45 21 సంవత8 [ s అంతకం= తIవ వయ8 ఉం® Èలmల రI
UZవ స¤రం అవసరం అ¬ంU:
•

అతCంత ఇGవల డర" z*8 4ట29[ (1040);

•

వC{#గత Z4#ం, ఉ. ప#త 6వ2 7098, Ñష" 0¯C4G ¦k, Aన స4AæÉD s ~'¡2A;

•

kL kû¬, అం= 5<G ;[
m , "<89 ;[
m s uంUన ®z స%&'ల iం ëû;

•

స%&'[ uంUన ¹q స: l{ం, hం8, CD, IRA, 401K, n
A * మ45/s Öం¥
hAD-ంD[;

•

hవ[ uంUన/uందiన ¹{ £ం+ âంట Fº »లల రI ఆయ tIC-ం=ష9.
¿త#ం 13j ల రI ´ ర+ s ఈ j ,
m ప?{ .E ¼ Ãoల l<mంలi ´µంB
Òట2!¥Ó ¼ యజ? iం sఖi ªం ఆùUn
# ం. ;

•

ఒక·ళ ¼k స&యం ఉ~K? uం+నటm ¹, ¼ hవల ¹{ £ం+ âంట 3 »లల రI
అ:ం"ంD &

తk V@ మ45 సంతకం Vయబడ wభనò
A ల hAD-ంD I KE

¦j<. zC*8 4ట2 మ45 ;&»' ÖCంI ,^ ¯t తప²?స4;
•

ఒక·ళ ¼I గn&మCం s ¦µ²¨ష9 ఉనటm¹, ప jరం uంv ·తనంq అ:ం"ంD
iం ఒక sఖ I KE ¦j<. zC*8 4ట2 మ45 ;&»' ÖCంI ,^ ¯t తప²?స4;

!
•

ఒక·ళ ¼k ?k°Cగ భృ? uం+నటm ¹, ¼ స%&' ¹{ Fº »లల £ం+ iం
s *%m కంôCట2 Èంట½ iం ?k°C గ వ లq ~WE అరతsఖi దయV@ I
అంUంచం..

•

ఒక·ళ ¼k Ñష" 0¯C4G? uం+నటm ¹, ¼k uం+న hవల రI I ¼
‘అj2’ sఖ అవసరం అ¬ంU.

•

ఒక·ళ ¼k Ëనç9 uం+నటm¹, దయV@ ¼hవల ¹{ 3 »లల £ం+ s Ëనç9? ¼I
అంU#న కంËe iం ¼ Ãoల »లj% å?æDలi ´µ సA'లi దయV@ అంUంచం..

•

ఒక·ళ ¼k ¼ త<mదం º[, గ2"ం¥, Ö;Ëం¥, hº ¿ద7న j4q ¼k
Ý#నటm¹, j4 ¢క kL, 89 »ంబk, ¼q సంబంధం మ45 ¼k j4, అకడ
ఎంత ¦లం iం Ý#L k అ 6;^ Vయబడ సంతకం Vయబడ sఖ I అవసరం
అ¬ంU.

•

ఒక·ళ వ4#ంనటm¹, Èలmల మదÐ మ45/s భరణం స¤రం q స: tIల ¦O^ల
¦Ê I అవసరం అ¬ంU; మ45

•

ఒక·ళ ;డ వయ8 18-21 సంవత8 ల మధC ఉం. మ45 ô4#¦ల ¦sÝ C4o అ¹,
s ఒక·ళ 22 s అంతకం= ఎIవ వయ8 ఉం., ô4# ¦ల ¦sÝ C4o అనటm ¹,
ప#త మ45 గత 0ÍసA2 రI ఆ4oక nయం ¢క tIC-ం=ష9? దయV@ అంUంచం..

VI.

|}Ca
Ç4G సంరకTణ రI ?ం Vయt?{ £ం+, ఆప ;[
m లi l<mంచగల ఏÅL తృðయ పకT 
ప¾జL[ s fదCnయం ¦రCకల రI j4 సంవC అరతi Æ[Âవt?{ దర,#kలi
?ం V<. ఏÅL fదC nయ ¦రCకమం (ఉ, -.*ఎ¥, Ñష" 0¯C4G) రI అరత sర?
Æ[Âనంత వరI QZ[ Ç4G సంరకTణ రI అk[ ¦k.
ఒక·ళ ఒక వC{# ఏÅL ఇతర fదC nయం ¦రCక ల రI అరత sనటm¹, jk Ç4G సంరకTణ రI
?ం Vయబడ^k. ఒక·ళ QO 100% Ç4G సంరకTణ పÎలi క<O ఉనటm¹,  s?/
నషAప4:ర సంరకTణ ¦రCక[ వ4#ంచవ±( Ç%d[ అప²É ô4#E కవ2 Vయబడ^)
ఒక·ళ QO ~{Tక Ç4G సంరకTణ రI అరత క<O ఉనటm¹, ?{ సంబంKం ? ÷ రణ sఖi QO
అం+Iంzº ( షA రÀదరá¦ల ప¦రంE ఇU ఒక సంవత8రం l[
m ÖW అ¬ంU), నషAప4:ర
సంరకTణ ¦రCకమం రI ~<
À  sఖi ¯t అం+Iంzº. Ç4G సంరకTణ రI అరత uంద? 
s? వCI#[ s?/నషAప4:ర సంరకTణ ¦రCక?{ అరత క<O ఉంzk.

!
ఎwం  కవ¨Ý sద? ఒక·ళ QO Ômం V@నటm¹, ఆ4oక nయం రI ?ం Vయt?{ £ం+
“ sక¡వడం ¢క అ"hAష9” రI సంతకం Vల? jk Âర^k. అదనంE, ఒక·ళ త+ప4
j4{ ? అంUంనటm¹, ఇంతI £ం+ %ఫర" వs నషAప4:ర సంరకTణ {ంద ఇప²É జ4Oన
j{ మ45/s Êస2A uందs+ మ45/s స¦లం, )<ం <ÍD[ అKగÍంన hవల ¢క
¹ల రI ;<mం Vయబడ+. అ? %ఫర" మ45/s {త8q నnగt?{ £ం+ ర·ర బడ
ôర&  ఆసI#ల రI hవల ¢క భషC
# ¹[ అవసరం s+.
ఒక·ళ ఒక QO  కవ¨Ý? అంUంనప² %, å?æD[ ô4#E ?¾Oం±Âబడటం s ఇj&<8 న
స%&'([)రIఎwం å?æD[ sనటm¹, కవ2 ¦క¡వt?{ గల ¦రÎ? ÃÃ#,‘‘ కవ2 ¦?
îG'’ ¼ద సంతకం Vhw మ45 వC{#గత ÖధCతi &క4ం¤ల? j4? అºZ^k. L9 కవ2
స%&'ల రI QZలI s?/నషAప4:ర సంరకTణ ¦రCకమం అంUంచబºంU.
ఒక·ళ స%&' j4 ప#త å?æD ~CÉÝ &

కవ2 ¦నWmE Æ<@న²º QO  రI ;<mం

Vల? Â4నటm¹,å?æDల ? కరణ ¢క వరణ QO ÖధCత వంచడ? వ4ంనప²%, కవ2
కద? £ంద#E Æ<యþయడం వలm jk వC{#గతంE ÖధCత వn
# k.
ô4# Vయ? అÈmÉష9 రI ప{య:
తకTణం FAP-అరత Æ[Âs? ఘటన,
m , )L?çయ" ప?ó[ దర,#k. iం అదన
స¤ ? Âరవ±. JFK దర,#kలI >క మ45

తôర&క îG' ఇ#తంU, ఇU FAP-అరత

Æ [Âవ డం  ర I అ వ స ర a న అ ద న  స  ¤ రం/ t IC -ం = ష 9 మ 4 5 అ భC4o ంచ బ డ
tIC-ంDలi అంUంVం+I QO{ తOనంత సమయం (30 Qû[) వCవK? ఇ#ంU. ఈ సమయం, FAP
అరత ? ÷ రణ Vhంత వరI ¯t ´-ంD uందడంరI ఇంతI ðÂబడ ఏfL ECAలi JFK, s
j4 తరìన వCవహ4ంV ఏÅL తృðయపకTం స0²ం¥ V#ంU.
ô4# Vయబడ అÈmÉష9 రI ప{య:
ô4# Vయబడ అÈmÉష9[ అం+Iన తkjత, JFK :
•

ఆ వC{#{ kద÷ంE ఏÅL ECA[ ఉన టm¹ j? స0²ం¥ V#ంU (JFK తరìన ఎవãL
తృðయపకT ప?V#L ¯t ECAలi స0²ం¥ Vయడం జkZంU);

•

స¦లం, FAP-అరత ? ÷ రణ Vయడం మ45 tIC-ంD Vయడం; మ45

•

? ÷ రణ మ45 ? ÷ ణ ~
 పUకi

తôర&కం E ÖధC^5తaన ~%A s వCI#లI î)

Vయడం.
ఆ4o క n యం  ర I అ ర త క < O న వC I# ల I అ i ¯ లంE Æ [  Â బ డ U
Æ<యþయబºంU. IRC §501(r){ అiZణంE JFK *? ¯t VపºంU:

త ô ర&కంE

!
•

;<mం ({"? అంUంచడం &

FAP-అరత క<Oన వC{# బ¦ పడ ¿త#ం, ఆ ¿త#ం ఏధంE

? ÷ 4ంచబ.ంU మ45, ఒక·ళ వ4#ంనటm¹ AGBI సంబంKంన స¤ ? ఎw
uంల ?? అంU#ంU;
•

వC{# &

Vయబడ ఏÅL అదన ´-ంDలన %ఫం¥ Vయడం; మ45

•

kÎ? hక4ంచడం రI QO{ kద÷ంE ఇంతI ðÂబడ ఏfL ECAలi 4వ28 Vయడం రI
JFK తరన వCహ4ంV తృðయప¦
T లq ప?Vయడం రI లభCం అ¬న అ?చరCలi ¯t
ðÂj<.

VII. o(~ O 
{ ల IMrంచడం vరw !eపక
ఈ ~ల {ంద ô4# s ~{T క ఆ4o క nయం రI FAP- అర త క<Oన వCI#ల i Ç2d Vh
¿^
# ?Ò{ంచడం రI ~
 పUక UZవన ఉsmంచబ.ంU.
oT0 j(
ఒక·ళ QO Ç4G É2I అరత క<O ఉనటm¹, ÁCÕ%8 .~2D-ంD ఆõ !"# 2û ÿ0C[
ఉప¾Oంచడం &
ఆ

QO ¢క అ¬D ఆõ ~ÔD ఖk[ Æ[Âబడ^ (UZవ xÈంచబ.ంU)

యం తంm

HHS !వ6= ఆ



` /Gం/4న o6~ల తం

య fరదరua

200% కం= తIవ s సనం

0%

200% కం= ఎIవ అ¹ 225% కం= తIవ

20%

s సనం.
225% కం= ఎIవ అ¹ 250% కం= తIవ

40%

s సనం.
250% కం= ఎIవ అ¹ 275% కం= తIవ

60%

s సనం.
275% కం= ఎIవ అ¹ 300% కం= తIవ

80%

s సనం.
300% కం= ఎIవ

 Vయబడ? .ÛంD ¨W లభCం
అ¬ంU.

`ఒక·ళ QZ[ 20% iం 80% 0mౖ.ం 2û h[, ఉనటm¹ jk తమ Ãoల j4çక ఆయం ¢క
30% అKకంE fదC ఖkలI అ¬D ఆõ ~ÔCD l<mం[ జ4´ం+I అరత క<O ఉంzk (అం= ఇతర

!
~%Aల &

l<mంచ? ;[
m [), అ²º 30% అదనంE ఉన ¿త#ం ఆప సంరకTణ l<mం nయంE

ప4గàంచబºంU.
pf Oయ< 'qrం)/నష=పT7ర సంరకJణ uర?కeమం
P.L. 89-97 (42.U.S.C.s.1395 et seq)I అiZణంE QO{ అంUంచబడ ఆQగC సంరకTణ hవల రI డర"
-.É2 ¦రCక[ s AGB (UZవ ఉsmంచబడ ధంE){ంద అiవ4#ంV l<mం ¨W ¢క 115%
కం= తIవI ~
 ?ధCం వంV ¿త#ం Ç%d VయబºంU.
నష=పT7ర సంరకJణ uర?కeమం
JFK *'క, 1ంట(- నష=పT7ర సంరకJణ uర?కeమం
JFK -.క" 0ంట2 QZ[ QZ[ JFK నషAప4:ర సంరకT ణ .ÛంD uందt?{ అరత క<O ఉంzk,
JFK or AGB (UZవ ఉsmంన ధంE) &

ఇ9´ÿం D స%&'ల రI CMG ఆరం Ei మ45

అ¬D´ÿంDల రI APC s ?రÊ 2û ÿ0C"8 ఆరంE -.¨2 %ఎం28 ¨W ¢క 115% ¢క
తIవI j4 &య l<mం ÖCÒ9'[ తOÀంచబడ^.
2న45 678/ష5 ఇ<.=>?)- నష=పT7ర సంరకJణ uర?కeమం
6న89 %:;<=ష9 ఇ?@ABCD QZ[ JFK నషAప4:ర సంరకTణ .ÛంD uందt?{ అరత క<O
ఉంzk, JFK or AGB (UZవ ఉsmంన ధంE) &

ఇ9´ÿంD స%&'ల రI CMG ఆరంEi

మ45 అ¬D´ÿంDల రI APC s ?రÊ 2û ÿ0C"8 ఆరంE -.¨2 %ఎం28 ¨W ¢క 115%
¢క తIవI j4 &య l<mం ÖCÒ9'[ తOÀంచబడ^.
AGB
IRC §501(r)(5) { అiZణంE AGB? Ò{ంచడం రI JFK [* ÖC* L? ఉప¾Oం±IంWంU.
AGB % j4çకంE Ò{n
# k మ45 12 »లల ¦లం, స%&' రI -.É2 2û + అ? ప·D ఆQగC
ల రI అiమంచబ® అ? Ômం[, ఈ ÔmంలI సంబంKం అ!C Ãoల Ç%dల &

OంచE

వన ? ఆరంE ఉంWంU. AGB Æ[Âవడం రI వ4#ంV AGB % Ãoల Ç%d లI
వ4#ంచబºంU. FK -.క" 0ంట2 మ45 6న89 %:;sష9 ఇ?@ABCD రI AGB Ä^[ UZవ
´µనధంE ఉంz:
JFK -.క" 0ంట2: 25.8%
6న89 %:;sష9 ఇ?@ABCD 39.3%
ఈ FAP {ంద ఆ4o క nయం రI అరత ఉనటm¹ ఒక వC{#? ? ÷ 4ంనటm¹ ఏÅL అతCవసర s
ఇతర fదCపరంE అవసరaన ఆQగC సంరకTణ hవల రI AGB? Íం Ç2d Vయk. ఎవãL FAP-అరత

!
క<Oన వCI#[ ఎలm²0 AGB కం= తIవ s ఈ ~ల {ంద లభCం అ!C ఏÅL .ÛంD {ంద Ç2d
Vయబడ^k.
VIII. |సృతంm ప8G Oయబం.
FAP, అÈm Éష9 మ45 PLS[ అ? UZవ â'(D, ఆ979, లభCం అ¬^: https://
www.jfkmc.org/
FAP ¢క ´పk ¦Ê[, అÈmÉష9 మ45

PLS[ ఎwం k£ sIంt -" &

లభCం

అ¬^ మ45 JFK ¢క @<G' అంతz ¯t ధ ~
 ం^,
m లభCం అ¬^. ?, Éవలం
ఎమcde8 ]3[, QO 4&hAష9 l* ఇ9 ~
 ం^[ మ45 ;&»' ఆ2I తª ప4Íతం ¦+.
JFK ¢క QZ[ అంద4% ¯t ఇ9=* ప{ య, గంE PLS ¢క ¦Ê అంUంచబºంU. అతCవసర
ప4@o,
m , QO అవసరaన fదC n? uంUన తkjత 4&hAష9 ప{య సమయం, QO{ PLS ఆఫ2
VయబºంU.
ఆ4oక nయం లభCం Z4ం QO{ స¤రం అంUంV (9[ s .'´m[ ఎమcde8 ]3[, QO
4&hAష9 l* ఇ9 ~
 ం^[, అ..ం మ45 ;&»' ఆ2 వం బరంగ పvÄ,
m బరంగంE
.'´m V<.
సంవత8రం uడ¬L nü కFC?G ఈâంD[ (ఉ. ఆQగC ª@[, ?ం[, అవEహL ¦రCక[
¿ద7న),
m
JFK వదÐ లభCం అ!C ఆ4oక nయం Z4ం కFC?G సCలq z
m డటం &

ఆ4oక

nయం లభCత Z4ం కFC?G సCలI స¤రం అంUంచడం రI JFK అ?ర¦ల చరC[
ðIంWంU.
JFK ¢క FAP, అÈmÉష9 మ45 PLS[ ఇంOmï మ45 ఇంOmï, ప4Íతం ßణCం ఉన జLల
(“LEP”) అం= JFK ~
 థÍక స%&' ~
 ంతం, స2& Vయబ® కFC?G ¢క 5%మంU వCI#[ s
1,000 కం= తIవ మంU వCI#[న ష,
m లభCం అ¬^.
JFK -.క" 0ంట2 LEP వCI# [ మ45 l£º ఉన QZల రI ఉత ఇంట2ËGA9, అijదం
మ45 Zk#ల ష స%&లi అంU#ంU.
£ఖCaన fదC చరల రI లభCమ¬న +ÖB hవలi ఉప¾Oం±Iం+I ªం QZలi
¡
 త8n
# ం. QO సంరకTణ {త8, ఏÅL ష, సం{mషAంE ఉండగల fదCపద6లం ఇÍ. ఉండవ±.
JFK -.క" 0ంట2 &

¤w ష,
m 89 +ÖB hవలq స: +ÖB hవ[ లభCం అ¬^.

%లకaన tIC-ంD[ మ45 nరణ QO రI QO అవEహన -G4య"8 ¢క అijదం ¯t
లభCం అ¬ంU.
ఒక·ళ ¼I +ÖA, (9 ష +ÖA s అijదIº అవసరం అనటm¹, దయV@ (732)
321-7566 ఎ*'"నç 9 వదÐ QO ప?K? సంపUంచం.. s nయం రI Íమ.< అ..D VIంWన

!
కm2*? అడగం..
ఒక·ళ అతCవసరం అ¹, ASL %ఫర" స%&' (800) 275-7551 -- 24 గంట[ Qû, j ?{ 7 Qûల~W
Fº గంట,
m  (9 ష ఇంట2ËGట2? అంU# ంU. ASL &

ఉప¾Oం±I hవలi QO iం

ఎwం kం వÃ[ Vయ+. అ¹, QO ¢క మ45 +ÖA ¢క ´ki QO 4పÕం
వదÐ ¼k Æ<యþల? ªం ÂkLం త&

ఆ2'

ఉప¾Oం±Iన hవలI సంబంKంన అవసరaన

l<mంలi JFK -.క" 0ంట2 V#ంU.
8/GంH మT కIకJ5 !e1
I.

ఉ]^శ?ం
అ? ;<mం, Ô.D మ45 కÒకT9 L[ అiవ4#ంV అ? డర" మ45 hAD చz
A [, ?బంధనల
రÀదరá¦[ మ45 ~లలi ~ంVw ధృ*క4ంచt?{.

II.

!ల#
;<mం మ45 కÒకT9 ¦రCకలq అiగణCత మ45 ఖతత#äం క<Oన JFK ¢క ~ల.
tIC-ంD, ´µనబడ ప{యలi ô4# Vయడం &

ఈ

ఈ ~ల,? అ? పÎలi VkÂjల

లకTpం nKంచబºంU.  C" nKంచt?{ ;&»' ఆ2, )L98, ఇనD¨.ష9 @సA3[ మ45
âండ2 ªý-ంD ¢క ô4# సహ¦రం మ45 G3 వ2 అవసరం అ¬ంU.
III.

|}Ca
QO ¢క Ômం j4  కంËe &

~
 0' Vయబ.న²º, QO ÖధCతi ÃÃ# JKF QO{ ;<mం

పంంU. అదనంE, ఒక·ళ QO{ ఎwం తృðయపకT కవ¨Ý sనటm¹, j4 QO ÖధCతi ÃంV
;"? jk అం+Iంzk. ఇU QO ¢క ¿ద ¡'A .Ä2d ;<mం hAD-ంD.. ఈ hAD-ంD ¼ద ¹
ÈmÉష9 మ45 îæÉష9 Ê4య¥లi ~
 రం+#ంU (Óన ?ర&ంన ధంE)
QO తన ¿ద ¡'A .Ä2d ;<mం hAD-ం D? అం+Iన తkjత, JFK 3 అదన hAD-ంD[ ( 4
Eట" ;<Aం hAD-ంD[, 28 Qûల  మం,)మ45 2 sఖలi పంంU.
4 ;<mం hAD-ంDల తkjత ఒక·ళ ´-ంD అం+Âనటm¹, ఒక·ళ 30 Qû,
m E ´-ంD[
అం+Âనటm¹ అ:ంD కÒకTనm రI పంపబºంద? Æ<యþÃ# JKF QO{ sఖi పంంU.
అదనంE, QO ¢క ,^i కÒకT9,
m ?{ ఉంన తkjత ðÂదగÀ ECA[ (Ó ?ర&ంబడ)[
Vరబడ^.

తôర&క îG', PLS ¢క ¦Ê ¯t VరబºతంU.

ఒక·ళ QO మరàంనWmE s é<వ% Vయsక¡వడం s మQ kL కiFనబ.నWm E ;<mం
ఇ9j'[ 4ట2 Vయబ.న²º /,½ మ45 j<®ష9 రI అ:ంD[ Ê కÒకT9 hAట'I
âళ^.

!
కÒకT9[
W;<mం ({" , JFK అ:ంDలi Ê కÒకT9ల రI పంపవ±. ఈ ¦లవCవK,, JFK తరìన
వCవహ4ంV తృðయప¦
T [ ´-ంD కÒకT9 రI "<89 &

QZలi సంపUంచవ± . అ:ంD Ê

కÒకT9 ({", ఉన²º QO{ kద÷ంE ఎwం ECA[ ðÂబడ¬.
îæÉష9 గº¬ £O@న తkjత, JFK QO అ:ంDలi కÒకT9 రI పంంU. కÒకT9 ఏÕe8[
´-ంDలi కÒ*A Vh "{*,
m ల "<89 ¦"8, Òట2[ మ45 ?4÷షA

ECA[ంz.

j4 ¢క

అ?¦రCకw~[ ¯t ;<mం @సA3 ,పల ô4#E tIC-ంD Vయబడ^ మ45 కÒకT9 ఏÕe8లi
ప4~<ంV అ? hAD ?బంధనల ¢క అ? రÀదరá¦[ ~ంచడం జkZంU.
ఒక·ళ కÒకT9 ఏÕe8[ త+ప4 జయవంతం ¦నటm¹ (180 Qûల ¦లప4Í ÍంచIంt) QO
అ:ంD JFKI 4ట2 Vయబºం U. అ:ంD 4ట2 Vయబడ సమయం,, కÒకT9 ఏÕe8 j4 ¢క
¦రCకw~[ మ45 QO? కFC?ÉD Vయబడ కiFనj ¢క సపంôర5 tIC-ంDq ~WE
JFKI అ:ంD 4ట2 Vయబడ ¹? ¯t Vk#ంU.
IV.

IRC §501(r)(6)w అణంm
IRC §501(r)(6){ అiZణంE, îæÉష9 ¦లం £Oయt?{ £ం+ JFK ఎwం ECAలi ?మగ ం
Vయ+.
îæÉష9 Ê4య¥I అనంతరం ఒక·ళ ఒక వC{# ¢క FAP అరత Æ[Âనటm¹ s )L?çయ"
nయం రI ఆ వC{#{ అరత sనటm¹ l<mంచ? ÖCÒ98 రI JFK, s ? తరìన వCవహ4ంV ఏÅL
తృðయపకTం QO{ kద÷ంE ECA[ ~
 రం+ంచవ±.
•

వC{# Z4ం ప¯ల స¤ ? కÁ8pమ2 Ô.D 4¡4Aం ఏÕe8[ s Ô.D ÜCQలI 4¡2A
Vయడం;

•

వC{#గత ఆ@#Ó రణ ఉంచడం

•

వC{# ¢క అస7న ఆ@#Ó £ంద# £Oం;

•

వC{# ¢క ÖCంI అ:ంD s ఇతర వC{#గత ఆ@#? జ
# Vయడం s స#ం+ంప Vయడం;

•

వC{#{ kద÷ంE @" కT9 ðÂవడం; మ45

•

వC{#గత ·తLల iం Âత Kంచడం

îæÉష9 ¦లం తkjత QO ,^లÓ ECAలi అమ[ Vయడం రI JFK తృðయప¦
T లi
?¾Oంచవ±. వC{# ఈ FAP {ంద ఆ4oక nయం uందగలt s అ? Æ[Âవడం రI అ?[E
చరC[ ðÂబt
 య? jk ధృ*క4n
# k మ45 ఏÅL ECA ~
 రం+ం చt?{కeసం 30 Qûల £ం+
jk UZవ చరCలi Vపడ^k:
1. QO{

తôర&క îG' ఇవ&బºంU ఇం+,:

!
(a) అరత క<Oన QZల రI లభCం అ¬న ఆ4oక nయం ÃంచబºంU;
(b) సంరకTణ రI ´-ంD uందt? JFK ~
 రం+ం¤ల? అiIంWన ECA([)
Z4##ంU.
(c) ECA[ ~
 రం+ంచవచ ?{ సంబంKంన é¥79లi ´µంWంU.
2. Q్O ఈ

తôర&క îæÉష9q~WE PLS అం+Iంzº; మ45

3. FAP Z4ం మ45 ఆ4o క nయం అÈmÉష9 ప { యq uందగల nయం Z4ం >కంE
Æ<యþయడం రI అ? [EచరC[ ðÂబడ^.
JFK, మ45 j4 తరìన వCహ4#న తృðయపకT âండ2[, అÈmÉష9 దశ, ఈ ~ల{ంద స;.D
Vయబడ లభCం అ!C ఆ4oక nయం Vయబ® అ? అÈmÉష9లi ఆùUn
#  మ45 ~
 0' Vn
# k.

!

అబంధం A:
JFK *'క, 1ంట( & 2న45 6789ష5 ఇ<.=>?) 
e డ( /=

JFK ఆ4oక nయం ~ల JFK -.క" 0ంట2 మ45 6న89 %:;sష9 ఇ?@A BCDI వ4##ంU. JFK
-.క" 0ంట2 మ45 6న89 %:;sష9 ఇ?@ABC D వదÐ hవలంUంV ంతమంU f+C[ మ45
ఇతర ఆQగC సంరకTణ పత[ ఈ ఆ4oక nయం ~ల? మQధంE అiస4ం¤<8న అవసరం s+.
సర&' 79 &

ఆప @<G'" అతCవసర s ఇతర fదCపరంE అవసరaన fదC సంరకTణ hవ[

అంUంV u
 fడ2ల 6;^ UZవన ఇవ&బ.ంU.

ఈ ఆTZక [యం !ల# Mంద కవ( అ? 
e డ(ల 28:
•

అంUంచబºంU.

ఈ ఆTZక [యం !ల# Mంద కవ( u< 
e డ(ల 28:
•

అంUంచబºంU.

