ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ
ਚੋਣ ਅਤੇ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਵਿਮਤੀ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ
ਮੈਂ ਸਵਿਮਤੀ ਵਕਉਂ ਦੇ ਵਰਿਾ/ਰਿੀ ਿਾਂ?
ਮਰੀਜਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜਾਣਕਾਰ ਰਵਿੰ ਦੇ ਿੋਏ, ਵਿਵਿਤ ਜਾਂ ਇਲੈ ਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਵਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਿੰ ਦੀ ਿੈ ਵਕ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿੀਵਨਕਾਂ
ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਵਟਕ (ਵਬਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਿਗਾਉਣ ਸਬੰ ਧੀ) ਸੇ ਾ ਾਂ ਿਈ ‘ਬਿਕ-ਵਬਿੱ ਿ’ ਕਰ ਵਿਿੱਤਾ ਜਾ ੇ।
ਜਦੋਂ ਤਸੀਂ ਵਕਸੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਾਿਰ ਕਿੀਵਨਕ ਵ ਿੱ ਚ ਜਾਂਦੇ ਿੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਇਗਨੌਸਵਟਕ ਸੇ ਾ ਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ ੈਸਟਰਨ ਿੈਿਥ ਚਾਿੰ ਦਾ ਿੈ ਵਕ
ਤਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਵਿਮਤੀ ਨਿਉ ਵਕ ਤਿਾਡੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਨੂੰ ‘ਬਿਕ-ਵਬਿੱ ਿ’ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਾਿੇ ਿਾਭ ੈਸਟਰਨ ਿੈਿਥ ਨੂੰ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤੇ
ਜਾਣ।

ਇਿ ਫ਼ਾਰਮ ਉੱਤੇ ਦਸਤਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਿ, ੈਸਟਰਨ ਿੈਿਥ ਤਿਾਡੀ ਸੇ ਾ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਨਾਿ ‘ਬਿਕ-ਵਬਿੱ ਿ’ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਿੈ।
ਇਿ ਸਵਿਮਤੀ ਕੌ ਣ ਦੇ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਿੈ?
ਇਿ ਸਵਿਮਤੀ ਉੱਤੇ ਦਸਤਿਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੰ ਭਾਿ ਕਰਨ ਾਿਾ/ ਾਿੀ ਜਾਂ ਫੇਰ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਰਪਰਸਤ (ਗਾਰਡੀਅਨ) ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ
ਿੈ।
ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਿੂੰ ‘ਬਲਕ-ਨਬਿੱ ਲ’ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਊਟਪੇਸ਼ਟ
ੈਂ ਵ ਭਾਗ ਿੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਡਾਇਗਨੌਸਵਟਕ ਸੇ ਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ
ਸਬੂੰ ਨਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿੇ ਬਿਲੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਨਵਿੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਿਰਚਾ ਿਹੀਂ ਮੂੰ ਨਿਆ ਜਾ ਗ
ੇ ਾ
ਤਿਾਡੀ ਅਿੱ ਪੋਇੂੰਟ੍ਮੈਂਟ੍ (ਮਿਾਕਾਤ) ਸਬੰ ਧੀ, ‘ਤਿਾਡੀ ਜੇਬੋਂ ਦੇਣ ਾਿੇ ’ ਕੋਈ ੀ ਿਰਚੇ ਨਿੀਂ ਿੰ ਦੇ ਿਨ। ਜੇ ਤਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਿੱ ਪੋਇੂੰਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਿਈ ‘ਬਿਕਵਬਿੱ ਿ’ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਿੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਤਿਾਡੇ ਕੋਿੋਂ ਤਿਾਡੀ ਅਿੱ ਪੋਇੂੰਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਦੀ ਕੋਈ ੀ ਫੀਸ ਨਿੀਂ ਮੰ ਗੀ ਜਾ ੇਗੀ।
ਜੇ ਤਿਾਡੇ ਕੋਿ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਤਾਂ ਤਿਾਡੀ ਅਿੱ ਪੋਇੂੰਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਦੀ ਫੀਸ ਿਿੱਗੇਗੀ। ‘ਬਿਕ-ਵਬਿੱ ਵਿੰਗ’ ਵਸਰਫ਼ ਉਨਹਾਂ ਮਰੀਜਾਂ ਿਈ ਿੈ ਨਜਿਹਾਂ ਕੋਲ
ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਹੂੰ ਿਾ ਹੈ। ਬਾਿਰਿੇ ਮਿਕਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਿਿੱਗਣ ਾਿੀ ਫੀਸ ਦੇ ਿਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਥਿੱ ਿੇ ਦਿੱ ਸੀ ਗਈ ੈਸਟਰਨ ਿੈਿਥ ਦੀ
ੈੈੱਬਸਾਈਟ ੇਿੋ ਜਾਂ ਵਸਿੱ ਧਾ ੈੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਿਈ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰੋ।
https://www.westernhealth.org.au/PatientsandVisitors/Medicare_Ineligible/Pages/default.aspx
ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਿ ਚੋਣ, ਸ
ੈ ਟਰਨ ਿੈਿਥ ਵ ਿੇ ਵਮਿਣ ਾਿੀ ਸੰ ਭਾਿ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੜੀ ਾਸਤੇ ੈਧ ਿੈ, ਜੋ ਵਕ ਇਸ ਅਿੱ ਪੋਇੂੰਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਤੋਂ ਸ਼ਰੂ ਿੰ ਦੀ
ਿੈ
ਜੇ ਤਸੀਂ ਇਸ ਅਿੱ ਪੋਇੂੰਟ੍ਮੈਂਟ੍ (ਮਿਾਕਾਤ) ਿਈ ‘ਬਿਕ-ਵਬਿੱ ਿ’ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਈ ਸਵਿਮਤੀ ਵਦੰ ਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਭਵ ਿੱ ਿ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ੀ ਮਿਾਕਾਤਾਂ ਜੋ ਵਕ ਇਸ
ਮਿਾਕਾਤ ਨਾਿ ਸਬੰ ਵਧਤ ਿੋਣਗੀਆਂ, ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ੀ ‘ਬਿਕ-ਵਬਿੱ ਿ’ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ।
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