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I.

ெசப்டம்2016 ,30

ேநாக்க
ெம��யன ெஹல் �ஸ்ட, இன் (“ெம��யன ெஹல்”) மற்ற அதன துை

�றுவனங்கள ெசாந்தமா கு�ப்� உ�மம ெபற் மருத்துவமை (இைவ
ஒட்டுெமாத்த இ�ேமல "அைமப்" என்ற மற்ற ஒவ்ெவா துை �றுவனம
"அைமப்� ெதாகுப" என் கு�ப்�டப்) ஆ�யைவ அவசரகால மருத் ��ச்ை,
��யுத மற்ற ��யுத�க் தகு�ெபற ேநாயா�களுக்க கட்டணங்க�ல
வரம்புக ��கைளக கட்டுப்படுத ெபாருந்தக் மத்� மற்ற மா�ல
சட்டங்கள இணக்கமா உள்ளனவ என்பை உறு ெசய்த. அைமப்புக்குள்
�ன்வர உ�மம ெபற் மருத்துவமைனக இந் பா�� ெபாருந்தக்க (�ற
அைமப் மருத்துவமை த�ப்பட பா��க் உட்பட்�ரு):
•
•
•
•
•
•
•

Bayshore Community Hospital (Holmdel)
Jersey Shore University Medical Center (Neptune)
K. Hovnanian Children’s Hospital (Neptune)
Ocean Medical Center (Brick)
Raritan Bay Medical Center (Old Bridge and Perth Amboy)
Riverview Medical Center (Red Bank)
Southern Ocean Medical Center (Manahawkin)

இந் பா���ன ேநாக்கங்களுக" ,ேநாயா� "என்பதற மருத் பராம�ப்ைப
ெபறு�ன நபர அல்ல அவருக உத்தரவாதம�ப்பவ கு�க் .
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II.

அவசரகால ��ச்ை
மத்� அர�ன அவசரகால மருத் ��ச்ை மற்ற ெசயலு ெதா�லாளர சட்ட

1986 (Emergency Medical Treatment and Active Labor Act, EMTALA)-ன தர�ைலகள
மற்ற ெதாடர்புை கட்டுப்பாடு இணங், ��ச்ைசக்க அவசரகால உத�த
துைறக வரு�ன த�நப�ன மருத் அல்ல உள�யல �ைல, இனம, மதம, வயத,
பா�னம, �றம, ேத�ய பூர்�, கு�ேயற �ைல, பா�யல �ருப், ஊனம அல்ல
கட்டண வழங்கக்க இயலுை ஆ�யவற்ைற ெபாருட்படுத் மருத்த
�ைர�டல ப�ேசாதைன மற்ற அவசரகால மருத் �ைலைய �ைலப்படுத்து
ேதைவப்பட கூ� ேமல�க ��ச்ைசகை ேமற்ெகாள்� ER, காயம, ேநா�யல,
மயக்க�ய உள்�ட மருத் அனும வச�கைளக ெகாண் அைமப்புக, அதன
மருத்துவமைனகு மற்ற அைனத் மருத்துவர்க, மருத்த ேதைவ ெகாண்
பராம�ப்ை வழங்கு� எந்தெவா வழங்குனருக் பா�� இத. த�நபர்க
அவசரகால ��ச்ைசை நாடுவை தடுக் �ன்வர நடவ�க்ைககை ெம��யன
ெஹல் தைட ெசய்�ற: (i) அவசரகால ��ச்ைச துைற� ��ச்ைசய�ப்ப முன்
கட்டண ெசலுத்து ேகட்ட (ii) அவசரகால ��ச்ைச� ��களுட
குறுக்�டக கடன ேசக�ப் நடவ�க்ைகக.
III.

��யுத
அைமப், அதன மருத்துவமை மற்ற ேநாயா�களுக மருத் ��ச்ை

அ�ப்பதற்க ப�யமர்த்தப் அல்ல ஒப்பந ��யாக �ய�க்கப்ப எந்தெவா
மருத்து (அவசரகால ��வ, காயம, க��யக்க�ய, ேநா�யல, மயக்க�ய அல்ல
மருத்துவ மருத்துவ அல்ல ��ர ��ச்ைச ��வ மருத்துவ உள்�ட)
இந் பா��க் இணங் ேவண்ட. மருத்துவமை துை வா�யான பங்ேகற்
முழுைமய பட்�யலு 'காட்�யாவண அ' என்பைத பார்க்க.
கு�ப்� மத்� மற்ற மா�ல �ட்டங், �யூெஜர மருத்துவ ��ச்ை
பணஉத�த �ட்ட NJ ஹாஸ்�ட ேகர ேபமண் அ�ஸ்டன புேரா�ரா (Charity Care,
"ேச�ட் ேகர”) மற்ற காப்�டற ேநாயா�களுக்க அைமப்� தள்ளு வழங்க
உட்ப பல்ேவ வ�வங்க� இந் அைமப் ேநாயா�களுக ��யுத�ை வழங்க.
மத்� அல்ல மா�ல �ட்டங்களு தகு�ெபறா ேநாயா�களுக ேச�ட் ேகர
�ைடக்கப்ெபறு. NJAC 10:52, துை அத்�யாயங் 11, 12, 13-ல வகுக்கப்பட
��முைறக�ன், மத்� அரசாங்கத் வறுை �ைல�ன (FPL) 300% வைர
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சம்பா�க் ேநாயா�கள �ய ெஜர்�� ேச�ட் ேகர �ட்டத்� தகு ெபறுவ. NJ
ேச�ட் ேகர �டடத்� �ழ கவேரஜுக்கா தகு�ெபற த�நபர்களுக் ேகாருதல்
NJெஹல்த்ே மா�ய �வாரண ���ன மூல வழங்கப்படு�. ேசர்ட ேகர
கணக்குக மா�ய ம�ப்� ெமாத் ெசலவுக �ய ெஜர் மா�லத்�ற
அ�க்ைக�டப்ப.
காப்�டற கட்ட வரம்பு NJ P.L.2008 c.60-ன ப� இருக். மத்� மற்ற
மா�ல மருத்த காப்�ட் �ட்டங் அல்ல NJ ேச�ட் ேகர �ட்டத்த தகு
ெபறாத ேநாயா�கள, தள்ளுப ��தத்� காப்�டற கட்டணத்த தகு ெபறுவ.
ேச�ட் ேகர அல்ல இந் பா���ன �ழான காப்�டற தள்ளுப�க
தகு�ெபற எந் ேநாயா�யு, ெபாதுவா �ல ெசய்யப்ப ெதாைககைள (AGB) �ட
அ�கமாக �ல ெசய்யப்படா இருப்ப அைமப்ப ெதாகு�க உறு ெசய்வ.
ேச�ட் ேகருக ேநாயா�கள தகு�ெபற பட்சத், அப்ேபாது ெம�க்எய
கட்டணங்கை பயன்படு AGB ேதாராயமாக கணக்�டப்ப. காப்�டற
தள்ளுப�கள ேநாயா�கள தகு�ெபற பட்சத், அப்ேபாது ெம�க்எய
கட்டணங்கை பயன்படு AGB ேதாராயமாக கணக்�டப்ப. அலவன்ஸ்,
தள்ளுப� மற்ற க�ப்புக கணக்�ட ஒட்ெமாத் கட்டணங்க �ல்�
அ�க்ைக� இருக்.
ேச�ட் ேகருக்க �ர்மா�க்கப்பட் முன் அைனத் காப்�டற
ேநாயா�களு காப்�ட்ட தகு�ெபறு�றார் என்பைத கண்ட�வதற்க ெம��யன
ெஹல் ��யுத ஆேலாசகரால தகு�கா ப�ேசாதைன ெசய்யப்பட .ஒர
மருத்துவ ம�ப்�டப்ப உறு�படுத்தப வைர ேநாயா�க்கா தகு�கா
ெசயல்மு ேமற்ெகாள்ளப மாட்டா .கூடுதல ,வருமானே இல்லா அல்ல சு
ெதா�ல பு�ய ேநாயா�க�ன கடன அ�க்ைகை அைமப்ப ெதாகு ேகாரலாம .
த�நபர்க தகு�கா ப�ேசாதைன ெசய்யப்படக் பல்ேவ �ட்டங் �ேழ
�வ�க்கப்பட்ட:
•

மருத்த காப்�ட சந்ை: ேநாயா�கள சந்ை மூலமா காப்�ட்ை
ெபறுவதற தகு ெபறு�ன்றன மற்ற/அல்ல காப்�ட்
வாங்குவத மத்� அர�ட�ருந மா�யம ெபறுவதற தகு
ெபறு�ன்றன என்பை கட்டுப்ப�யாகக பராம�ப் சட்டத்த
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இணக்கமா, ெம��யன ெஹல்த் அங்�க�க்கப் �ண்ணப
ஆேலாசகர்க ேநாயா�க�டம ச�பார்ப்.
•

ெம�க்எய (Medicaid): ெம��யன ெஹல் ��யுத ஆேலாசகர்க தகு
வரம்புகை பூர் ெசய்ய ேநாயா�களுக �ண்ணப ெசயல்முைற
உதவுவ. NJ துை மூலமா பல்ேவ வைகயான ெம�க்எய
�ைடக்கப்ெபறு�; ேநாயா��ன சூழ்�ைல �றப்பா
ெபாருந்தக் �ட்டத்ை �ர்மா�ப்பத நாங்க உதவுேவா.

•

SSI-ெம�க்எய (SSI-Medicaid): ெம�க்எய நன்ைமகளு அ�ப்பைட
ேதைவகளுக உதவக்கூ ஒர மாத வருமானத் வழங்க. தகு
வரம்புகை பூர் ெசய்ய ேநாயா�களுக �ண்ணப ெசயல்முைற
உதவுவதற்க மருத்துவ உள்�ருப உள் ேநாயா�களுக
மருத்துவமை ைவத்த மற்ற �ல ெவ�ேநாயா�களுக் உத�
�ைடக்கப்ெப.

•

NJஃேப�� ேகர (NJ Family Care, NJFC): ெப�யவர்களுக
குழந்ைதகளு FPL-ன 138% வைர கவேரஜ வழங்க வைக�ல
இன்சூர �ட்டமான வ�வைமக்கப்பட்ட. ஆன்ைல
�ண்ணப்பத பூர் ெசய்ய ெசயல்முைற ெம��யன ெஹல்
��யுத ஆேலாசகர்க உதவுவ.

•

உத்ேதச தகு-ெம�க்எய : அ�ப்பை தகு வரம்ைப பூர் ெசய்ய
நபர்களு அந் ஆண்�ற்க தற்கா�கமா ஒருமுைற�ல கவேரஜ.
இதன்மூ �யூெஜர மா�ல அரசால NJ ஃேப�� ேகர �ர்மா�க்கப்ப
ெகாண்�ருக அேதசமயத்�, அவர்க� மருத்த பராம�ப்ப
ெசலவுகள உள்ளடக்கப். �ண்ணப்பத பூர் ெசய்ய
ெசயல்முைற ெம��யன ெஹல் ��யுத ஆேலாசகர்க உதவுவ.

•

ேச�ட் ேகர - NJ ஹாஸ்�ட ேகர ேபமண் அ�ஸ்டன புேரா�ரா:
மருத் ேசைவகளுக்க ெசலவுகை உள்ளடக்குவ மட்ட உத�ைய
வழங்க. அ�கப்ப�யா வருமான காரணமாக அல்ல NJFC
��முைறக�ன் வ�ப்�/�ற ேதைவகைளப பூர் ெசய்யா பட்சத்,
NJFC �ராக�க்கப்ப ேநாயா�கள NJFC �ராக�ப்ப க�தத்ை வழங்
ேவண்ட. NJFC ேதைவகைளப பூர் ெசய்யாதத காரணமாக
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ெசய்யப்ப �ராக�ப் மட்டு ேச�ட் ேகைர ெபறுவதற
ேபாதுமானதா இருக்க. ேநாயா�கள தங்க� வருமான சான்,
குடு உறுப்�னர் எண்�க் மற்ற NJAC 10:52, துை
அத்�யாயங் 11, 12, 13-ல வகுக்கப்பட ��முைறக�
அ�ப்பைட� ெசாத்த தகவல ஆ�யவற்ை சமர்ப்�க்க
ேகட்டுக்ெகாள்ளப்பட. ��யுத�ைய ேகாரு�ன ேநாயா�கள
ப��லைனக்கா மருத்துவமை இருக் ��யுத ஆேலாசகைர
சந்�க்கு ப�ந்துைரக்கப்.
•
IV.

காப்�டற தள்ளு ��தங்க – �ேழ பார்க்க

ேச�ட் ேகர தகு� ேதைவகள
� �ய ெஜர் ஹாஸ்�ட ேகர ேபமண் அ�ஸ்டன புேரா�ரா (ேச�ட் ேகர

அ�ஸ்டன) என்ப இலவசமான அல்ல குைறக்கப் கட்டண ெகாண் மருத்த
பராம�ப் ஆகு. இத �ய ெஜர் மா�லம முழுவ�லு மருத்துவமைன ��ர
��ச்ை மருத்துவமைன உள்ேநாயா மற்ற ெவ�ேநாயா� ேசைவகைளப
ெபறு�ன ேநாயா�களுக வழங்கப்ப. ேச�ட் ேகர அவசரகால ��ச்ை மற்ற
மருத்த ேதைவ ெகாண் பராம�ப்பு �ைடக்கப்ெபறு. �ய ெஜர் �ர்வாக
கு�� 10:49-5.1-ன ப�, ேநாயா��ன மருத்த ேதைவயானத அவைர கவ�க்�ன
மருத்த அல்ல �ற ப�ற் மருத்துவ மட்டு �ர்மா�க்கப்பட, மற்ற இத
மருத் �புணர்கள ெபாதுவா அங்�க�க்கப் தர�ைலகளுக் மற்ற �ய
ெஜர் ெம�க்எய �ட்டத் மூல �றுவப்ப தர�ைலகளுக் இணக்கமா
முைற� �ர்மா�க்கப்பட. ெவ�ேநாயா� மருந் �ட்டு மற்ற �ற �ன்ெதாட
பராம�ப் ஆ�யைவ த�ப்பட மருத்த கட்டணங்கள கருதப்ப மற்ற அைவ
ேச�ட் ேகர �ட்ட�ன �ழ வழங்கப்படமாட். ��த்ேதைவயான NJAC 10:52,
துை அத்�யாயங்11, 12, 13-க் இணங்கவ மற்ற ேச�ட் ேகர �ண்ணப்பங,
அங்�கார, �ல்� மற்ற ெசயல்படுத்த ெபாறுத �ர்மா�க்கப்.
�ன்வர �ய ெஜர் மா�லவா�களுக ேச�ட் ேகர உத� �ைடக்கெபறு�:
1. மருத்த காப்�டற நபர்க அல்ல �ல்� ஒர பகு�ை மட்டு
உள்ளடக் காப்� ெகாண் நபர்க; மற்ற
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2. எந்தெவா த�யார அல்ல (ெம�க்எய) அரசாங் ��யுத
காப்�ட்� தகு ெபறாத நபர்க; மற்ற
3. �ேழ பட்�ய�டப்பட் வருமான மற்ற ெசாத் தகு�கை
பூர் ெசய்�ன நபர்க.
�பந்தைனகளு உட்பட �ய ெஜர்�� மா�லவா� அல்லாதவர்களு
��ச்ை ேசைவையப ெபறு நாளன் மட்ட ேச�ட் ேகர �ைடக்கப்ெபறு. ேமலு
இத ஒர கு�ப்� காலகட்டத்�ற ெபாருந்த.
A.

வருவாய தகு மாதாந்� சம்பளங், ஊ�யங்க, வ� ேநாக்கங்களுக

அ�க்ைக�டப்ப வர்த்த மற்ற முத�ட வருவா உள்�ட குடு வருமான குடு
உறுப்�னர �ண்ணப்பதா, வாழ்க்ைகத், �ண்ணப்பதா சட்டபூர்வ ெபாறுப
ெகாண் அவைரச சார்ந்த ப�ெனட் வயதுக்குட குழந்ைத மற்ற ெப�யவர்க
மா�லத்� வறுை �ைல ெதாடர்புை தகவைல �ன்வர Medicaid.gov இைணப் வழங்க
https://www.medicaid.gov/medicaid-chip-program-information/by-topics/eligibility/eligibility.html.
HHSவறுைமக்ேகா �ைலகள

ேநாயா�யால வழங்கப்ப

வருமானத் சத�தத�ல

ெம�க்எய கட்ட சத�தம

200% -க் சமமாக அல்ல அதற்க

ெம�க்எய கட்டணத்
0%

குைறவா
200%-க் அ�கமான, ஆனால 225%-க்

ெம�க்எய கட்டணத்
20%

சமமான மற்ற குைறவா
225%-க் அ�கமான, ஆனால 250%-க்

ெம�க்எய கட்டணத்
40%

சமமான மற்ற குைறவா
250%-க் அ�கமான, ஆனால 275%-க்

ெம�க்எய கட்டணத்
60%

சமமான மற்ற குைறவா
275%-க் அ�கமான, ஆனால 300%-க்

ெம�க்எய கட்டணத்
80%

சமமான மற்ற குைறவா
300%-க் அ�கமான

காப்�டற தள்ளு
��தம
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�த�ருக் கட்டணங் (அதாவத, ேநாயா�யால ெசலுத்தப்படேவ
ெதாைக) ேநாயா��ன ஆண் ெமாத் வருமானத்ைத 30% அ�கமாக இருக்
பட்சத், 20% முத 80% வைர மாறுபட கட்டணங்க (ஸ்ைல� ஃ� ஸ்ேக)
ெசலுத் ேதைவ�ல்ை. 30%-ஐ �ட அ�கமான ெதாைககள ஒட்டுெமாத்த தள்ளு
ெசய்யப்ப.
B.

ெசாத்த தகு

த�நபர ெசாத்துக $7,500-ஐ �டவு மற்ற குடும ெசாத்துக $15,000-ஐ
�டவு அ�கமாக இருக்கக்க. ெசாத்துக என்பை எ�தாக பணமாக் கூ�
உருப்ப� ஆகு. இத பணம, ேச�ப்பு மற்ற நடப் கணக்கு, ைவப்ப
சான்�தழ், �ரஷ� �ல்க, கடன உறு ஆவணம, கார்ெபாேர பங்கு மற்ற கடன
பத்�ரங், த�நபர ஓய் கணக்கு (IRA), �ரஸ் ��கள, மற்ற முதன்
வ�ப்�டத் �ண்ணப்பதா அல்ல குடும்பத்�னர ெபாருந்தக் �யல
எஸ்ேட பங்கு ஆ�யவற்ைறய இன்ன பலவற்ைறய உள்ளடக்.
�ண்ணப்பதார ெசாத்துக இந் வரம்புகை தாண்டு� பட்சத், தகு�யா
வரம்ை �ட அ�கப்ப�யா உள் ெசாத்துக்க தனத ெசாந்த ெசல�ல கூடுதல
கட்டண ெசலுத்�க்ெகாள்.
C.

அவசரகால அல்ல மருத்த ேதைவ ெகாண் ��ச்ைசகளுக்

ெபாதுவா �ல ெசய்யப்ப ெதாைககைள (AGB) �ர்மா�ப்பதற பயன்பட முை
அைமப் மருத்துவமை ெவ�ேநாயா� மற்ற உள்ேநாயா ேச�ட் ேகர
ேகாருதல்களுக கட்டண�ட �ய ெஜர் ெம�க்எய �ட்டத் கட்டணத்
அ�ப்பைட� ெசய்யப்படு மற்ற மருத்துவமை ெவ�ேநாயா� மற்ற
உள்ேநாயா�க்க �ட்ட ெகாள்ைகக NJAC 10:52-1.6-ன அ�ப்பைட�ல மற்ற
உள்ளடக்கப் ேசைவகைளயு (உள்ேநாயா மற்ற ெவ�ேநாயா� ேசைவகள)
மற்ற NJAC 10:52-4, பண ெசலுத்து அ�ப்பைட�ல ெசய்யப்படு. மத்� வ�
��ப்� ேநாக்கங்களுக, இத்தைக ேசைவகளுக்க AGB யானத, ெபாருந்தக்
எ�ர்கா ெம�க்எய கட்டணங்கை பயன்படு �ர்மா�க்கப். முழுைமய
தள்ளுப� தகு ெபறாத ேநாயா�கள ெபாருந்தக் ெம�க்எய கட்டணங்க ஒர
கு�ப்� சத�தத்ை ெசலுத்தேவண, ேச�ட் ேகைர ெபறு�ன அைனத்
ேநாயா�களு AGB-ைய �டக குைறவா பணத்ைதே ெசலுத்தேவண்��ர.
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ேச�ட் ேகருக்க தகு ெபறு�ன ேநாயா�களுக வழங்கப்ப �ல்�
அ�க்ைகக� அலவன்ஸ், தள்ளுப� மற்ற க�ப்புக கணக்�ட ஒட்டுெமா
கட்டணங் கு�ப்�டப்பட்�.
V.

NJ ேச�ட் ேகருக �ண்ணப்�க முை
NJAC 10:52, துை அத்�யாயங்11, 12, 13.-ல வகுக்கப்பட ��முைறக�

அ�ப்பைட� உத�த �ட்டங்களு தகு�ெபற ேநாயா�களுக
�ைடக்கப்ெபறக் ��யுத� �ட்டங்க ேநாயா� அ��ப்ப ேதைவகளுக
அைமப் இணக்கமா இருக்.
ஒர ேநாயா�, மருத் வருைகை எ�ர்பார்க சமயத்� இருந ேசைவ மு�ந
இரண் வருடகளுக் எந் சமயத்�ல ேச�ட் ேகருக்க ேகாருத மற்ற ��த
ேதைவ�ன �ர்மானமான ெசய்யப்படல. ேசைவத ேத���ருந தகு�யான இருக்
மற்ற தகு�க்கா ெபறப்பட ேச�ட் வைக�ன அ�ப்பைட� இருக் - �ேழ
பார்க்க.
•

ERேச�ட் மட்ட – அவசரகால ���ன மூல அனும�க்கப்
உள்ேநாயா�களு மருத் உள்�ரு காலத்�ற மட்ட.

•

3மாத ேச�ட் – ெவ�ேநாயா�/ கண்கா�ப - NJFC-க் தகு�ெபற
ேநாயா�கள. இந் வைகயான ேச�ட் ேகர, NJFC-�ன அனும�க்க
காத்�ருக காலத்� அடுத 3 மாதங்களு மருத்துவமை இருந
ேதைவப்படக்க எந்த� கூடு ேசைவகளுக்காக ேநாயா�ைய
காப்� ெசய்ய.

•

ெஹல்த்ே �ைலயத்� அடுத ப�வு காலத்துக் ஒர
வருடத்துக்க மு�வ ேத� வைர - NJFC-க் தகு ெபறாத
ேநாயா�களக்கா (அதாவத, ஏற்கனே காப்� இருந்�ர, ஆனால
இரண்டா �ைல காப்� இல்லா, ஆவணப்படுத்தப், இரண்டா
�ைல மருத் பராம�ப் இல்லா, சந்ைத� தகு ெபறாத அல்ல சந்ை
மூ�யத காரணமாக �ண்ணப்� இயலாத த�நபர்க).

எந்தெவா அைமப்ப ெதாகு மருத்துவமைன ேச�ட் ேகர
�ண்ணப்பங், துைற� ெதாடர்ப தகவல்கள �ைடக்கப்ெப, அல்ல
�ன்வர இைணப்ை பார்க்க http://www.meridianhealth.com/about-meridian/your-8-

bill/index.aspx, ேமலு மருத்துவம ப�யாள�டம ெதாடர் �வரங்க
�ைடக்கப்ெப. அைமப்ப ெதாகு�க �ன்வர மருத்துவமைன ��யுத
அலுவலகங்கை பராம�க்�ன்: ெஜர் ேஷார ெம�க்க ெசன்ட, ெநப்ட், NJ,
ஓ�யன ெம�க்க ெசன்ட, ப்�, NJ, �வர்� ெம�க்க ெசன்ட, NJ, சதர் ஓ�யன
ெம�க்க ெசன்ட, மனாஹாக்�, NJ, ேபெசாற கம்யூ� ஹாஸ்�ட, ேஹாம்ெட,
NJ, ெம��யன ஃேப�� ெஹல் ெசன்ட, ெநப்ட், NJ, ேஜன ெஹச புக் ஃேப��
ெஹல் ெசன்ட, ெநப்ட், NJ, புக் �ேஹவ�யல ெஹல் ெசன்ட, ஷ்ரூஸ, NJ,
பார்க் 100 �ேஹவ�யல ெஹல் ெசன்ட, ெநப்ட், NJ மற்ற ேர�டான ேப
ெம�க்க ெசன்ட, 530 �ய புரூன் அெவன், ெபர் ஆம்பா, NJ. ேந�ல சந்�த்
ேபசுவதற்க, ேகள்�களு ப�ல�ப்பதற் மற்ற �ண்ணப் ப�வங்கைள பூர்
ெசய் உதவுவதற் ேமற்கண இடங்க� ��யுத ஆேலாசகர்க
�ைடக்கப்ெபறு�ன.முன்ப� ெசய்வதற, �ண்ணப்பதாரர 732-212-6505 என்
எண்� அைழக்கவ. பூர் ெசய்யப்ப ேச�ட் ேகர �ண்ணப்பத்
�ண்ணப்பதாரர ெதாடர்புை அைமப் ெதாகு�� ெபயைரயு வழங்கேவண்.
ேதைவயான ஆவணங்க அைடயாளச சான், ேசைவைய ெபற்றுக்ெக ேத���ருந
�ய ெஜர்�� வ�ப்பதாகவ மற்ற மா�லத்� ெதாடர்ந வ�க்
உத்ேத�த்துள்ளதற் ேதைவயான �ய ெஜர் வ�ப்�ட சான், ேசைவ ேத�க்
முன்னர ஒருமா வருமான சான், மற்ற ேசைவ ேத��ல பணஇருப்
காண்�க்� வங் அ�க்ைகக, மற்ற சமர்ப்�க்கப தரவுகை உறு�படு
ைகெயாப்ப�டப்ப �ண்ணப் ஆ�யவறைற உள்ளடக். பூர் ெசய்யப்ப
�ண்ணப்பங அஞ்ச மூலமா, �ன்னஞ் மூலமா, த�ப்பட முைற� அல்ல
ெதாைலேப� மூல எழுத்தாக ெசய்யப்படு மூலமா (அசல ைகெயாப்ப ேதைவ)
எந்தெவா அைமப்ப ெதாகு�க் அனுப்பப்பட.
அைனத் ேதைவயான ஆவணங்கைளய ெபற் �ன்ன, ேகா�க்ைகயான
முைறயா ெசயல்படுத்தப, �ண்ணப் ஏற்கப்பட் அல்ல �ராக�க்கப்பட்
என்ப �ண்ணப் ெபறப்பட 10 நாட்களுக ெத��க்கப்ப. �ர்மானத்
ெசய்வதற்க ேதைவயான ஆவணங்க �ண்ணப்பத் உள்ளடக்கப்பட்�ர
பட்சத், 10 வர்த் நாட்களுக �ண்ணப்பத பூர் ெசய்வதற என்ெனன
ேதைவ என்பைத பற்� தகவல ெதாடர் �ண்ணப்பதாரர அனுப்பப். மு��,
அைனத் �ண்ணப்பதாரர்க எழுத்துப்பூ முைற� மு�ை அ�யப்ெபறு.
�ண்ணப்�க்கப ேநாயா� தள்ளுப� தகு ெபற், கட்டணமற மருத்
வச�ையப ெபற�ல்ை என் �ர்மா�க்கப் பட்சத், மருத்த பராம�ப்புக்
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ேநாயா� ெசலுத ேவண்� ெதாைக மற்ற அத எவ்வா கணக்�டப்பட
என்பதற்க �ல்� அ�க்ைகை ேநாயா� ெபறுவா.
ெவ�ேநாயா� ேசைவ அல்ல உள்ேநாயா �ஸ்சார ேத��ல இருந 24
மாதங்களுக எந் சமயத்�ல ேச�ட் ேகர �ர்மானத்துக ஒர பூர் ெசய்யப்ப
�ண்ணப்பத ஒர �ண்ணப்பதா அல்ல ெபாறுப்ப தரப் சமர்ப்�க்க.
��யுத/ேச�ட் ேகர ெசயல்முைற �வ�க்கப்பட்டு த�ர �ற
சான்றுக அ�ப்பைட�ல ஓர அைமப்ப ெதாகு ேச�ட் ேகருக ஒப்புதல�க்க
மற்ற ேச�ட் ேகர �ண்ணப் அல்ல ��யுத ெசயல்முைற
�வ�க்கப்பட்�ரு ைகெயாப்ப�ட சான்ெறாப்பத அ�ப்பை�லு
ஒப்புதல�க்கப்ப. ஒர த�நப�ட�ருந எழுத்துப்பூர்வ அல்ல
வாய்ெமா�யாகேவ (அல்ல இரண்� மூலேம) தகவலானத ெபறப்படலா.
தற்ேபாைத �ண்ணப்பத் ெதாடர்புை பட்சத், முந்ை ேச�ட் ேகர
�ண்ணப்பங் �த த�நபரால வழங்கப்ப தகவ�ன அ�ப்பைட� ஓர அைமப்ப
ெதாகு�யான மருத் உத�ைய அங்�க�க்கக். கடன ஆைணயங்க அல்ல �ற
ெவ� மூலங்க இருந ெபறப்பட தகவைல ஓர அைமப்ப ெதாகு பயன்படுத
ெகாள்ளலா.
ேச�ட் ேகருக்க தள்ளு ெகாண் ஆனால இலவசமல்லா மருத் உத�க்
தகு�ெபற ேநாயா�கள, ெசலுத்தப்படேவ கட்டணத் �தமுள ெதாைகக்
கட்டண ��க்கப்படமாட்டா. ���யல மறுஆய்ை சார்ந ெம�க்எய
�ரும்பச்ெசலு கட்டணத் 20%, 40%, 60%or 80%-ல ேநாயா�களுக கட்டண
��க்கப்ப.
ேச�ட் ேகர �ராக�க்கப்ப �ண்ணப்பதாரர, �ண்ணப்
�ராக�க்கப்பட்டதற காரணத்ை எழுத்துப்பூர ெபறுவ மற்ற காப்�டற
தள்ளு �ைடக்கப்ெபறுவதற தகவைலயு ெபறுவ.
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VI.

காப்�டற தள்ளு ��தங்க
காப்� இல்லா மற்ற NJ ேச�ட் ேகருக தகு ெபறாத ேநாயா�க�ன

காப்�டற சு பண ெசலுத்த கட்டணத் பற்� �வரங்கை அைமப்ப
ெதாகு�க பராம�க்க. மருத்து கட்டண ேச�ட் ேகர தள்ளுப� தகு
ெபற்றால கூ, காப்�டற சு பண ெசலுத்த தள்ளுப� மருத்த கட்டணங்
தகு ெபறாத. காப்�டற சு பண ெசலுத்த கட்டணத் �ழ உள்ளடக்கப்
மருத் ேசைவகள �ன்வரும: உள்ேநாயா, ெவ�ேநாயா� அறுைவ��ச்,
மகப்ேப மருத்த, அவசரகால துை, ெவ�ேநாயா� ேநாய்க்கண்ட ப�ேசாதைன
மற்ற ஆய்வ ேசைவகள ஆ�யைவயாகு. ஆனால இத அழ�யல ேசைவகள அல்ல �ற
மருத்த ேதைவ இல்லா ேசைவகைள உள்ளடக்க. ேநாயா� �� ேசைவகள, அணுக
ேசைவகள, ேநாயா� கணக்�ய மற்ற �ர்வாக துைறைய சார்ந �ர���கள
உள்ளடங் க�ட் மூல சு பண ெசலுத்த கட்டண பராம�க்கப்ப.
NJ ேச�ட் ேகருக தகு ெபறாத காப்�டற ேநாயா�களுக்க கட்டண,
ெம�ேக�ன ேசைவக கட்டணத்துக �ரும் ெசலுத்த ெதாைக�ன அ�ப்பைட�
இருக். காப்�டற ேநாயா�களுக வழங்கப்ப அவசரகால ேசைவ மற்ற
மருத்த ேதைவ ெகாண் ேசைவகளுக்க AGB, அப்ேபாது ெபாருந்தக்
ெம�ேக�ன ேசைவக கட்டணத்துக �ரும் ெசலுத்த ெதாைக�ன்அ�ப்பைட
�ர்மா�க்கப் (ெம�ேகரால ெசலுத்தப ேவண்� மு ெதாைக மற்ற இதற்
முன் ேநாயா� ெம�ேகர நலைனப ெபற்�ருக்�ற என்பைப ப���த்).
அேதேபான், காப்�டற தள்ளுப�ை ெபறு எந் ேநாயா�யு AGB-ைய �ட
அ�கமாக கட்டண ��க்கப்படமாட.
காப்�டற தள்ளுப�ை ெபறு ேநாயா�களுக வழங்கப்ப �ல்�
அ�க்ைகக� அலவன்ஸ், தள்ளுப� மற்ற க�ப்புக கணக்�ட ஒட்டுெமா
கட்டணங் கு�ப்�டப்பட்�.
காப்� இல்லா ேநாயா�களுக மட்டு வழக்கமா கட்டணங்க பட்�ய
வழங்கப்ப. காப்� இல்லா எந் ேநாயா�யு, ஓர அவசரகால பராம�ப் அல்லா
முன்ப� ெசய்ய ேநரத்� �ன்வருவனவற எ�ர்ெகாள்:
a. ேநாயா� எ�ர்பார்க ேசைவக�ன ெம�ேகர ேசைவ கட்ட ��தம பற்
ஆேலா�க்கப்பட மற்ற �ெர�ட கார், பணம அல்ல காேசாைலயாக
முன்ப ெசலுத்து ேகட்டுக்ெகாள்ளப.
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b. முன்ப ெசலுத்தமு� பட்சத், NJ ஃேப�� ேகர அல்ல ேச�ட்
ேகருக த�நபர தகு ெபறு�றார என்பைத �ர்மா�ப்பத ெம��யன
ெஹல்த் �� ஆேலாசகருட ஒர முன்ப� ேமற்ெகாள்ளு
அ�வுறுத்தப். தகு காண/ �ண்ணப ெசயல்மு மு�ய வைர
இந் நபர்க தங்க� முன்ப� மாற்�யைமக ேவண்��ருக்க.
ெவ�ேநாயா� அறுைவ��ச் ,மகப்ேப அல்ல ெதாடர்ந ேசைவக்கா தாேம
முன்ப ெசலுத்தக் ேநாயா�கள ,முன்பணமா ஓர உத்ேதசமா கட்டண
மட்டு என் அ�வுறுத்தப் .த�நப�ன �ைல மற்ற மருத் ெவ�ப்பாடுக
அ�ப்பைட� கட்டணங் மாறுபடக்க .ேநாயா� கணக்�ய துைற� மூல �ல
மறுஆய ெசய்யப்ப ,ெம�ேகர கட்டணத் �ல ெசய்யப்ப �தத ெதாைகக்
ேசைவ கட்டணங் கூடு கட்டணமா ��க்கப்ப .
VII.

சமூகத் ��யுத பா��ைய பரந் அள�ல �ளம்பரப்படுத்த

ேமற்ெகாள்ளப் நடவ�க்ைகக
அைமப்பா அ�க்கப்ப ��யுத/ேச�ட் ேகர �ட்டங்கை பற் சமூக
அ�ந்துெகாள் உறு ெசய்ய ெபாருட, �ைடக்கப்ெப அைனத் �ட்டங்கை
பற்� ெத�வான அ�க்ைகயான அைனத் �ல்� அ�க்ைகக மற்ற கெலக்
க�தங்க� அச்�டப்பட்ட (FAP பற்� தகவல, �ண்ணப ெசயல்மு மற்ற
FAP-�ன நகல்க, �ண்ணப் மற்ற PLS �ைடக்கப்ெபறக் இைணயதளம
உள்�ட).
��யுத ெதாடர்பா அ��ப்பு அவசர ��ச்ைச ���ன அைறகள,
அவசரகால ைமயங்க, மருத் அனும அைறகள, ப�வு துைறக ேபான்றவற்
ஒட்டப்பட்ட மற்ற ஒவ்ெவா மருத்துவ வளாகத்�ல ேநாயா� ��யுத
அலுவலகங் அைமக்கப்பட்ட. இந் பா���ன ஆவணங்க, இந் பா���ன
சுருக்க �வரம (காட்�யாவண ஆ-ைவ பார்க), மற்ற ��யுத �ண்ணப்
ஆ�யைவ இந் அைனத் இடங்க�ல �ைடக்கப்ெப. முன் கு�ப்�டப்
ஆவணங்க (அைமப்� �ல்� மற்ற கெலக் ெகாள்ைகயு ேசர்த)
ஆங்�லத்� மற்ற சமூகத் குைறந்1,000 அல்ல 5%-க் ேமற்பட
பயன்படுத்தப �ற ெமா�க�லு �ைடக்கப்ெபறு�. ேமலு இத அைமப்�
உள்ேளயா ஒவ்ெவா மருத்துவமைன �ைடக்கப்ெப. �கழ்ேந
ெமா�ெபயர்ப மற்ற ெமா�ெபயர்ப ேசைவகைள அைமப்ப ெதாகு�க
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வழங்கு�ன மற்ற பார்ை, ேபச், ேகட்ட அல்ல அ�வாற்ற குைறபாடு
ெகாண் ேநாயா�களுக அவர்க� ேதைவகைளப பூர் ெசய்ய வைக�லான
தகவைலயு வழங்கு�ன. இந் பா�� ெதாடர்பா ��யுத பற் இத்தைக
��யுத ேதைவப்படக்க மக்க அ�வைத உறு ெசய்ய ேநாக்கத்த, சமூ நல
�ட்டங்க ���யல ஆேலாசகர்க தங்க� பங்ேகற் ெசய்வ. இந் பா�� பற்�
சுருக்க �ளக்க சமூ ைமயங்க, ேதவாலயங்க, ெபாதுமக் கூட இடங்க
மற்ற சமூ �கழ்வுக �ைடக்கப்ெபறு வ�வைக ெசய்யப்பட்ட.
இந் பா�� (பா�� சுருக உள்�ட), ��யுத �ண்ணப், மற்ற
அைமப்� �ல்� மற்ற கெலக் ெகாள்ை ஆ�யைவ http://www.meridianhealth.com/
about-meridian/your-bill/index.aspx என் ெம��யன ெஹல் இைணயதளத்�
�ைடக்கப்ெபறு� மற்ற ேகா�க்ைக� ேப�ல இலவசமாகவு வழங்கப்ப. NJ
ெம�க்எய �ட்டங், SSI ெம�க்எய, NJ ஃேப�� ேகர, உத்ேதசமா தகு மற்ற
ேச�ட் ேகர பற்� தகவைல இந் வ�காட் உள்ளடக்கு.
VIII. த�ப்பட ,எழுத்துப �ல்� மற்ற கெலக் பா��
�ங்க உங்க �ல்ை ெசலுத் தவறு�ன பட்சத், சட்டபூ அல்ல
��மன் ெசயல்மு (��மன் �ர்ப்ப, உ�ைம மற்ற ��த்தங் ேபான்) உள்�ட
பல்ேவ கெலக் நடவ�க்ைககளு �ங்க ஆளாக ேந�டலாம. கூடு தகவலுக,
கெலக் நடவ�க்ைகக �தான அைமப்� ெகாள்ைகை பார்க்க, இதன �ர�
�ன்வர இைணயபக்கத் �ைடக்கப்ெபறு http://www.meridianhealth.com/aboutmeridian/your-bill/index.aspx.
IX.

பா��ைய ெசயல்படுத மற்ற ெசயல்முைறப்பட அலுவலக அல்ல

அ�கார ஆைணயம
� ெம��யன ெஹல்த் அறங்காவல குழுவா பா��ைய ெசயல்படுத
மற்ற ெசயல்முைறப்பட மருத்துவ அ�கார ஆைணயமாக ேநாயா� ��
ேசைவக�ன ��த துை துைண தைலவர இருப்பக ஒப்புதல�த்த.
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