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ஃபுசளாரிடா பிறப்பு பதாடர்புவடே நரம்பிேல் 

சசதத்திற்கான இழப்பீட்டுத் திட்டம் (ஆகஸ்டு 25, 

2022 அன்று அங்கீகரிக்கப்பட்டது) 

அறிமுகம் 

ஃபுயளொரிடொ பிறப்பு ததொடரப்ுகடே நரை்பிேல் யசதத்திற்கொன இழப்பீட்டுத் திட்டத்திற்கு 

உங்ககள வரயவற்கியறொை் (”திட்டை்”). NICA எனப் பரவலொகக் குறிப்பிடப்படுை் இத்திட்டை், 

வழக்கத்திற்கு ைொறொன ைருத்துவை் சொரொப் பரொைரிப்பு ைற்றுை் ைறுவொழ்வுக்கொக, அதிகச ்

தசலவுககள விகளவிக்குை் ஒரு குறிப்பிட்ட வககேொன கடுகைேொன யசதங்களுக்கு, 

தவறின்கை அடிப்பகடயிலொன இழப்பீடு வழங்குவகத யநொக்கைொகக் தகொண்டுள்ளது. இந்த 

யநொக்கத்திற்கொக, இத்திட்டை் பரந்த அளவிலொன பலன்ககள வழங்குகின்றது. 

NICA திட்டத்தின் கீழ் கிகடக்கக்கூடிே சொத்திேைொன பலன்கள் பற்றி ததளிவொன 

வழிகொட்டுதகல வழங்குை் இந்த பலன்கள் ககயேடு மூலை் ஒவ்தவொரு குடுை்பமுை் தங்ககளப் 

பரிசச்ேப்படுத்திக் தகொள்ளுைொறு நொங்கள் வலியுறுத்துகியறொை். 2021-இல் ஃபுயளொரிடொ 

சட்டைன்றத்தொல் தசே்ேப்பட்ட சட்ட ைொற்றங்களின் விகளவொக, NICA திட்டை் அகனத்துக் 

குடுை்பங்களுை் ைதிப்பொே்வு தசே்ே யவண்டிே ைற்றுை் அறிந்துதகொள்ள யவண்டிே பல 

கூடுதலொன ைற்றுை் யைை்பட்ட பலன்ககள வழங்குகிறது. 

NICA இடமிருந்து கிகடக்கின்ற பலன்ககளப் பற்றிே எளிகைேொன ைற்றுை் யநரடிேொன 

தகவல்ககளயுை், குடுை்பங்கள் அந்த பலன்ககள எவ்வொறு யகொரலொை் என்பகதப் பற்றிே 

தகவல்ககளயுை் வழங்குவயத இந்தக் ககயேட்டின் யநொக்கை் ஆகுை். ஆனொலுை், இந்த பலன்கள் 

ககயேடு ஒரு வழிகொட்டி ைட்டுயை ஆகுை். இறுதிேொக, NICA-இன் தசேல்பொடுகள் ஃபுயளொரிடொ 

எழுத்துருச ்சட்டங்களின் 766.301-766.316 பிரிவுகளொல் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன, சில 

யநரங்களில் இது NICA எழுத்துருச ்சட்டை் எனப்படுகின்றது. இந்த எழுத்துருச ்சட்டைொனது - 

இந்தக் ககயேடு அல்ல - இந்த பலன்கள் ககயேட்டிலுை் சட்டத்திலுை் இடை்தபற்றுள்ள 

தகவல்களுக்கு இகடயே ஏற்படுகின்ற முரண்பொடுககளக் கட்டுப்படுத்துகிறது என்பகதப் 

புரிந்துதகொள்ள யவண்டிேது அவசிேைொகுை். 

தபொதுவொக, ஃபுயளொரிடொ சட்டத்தின்படி, பின்வருபகவ உள்ளிட்ட பங்யகற்பொளொரின் பல 

“ைருத்துவ ரீதிேொக உள்ள யதகவேொன ைற்றுை் நிேொேைொன” உண்கைேொன தசலவுககள NICA 

தசலுத்துகிறது: 

• ைருத்துவை் ைற்றுை் ைருத்துவைகன, வொழ்விடப் பரொைரிப்பு ைற்றுை் பயிற்சி, குடியிருப்பு 

அல்லது ைருத்துவை் சொரொப் பரொைரிப்பு 

• ததொழில் சொரந்்த குடியிருப்பு அல்லது ைருத்துவை் சொரொப் பரொைரிப்பு ைற்றுை் யசகவ 

• ைருத்துவ ரீதிேொகத் யதகவப்படுை் ைருந்துகள் 

• ைருத்துவ ரீதிேொகத் யதகவப்படுை் சிறப்பு உபகரணை் ைற்றுை் வசதிகள்; ைற்றுை் 

ததொடரப்ுகடே பேணை்  

(பொரக்்கவுை்: பிரிவு 766.31(1)(a), ஃபுயளொரிடொ எழுத்துருச ்சட்டங்கள்) 

இந்தக் ககயேடு குடுை்பங்களுக்குக் கிகடக்கின்ற பல வககேொன பலன்ககளப் பற்றி விவரிக்க 

முேற்சித்தொலுை், பங்யகற்பொளரின் நிகலகை ைற்றுை் ைருத்துவத் யதகவகள் ததொடரப்ுகடே, 

இதர ைருத்துவ ரீதிேொகத ்யதகவப்படுகின்ற தபொருள்கள், உபகரணை் அல்லது தசலவுகளுக்குை் 

NICA பணை் தசலுத்தலொை். இந்த பலன்கள் ககயேட்டில் குறிப்பிடப்படொத ைருத்துவ ரீதிேொகத ்
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யதகவப்படுை் தசலவுககளப் பரிசீலிப்பதற்கொக, குடுை்பங்கள் தங்கள் பங்யகற்பொளரின் வழக்கு 

யைலொளரிடை் அவற்கற சைரப்்பிக்க யவண்டுை். 

ஒரு குடுை்பை் தபறுகின்ற அயத பலன்ககள ைற்தறொரு குடுை்பை் தபறுவதற்குத் 

தகுதியுகடேதொக இருக்கலொை் அல்லது தபற முடிேொைலுை் யபொகலொை், ஏதனனில் ஒவ்தவொரு 

பங்யகற்பொளரின் குறிப்பிட்ட நிகலகை, ைருத்துவத் யதகவ அல்லது கிகடக்கக்கூடிே ைற்ற 

பொதுகொப்பு ஆகிேவற்றின் அடிப்பகடயில் யவறுபடுகின்றன. ஆனொலுை், அகனத்துக் 

குடுை்பங்களுை் ஒன்றுயபொல நடத்தப்படுவகதயுை், ஃபுயளொரிடொ எழுத்துருச ்சட்டங்களின் பிரிவு 

766.31-இல் விளக்கிக் கூறப்பட்ட கட்டுப்பொடுகளுக்கு உட்பட்டு, அகனத்து ைருத்துவ ரீதிேொன 

யதகவ ைற்றுை் நிேொேைொன தசலவுகள் உள்ளடக்கப்படுவகத உறுதிதசே்ே NICA கடுை் முேற்சி 

தசே்து வருகிறது. ஏயதனுை் யகொரப்பட்ட பலன்களுக்கு ைருத்துவத் யதகவக்கொன கடிதை் 

யகட்பதற்கு NICA-க்கு உரிகை உள்ளது. 

ஃபுயளொரிடொவில் சமீபத்தில் யைற்தகொள்ளப்பட்ட சட்ட ைொற்றங்ககளக் கருத்தில் தகொண்டு, NICA 

தன்கன தைடிதகே்டுக்கு முதன்கைேொகவுை் NICA உள்ளடக்கிே யசகவகளுக்கு ஒரு மூன்றொை் 

தரப்பொகவுை் கருதுகிறது என்பகதக் கவனத்தில் தகொள்ளவுை். எங்கள் பங்யகற்பொளரக்ளுக்கு 

தகடேற்ற யசகவகள் கிகடப்பகத உறுதிதசே்ே யசகவககள ஒருங்கிகணப்பதற்கொன ஒரு 

திட்டத்கத உருவொக்க இப்யபொதுை் நொங்கள் AHCA உடன் இகணந்து தசேல்படுகியறொை். அந்தத் 

திட்டை் இறுதி தசே்ேப்படுை் வகர, பங்யகற்பொளர ்குடுை்பங்கள் தங்கள் வழங்குநரிடமிருந்து 

தபறுகின்ற யசகவயில் ைொற்றை் தசே்ேக் கூடொது. ைொற்றத் திட்டை் முடிந்தவுடன், ஏதொவது புதிே 

தசேல்முகறகளுடன் யசரத்்து குடுை்பங்களுக்கு அது ததரிவிக்கப்படுை். ஆனொலுை், தைடிதகே்டு 

யசகவககளப் தபறுவதில் ஒரு குடுை்பை் ஏதொவது பிரசச்கனககள அனுபவித்தொல், NICA 

ததொடரந்்து தசேலொற்றுவதற்குை் அந்தச ்யசகவககள NICA நிதியுதவிக்கு ைொற்றுவதற்குை் 

உங்கள் வழக்கு யைலொளகரத் ததொடரப்ுதகொள்ளவுை். 

நன்வமகள் 
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ஈட்டுத்பதாவக அல்லது உதவித்பதாவககளுக்கான 

உரிவமக்சகாரல் சகாரிக்வக 
ஒரு புதிே பலனுக்கொகக் யகொருவதற்கு, NICA பங்யகற்பொளரின் தபற்யறொர ்அல்லது பொதுகொவலர ்

கீயழ உள்ளவற்றில் ஒன்று அல்லது அதற்கு யைற்பட்டவற்கற வழங்குைொறு 

யகட்டுக்தகொள்ளப்படுவொர:் 

• பரிந்துகரக்குை் ைருத்துவரிடமிருந்து அல்லது தபொருத்தைொன தகுதிதபற்ற ைற்றுை் உரிைை் 

தபற்ற சுகொதொர நலை்யபணல் வழங்குநர ்ைற்றுை் / அல்லது உரிைை் தபற்ற 

சிகிசக்சேொளரிடை் இருந்து ைருத்துவத் யதகவக்கொன கடிதை் 

• உங்கள் கொப்பீட்டு நிறுவனத்திடை் இருந்து பலன்கள் பற்றிே விளக்கை் (EOB) அல்லது 

பொதுகொப்பு ைறுக்கப்படுதல் 

• ஈட்டுத்ததொகககே உங்களுக்கு அல்லது யநரடிேொக வழங்குநருக்குச ்தசலுத்துவதற்கொன 

இரசீது அல்லது வொங்கிேதற்கொன பிற ஆதொரை் அல்லது வழிகொட்டுதல் 

• அந்தப் பலன் ஏன் பங்யகற்பொளருக்கு சிறந்த நன்கைேளிப்பதொக உள்ளது ைற்றுை் அது 

அவரக்ள் பிறக்குை் யபொயத இருந்த யசதத்துடன் எவ்வொறு ததொடரப்ுகடேதொக உள்ளது 

என்பகதப் பற்றி தபற்யறொரக்ளிடை் அல்லது பொதுகொவலரிடை் இருந்து எழுத்தப்பூரவ் 

விளக்கை். 

ஒவ்தவொரு வககேொன பலனுக்குை் யதகவப்படுகின்ற ஆவணங்களின் விவரங்ககளப் 

பின்பற்றுவதற்கு தனிப்பட்ட பலன் விளக்கங்ககளப் பொரக்்கவுை். ைருத்துவத் யதகவக்கொன 

கடிதத்தில் என்ன யசரக்்கப்பட யவண்டுை் என்பதில் உங்களுக்கு உதவி யதகவப்பட்டொல் அல்லது 

என்ன யதகவ என்பது குறித்த வழிகொட்டுதல் யதகவப்பட்டொல், தேவுதசே்து உங்கள் தொதி 

வழக்கு யைலொளகரத் ததொடரப்ுதகொள்ளவுை். 

NICA பல அரசு முககைகள் ைற்றுை் நிறுவனங்களின் யைற்பொரக்வ ைற்றுை் தபொறுப்புக்கூறலுக்கு 

உட்பட்டது என்பகதக் கவனத்தில் தகொள்ளவுை். அயத யபொல, யகொரப்பட்ட ஆவணங்கள் ைற்றுை் 

ததொடரப்ுகடே தகொடுப்பனவுகள் மூலை் குடுை்பங்களுக்குக் தகொடுக்கப்பட்ட அகனத்துக் 

தகொடுப்பனவுகளின் துல்லிேை் ைற்றுை் சட்டத்துக்கு உடன்பொடொன தன்கைகே NICA நிரூபிக்க 

யவண்டுை். 

ைருத்துவத் யதகவக்கொன ஆவணை் ைற்றுை் வழங்குநரின் இடொப்பு அல்லது இரசீதுகள் 

ஆகிேவற்கற இகணத்து யகொரிக்கக சைரப்்பிக்கப்பட்டிருந்தொல், சைரப்்பிக்கப்பட்ட ைருத்துவ 

வழங்குநரக்ள் ைற்றுை் ைருந்தகங்களுக்கொன ஈட்டுத்ததொகக யகொரிக்ககககள தசலவு 

யைற்தகொள்ளப்பட்ட யததியில் இருந்து நொன்கு வருடங்களுக்குள் (ஃபுயளொரிடொ எழுத்துருச ்

சட்டங்களின் பிரிவு 95.11(3)(f)-க்கு இணங்க) NICA தீரத்்து கவக்குை். இந்தக் கொல வரை்பு 

பங்யகற்பொளர ்NICA திட்டத்கத ஏற்றுக்தகொள்வதற்கு முன் ஏற்பட்ட தசலவுகளுக்குப் 

தபொருந்தொது. ஈட்டுத்ததொகக உரிே யநரத்தில் வழங்கப்படுை் ைற்றுை் பலன் ைறுக்கப்பட்டொயலொ 

அல்லது பலன் ததொகக வழங்குவதற்கொன யபொதிே தகவல் அல்லது ஆவணை் NICA வசை் 

இல்லொவிட்டொயலொ அகதப் பற்றிே தகவல் உங்களுக்கு எழுத்துப்பூரவ்ைொகத் ததரிவிக்கப்படுை். 

பதாடக்க குழந்வத வளர்ப்பு உதவித்பதாவக 
ஜனவரி 1, 2021 முதல் பங்யகற்பொளரின் தபற்யறொரக்ள் அல்லது சட்டப்பூரவ் பொதுகொவலரக்ள் 

$250,000-க்கு மிகொத உதவித்ததொகக தபறுவதற்கு உரிகை தபறுகின்றனர.் 2021-க்குப் பிறகு 

ஒவ்தவொரு வருடமுை், திட்டத்தில் யசரக்ின்ற புதிே குடுை்பங்களுக்கொன குழந்கத வளரப்்பு 

உதவித்ததொகக வருடந்யதொறுை் 3 சதவிகிதை் அதிகரிக்கப்படுை். 
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தாதி பராமரிப்பு 
தபருை்பொலொன NICA பங்யகற்பொளரக்ளுக்கு அவரக்ளுகடே வொழ்நொளில் சிறியதனுை் 

ததொழில்முகற தொதிேர ்அல்லது உதவிேொளரின் பரொைரிப்பு யதகவப்படுை். பல குடுை்பங்கள் 

தங்கள் பங்யகற்பொளகர வீட்டியலயே இருந்து பரொைரித்துக் தகொள்வகதத் யதரந்்ததடுக்கின்றன, 

அயத யநரத்தில் ைற்ற குடுை்பங்கள் ததொழில்முகற தொதிேர ்அல்லது உதவிேொளர ்பரொைரிப்புச ்

யசகவககள ஈடுபடுத்த விருை்புகின்றன. தகுதிேொன குடுை்பங்களுக்கு இரண்டு 

விருப்பத்யதரவ்ுகளுயை அவரக்ளுகடே விருப்பப்படி கிகடக்குை். தொதிேர ்பரொைரிப்பு ைற்றுை் 

அத்தககே பரொைரிப்புக்கொகச ்தசலுத்துை் ததொகக ஒவ்தவொரு குடுை்பத்திற்குை் ைொறுபடலொை், 

இது ஒவ்தவொரு பங்யகற்பொளரின் தனிப்பட்ட ைருத்துவத் யதகவகள் ைற்றுை் பரொைரிப்பொளரின் 

திறன்கள் ஆகிேவற்றின் அடிப்பகடயில் தீரை்ொனிக்கப்படுகின்றது. 

ஒரு பங்யகற்பொளருக்கொன தொதி பரொைரிப்புத் ததொகககே NICA தசலுத்துவதற்கு, உங்கள் 

வழக்கு யைலொளர ்யநொேொளி ைற்றுை் தொதிேர ்பரொைரிப்பொளர ்படிவை்(PNCF) ஒன்கற 

பங்யகற்பொளருக்கு பரொைரிப்பு வழங்குகின்ற ைருத்துவருக்கு நிகறவு தசே்வதற்கொக அனுப்பி 

கவப்பொர.் பரொைரிப்புக் கட்டணை் ைற்றுை் கிகடக்குை் பரொைரிப்பு வககக்கு அங்கீகொரை் 

அளிப்பதற்கொக NICA இந்தப் படிவத்கதப் பேன்படுத்துை். இந்தப் படிவை் பரொைரிப்புத் 

யதகவப்படுை் யநரத்கதயுை், அந்த யநரங்களில் தருகின்ற பரொைரிப்பு அளகவயுை் அகடேொளை் 

கண்டறிகின்றது (அதொவது, CNA, LPN,அல்லது RN). NICA பங்யகற்பொளரின் தற்யபொகதே ைற்றுை் 

எதிரக்ொலத் யதகவககள ைதிப்பிடுவதற்கு குறிப்பிட்ட கொல இகடதவளிகளில் ைருத்துவ 

வல்லுநரக்ள் மூலை் ஒரு ைதிப்பொே்கவ நடத்தலொை். 

தபொருந்தக்கூடிேதொக இருந்தொல், NICA உங்கள் கொப்பீட்டுத் திட்டத்திலிருந்து அவரக்ள் வழங்குை் 

தொதிப் பொரொைரிப்பு பொதுகொப்பு பற்றிே தகவல்ககளயுை் யகொரலொை். இந்தச ்தசேல்முகறயில் 

உங்கள் வழக்கு யைலொளர ்உங்களுக்கு உதவுவொர.் 
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பபற்சறார் அல்லது சட்டப்பூர்வ பாதுகாவலரால் வீடட்ிசலசே 

வழங்கப்படுகின்ற தாதி பராமரிப்பு: 

ததொழில்முகற தொதி அல்லது உதவிேொளர ்பரொைரிப்பு யதகவப்படுை்யபொது, PNCF-இல் 

ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளவொறு ைருத்துவ ரீதிேொக அவசிேைொன ைற்றுை் நிேொேைொக உள்ள 

வசிப்பிட ைருத்துவை் சொரொப் பரொைரிப்புக்கொக தபற்யறொர ்அல்லது சட்டப்பூரவ் பொதுகொவலருக்கு 

NICA ஈட்டுத்ததொகக வழங்குை். இது ததொழில்முகற தொதி பரொைரிப்பு அல்லது பிற ததொழில்முகற 

உதவிேொளரக்ளுக்குச ்தசலுத்துை் ததொககக்கு ைொற்றொகயவொ அல்லது கூடுதலொக 

தசலுத்தப்படுை் ததொககேொகயவொ இருக்குை். 

ஜூன் 7, 2002-க்குப் பின்னர் பிறந்த பங்சகற்பாளரக்ளுக்கு: 

ஈட்டுத்ததொககேொனது ஃபுயளொரிடொ எழுத்துருச ்சட்டங்களின் பிரிவு 766.302(10) ைற்றுை் 766.31 

ஆகிேவற்றில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கட்டுப்பொடுகளுக்கு உட்பட்டதொக இருக்குை். ஒரு தபற்யறொர ்

அல்லது சட்டப்பூரவ் பொதுகொவலர ்24 ைணியநர கொலத்திற்குள் பங்யகற்பொளருக்கு யநரடிேொக 

வழங்குகின்ற குடுை்ப வசிப்பிட அல்லது ைருத்துவை் சொரொப் பரொைரிப்புக்கு 10 ைணியநரை் வகர 

NICA அவரக்ளுக்கு ஈட்டுத்ததொகக வழங்கலொை் என இந்தப் பிரிவுகள் குறிப்பிடுகின்றன. 10 

ைணியநரத்திற்கு யைற்பட்ட கொல அளவு அங்கீகரிக்கப்பட்டொல், 10 ைணியநரத்திற்கு யைல் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட ைற்றுை் வழங்கப்பட்ட பரொைரிப்புக்கு ைற்ற பரொைரிப்பொளரக்ளுக்கு 

ஈட்டுத்ததொகக வழங்க முடியுை். பங்யகற்பொளர ்பள்ளியில் அல்லது PPEC-இல் இருக்கின்ற 

யநரங்களுக்கு NICA ஈட்டுத்ததொகக வழங்கொது. 

ஒரு பங்யகற்பொளருக்கு 10 ைணியநரத்திற்கு யைல் பரொைரிப்பு யதகவப்பட்டொல் ைற்றுை் 

தபற்யறொர ்ஒரு ைருத்துவ வல்லுநரொக இருப்பதொக கருதப்பட்டொல் (உதொரணைொக, CNA, LPN, RN), 

10 ைணியநர வரை்பு விலக்கப்படுை். ைருத்துவ ரீதிேொக அவசிேைொனதொகக் கருதப்படுகின்ற 

ைற்றுை் தபற்யறொரொல் வழங்கப்படுகின்ற பரொைரிப்பு ைணியநரங்களுக்கு தபற்யறொருக்கு 

அவரக்ளுகடே உரிகை நிகலயில் (ஃபுயளொரிடொ தைடிதகே்டு கட்டணத்தில்) ஈட்டுத்ததொகக 

வழங்கப்படுை். உதொரணைொக, தபற்யறொர ்ஒரு LPN ஆக இருந்து 12 ைணியநர CNA பரொைரிப்பு 

ைற்றுை் 12 ைணியநர LPN பரொைரிப்புக்கு PNCF அங்கீகரித்திருந்தொல் ைற்றுை் தபற்யறொர ்24 

ைணியநரமுை் பரொைரிப்பு வழங்குபவரொக இருந்தொல் தபற்யறொருக்கு 12 ைணியநரத்திற்கு CNA 

கட்டணத்திலுை் 12 ைணியநரத்திற்கு LPN கட்டணத்திலுை் ஈட்டுத்ததொகக வழங்கப்படுை். 

ஜூன் 7, 2002-க்கு முன்னர் பிறந்த NICA பங்சகற்பாளரக்ளுக்கு: 

ஈட்டுத்ததொகக வகுப்பு நடவடிக்கக தீரவ்ு ஒப்பந்தை் ைற்றுை் வகுப்பு நடவடிக்கக தீரவ்ு 

ஒப்பந்தத்கத அனுைதிக்கின்ற இறுதித் தீரப்்பு ைற்றுை் உத்தரவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

கட்டுப்பொடுகளுக்கு உட்பட்டதொக இருக்குை் (nica.com-இல் கிகடக்கின்றது). இந்தக் 

குடுை்பங்களுக்கு, தபற்யறொர ்அல்லது பொதுகொவலருக்கு யநரடிேொக பங்யகற்பொளருக்கு அவரக்ள் 

வழங்குை் பரொைரிப்புக்கொக 20 ைணியநரை் வகரயிலொன கொலத்திற்கு NICA ஈட்டுத்ததொகக 

வழங்கலொை். பரொைரிப்பில் பிற பரொைரிப்பொளரக்ள் ஈடுபட்டிருந்தொல், ஒருங்கிகணந்த வரை்பு 

நொதளொன்றுக்கு 20 ைணியநரைொக இருக்கலொை். இதில் பள்ளி யநரங்கள் கழித்துக் 

தகொள்ளப்படுை். ஒரு தபற்யறொர ்அல்லது பரொைரிப்பொளர ்பங்யகற்பொளருக்கு யநரடிேொன 

பரொைரிப்பு வழங்குபவரொக இருந்து அவர ்உரிைை் தபற்ற ததொழில்முகறப் பரொைரிப்பொளரொக 

இருந்தொல் (எ.கொ., சொன்றளிக்கப்பட்ட தொதி உதவிேொளர,் உரிைை் தபற்ற நகடமுகற தொதி 

அல்லது பதிவுதபற்ற தொதி), பரொைரிப்பொளருக்கு நொதளொன்றுக்கு 24 ைணியநரை் வகர 

உதவித்ததொகக வழங்கப்படுை். தகொடுப்பனவு கட்டணங்கள் தபற்யறொர ்அல்லது 

பொதுகொவலரின் உரிகை நிகலகேயுை், ைருத்துவரொல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ைணியநரங்களின் 

எண்ணிக்கககேயுை் அடிப்பகடேொகக் தகொண்டிருக்குை். 

https://ahca.myflorida.com/medicaid/review/Reimbursement/2022-01-01_Fee_Sched_Billing_Codes/2022-Personal_Care_Services_Fee_Schedule.pdf
https://ahca.myflorida.com/medicaid/review/Reimbursement/2022-01-01_Fee_Sched_Billing_Codes/2022-PDN_Fee_Schedule.pdf
https://ahca.myflorida.com/medicaid/review/Reimbursement/2022-01-01_Fee_Sched_Billing_Codes/2022-Personal_Care_Services_Fee_Schedule.pdf
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மருத்துவமவனயில் சசரக்்கப்படட்ிருக்கும்சபாது வழங்கப்படும் பராமரிப்பு: 

ஒரு NICA பங்யகற்பொளர ்ைருத்துவைகனயில் யசரக்்கப்பட்டு ைருத்துவைகனயில் இருக்குை்யபொது 

தபற்யறொர ்அல்லது சட்டப்பூரவ் பொதுகொவலர ்அவருடன் இருந்தொல், யசரக்்கப்பட்ட நொள் ைற்றுை் 

விடுவிக்கப்பட்ட நொள் உட்பட, தபற்யறொர ்அல்லது பொதுகொவலரக்ளுக்கு அவரக்ளுகடே 

வழக்கைொன ஊதிே விகிதத்தில் நொதளொன்றுக்கு 24 ைணியநரை் வகர NICA அவரக்ளுக்கு 

ஈட்டுத்ததொகக வழங்குை். இந்த ைொற்றை் ஜனவரி 1, 2021 முதல் நகடமுகறக்கு வருை். 

வீட்டில் வழங்கப்படுகின்ற பதாழில்முவற தாதிேர் அல்லது உதவிோளர் 

பராமரிப்பு: 

ஒரு ைருத்துவரொல் பரிந்துகரக்கப்பட்டொல், பங்யகற்பொளருக்கு வழங்கப்படுகின்ற ைருத்துவ 

ரீதிேொக அவசிேைொன ைற்றுை் நிேொேைொன ததொழில்முகற தொதி ைற்றுை் உதவிேொளர ்

பரொைரிப்புக்கு குடுை்பங்களுக்கு NICA ஈட்டுத்ததொகக வழங்குை். தபற்யறொர ்அல்லது சட்டப்பூரவ் 

பொதுகொவலரின் விருப்பத்திற்யகற்ப வழங்குநர ்முககைக்கு அல்லது யவதறொரு தகுதிதபற்ற 

பரொைரிப்பொளருக்கு NICA யநரடிேொக ஈட்டுத்ததொகக வழங்குை். ஒரு மூன்றொை் தரப்பு 

பரொைரிப்பொளர ்ஒரு ஷிஃப்ட்கட தவறவிடுை்யபொது தபற்யறொரக்ளுக்குை் ஈட்டுத்ததொகக 

வழங்கப்படுை். அதற்கு, தவறவிட்ட ஷிஃப்ட்கள் குறித்த ஆவணங்கள் NICA-க்கு 

வழங்கப்பட்டிருப்பயதொடு தபற்யறொர ்சிறிதளவு பரொைரிப்கபயுை் வழங்கியிருக்க யவண்டுை். 

இந்த பலகனக் யகொருவதற்கு, தபற்யறொர ்அல்லது சட்டப்பூரவ் பொதுகொவலர ்தங்கள் தொதி வழக்கு 

யைலொளகரத் ததொடரப்ுதகொள்ளலொை். பங்யகற்பொளருக்கு பரொைரிப்பு வழங்க தபற்யறொர ்

விருை்புகின்ற தனிநபருக்கொன அல்லது தொதி முககைக்கொன தகொடுப்பனவு தகவல்ககள 

வழக்கு யைலொளர ்யகட்கலொை். 

NICA திட்டத்தில் சசர்வதற்கு முன் வழங்கப்பட்ட தாதி பராமரிப்பு: 

NICU-இல் இருந்து விடுவிக்கப்பட்ட யததியில் இருந்து NICA திட்டத்தில் யசரந்்த யததி வகர 

வழங்கப்பட்ட தொதி பரொைரிப்புக்கு யையல குறிப்பிடப்பட்ட அளவுருக்களின் கீழ் ஈட்டுத்ததொகக 

வழங்கப்படுை். திட்டத்தில் யசரந்்தவுடன் PNCF தபறப்பட்டு பின்யததியிட்டுப் பேன்படுத்தப்படுை். 

மருத்துவம் சாராத வசிப்பிடப் பராமரிப்பு: 

பங்யகற்பொளர ்தனது வீட்டிலிருந்து ததொழில்முகறப் பரொைரிப்பு நிகலேத்திற்கு ைொற்றப்பட 

யவண்டிே அவசிேை் யநருை்யபொது, பணை் தசலுத்த யவறு ேொருை் இல்லொத பட்சத்தில் அந்த 

நிகலேத்திற்கொன தசலகவ NICA தசலுத்துை். 
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மருத்துவ சிகிசவ்ச 
பிறப்பியல உள்ள நரை்பிேல் யசதை் ததொடரப்ுகடே பரொைரிப்பு ைற்றுை் சிகிசக்ச ததொடரப்ொன 

ைருத்துவர ்வருகககளுக்கு, தபொருந்தக்கூடிே இடங்களில் இகண ஊதிேங்கள் ைற்றுை் 

பிடித்தங்கள் உட்பட, NICA ஈட்டுத்ததொகக வழங்குை். 

பிறப்பியல உள்ள நரை்பிேல் யசதை் ததொடரப்ுகடே பரொைரிப்பு ைற்றுை் சிகிசக்ச ைற்றுை் 

ைருத்துவைகனக் கட்டணங்கள் ததொடரப்ுகடே அவசரகொலப் பரொைரிப்பு உள்ளிட்ட 

ைருத்துவைகன உள்யநொேொளி ைற்றுை் தவளியநொேொளி பரொைரிப்புக்கு NICA ஈட்டுத்ததொகக 

வழங்குை். 

பல் மருத்துவ சிகிசவ்ச 
ஜனவரி 1, 2022 முதல், ைருத்துவ ரீதிேொக அவசிேைொன ைற்றுை் பிறப்பியல உள்ள யசதை் 

ததொடரப்ொன பல் ைருத்துவச ்யசகவகள் யசரத்்துக்தகொள்ளப்பட்டுள்ளன. வருடத்திற்கு இரண்டு 

முகற யைற்தகொள்ளப்படுகின்ற வழக்கைொன சுத்தப்படுத்துை் தசலவுகள் ைட்டுயை இதில் 

யசரக்்கப்படொத பிரிவுகள் ஆகுை். கடந்த நொன்கு வருடங்களில் நிரொகரிக்கப்பட்டுள்ள முந்கதே 

யகொரிக்கககள் யவண்டிக்தகொள்ளப்பட்டொல் ைறுபரிசீலகன தசே்ேப்படுை். 

பரிந்துவரக்கப்படும் மருந்துகள் 
இரசீது ைற்றுை் விவரச ்சீட்டின் நகல் அளிக்கப்பட்டொல் பரிந்துகரக்கப்படுை் ைருந்துகளுக்கு 

ஈட்டுத்ததொகக வழங்கப்படுை். இந்த ஈட்டுத்ததொகக பிறப்பியல உள்ள நரை்பிேல் யசதை் 

ததொடரப்ுகடே பரொைரிப்பு ைற்றுை் சிகிசக்சக்கொன ைருந்துகளுக்கு ைட்டுயை வழங்கப்படுை். 

காப்பீட்டு பாலிசிகள் மற்றும் பிரமீிேங்கள் 
குடுை்பத்தின் கொப்பீட்டுத் திட்டை், ஒரு ைொநில அல்லது கூட்டொட்சி திட்டை், அல்லது யவதறொரு 

வகக ைருத்துவத் திட்டத்தில் பங்யகற்பொளர ்யசரக்்கப்படவில்கல எனில் உடல்நலக் கொப்பீடு 

எடுக்குைொறு குடுை்பங்ககள NICA ஊக்குவிக்கிறது யைலுை் யகொரப்படுை் பட்சத்தில் கொப்பீட்டுச ்

தசலவுகளுக்கொன ஈட்டுத்ததொகக வழங்கப்படுை். உடல்நலக் கொப்பீகடப் தபறுவதில் நீங்கள் 

ஆரவ்ை் தகொண்டிருந்தொல், தேவுதசே்து இந்தப் பலகனப் பற்றி உங்கள் தொதி வழக்கு 

யைலொளரிடை் விசொரித்துத் ததரிந்துதகொள்ளவுை். 

காப்பீட்டு பிரமீிேங்கள் 

NICA-க்கு எழுத்துப்பூரவ்ைொக யகொரிக்கக விடுக்கப்பட்ட யததியில் இருந்து, பங்யகற்பொளரின் 

உடல்நலக் கொப்பீட்டு பிரீமிேத்தின் பகுதிகேக் குடுை்பங்களுக்கு ஈட்டுத்ததொககேொக NICA 

வழங்குை். ஜனவரி 1, 2022 அன்று அல்லது அதற்குப் பிறகு திட்டத்தில் யசருை் 

பங்யகற்பொளரக்ளுக்கு, பங்யகற்பொளர ்பிறந்த யததியிலிருந்து பங்யகற்பொளரின் பகுதிக்குரிே 

கொப்பீட்டு பிரீமிேத்திற்கொன ஈட்டுத்ததொகககே NICA வழங்குை். 

இந்தச ்தசலவுக்குப் பணை் வழங்க, பிரீமிேத்தில் பங்யகற்பொளரின் பகுதிகே அகடேொளை் 

கொட்டுை் கொப்பீட்டு ஆவணை் ைற்றுை் பிரீமிேை் ஆகிேவற்றின் நகல் NICA-க்குத் 

யதகவப்படுகின்றது. ஆவணத்தில் பங்யகற்பொளரின் பகுதி திட்டவட்டைொக அகடேொளை் 

கொணுை் விதைொக குறிப்பிட்டுக் கொட்டப்படவில்கல எனில், விகிதொசச்ொர அடிப்பகடயில் 

எவ்வளவு பிரீமிேை் ஈட்டுத்ததொககேொக வழங்குவது என்பகதக் கணக்கிடுவதற்கொன உரிகை 

NICA-க்கு உள்ளது. 
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சிகிசவ்ச 

ைருத்துவ ரீதிேொக அவசிேைொனதொகவுை் நிேொேைொனதொகவுை் இருப்பதொக ைருத்துவரொல் 

தீரை்ொனிக்கப்படுகின்ற சிகிசக்சககள உரிைை் தபற்ற சிகிசக்சேொளரக்ள் வழங்குை் பட்சத்தில், 

அவற்றுக்கொன தசலகவ குடுை்பங்களுக்கு NICA ஈட்டுத்ததொககேொக வழங்குை். 

இதில் உள்ளடக்கப்படுை் சிகிசக்சகளில் சில: 

• உடல்சொர ்சிகிசக்ச 

• ததொழில்சொர ்யநொே் ைருத்துவை் 

• யபசச்ு சிகிசக்ச 

• நீர ்சிகிசக்ச 

• தீவிர சிகிசக்ச 

• இகச சிகிசக்ச 

• குதிகர சிகிசக்ச 

• ைசொஜ் சிகிசக்ச 

• நடத்கதசொர ்சிகிசக்ச 

• பொரக்வ சிகிசக்ச 

வருடொந்திர சிகிசக்ச முகொை் திட்டங்களுக்கு $2000 வகர கொப்பீடு அளிக்கப்படுை். சிகிசக்ச 

முகொை் தீவிர சிகிசக்சயின் தரநிகலககளப் பூரத்்தி தசே்தொல் அதற்கு $2000 வகர கொப்பீடு 

அளிக்கப்படலொை். சிகிசக்ச முகொமிற்கு கொப்பீடு அளிக்க முடியுைொ எனத ்தீரை்ொனிக்க சிகிசக்ச 

முகொை் நிகழ்சச்ிக்கொன பரொைரிப்புத் திட்டத்கத உங்கள் தொதி வழக்கு யைலொளர ் ைதிப்பீடு 

தசே்வொர.் 

கூடுதல் சிகிசக்சகளுை் கொப்பீட்டிற்குத் தகுதியுகடேதொக இருக்கலொை் யையல பட்டிேலிடப்படொத 

ஒரு சிகிசக்சகே உங்களுக்குச ்சிகிசக்சேளிப்பவர ் யதரந்்ததடுத்திருந்தொல் உங்கள் வழக்கு 

யைலொளரிடை் அகதப் பற்றி விசொரிக்கவுை். 

பல்யவறு சிகிசக்சககளத் ததொடரவ்தற்கொன ைருத்துவத் யதகவ ததொடரப்ொக தபொருத்தைொன 

ைருத்துவ வல்லுநரக்ளுடன் குறிப்பிட்ட கொல இகடதவளிகளில் NICA கலந்தொயலொசிக்குை். 

பங்யகற்பொளருக்கொன சிகிசக்சக்கொக யகொருவதற்கு, சிகிசக்சேளிப்பவரொல் எழுதப்பட்டு 

பங்யகற்பொளரின் ைருத்துவரொல் ககதேொப்பமிடப்பட்ட பரொைரிப்புத் திட்டத்கதயுை், 

சிகிசக்சேொனது கொப்பீடு, முன்கூட்டியே பணை் தசலுத்துை் திட்டங்கள், HMO அல்லது 

கிகடக்கின்ற அரசொங்க உதவித்ததொகக யபொன்ற அகனவரொலுை் ைறுக்கப்பட்டது என்பகதக் 

கொண்பிக்கின்ற தகவலுை் NICA வசை் சைரப்்பிக்கப்பட யவண்டுை். சிகிசக்சேொனது கொப்பீட்டுத் 

திட்டத்தொயலொ அல்லது யவறு நிறுவனத்தொயலொ பகுதிேளவு உள்ளடக்கப்படுவதொக இருந்தொல், 

கூடுதலொகச ்தசலுத்த யவண்டிே அல்லது யநொேொளியின் தபொறுப்பிற்குரிே பகுதிகே NICA 

தசலுத்துை். 

மனநலச ்சசவவகள் 
நைது பங்யகற்பொளரக்ள் ைற்றுை் அவரக்ளுகடே குடுை்பங்களின் நல்வொழ்கவ யைை்படுத்த 

முடியுை் என NICA நை்புகிறது. ஜூன் 21, 2021-இல் ததொடங்கி, ஃபுயளொரிடொ எழுத்துருச ்

சட்டங்களின் அத்திேொேை் 490 ைற்றுை் அத்திேொேை் 491-இன் கீழ் (அல்லது பிற ைொநிலங்களில் 

ககடப்பிடிக்கப்படுகின்ற அயத யபொன்ற எழுத்துருச ்சட்டங்களின் கீழ்) உரிைை் தபற்ற 
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வழங்குநரக்ளிடமிருந்து ைனநலச ்யசகவககளப் தபறுவதற்கொக தநருங்கிே குடுை்ப 

உறுப்பினரக்ளுக்கு (அல்லது பங்யகற்பொளருடன் வசிக்கின்ற சட்டரீதிேொன பொதுகொவலரக்ளுக்கு) 

$10,000 வகரயிலொன தைொத்த வருடொந்திரப் பலன்ககள NICA வழங்குை். உளவிேல் வல்லுநரக்ள், 

திருைண ைற்றுை் குடுை்ப ஆயலொசகரக்ள், ைன நல ஆயலொசகரக்ள் ைற்றுை் சமூகப் 

பணிேொளரக்ள் யபொன்ற வழங்குநரக்ள் இந்த அத்திேொேத்தின் கீழ் வருவொரக்ள். ஃபுயளொரிடொ 

எழுத்துருச ்சட்டங்களின் அத்திேொேை் 458 (அல்லது பிற ைொநிலங்களில் உள்ள அயத யபொன்ற 

எழுத்துருச ்சட்டங்கள்)-இன் கீழ் உரிைை் தபற்ற ைனநல ைருத்துவரக்ளொல் வழங்கப்படுகின்ற 

ைனநலச ்யசகவகளுை் ஈட்டுத் ததொககக்கொன தகுதிகேப் தபறுை். இகணக் தகொடுப்பனவு 

அல்லது பிடித்தத்ததொகக ஏயதனுை் இருந்தொல், அதகன NICA ஏற்றுக்தகொள்ளுை். ஒரு 

பங்யகற்பொளர ்ைரணைகடந்தொல், ைனநலச ்யசகவகளுக்கொன அந்த கொலண்டர ்வருடத்தின் 

நிதியின் எஞ்சியுள்ள ததொகககே குடுை்பங்கள் தபற முடியுை் ($10,000 வகர), அயதொடு அந்தத் 

ததொகக முழுகைேொகத் தீரக்்கப்படுை் வகர ைனநலச ்யசகவகளுக்கொக இரண்டு 

வருடங்களுக்கொன கூடுதல் நிதிகே ($20,000 வகர) தபற முடியுை். 

ஈட்டுத்பதாவகக்கு, அத்தவகே சசவவகவள வழங்குவதற்காக வழங்குநர் தங்கள் பசாந்த 
மாநிலத்தில் உரிமம் பபற்றிருக்கிறார் என்பதற்கான ஆவைம், பலன்களின் விளக்கம் 
(பபாருந்தக்கூடிேதாக இருந்தால்), பகாடுப்பனவிற்கான சான்று மற்றும் சசவவ 
வழங்கப்பட்ட சததிகள் ஆகிேவற்றிற்கான ஆவைங்கள் NICA-க்கு வழங்கப்பட சவை்டும். 

சிகிசவ்சக்கு அப்பாற்பட்டு மனநலச ்சசவவ வழங்குநரக்ளால் குடும்ப உறுப்பினரக்ளுக்கு 
வழங்கப்படும் பரிந்துவரகளுக்கு (எ.கா., மருந்துகளுக்கான பரிந்துவர, மசாஜ் சிகிசவ்ச, 
சோகா சபான்றவவ) இந்தப் பலனின் கீழ் ஈட்டுத்பதாவகோக வழங்கப்பட மாட்டாது. 

 

உபகரைங்கள் 

ஒரு பங்யகற்பொளரின் பரொைரிப்புக்கொக யகொரப்படுகின்ற உபகரணத்கத NICA வொங்குை் அல்லது 

அதற்குரிே உண்கைேொன தசலவுகளுக்கொன ஈட்டுத்ததொகககே வழங்குை். NICA 

பங்யகற்பொளரக்ளுக்குத் யதகவப்படுகின்ற உபகரணங்கள் பரவலொக யவறுபடுவதொல், நொளது 

யததி வகர கொப்பீட்டில் உள்ளடக்கப்பட்ட உபகரணங்களின் பட்டிேகல இகணப்பு A-இல் 

கொணலொை். 

$3,000-க்குக் குகறவொன உபகரணத்திற்கு ஆரட்ர ்தசே்ே அல்லது ஈட்டுத்ததொகக வழங்க, 

உபகரணை் ஏன் யதகவப்படுகின்றது என்பகதப் பற்றி தபற்யறொர ்அல்லது சட்டப்பூரவ் 

பொதுகொவலரிடை் இருந்து ஓர ்எழுத்துப்பூரவ் அறிக்ககயுை் (யசதத்துடன் ததளிவொகத் 

ததொடரப்ுகடேதொக இல்லொவிட்டொல்), தபொருளொனது பங்யகற்பொளரின் கொப்பீட்டுத் திட்டத்தில் 

உள்ளடக்கப்படுவதற்கொன சொத்திேை் இருந்தொல் கொப்பீட்டு ைறுப்பு அறிக்ககயுை் NICA-க்குத் 

யதகவப்படுை். 

$3,000-ஐ விட அதிகைொன ததொககயில் உள்ள உபகரணத்கத ஆரட்ர ்தசே்ே அல்லது 

ஈட்டுத்ததொகககேப் தபற, ைருத்துவத் யதகவக்கொன பரிந்துகரக் கடிதை் அல்லது 

ைருந்துசச்ீட்டு ைற்றுை் தபொருளொனது பங்யகற்பொளரின் கொப்பீட்டுத் திட்டத்தில் 

உள்ளடக்கப்படுவதற்கொன சொத்திேை் இருந்தொல் கொப்பீட்டு ைறுப்பு அறிக்ககயுை் NICA-க்குத் 

யதகவப்படுை். சில நிகழ்வுகளில், (நிற்பதற்கொன துகண உபகரணை் அல்லது சக்கர நொற்கொலி) 

யநரடிேொக விற்பகனேொளரிடை் இருந்து வொங்குவதொக இருந்தொல், ஆரட்ர ்விவரங்களுை் NICA-

க்குத் யதகவப்படுை். 

ஒரு சிறப்பு வகககே அல்லது பிரொண்கடச ்யசரந்்த உபகரணத்திற்கு, குறிப்பிட்ட சில 
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உபகரணங்களுக்கு அதன் விற்பகனேொளருடன் NICA ததொடரக்பப் பரொைரித்து வருகின்றது 

ைற்றுை் யகொரப்படுகின்ற உபகரணங்ககள இந்த விற்பகனேொளரக்ளிடை் இருந்து யநரடிேொக 

ஆரட்ர ்தசே்ே விருை்புகின்றது. இகணப்பு A-யில் உபகரணத்தின் தபேருக்கு அருகில் “*” குறி 

மூலை் இந்த உபகரணங்களின் பட்டிேகல நீங்கள் கொணலொை். இை்ைொதிரிேொன நிகழ்வுகளில், 

யையலயுள்ள பிரிவுகளில் யதகவப்படுகின்ற ஆவணங்கள் இவற்றிற்குை் யதகவப்படுை். 

*யகொரப்பட்ட உபகரணப் தபொருளுக்கு கொப்பீட்டு ைறுப்பு யதகவப்படுகின்றதொ இல்கலேொ 

என்பகதப் பற்றிே நிசச்ேைற்ற தன்கை கொணப்பட்டொல் NICA இன் தொதி வழக்கு 

யைலொளரக்களத் ததொடரப்ுதகொள்ளலொை். 

மின்சார உதவித்பதாவக 

அக்யடொபர ்15, 2021 முதல், யகொரிக்ககயின் யபரில் பங்யகற்பொளரின் நரை்பிேல் யசதை் 

ததொடரப்ொக ைருத்துவ ரீதிேொகத் யதகவப்படுகின்ற உபகரணங்களின் பேன்பொடு 

ததொடரப்ுகடே கூடுதல் மின்சொர தசலவுககள ஈடுதசே்ே ைொதொந்திர உதவித்ததொகககே 

குடுை்பங்களுக்கு NICA வழங்கலொை். ைொதொந்திர உதவித்ததொகக, ததற்கு அட்லொண்டிக் 

பிரொந்திேத்திற்கு அதைரிக்க ததொழிலொளர ்புள்ளிவிவர பணிேகை் நிரண்யித்துள்ள ஒரு 

கியலொவொட் ைணிக்கொன தசலகவ அடிப்பகடேொகக் தகொண்டிருக்குை். உதவித்ததொககேொனது 

முந்கதே வருடத்தின் நவை்பர ்ைொதத்திலிருந்து கியலொவொட் ைணியில் ஏற்படுை் 

ைொற்றத்திற்யகற்ப ஒவ்தவொரு ஜனவரி 1-ஆை் யததிேன்றுை் ைொற்றிேகைக்கப்படுை். 

உதவித்ததொககக்குத் தகுதி தபற குடுை்பங்கள் இரண்டில் ஒரு பிரிவின் கீழ் வர யவண்டுை். 

வவக 1: 

பங்யகற்பொளர ்பின்வருை் ஏதொவது ஒன்கறப் பேன்படுத்துவது ததொடரப்ொன கூடுதல் மின்சொர 

தசலவுககளக் தகொண்டிருக்கிறொர:் மின் படுக்கக, ஆக்சிஜன் தசறிவூட்டி அல்லது CPAP/BIPAP. 

வவக 2: 

பங்யகற்பொளர ் பொலூட்டுை் பை்ப், உறிஞ்சுை் இேந்திரை் ைற்றுை் ைருத்துவ ரீதிேொகத ்

யதகவப்படுகின்ற உபகரணத்தின் மூன்றொவது பொகை் ஆகிேவற்கறப் பேன்படுத்துவது 

ததொடரப்ுகடே கூடுதல் மின்சொர தசலவுககளக் தகொண்டிருக்கிறொர.் 

உதவித்ததொகக தபறக் யகொருவதற்கு குடுை்பங்கள் தங்கள் தொதி வழக்கு யைலொளகரத் 

ததொடரப்ுதகொள்ள யவண்டுை் ைற்றுை் தற்யபொது வீட்டில் பேன்படுத்தப்படுகின்ற அவசிேைொன 

ைருத்துவ உபகரணங்ககளப் பற்றி தங்கள் வழக்கு யைலொளரிடை் ததரிவிக்க யவண்டுை். இது 

தபற்யறொர ்அல்லது பொதுகொவலரொல் யகொரப்பட யவண்டுை் ைற்றுை் திட்டத்தில் பங்யகற்பொளர ்

யசரந்்ததற்கு அடுத்த ைொதத்தின் 1-ஆை் யததி முதல் இது தசலுத்தப்படலொை். 

வழங்கீட்டுப் பபாருள்கள் 
ஒரு பங்யகற்பொளரின் பரொைரிப்புக்கொகக் யகொரப்படுகின்ற வழங்கீட்டுப் தபொருள்ககள NICA 

வொங்குை் அல்லது உண்கைேொன தசலவுகளுக்கொன ஈட்டுத்ததொகககே வழங்குை். NICA 

பங்யகற்பொளரக்ளுக்குத் யதகவேொன வழங்கீட்டுப் தபொருள்கள் பரவலொக யவறுபடுவதொல், 

நொளது யததி வகர யசரக்்கப்பட்டுள்ள வழங்கீட்டுப்தபொருள்களின் பட்டிேகல இகணப்பு B-யில் 

கொணலொை். 

$3000-க்கு குகறவொக ஏற்படுை் ஒருமுகறச ்தசலவுக்கொன அல்லது ைொதந்யதொறுை் $1000-க்குக் 

கீழ் ஏற்படுை் ததொடர ்தசலவுக்கொன வழங்கீட்டுப் தபொருள்களுக்கு ஆரட்ர ்தசே்ே அல்லது 

ஈட்டுத்ததொகக வழங்க, அந்த வழங்கீட்டுப் தபொருள் ஏன் யதகவ என்பகதப் பற்றி தபற்யறொர ்

https://www.bls.gov/regions/midwest/data/averageenergyprices_selectedareas_table.htm#ro5xggas.f.3
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அல்லது சட்டப்பூரவ் பொதுகொவலரிடை் இருந்து ஓர ்எழுத்துப்பூரவ் அறிக்ககயுை் (யசதத்துடன் 

ததளிவொகத் ததொடரப்ுகடேதொக இல்லொவிட்டொல்), தபொருளொனது பங்யகற்பொளரின் கொப்பீட்டுத் 

திட்டத்தில் உள்ளடக்கப்படுவதற்கொன சொத்திேை் இருந்தொல் கொப்பீட்டு ைறுப்பு அறிக்ககயுை் 

NICA-க்குத் யதகவப்படுை். 
 
$3000-ஐ விட அதிக ைதிப்புக் தகொண்ட ஒருமுகறச ்தசலவுக்கொன அல்லது ைொதந்யதொறுை் $1000-

க்கு யைல் ஏற்படுை் ததொடர ்தசலவுக்கொன வழங்கீட்டுப் தபொருள்களுக்கு ஆரட்ர ்தசே்ே அல்லது 

ஈட்டுத்ததொகக வழங்க, ைருத்துவத் யதகவ பரிந்துகரக் கடிதமுை், தபொருளொனது 

பங்யகற்பொளரின் கொப்பீட்டுத் திட்டத்தில் உள்ளடக்கப்படுவதற்கொன சொத்திேை் இருந்தொல் 

கொப்பீட்டு ைறுப்பு அறிக்ககயுை் NICA-க்குத் யதகவப்படுை். 

*யகொரப்பட்ட தபொருளுக்கு கொப்பீட்டு ைறுப்பு யதகவப்படுகின்றதொ இல்கலேொ என்பகதப் 

பற்றிே நிசச்ேைற்ற தன்கை கொணப்பட்டொல் NICA தொதி வழக்கு யைலொளரக்களத் 

ததொடரப்ுதகொள்ளலொை். 

சிறப்பு ஊட்டசச்த்து தோரிப்புகள் 

நரை்பிேல் யசதத்தினொல் ஏற்படுை் தசரிைொன ைண்டல தசேலிழப்புக் கொரணைொக குறிப்பிட்ட 

வகக உணகவ சொப்பிட முடிேொத ைற்றுை் ைொற்றிேகைக்கப்பட்ட தைன்கைேொன/ைசித்த 

உணவு யதகவப்படுகின்ற பங்யகற்பொளரக்ளுக்கு, 2 வேதில் ததொடங்கி, யபக்யகஜ் தசே்ேப்பட்ட 

சிறப்பு ஊட்டசச்த்து தேொரிப்புகளுக்கு NICA ஈட்டுத்ததொகக வழங்குை் அல்லது வீட்டில் ைசித்த 

உணவொக தேொரிக்கப்படுகின்ற புத்தை்புதிே உணவுகளுக்கு ைொதொந்திர உதவித்ததொகக 

வழங்குை். ஒவ்தவொரு விருப்பத்யதரக்வயுை் யதரந்்ததடுக்கின்ற குடுை்பங்கள் ைருத்துவத் 

யதகவக்கொன கடிதத்கத வழங்க யவண்டியிருக்கலொை். 

விருப்பத்சதர்வு 1: சபக்சகஜ் பசே்ேப்பட்ட சிறப்பு ஊட்டசச்த்து 

தோரிப்புகளுக்கான ஈட்டுத்பதாவக: 

யதகவேொன ஊட்டசச்த்து ைதிப்கப வழங்குகின்ற ைற்றுை் ைருத்துவ ரீதிேொக அவசிேைொகத் 

யதகவப்படுகின்ற சிறப்பு ஊட்டசச்த்து தேொரிப்புகளுக்கு NICA ஈட்டுத்ததொகக வழங்குை். 

ைசித்த குழந்கத உணவுகள், குழொே் வழியே ஊட்டுை் உணவுகள் ைற்றுை் பிற சிறப்பு 

ஊட்டசச்த்து தேொரிப்புகளுக்கு அகவ ைருத்துவ ரீதிேொகத் யதகவப்படுை் வகர ஈட்டுத்ததொகக 

வழங்கப்படுை். குடுை்பங்கள் அகனத்து ஈட்டுத்ததொககக்கொன யகொரிக்ககயுடன் கட்டொேைொக 

அதற்குரிே இரசீது சைரப்்பிக்க யவண்டுை். 

விருப்பத்சதர்வு 2: மாதாந்திர புத்தம்புதிே உைவுக்கான உதவித்பதாவக: 

புத்தை்புதிே உணவுககளப் பேன்படுத்துைொறு குடுை்பங்ககள NICA ஊக்குவிக்கின்றது ைற்றுை் 

அக்யடொபர ்1, 2022 முதல் வீட்டில் ைசித்த உணகவத் தேொரிக்க குடுை்பங்களுக்குத் 

யதகவப்படுகின்ற புத்தை்புதிே உணவுகளுக்கு NICA ைொதொந்திர உதவித்ததொகக வழங்குை். 

ைொதொந்திர உதவித்ததொகக USDA-இன் சிக்கன உணவுத் திட்டத்கத அடிப்பகடேொகக் 

தகொண்டது, இதில் ஊட்டசச்த்து உணவுக்கொன ைொதொந்திரச ்தசலவு வேதின் அடிப்பகடயில் 

கணக்கிடப்படுகின்றது. அக்யடொபர ்1, 2022 முதல் ைொதந்யதொறுை் வழங்கப்படுை் உதவித்ததொகக 

ஜூன் 2022 USDA சிக்கன உணவுத் திட்ட அறிக்ககயின் அடிப்பகடயில் அகைந்திருக்குை். மிக 

சமீபத்தில் தபறப்பட்ட USDA சிக்கன உணவுத் திட்ட ைொதொந்திர சரொசரி அறிக்ககயின் 

அடிப்பகடயில் ஒவ்தவொரு ஜனவரி 1-ஆை் யததிேன்றுை் குடுை்பங்களுக்கொன 

ைொற்றிேகைக்கப்பட்ட ைொதொந்திர உதவித்ததொகககே NICA ததரிவிக்குை். 

குடும்பங்கள் மாதாந்திர புத்தம்புதிே உைவுக்கான உதவித்பதாவக பபறத் 
சதர்ந்பதடுத்திருந்தால், சிறப்பு ஊட்டசச்த்துத் தோரிப்புக்கு ஈட்டுத்பதாவக வழங்கப்பட 

https://fns-prod.azureedge.us/sites/default/files/media/file/CostofFoodJun2022Thrifty.pdf
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மாட்டாது. 

கலப்பான் 

அயதொடு, NICA ஆனது ைொற்றிேகைக்கப்பட்ட தைன்கைேொன/ைசித்த உணவு யதகவப்படுகின்ற 

பங்யகற்பொளரக்களக் தகொண்ட குடுை்பங்களுக்கு கலப்பொன் வொங்குவதற்கொக மூன்று 

வருடங்களுக்கு ஒரு முகற $500 ஈட்டுத்ததொகக வழங்குை். குடுை்பங்கள் கலப்பொனுக்கொன 

ஈட்டுத்ததொகக யகொரிக்கககேச ்சைரப்்பிக்குை்யபொது அதனுடன் கட்டொேைொக இரசீகதயுை் 

இகணத்துச ்சைரப்்பிக்க யவண்டுை் ைற்றுை் ைருத்துவத் யதகவக்கொன கடிதமுை் 

யதகவப்படலொை். 

வருடாந்திர சிறப்பு பலன் 

பங்யகற்பொளரின் நலன் ததொடரப்ொன எந்தப் தபொருளுக்குை், குடுை்பங்களுக்கு ஒரு கொலண்டர ்

வருடத்திற்கு $500 வகர NICA ஈட்டுத்ததொகக வழங்குை். உபயேொகத்திற்யகற்றவொறு 

ைொற்றிேகைக்குை் தபொை்கைகள், குளத்தில் பேன்படுத்துை் உபகரணங்கள், விகளேொட்டுகள், 

மின்னணுப் தபொருள்கள் ைற்றுை் வொழ்க்ககத் தரத்கத யைை்படுத்தக்கூடிே பிற தபொருள்கள் 

ஆகிேகவ இந்த உதொரணங்களில் அடங்குை். 2021-ஆை் வருடத்திற்குரிே பலனில் ததொடங்கி, 

பேன்படுத்தப்படொத ததொகக ஏதொவது இருந்தொல் அதகன கொலவகரேகறயின்றி ைற்ற 

திட்டங்களுக்குை் பேன்படுத்தப்படலொை். 

சபாக்குவரத்து மற்றும் பேைம் 

நம்பகமான சபாக்குவரத்து 

ஒரு பங்யகற்பொளருக்கு நை்பகைொன யபொக்குவரத்து முகற யதகவப்படுை்யபொது, தபற்யறொரின் 

யகொரிக்ககயின் யபரில் ஒரு நை்பகைொன வொகனை் அல்லது அணுகக்கூடிே யவன் வொங்குவகத 

NICA ஒருங்கிகணக்கிறது. வொகனக் கொப்பீட்டுக்கொன தற்யபொகதே சொன்று ைற்றுை் 

தசல்லத்தக்க ஓட்டுநர ்உரிைை் ஆகிேகவ யதகவ. 

வொகனத்தின் உரிகைக்கொன பற்றுரிகைதொரரொக NICA பட்டிேலிடப்பட்டுள்ளது. ஆனொலுை், 

ஃபுயளொரிடொ சிறுபொன்கையினருக்கொன தபொது ைொறுதல் சட்டத்தின் கீழ், வொகனத்தின் உரிகை 

பங்யகற்பொளரின் பொதுகொவலரக்ளொன தபற்யறொரக்ள் அல்லது சட்டப்பூரவ் பொதுகொவலரக்ளின் 

தபேரில் உள்ளது. 

 
பற்றுரிவமதாரராக, NICA பின்வரும் பசலவுகளுக்குச ்பசலுத்துகிறது மற்றும் / 

அல்லது ஈட்டுத்பதாவக வழங்குகிறது: 

• வொகனை் வொங்கிே விகல ைற்றுை் அதனுடன் ததொடரப்ுகடே ககேகப்படுத்தல் தசலவுகள் 

• உரிை சொன்றட்கட/பதிவு ைற்றுை் புதுப்பித்தல்கள் 

• பரொைரிப்புச ்தசலவுகள். $500.00-க்கு யைற்பட்ட எந்தச ்தசலவுகளுக்குை் முன் அனுைதி யதகவ 

அல்லது அவற்றுக்கு ஈட்டுத்ததொகக வழங்கப்பட ைொட்டொது. 

• அடிப்பகடக் கொப்பீட்டுப் பொதுகொப்பு, முழுகைேொன விபத்து பொதுகொப்பு ைற்றுை் விரிவொன 

பொதுகொப்பு. பொலிசியில் NICA ஒரு பற்றுரிகைதொரரொக பட்டிேலிடப்பட யவண்டுை். 

• ைருத்துவ முன்பதிவுச ்சந்திப்புகள் அல்லது முன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பேணத்திற்கொன 

பேணச ்தசலவுகளுக்கு அரசொல் அகைத்துக்தகொடுக்கப்பட்ட வொகனத்திற்கு GSA 

கட்டணத்கதப் யபொல இருைடங்கு ஈட்டுத்ததொகக வழங்கப்படுை். 

https://www.gsa.gov/travel/plan-book/transportation-airfare-pov-etc/privately-owned-vehicle-pov-mileage-reimbursement-rates
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NICA ஆனது ஏழு வருடங்களுக்கு ஒரு முகற அல்லது 150,000 கைல்கள், இவற்றில் எது முதலில் 

வருகின்றயதொ அப்யபொது வொகனத்கத ைொற்றுகின்றது. 

இனியைல் வொகனை் யதகவப்படொத குடுை்பங்கள் அகத 60 நொள்களுக்குள் சிறப்பொக இேங்குை் 

நிகலயில் NICA-க்குத் திருப்பித் தர யவண்டுை். 

பேை ஈட்டுத்பதாவக 

ஒரு NICA பங்யகற்பொளர ்ைருத்துவர ்வருகககள், சிகிசக்ச அல்லது ைருத்துவ ரீதிேொகத் 

யதகவப்படுகின்ற பிற பேணங்களுக்குச ்தசன்று வர பேணிக்குை்யபொது ஏற்படுை் 

தசலவுகளுக்கு NICA ஈட்டுத்ததொகக வழங்குை். கூடுதலொக, பங்யகற்பொளரின் பிறப்பியல 

ஏற்படுை் நரை்பிேல் யசதை் ததொடரப்ொக பரிந்துகரக்கப்பட்ட ைருந்துககள வொங்குவதற்கொக 

ைருந்தகத்திற்குச ்தசல்லுை் பேணை் ததொடரப்ொன தசலவுகளுக்கு NICA ஈட்டுத்ததொகக வழங்குை் 

(யததி குறிக்கப்பட்ட இரசீது ைற்றுை் விவரசச்ீட்டு ஆகிேகவ யதகவ). 

பங்யகற்பொளர ்வொகனை் ஓட்டுபவரொக இருந்தொல், வொகனை் நிறுத்துவதற்கொன தசலவுகள் 

ைற்றுை் சுங்கக் கட்டணங்களுக்கு (அவற்றிற்குரிே இரசீதுகள் சைரப்்பிக்கப்படுை் பட்சத்தில்), 

அயதொடு ஆவணப்படுத்தப்பட்ட பேணங்களுக்கு பின்வருை் கட்டண விகிதங்களில் NICA 

ஈட்டுத்ததொகக வழங்குை்: 

• நை்பகைொன யபொக்குவரத்கதப் பேன்படுத்துை்யபொது: 

– ைருத்துவ முன்பதிவுச ்சந்திப்புகள் அல்லது முன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பேணத்திற்கொன 

பேணச ்தசலவுகளுக்கு அரசொல் அகைத்துக்தகொடுக்கப்பட்ட வொகனத்திற்கு GSA 

கட்டணத்கதப் யபொல இருைடங்கு ஈட்டுத்ததொகக வழங்கப்படுை். 

• ஒரு தனிப்பட்ட வொகனத்கதப் பேன்படுத்துை்யபொது: 

– ைருத்துவ முன்பதிவுச ்சந்திப்புகள் அல்லது முன் அனுைதிக்கப்பட்ட பேணங்களுக்கொன 

பேணச ்தசலவுகளுக்கு ஒரு தனிேொருக்குச ்தசொந்தைொன வொகனத்திற்கு GSA கட்டண 

விகிதத்தில் ஈட்டுத்ததொகக வழங்கப்படுை். 

பேணச ்தசலவுகளுக்கு ஈட்டுத்ததொகக வழங்க, பங்யகற்பொளர ்கலந்துதகொண்ட 

ஈட்டுத்ததொகககேப் தபறத் தகுதியுகடே முன்பதிவுச ்சந்திப்பின் ஆவணை் NICA வசை் இருக்க 

யவண்டுை். பேணச ்தசலவுக்கொன ஈட்டுத்ததொகக தபற்யறொர ்அல்லது சட்டப்பூரவ் 

பொதுகொவலரொல் வழங்கப்படுகின்ற இடங்களுக்கொன முகவரிககளப் பேன்படுத்தி 

பங்யகற்பொளரின் தொதி வழக்கு யைலொளரொல் கணக்கிடப்படுை். தபற்யறொர ்அல்லது சட்டப்பூரவ் 

பொதுகொவலர ்ஈட்டுத்ததொககக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட பேண வழிகேப் பேன்படுத்த விருை்பினொல், 

அவரக்ள் இருப்பிடத்திற்கு வருவதற்குப் பேன்படுத்திே வகரபடத்கத அவரக்ளின் தொதி வழக்கு 

யைலொளரிடை் ஈட்டுத் ததொகககேப் தபறுவதற்கொக வழங்க யவண்டுை். 

ஒரு பங்யகற்பொளர ்தனது வீட்டிலிருந்து ஒரு ைருத்துவ, சிகிசக்ச சொரந்்த அல்லது 

ஈட்டுத்ததொககக்குத் தகுதியுகடே யவறு வகக முன்பதிவுச ்சந்திப்பிற்கொக ஒரு வழியில் 30 

கைல்கள் அல்லது 45 நிமிடங்ககள விட அதிகைொகப் பேணை் தசே்ே யவண்டியிருக்குை்யபொது, 

தபொருந்தக்கூடிேதொக இருந்தொல், இரண்டு பரொைரிப்பொளரக்ள் ைற்றுை் NICA 

பங்யகற்பொளரக்ளுக்கு GSA பேண நொள் கட்டண விகிதத்தில் (தினசரி தசலவின் 75%) தற்தசேல் 

தசலவுகளுக்கு ஈட்டுத்ததொகககே NICA வழங்குை். இரசீதுகள் எதுவுை் யதகவயில்கல. 

பேன்படுத்தப்பட்ட கட்டணைொனது தசன்றகடயுை் நகரத்தில் நகடமுகறயில் உள்ள 

கட்டணைொக இருக்க யவண்டுை் என்பகதக் கவனத்தில் தகொள்ளவுை். 

https://www.gsa.gov/travel/plan-book/transportation-airfare-pov-etc/privately-owned-vehicle-pov-mileage-reimbursement-rates
https://www.gsa.gov/travel/plan-book/transportation-airfare-pov-etc/privately-owned-vehicle-pov-mileage-reimbursement-rates
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ஒரு பங்யகற்பொளர ்ைற்றுை் ஒரு தபற்யறொர/்பொதுகொவலர ்வீட்டிலிருந்து குகறந்தபட்சை் 50 

கைல்கள் பேணை் தசே்து இரவு யநரை் முழுவதுை் தங்க யவண்டியிருந்தொல், NICA ஆனது 

தங்குமிடச ்தசலவுகளுக்கு, தசன்றகடயுை் நகரத்திற்கொன GSA தங்குை் விடுதி (ைற்றுை் 

தபொருந்தக்கூடிே விற்பகன வரிகள்) கட்டணத்கதப் யபொல் 1.3 ைடங்கு வகர உண்கைேொன 

தசலவுகளுக்கொன ஈட்டுத்ததொகககே வழங்குை். 

இரவுப் பேணங்களுக்கொன உணவு ைற்றுை் தற்தசேல் தசலவுகளுக்குை் GSA தகொள்கககளுக்கு 

இணங்க, தபொருந்தக்கூடிேதொக இருந்தொல் இரண்டு பரொைரிப்பொளரக்ள் ைற்றுை் NICA 

பங்யகற்பொளரக்ளுக்கு ஈட்டுத்ததொகக வழங்கப்படுை். 

ஜனவரி 1, 2022-இல் ததொடங்கி, பங்யகற்பொளர ்ைற்றுை் இரண்டு தபற்யறொரக்ள் / 

பொதுகொவலரக்ளுக்கொன விைொனப் பேணக் கட்டணங்களுக்கு NICA ஈட்டுத்ததொகக வழங்குை் 

ைற்றுை் GSA தங்குை் விடுதி கட்டணத்கதப் யபொல் 1.3 ைடங்கு வகர உண்கைேொன 

தசலவுகளுக்கு ஈட்டுத்ததொகக வழங்குை். GSA கட்டணை் அகனத்துப் பேணிககளயுை் 

உள்ளடக்குை் யநொக்கை் தகொண்டது என்பகதக் கவனத்தில் தகொள்ளவுை். 

இரசீதுககளச ்சைரப்்பித்தவுடன், யையல குறிப்பிடப்படொத ைருத்துவ ரீதிேொகத் 

யதகவப்படுகின்ற யபொக்குவரத்துச ்தசலவுகளுக்கு NICA ஈட்டுத்ததொகக வழங்க முடியுை். பிற 

பேணை் ததொடரப்ொன தசலவுகளுக்கொன ஈட்டுத்ததொகக பற்றி உங்களுக்கு ஏதொவது யகள்விகள் 

இருந்தொல் தேவுதசே்து உங்கள் வழக்கு யைலொளகரத் ததொடரப்ுதகொள்ளவுை். 

வீட்டுவசதி உதவி 
பங்யகற்பொளரக்ள் தங்கள் வொழ்நொளில் $100,000 வகர வீட்டுவசதி உதவித்ததொகக தபறுவதற்கு 

உரிகையுகடேவரக்ள். இந்தப் பலன் தற்யபொகதே வீட்டில் அணுகக்கூடிே புதுப்பித்தல்கள், 

புதிே வீடு கட்டுதல், அடைொனை் அல்லது ைொதொந்திர வொடகக தகொடுப்பனவுகள், மிகவுை் 

அணுகக்கூடிே வீட்டிற்குக் குடிதபேரவ்தற்கொன தசலவுகள், முழு வீட்டிற்கொன மின்னிேற்றிகள் 

அல்லது புதிே வீட்டிற்கொன முன்பணை் ஆகிேகவ உள்ளிட்ட (இன்னபிற) பல்யவறு வழிகளில் 

குடுை்பங்களொல் பேன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்தக் குறிப்பிட்ட பலகனப் பேன்படுத்துவதற்குத் 

யதகவேொன ஆவணங்கள் குறித்த ஏயதனுை் யகள்விகள் ைற்றுை் தகவல்களுக்கு வழக்கு 

யைலொளகரத் ததொடரப்ுதகொள்ளவுை். 

இறப்பினால் ஏற்படும் இழப்பிற்கான ஆதரவு நிதி 
வொழ்க்ககயின் ஒவ்யவொர ் அத்திேொேத்திலுை் பங்யகற்பொளரக்ளுக்குை் குடுை்பங்களுக்குை் 

உதவுவயத NICA-இன் மிக உேரந்்த குறிக்யகொள் ஆகுை். ஒரு பங்யகற்பொளரின் இறப்பு பற்றி NICA-

க்கு தகவல் ததரிவிக்கப்பட்டொல், யசகவகளின் தசலகவக் குகறப்பதற்கொன முேற்சியில் 

குடுை்பங்கள் $50,000 தபறுவொரக்ள். இழப்பின் யநரை் உணரச்ச்ிகரைொனதொகவுை் 

குழப்பைொனதொகவுை் இருக்கலொை், இந்தக் கடினைொன கொலங்களில் தனது குடுை்பங்களுக்கு 

ஆறுதல் அளிப்பதற்கொன ஓர ்ஆதொரவளைொக NICA இருக்க விருை்புகிறது. 

பாதுகாவலர் 
ஒரு பங்யகற்பொளருக்கு 18 வேது பூரத்்திேொகுை்யபொது, ைொநில விதிகளின்படி அவர ் சொரப்ொக 

ைருத்துவ முடிவுககளத் ததொடரந்்து எடுக்க தபற்யறொரக்ள் தபொதுவொக சட்டப்பூரவ் 

பொதுகொவலரக்ளொக ஆக யவண்டுை். தங்கள் NICA பங்யகற்பொளரின் பொதுகொவலர ் நிகலகேப் 
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தபற குடுை்பங்களுக்கு ஆகுை் தசலவுககள NICA ஏற்றுக்தகொள்ளுை். 

குடுை்பங்கள் தங்கள் வழக்கறிஞகரத் தொங்களொகயவ யதரந்்ததடுத்துக்தகொள்ளலொை், அல்லது 

தபற்யறொரின் யகொரிக்ககயின் யபரில் பொதுகொவலர ் தபொறுப்பில் நிபுணத்துவை் தபற்ற 

வழக்கறிஞரக்ளின் பட்டிேகல NICA வழங்கலொை். பொதுகொவலர ் நிகலகேப் தபறுவதற்கொன 

தசலவுக்கு கட்டுப்பொடுகள் எதுவுை் இல்கல என்றொலுை், எல்லொச ் தசலவுகளுை் யசரத்்து $3,000-

$7,500 வரை்பிற்குள் இருக்க யவண்டுை் என எதிரப்ொரக்்கப்படுகின்றது. வருடொந்திர பொதுகொவலர ்

புதுப்பித்தல்களுக்கொன தசலவுககளயுை் NICA ஏற்றுக்தகொள்ளுை். 

 
பரிசசாதவனத் திட்டங்கள் அல்லது உபகரைங்கள் 
பரியசொதகனத் திட்டங்களில் பங்யகற்பதற்கு அல்லது பரியசொதகன உபகரணங்ககளப் 

தபறுவதற்கு NICA பணை் தசலுத்த யவண்டுை் ஒரு தபற்யறொர ்அல்லது சட்டப்பூரவ் பொதுகொவலர ்

யகொருை்யபொது, பின்வருை் வரன்முகறகளின் அடிப்பகடயில் நிரவ்ொக இேக்குநர ்யகொரிக்கககே 

அங்கீகரிக்கலொை்: 

1. திட்டை் அல்லது உபகரணை் ததொடரப்ொன ஒட்டுதைொத்தச ் தசலவு அதிகப்படிேொனதொக 

இருக்கக்கூடொது ைற்றுை் அது முன் அனுைதிக்கொக சைரப்்பிக்கப்பட யவண்டுை். திட்டத்தின் 

கொலை்; எதிரப்ொரக்்கப்பட்ட ைருத்துவப் பலன்கள் ைற்றுை் ஃபுயளொரிடொவில் அது 

பங்யகற்பொளரின் வீட்டுப் பகுதிக்கு தவளியே அகைந்திருந்தொல் யவதறொரு இடத்தில் திட்டை் 

கிகடக்குை் தன்கை ஆகிேவற்கற இது உள்ளடக்கியிருக்கலொை். 

2. பரியசொதகனத் திட்டை் அல்லது உபகரணத்தின் ைருத்துவத் யதகவகே விளக்கிக் கூறி 

பங்யகற்பொளரின் முதன்கைப் பரொைரிப்பு ைருத்துவரிடை் இருந்து ஓர ்அறிக்கக கட்டொேைொகப் 

தபறப்பட யவண்டுை். 

3. பரியசொதகனத் திட்டை் அல்லது உபகரணை் பொரபட்சைற்ற, கவனிக்கத்தக்க அல்லது 

நிரூபிக்கக்கூடிே ைருத்துவப் பலகனக் கொண்பித்துள்ளது என்பதற்கொன சொன்றுை், 

பரியசொதகனத் திட்டை் அல்லது உபகரணத்தின் மூலை் பங்யகற்பொளர ்பலன் அகடந்துள்ளொர ்

அல்லது பலன் அகடவொர ்என்பதற்கொன சொன்றுை் அளிக்கப்பட யவண்டுை். 

4. யகொரப்பட்ட பரியசொதகனத் திட்டை் அல்லது உபகரணத்தின் எதிரப்ொரக்்கப்படுை் நிகழ்கை 

ைற்றுை் கொல அளவு ஆகிேவற்றிற்கு நிரவ்ொக இேக்குநர ்அனுைதி அளிக்கலொை். 

5. குறிப்பிட்ட கொல இகடதவளிகளில் ைருத்துவரொல் யைற்தகொள்ளப்படுை் ைதிப்பீடு 

பங்யகற்பொளருக்கு பொரபட்சைற்ற, கவனிக்கத்தக்க அல்லது நிரூபிக்கக்கூடிே ைருத்துவப் 

பலன் கிகடப்பதொகக் கொண்பித்தொல், திட்டை் அல்லது உபகரணத்கதத் ததொடரவ்து 

அங்கீகரிக்கப்படலொை். 

ைற்ற வரன்முகறககளயுை் கருத்தில் தகொள்ள யவண்டுை் என ைதிப்பீடு சுட்டிக்கொட்டினொல், 

கூடுதல் தகவல் யகொரப்பட்டு அது ைதிப்பொே்வுக்கொக சைரப்்பிக்கப்படலொை். 

குறிப்பாக தீரக்்கப்படாத பலன்கள் 
இந்தப் பலன்கள் ககயேட்டில் விவரிக்கப்பட்ட பலன்களுக்கு அனுைதி அளிக்க நிரவ்ொக 

இேக்குநருக்கு வொரிேை் அங்கீகொரை் அளித்துள்ளது. ஆனொலுை், ஒரு பங்யகற்பொளருக்குை் 

அவருகடே குடுை்பத்திற்குை் முக்கிேத்துவை் வொே்ந்ததொக விளங்குகின்ற, ஆனொல் இந்த 

பலன்கள் ககயேட்டில் குறிப்பிடப்படொத ைற்ற வகக உபகரணங்கள் அல்லது இதர தபொருள்கள் 
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இருக்கலொை் என்பகத வொரிேை் அங்கீகரிக்கின்றது. யசரக்்கப்பட யவண்டுை் என நீங்கள் 

கருதுகின்ற தபொருள் அல்லது யசகவ ஏதொவது இருந்து அகதப் பற்றிக் குறிப்பிடப்படவில்கல 

என்றொல் தேவுதசே்து உங்கள் வழக்கு யைலொளரிடை் கலந்துகரேொடவுை். 

 

உங்கள் காப்பீட்டுத் திட்டம் உள்ளடக்கும் பகுதி அல்லது 

மாநிலத்திற்கு பவளிசே சசவவகவளப் பபறுவதற்கான 

அங்கீகாரம் 
தபற்யறொரக்ள் அல்லது சட்டப்பூரவ் பொதுகொவலரக்ள் ஒரு பங்யகற்பொளகர ைதிப்பீடு, சிகிசக்ச 

அல்லது பிற ைருத்துவ ரீதிேொக அவசிேைொகத் யதகவப்படுகின்ற சிகிசக்சக்கொக தங்கள் 

கொப்பீட்டுத் திட்டை் உள்ளடக்குை் பகுதிக்கு தவளியே அல்லது ஃபுயளொரிடொ ைொநிலத்திற்கு 

தவளியே அகழத்துச ்தசல்வதற்கு முன் NICA-க்குத் ததரிவிக்க யவண்டுை். ைொநிலத்திற்கு 

தவளியே சிகிசக்ச தபற NICA முன் அனுைதி வழங்கியிருக்க யவண்டுை். முன் அனுைதி தபற்ற 

உபகரணை் அல்லது யசகவகளுக்கு பணை் தசலுத்துவகத NICA விகரவுபடுத்தலொை் அல்லது 

சில யநரங்களில் அவற்றிற்கு முன்கூட்டியே பணை் தசலுத்த யவண்டியிருக்கலொை். ஓர ்

அவசரநிகல கொரணைொக சிகிசக்ச அளிக்கப்பட்டிருந்தொல் ைட்டுயை கொப்பீட்டுத் திட்டை் 

உள்ளடக்கொத பகுதிக்கு தவளியே அல்லது ைொநிலத்திற்கு தவளியே யைற்தகொள்ளப்படுை் 

சிகிசக்ச ைற்றுை் பேணத்திற்கு பணை் தசலுத்துை். 

கருத்து சவறுபாடுகள், பலன்கள் மறுக்கப்படுதல் 
பலன்களுக்கொன உரிகைக்யகொரலில் ஒரு கருத்து யவறுபொடு எழுந்தொல், அந்தப் பிரசச்கன 

குறித்து ஒரு தொதி உரிகைக்யகொரல் யைற்பொரக்வேொளரிடை் விவொதிப்பதற்கு உங்ககள 

வரயவற்கியறொை். கருத்து யவறுபொட்கடத் தீரக்்க முடியுை் என்ற நை்பிக்ககயுடன் உங்களுடன் 

இகணந்து தசேலொற்றுவதற்கொன வொே்ப்பிகன அவரக்ள் ஆவலுடன் 

எதிரய்நொக்கியிருப்பொரக்ள். சில நிகழ்வுகளில், ைருத்துவத் யதகவ குறித்து மிகத் ததளிவொக 

எழுதப்பட்ட கடிதை் அல்லது கூடுதல் ஆவணத்கத வழங்குைொறு NICA யகட்கலொை். 

ஒரு கருத்து யவறுபொடு ஏற்பட்டு அகத தொதி உரிகைக்யகொரல் யைற்பொரக்வேொளர ்தீரக்்க 

முடிேொவிட்டொல், எழுத்துப்பூரவ்ைொக யகொரப்படுை் பட்சத்தில், நிரவ்ொக இேக்குநர ்

உரிகைக்யகொரகல ைதிப்பொே்வு தசே்து தபற்யறொர ்அல்லது பொதுகொவலரக்ளுடனொன கருத்து 

யவறுபொட்கடத் தீரக்்க முேற்சிக்கலொை். 

நிரவ்ொக இேக்குநரொல் கருத்து யவறுபொட்கடத் தீரக்்க முடிேொைல் ஒரு பலன் ைறுக்கப்பட்டொல், 

ஈட்டுத்ததொகக வழங்கப்பட்ட உண்கைேொன தசலவுக்கொன ததொகக அல்லது பலன்கள் 

ைறுக்கப்படுவது குறித்து விவொதிக்க நிரவ்ொக விசொரகணப் பிரிவில் ைனு தொக்கல் தசே்ே 

தபற்யறொர ்அல்லது பொதுகொவலரக்ளுக்கு உரிகை உள்ளது. கூடுதல் விவரங்களுக்கு DOAH.fl.us -

ஐப் பொரக்்கவுை். முகறசொரொ அடிப்பகடயில் கூடுதல் வழிகொட்டுதலுக்கு தபற்யறொரக்ள் அல்லது 

சட்டப்பூரவ் பொதுகொவலரக்ள் ஃபுயளொரிடொ நிதிசொர ்யசகவகள் துகறயில் உள்ள கொப்பீட்டு 

நுகரய்வொர ்வழக்கறிஞகரத் ததொடரப்ுதகொள்ளலொை். 
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ஒரு கடிதை் அல்லது ைனுகவச ்சைரப்்பிப்பதற்கொன முகவரி: 

நிர்வாக விசாரவைப் பிரிவு 

1230 அபலொசச்ி பொரக்்யவ 

டல்லொஹஸ்ஸி, ஃபுயளொரிடொ 32399 

ததொகலயபசி: (850) 488-9675 

ததொகலநகல்: (850) 921-6847 

கொப்பீட்டு நுகரய்வொர ்வழக்கறிஞரின் ததொடரப்ுத் தகவல்: 

காப்பீட்டு நுகர்சவார் வழக்கறிஞர ்அலுவலகம்  

ஃபுசளாரிடா நிதிசார் சசவவகள் துவற 

அலுவலகை்: 850.413.2868 

ததொகலநகல்: 850.487.0453 
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NICA-ஆல் வாங்கப்பட்ட வாகனத்வதக் 

கட்டுப்படுத்துகின்ற ஒப்பந்தம் 
இந்த ஒப்பந்தை்  ______  ____________நொளன்று, ஃபுயளொரிடொ பிறப்பு ததொடரப்ுகடே நரை்பிேல் யசத 

இழப்பீட்டு சங்கத்திற்குை் (“NICA”)  _________________________ (“பங்யகற்பொளர”்)-இன் தபற்யறொர ்

ைற்றுை் / அல்லது சட்டப்பூரவ் பொதுகொவலரொக  ______________________ (“தபற்யறொர”்)-க்குை் இகடயே 

தசே்ேப்பட்டுள்ளது. 

பங்யகற்பொளர ்ஃபுயளொரிடொ பிறப்பு ததொடரப்ுகடே நரை்பிேல் யசத இழப்பீட்டுத் திட்டத்தில் 

யசரக்்கப்பட்டிருக்கிறொர ்(”திட்டை்”); ைற்றுை் 

ஃபுயளொரிடொ எழுத்துருச ்சட்டங்களின் பிரிவு 766.31-இன்படி, “ைருத்துவ ரீதிேொக அவசிேைொகத் 

யதகவப்படுகின்ற ைருந்துகள், சிறப்பு உபகரணங்கள் ைற்றுை் வசதிகள் ைற்றுை் ததொடரப்ுகடே 

பேணங்களுக்கு ைருத்துவ ரீதிேொக அவசிேைொகத் யதகவப்படுகின்ற ைற்றுை் நிேொேைொன 

ைருத்துவை் ைற்றுை் ைருத்துவைகன, வொழ்வொதொரை் ைற்றுை் பயிற்சி, குடுை்ப குடியிருப்பு அல்லது 

ைருத்துவை் சொரொப் பரொைரிப்பு, ததொழில்முகற குடியிருப்பு அல்லது ைருத்துவை் சொரொப் 

பரொைரிப்பு ைற்றுை் யசகவ” ஆகிேவற்றிற்கொன தகொடுப்பனவுக்கு பங்யகற்பொளர ்ஒரு NICA 

தீரப்்பு தபற்றிருந்தொல், ைற்றுை் 

பங்யகற்பொளருக்கொன ைருத்துவ ரீதிேொகத் யதகவப்படுகின்ற சக்கர நொற்கொலி யபொக்குவரத்து 

இருப்பகத உறுதிதசே்ே பங்யகற்பொளரின் நன்கைக்கொக 

ைருத்துவ ரீதிேொகத் யதகவப்படுகின்ற, சிறப்பு வசதிகள் தகொண்ட வொகனத்கத 

(வருடை் _____________, நிறுவனை் ______________, ைொடல் __________________, VIN ______________ இனி 

"வொகனை்" என்று குறிப்பிடப்படுகிறது) வொங்குவது தபொருத்தைொனதொகக் கருதப்படுகின்றது; 

ைற்றுை் 

இந்த ஒப்பந்தத்தில் விளக்கிக் கூறப்பட்டுள்ள விதிமுகறகள் ைற்றுை் நிபந்தகனகளுக்கு 

இணங்க அத்தககே ஒரு வொகனத்கத விநியேொகிக்க NICA ஆரவ்ைொக உள்ளது. 

எனயவ, இப்யபொது இதில் இடை்தபற்றுள்ள பரஸ்பர உடன்படிக்கககள் ைற்றுை் ஒப்பந்தங்ககளக் 

கருத்தில் தகொண்டுை், இதர சிறந்த ைற்றுை் ைதிப்புமிக்க பரிசீலகனகளுக்கொகவுை் அதகனப் 

தபற்றுக்தகொண்டது ைற்றுை் அதன் யதகவ ஆகிேகவ இதன் மூலை் ஒப்புக்தகொள்ளப்பட்டதற்கு 

இணங்கவுை், NICA ைற்றுை் தபற்யறொர ்பின்வருவனவற்றிற்கு ஒப்புக்தகொள்கின்றனர:் 

1. வாகனம் வாங்குதல்: 

வொங்கிே விகல ைற்றுை் வொகனத்கதக் ககேகப்படுத்துவது ததொடரப்ொன தசலவுகள் 

ஆகிேவற்றிற்கு NICA பணை் தசலுத்துை், ஆனொல் வொகனத்தின் உரிகை NICA வசை் இருக்கொது. 

உகடகையுரிகை அல்லது வொகனத்தின் பேன்பொடு ததொடரப்ொக NICA ஆனது யநரடிேொகயவொ 

அல்லது ைகறமுகைொகயவொ எவ்வித சட்ட ரீதிேொன தபொறுப்கபயுை் அல்லது சட்டக் 

கட்டுப்பொட்கடயுை் தபற்றிருக்கொது. 

NICA வொகனை் வொங்கிேதன் விகளவொக தபற்யறொருக்கு அனுப்பப்படுை் அல்லது தபறப்படுை் 

ஏயதனுை் தள்ளுபடி அல்லது திருப்பிேளிக்கப்படுை் ததொகக முற்றிலுை் NICA-இன் தனிப்பட்ட 

தசொத்தொகுை், தபற்யறொரொல் அது தபறப்பட்ட பத்து (10) நொள்களுக்குள் அது NICA-க்கு அனுப்பப்பட 

யவண்டுை் அல்லது திருப்பி அனுப்பப்படுை். அத்தககே தள்ளுபடி அல்லது 

திருப்பிேளிக்கப்படுை் ததொகக NICA-க்கு திருப்பி அனுப்பப்படொத பட்சத்தில், இந்த தள்ளுபடி 

அல்லது திருப்பிேளிக்கப்படுை் ததொகக உட்பட தபற்யறொர ்தசலுத்த யவண்டிே யவறு ஏதொவது 

ததொககக்கு NICA ஈடு தசே்துதகொள்ளலொை். 

சவன் ஒப்பந்தம் 
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2. உரிவம: 

பங்யகற்பொளரின் நலனுக்கொக, ஃபுயளொரிடொ சிறுபொன்கையினருக்கொன தபொது ைொறுதல் 

சட்டத்தின் கீழ் பங்யகற்பொளரின் பொதுகொவலரொக வொகனை் தபற்யறொரின் தபேரில் இருக்க 

யவண்டுை். வொகனத்தின் உரிகைச ்சொன்றிதழில் வொகனத்தின் பற்றுரிகைதொரரொக NICA 

யசரக்்கப்படுை், ஆனொல் தபற்யறொர ்இந்த ஒப்பந்தத்தின் அகனத்து விதிமுகறககளயுை் 

நிபந்தகனககளயுை் ககடப்பிடிக்குை் வகர வொகனத்தின் தகொள்முதல் விகலகே திருப்பிச ்

தசலுத்த தபற்யறொருை் பங்யகற்பொளருை் NICA-க்கு கடகைப்படவில்கல என்பகத இரண்டு 

தரப்பினருை் ஒப்புக்தகொள்கின்றனர.் 

3. வாகனத்வதப் பேன்படுத்துதல் மற்றும் இேக்குதல்: 

பங்யகற்பொளரின் ைருத்துவ ரீதிேொக அவசிேைொகத் யதகவப்படுகின்ற யபொக்குவரத்திற்கொக 

ைட்டுயை முக்கிேைொக வொகனை் பேன்படுத்தப்பட யவண்டுை் ைற்றுை் இேக்கப்பட யவண்டுை் 

என்பகத தபற்யறொர ்ஒப்புக்தகொள்கின்றனர,் தபொதுவொக இது ைருத்துவர ்வருகககள், சிகிசக்ச 

ைற்றுை் பிற இதுயபொன்ற பேணங்கள் உள்ளிட்ட முன்பதிவுச ்சந்திப்புகளுக்குச ்தசல்ல 

வொகனத்தில் பங்யகற்பொளருடன் பேணை் தசே்தகலக் குறிக்கிறது. அயதொடு, வொகனை் 

தபற்யறொரின் தனிப்பட்ட வொகனை் அல்ல என்பகதயுை், ஏதொவது சட்டவியரொதப் தபொருள்கள் 

அல்லது சரக்குப்தபொருள் எடுத்துச ்தசல்ல அல்லது ஏற்றிச ்தசல்ல அது பேன்படுத்தக்கூடொது 

என்பகதயுை், பங்யகற்பொளரின் ைருத்துவ ரீதிேொன யதகவ தகொண்ட உபகரணத்கதத் தவிர 

யவறு எந்தப் தபொருள்ககளயுை் எடுத்துச ்தசல்லயவொ அல்லது ஏற்றிச ்தசல்லயவொ கூடொது என 

தபற்யறொர ்ஒப்புக்தகொள்கிறொர.் 

இதில் விளக்கிக் கூறப்பட்டுள்ள வொகன இரசீது பங்யகற்பொளரின் ைருத்துவ ரீதிேொன யதகவ 

தகொண்ட ைற்றுை் நிேொேைொன பேணச ்தசலவுகளுக்கொக பங்யகற்பொளரின் சொரப்ொக 

தபறப்படுை் இழப்பீகட விளக்கிக் கூறுகின்றது ைற்றுை் NICA-ஆல் பிரத்தியேகைொக 

அங்கீகரிக்கப்பட்டொல் தவிர, அது அத்தககே பேணத்திற்கொன யபொக்குவரத்துச ்தசலவு ைற்றுை் 

பிற தசலவுகளின் ஏயதனுை் கூடுதல் உரிகைக்யகொரல் அல்லது தகொடுப்பனவுகளுக்கு ைொற்றொக 

அகையுை். NICA-ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்தொல், ைருத்துவ ரீதிேொன யதகவ தகொண்ட ைற்றுை் 

நிேொேைொன பேணச ்தசலவுகளுக்கொக எரிதபொருள் தசலவு அரசொங்கத்தொல் ஏற்பொடு 

தசே்ேப்படுை் வொகனத்திற்கு அதைரிக்க   தபொது யசகவகள் நிரவ்ொகத்தொல் (GSA) கைல் 

ஒன்றிற்குத் தீரை்ொனிக்கப்பட்ட கட்டண விகிதத்கதப் யபொல் இருைடங்கு ஈட்டுத்ததொகக 

வழங்கப்படுை். 

4. வாகனத்தின் பராமரிப்பு மற்றும் நிவலவம: 

உரிை சொன்றட்கட / பதிவு ைற்றுை் புதுப்பித்தல்கள், டேர,் யபட்டரிகள் ைற்றுை் நிேொேைொே் 

அவசிேைொகத் யதகவப்படுகின்ற பிற வொகனப் பரொைரிப்பு ஆகிே அகனத்திற்குை் பணை் 

தசலுத்த NICA ஒப்புக்தகொள்கின்றது. பரொைரிப்புக்கொன ஈட்டுத்ததொகக தபற தபற்யறொர ்

அதற்குரிே இரசீதுககள வழங்க யவண்டுை். $500.00-க்குை் அதிகைொக யைற்தகொள்ளப்படுை் 

ஏயதனுை் தசலவுகளுக்கு முன் அனுைதி யதகவ, இல்கலதேனில் அவற்றுக்கு ஈட்டுத்ததொகக 

வழங்கப்பட ைொட்டொது. 

வொகனத்கத தேொரிப்பொளரின் சரவ்ீஸ் திட்டத்திற்கு இணங்க நன்கு தசேல்படுை் நிகலயிலுை், 

தவளிப்புறத் யதொற்றத்திற்கு குறிப்பிடத்தக்க யசதை் ஏற்படொைலுை், எதிரப்ொரக்்கப்படுை் 

நிேொேைொன யதே்ைொனை் தவிர யவதறதுவுை் இல்லொைலுை் பரொைரிக்க தபற்யறொர ்

ஒப்புக்தகொள்கின்றனர.் தைக்கொனிக் பரிந்துகரயின்படி யதகவேொன பழுதுபொரப்்புககள உரிே 

யநரத்தில் தசே்து முடிக்க தபற்யறொர ்ஒப்புக்தகொள்கின்றனர.் நன்கு தசேல்படுை் நிகலயில் 

வொகனத்கதப் பரொைரிக்கத் தவறுவது வொகனத்தின் ஆயுகளயுை் ைதிப்கபயுை் குகறக்குை் 
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என்பகதப் தபற்யறொர ்ஒப்புக்தகொள்கின்றனர.் நன்கு தசேல்படுை் நிகலயில் ஏழு (7) 

வருடங்ககள அல்லது 150,000 கைல்ககள அகடேத் தவறிே வொகனங்ககள ைொற்றொைல் 

இருப்பதற்கொன உரிகைகே NICA தகொண்டுள்ளது. வொகனத்கத ைொற்றுவதற்கு முன் அதற்கு 

ஏயதனுை் யசதை் ஏற்பட்டிருந்தொல் அது பழுதுபொரக்்கப்பட யவண்டுை். 

அயதொடு, வொகனை் நிேொேைொன அளவுக்கு சுத்தைொன நிகலகையில் பரொைரிக்கப்பட யவண்டுை் 

என்பகத தபற்யறொர ்ஒப்புக்தகொள்கின்றனர ்(அதொவது, பங்யகற்பொளரின் யபொக்குவரத்துக்குை் 

பங்யகற்பொளரின் சக்கர நொற்கொலிகே எடுத்துச ்தசல்வதற்குை் யதகவப்படுகின்ற ஏயதனுை் 

சிறப்பு உபகரணத்கத அணுகுவதற்கொன வழிகே அகடக்குை் விதைொக வொகனத்தில் 

அதிகப்படிேொன குப்கபகள் ைற்றுை் / அல்லது பேனற்ற தபொருள்கள் இருக்கக் கூடொது). 

நிேொேைொன அளவுக்கு சுத்தைொன நிகலகையில் பரொைரிக்கப்படொத எந்த வொகனத்கதயுை் 

ைொற்ற முடிேொது. 

5. காப்பீடு: 

$10,000/$20,000/$10,000 வரை்புககளக் தகொண்ட உடல் கொேை்/தசொத்து யசத தபொறுப்புக் கொப்பீடு, 

முழுகைேொன விரிவொன ைற்றுை் விபத்துக் கொப்பீடு, தனிப்பட்ட கொேத்திற்கொன பொதுகொப்பு 

(தவறிகழக்கொைல் ஏற்படுவது) அத்துடன் ைொநில அல்லது பிற தபொருந்தக்கூடிே சட்ட 

நிபந்தகனககள பூரத்்தி தசே்யுை் யவறு ஏயதனுை் கொப்பீடு ஆகிேகவ உள்ளிட்ட, ைொநிலை் 

விதித்துள்ள அடிப்பகட பொதுகொப்புககள குகறந்தபட்ச அளவில் பரொைரிக்க தபற்யறொர ்

ஒப்புக்தகொள்கின்றனர.் குறிப்பொக கீயழ விளக்கிக் கூறப்பட்டவொறு கொப்பீட்டுப் பொதுகொப்பிற்கொக 

தபற்யறொருக்கு NICA ஈட்டுத்ததொகக வழங்குை். 

வொகனத்கத தபற்யறொர ்இேக்குவதற்கொன கொப்பீட்டுப் பொதுகொப்பிற்கு ைட்டுயை NICA 

ஈட்டுத்ததொகக வழங்குை். தபற்யறொர ்அல்லது யவறு ஏதொவது கூடுதல் ஓட்டுநரின் யைொசைொன 

வொகனை் ஓட்டுை் பதிவு கொரணைொக வொகனக் கொப்பீட்டு பிரீமிேங்களின் ததொகக 

அதிகரிக்கப்பட்டொல் NICA அதற்கு ஈட்டுத்ததொகக வழங்கொது. இந்த ஒப்பந்தத்தில் 

விதிக்கப்பட்டவொறு கொப்பீட்கடப் பரொைரிக்கத் தவறுவதொல் வொகனத்கத இழக்க யநரிடலொை் 

அல்லது வொகனத்கத ைொற்ற முடிேொைல் யபொகலொை். 

வொகன விபத்து அல்லது நஷ்டை் ஏற்பட்டொல், கொப்பீட்டுப் பிடித்தை் தபற்யறொரின் தபொறுப்பொகுை். 

விரிவொன ைற்றுை் விபத்துக் கொப்பீட்டின் இழப்பீடு தபறுபவரொக NICA பட்டிேலிடப்படுை். ஒரு 

விபத்து ஏற்பட்டவுடன் அல்லது வொகனத்திற்கு ஏற்பட்ட யசதை் கண்டறிேப்பட்டவுடன் 

வொகனத்திற்கு ஏற்படுகின்ற ஏதொவது விபத்து ைற்றுை்/அல்லது புறசய்சதை் பற்றி NICA ைற்றுை் 

தபற்யறொரின் கொப்பீட்டு நிறுவனத்திற்குத் ததரிவிக்க தபற்யறொர ்ஒப்புக்தகொள்கின்றனர.் 

வொகனத்திற்கு ஏற்பட்ட யசதை் குறித்து NICA ைற்றுை் தபற்யறொரின் கொப்பீட்டு நிறுவனத்திற்குத் 

ததரிவிக்கத் தவறுவதொல் வொகனத்கத இழக்க யநரிடலொை், அல்லது தைொத்தைொக வொகனத்கத 

ைொற்ற முடிேொைல் யபொகலொை். 

6. வாகனத்தின் ஆயுள்: 

இந்த ஒப்பந்தை் ஏயதனுை் வொரிசுக் கொப்பொளகர, பொதுகொவலகர அல்லது பங்யகற்பொளரின் 

பொதுகொப்புப் தபொறுப்பொளரொகச ்தசேல்படுகின்ற இயத யபொன்ற நை்பிக்ககக்குப் 

தபொறுப்பொனவகரக் கட்டுப்படுத்துவதொக இருக்குை். வொகனை் ஆயுள்கொலை் தபற்யறொர ்

வொகனத்கத கவத்திருந்த யததியில் இருந்து ஏழு (7) வருடங்கள் அல்லது 150,000 கைல்களொக 

இருக்குை். NICA உடன் இதர ஏற்பொடுகள் தசே்ேப்படொவிட்டொல் தவிர, வொகனத்தின் 

உடகையுரிகைகேப் தபற்ற யததியில் இருந்து ஏழு (7) வருடங்களுக்கு அல்லது வொகனை் 150,000 

கைல்ககள அகடயுை் வகர, இவற்றில் எது முதலில் வருகின்றயதொ அப்யபொது வொகனத்தின் 

உரிகைகே NICA-க்கு ைொற்றிக் தகொடுக்க தபற்யறொர ்ஒப்புக்தகொள்கிறொர.் ஏதொவது ஒரு 
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கொரணத்திற்கொக பங்யகற்பொளரின் பலனுக்கு வொகனத்தின் பேன்பொடு இனியைல் 

யதகவயில்கல எனுை் பட்சத்தில், தபற்யறொர ்NICA-க்குத் தகவல் ததரிவிக்க யவண்டுை் ைற்றுை் 

வொகனத்தின் உகடகை ைற்றுை் உரிகைகே NICA-க்கு ைொற்றித் தர யவண்டுை். 

7. இந்த ஒப்பந்தத்திற்கு உட்பட்ட இந்த வாகனத்தின் அவடோளங்கள் பின்வருமாறு: 

வருடை்/நிறுவனை்/ைொடல்: ________________________ நிறை்: ___________________I.D. எண்: 
___________________ 
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இதற்குச ்சாட்சிோக, கீசழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நபரக்ள் இந்த ஒப்பந்தத்தில் 

வகபோப்பமிட்டுள்ளனர்: 

பபற்சறார்: 
_______________________________________________ 

தபற்யறொரின் அசச்ிட்ட தபேகர தசருகவுை் 

ஃபுயளொரிடொ ைொநிலை் 

நொடு _____________________ 

தற்யபொது குறிப்பிடப்பட்ட இந்த உபகரணை் _______நொள் ___________________, 2022 அன்று, நொன் தனிப்படட் 

முகறயில் நன்கு அறிந்த அல்லது __________________-ஐ அகடேொளைொக சைரப்்பித்துள்ள, சத்திேப் பிரைொணை் 

எடுத்துள்ள (அல்லது எடுக்கொத) _________________________ என்பவரொல் எனக்கு முன்னொல் ஒப்புதல் 

அளிக்கப்பட்டது. 

_______________________________________________ 

சொன்றுறுதி அதிகொரி - ஃபுயளொரிடொ ைொநிலை் 

_______________________________________________ 

சொன்றுறுதி அதிகொரியின் அசச்ிட்ட, தட்டசச்ு தசே்ேப்பட்ட அல்லது முத்திகர பதித்த தபேர;் 

ஆகணே எண் ைற்றுை் கொலொவதி யததி: 

ஃபுசளாரிடா பிறப்பு பதாடர்புவடே நரம்பிேல் சசத இழப்பீட்டு சங்கம் (NICA): 

யகொரிக்கக தசே்பவர:் _______________________________________________ 

                   தைலிசொ ஜொக்ஸ், இகடக்கொல நிரவ்ொக இேக்குநர ்

ஃபுயளொரிடொ ைொநிலை்  

லியேொன் கவுண்டி 

தற்யபொது குறிப்பிடப்பட்ட இந்த உபகரணை்  _______நொள்___________________,  

2022 அன்று, நொன் தனிப்பட்ட முகறயில் நன்கு அறிந்த அல்லது _______________________ -ஐ அகடேொளைொகச ்

சைரப்்பித்துள்ள, சத்திேப் பிரைொணை் எடுத்துள்ள (அல்லது எடுக்கொத) தைலிசொ ஜொஅக்ஸ் என்பவரொல் NICA-

இன் நிரவ்ொக இேக்குநரொக எனக்கு முன்னொல் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. 

_______________________________________________ 

சொன்றுறுதி அதிகொரி - ஃபுயளொரிடொ ைொநிலை் 

_______________________________________________ 

சொன்றுறுதி அதிகொரியின் அசச்ிட்ட, தட்டசச்ு தசே்ேப்பட்ட அல்லது முத்திகர பதித்த தபேர;் 

ஆகணே எண் ைற்றுை் கொலொவதி யததி: 
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2021 ஃபுசளாரிடா எழுத்துருச ்சட்டம்அத்திோேம் 766 

766.301 சட்டப்பூர்வ கை்டுபிடிப்புகள் மற்றும் சநாக்கம். 

(1) சட்டைன்றை் பின்வருை் கண்டுபிடிப்புககளச ்தசே்கிறது: 

(a) ைகப்யபறு ைருத்துவத்தில் ஈடுபடுை் ைருத்துவரக்ள் அதிக ஆபத்தில் உள்ள ைருத்துவ 

வல்லுநரக்ள் ஆவர,் அவரக்ளுக்கொன முகறயகட்டு கொப்பீட்டு பிரீமிேங்கள் மிகவுை் அதிகை் 

ஆகுை் ைற்றுை் அந்த பிரீமிேங்களில் சமீபத்தில் யைற்தகொள்ளப்பட்டுள்ள அதிகரிப்புகள் 

இத்தககே ைருத்துவரக்ளுக்கு பிற ைருத்துவரக்களக் கொட்டிலுை் அதிகைொக உள்ளது. 

(b) சுகப் பிரசவத்கதத் தவிர யவறு எந்தப் பிரசவமுை் அகத யைற்தகொள்ளுை் ைருத்துவருக்கு 

எதிரொக உரிகைக்யகொரலுக்கு வழிவகுக்கிறது; இதன் விகளவொக, தற்யபொகதே ைருத்துவ 

முகறயகட்டுப் பிரசச்கனகளொல் மிகவுை் கடுகைேொகப் பொதிக்கப்பட்டுள்ள ைருத்துவரக்ளில் 

அத்தககே ைருத்துவரக்ள் இருக்கின்றனர.் 

(c) ைகப்யபறு ைருத்துவச ்யசகவகள் மிகவுை் அத்திேொவசிேைொனகவ என்பதொல், 

ஃபுயளொரிடொவில் அத்தககே யசகவககள வழங்குபவரக்ளுக்கொன முகறயகட்டு கொப்பீட்டு 

பிரீமிேங்ககள நிகலப்படுத்துவதற்குை் குகறப்பதற்குை் வடிவகைக்கப்பட்ட ஒரு திட்டத்கத 

வழங்க சட்டைன்றை் கடகைப்பட்டுள்ளது. 

(d) பிறப்பு ததொடரப்ுகடே நரை்பிேல் யசதத்திற்கொன உரிகைக்யகொரலின் தசலவுகள் குறிப்பொக 

அதிகைொக இருக்கின்றன ைற்றுை் அகவ ஏற்பட்ட பிகழகேப் தபொருட்படுத்தொைல் 

வகரேறுக்கப்பட்ட இழப்பீட்டு முகறகே நிறுவ உத்தரவொதை் அளிக்கின்றன. அத்தககே 

உரிகைக்யகொரல்களொல் எழுந்துள்ள பிரசச்கன இந்தச ்சட்டத்தில் யசரக்்கப்பட்டுள்ளதொ என்பது 

ஒரு நிரவ்ொக நடவடிக்ககயில் பிரத்தியேகைொக தீரை்ொனிக்கப்பட யவண்டுை். 

(2) பரவலொக NICA எனக் குறிப்பிடப்படுகின்ற இத் திட்டை், வழக்கத்திற்கு ைொறொக ைருத்துவை் 

சொரொப் பரொைரிப்பு ைற்றுை் ைறுவொழ்வுக்கொக அதிகச ்தசலவுககள விகளவிக்கின்ற குறிப்பிட்ட 

வகக யபரழிவுக் கொேங்களுக்கு தவறின்கை அடிப்பகடயில் இழப்பீடு வழங்குவயத 

சட்டைன்றத்தின் யநொக்கைொகுை். இந்தத் திட்டை் பிறப்பு ததொடரப்ுகடே நரை்பிேல் யசதங்களுக்கு 

ைட்டுயை தபொருந்துை். 

வரலாறு.- s. 60, ch. 88-1; s. 1, ch. 98-113. 

766.302 வவரேவறகள்; ss. 766.301-766.316.— ss. 766.301-766.316-இல் 

பேன்படுத்தப்பட்டவாறு, இந்தச ்பசால்: 

(1) “சங்கை்” என்பது ஃபுயளொரிடொ பிறப்பு ததொடரப்ுகடே நரை்பிேல் யசத இழப்பீட்டுத் திட்டத்கத 

நிரவ்கிக்க s. 766.315 இல் நிறுவப்பட்ட ஃபுயளொரிடொ பிறப்பு ததொடரப்ுகடே நரை்பிேல் 

யசத இழப்பீட்டுச ்சங்கத்கதயுை், s. 766.314-இல் நிறுவப்பட்ட தசேல்திட்டத்கதயுை் 

குறிக்கின்றது. 

(2) ”பிறப்பு ததொடரப்ுகடே நரை்பிேல் யசதை்” என்பது ஒற்கறக் கருவொக இருந்தொல் பிறப்பு எகட 

குகறந்தபட்சை் 2,500 கிரொை் ைற்றுை் பல கருவொக இருந்தொல் குழந்கதயின் பிறப்பு எகட 

குகறந்தபட்சை் 2,000 கிரொை் தகொண்டிருந்த உயிரவ்ொழுை் குழந்கதக்கு ஆக்சிஜன் பற்றொக்குகற 

கொரணைொக, அல்லது ைருத்துவைகனயில் பிரசவத்திற்கு முன், பிரசவத்தின்யபொது, அல்லது 

பிரசவை் முடிந்த பின் உணரவ்ுநிகலக்குக் தகொண்டுவருை்யபொது ஏற்படுை் இேந்திரக் கொேை் 

கொரணைொக மூகளயில் அல்லது முதுகுத் தண்டில் ஏற்படுை் யசதத்கதக் குறிக்கிறது, இது 

குழந்கதக்கு உடல் ரீதிேொகவுை் ைன ரீதிேொகவுை் குறிப்பிட்ட அளவு நிரந்தரைொன பொதிப்பிகன 

NICA சட்டப் பிரிவுகள் 766.301-

766.316, ஃபுசளாரிடா நிரந்தர 

விதிகள் 
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ஏற்படுத்துகின்றது. 

இந்த வகரேகற உயிருடன் பிறக்குை் குழந்கதகளுக்கு ைட்டுயை தபொருந்துை், ைரபிேல் அல்லது 

பிறவி அசொதொரண நிகல கொரணைொக ஏற்படுை் உடற்குகற அல்லது ைரணத்திற்கு இது 

தபொருந்தொது. 

(3) ”உரிகை யகொருபவர”் என்பவர ்ஒரு குழந்கதக்கு ஏற்பட்டுள்ள பிறப்பு ததொடரப்ுகடே 

நரை்பிேல் யசதத்திற்கொன இழப்பீட்டிற்கொக s. 766.305-இன்படி உரிகைக்யகொரகலச ்

சைரப்்பிக்குை் ஏதொவது ஒரு நபர ்ஆவொர.் அத்தககே ஒரு உரிகைக்யகொரல் யசதைகடந்த 

குழந்கதயின் சொரப்ொக ஏதொவது ஒரு சட்டப்பூரவ் பிரதிநிதிேொல் தொக்கல் தசே்ேப்படலொை்; 

ைற்றுை், குழந்கத ைரணைகடந்திருந்தொல், உரிகைக்யகொரலொனது நிரவ்ொகி, தனிப்பட்ட 

பிரதிநிதி, அல்லது யவறு ஏதொவது சட்டப்பூரவ் பிரதிநிதிேொல் தொக்கல் தசே்ேப்படலொை். 

(4) ”நிரவ்ொக சட்ட நீதிபதி” என்பவர ்பிரிவொல் நிேமிக்கப்பட்ட நிரவ்ொக சட்ட நீதிபதி ஆவொர.் 

(5) ”பிரிவு” என்பது யைலொண்கைச ்யசகவகள் துகறயின் நிரவ்ொக விசொரகணப் பிரிகவக் 

குறிக்கின்றது. 

(6) ”ைருத்துவைகன” என்பது புயளொரிடொவில் உள்ள உரிைை் தபற்ற ஏதொவது 

ைருத்துவைகனகேக் குறிக்கின்றது. 

(7) “பங்யகற்குை் ைருத்துவர”் என்பது ஃபுயளொரிடொவில் முழுயநரைொகயவொ அல்லது 

பகுதியநரைொகயவொ ைகப்யபறு ைருத்துவை் தசே்கின்ற அல்லது ைகப்யபறு யசகவககள 

வழங்குகின்ற, யசதை் ஏற்பட்ட வருடத்திற்கொன பிறப்பு ததொடரப்ுகடே நரை்பிேல் யசதத்திற்கொன 

இழப்பீட்டுத் திட்டத்தில் பங்யகற்பதற்கொக யதகவப்படுை் ைதிப்பீட்டிற்கு யசதை் ஏற்பட்ட 

யநரத்தில் கட்டணை் தசலுத்தப்பட்ட அல்லது கட்டணத்திலிருந்து விலக்களிக்கப்பட்ட, 

ஃபுயளொரிடொவில் ைருத்துவப் பணி தசே்வதற்கொன உரிைை் தபற்றுள்ள ைருத்துவகரக் 

குறிக்கிறது. அந்த வொரத்்கத கூட்டொட்சி அரசொங்கத்தின் ஒரு அதிகொரிேொக, பணிேொளரொக 

அல்லது முகவரொக ைருத்துவப் பணி தசே்கின்ற எந்த ைருத்துவருக்குை் தபொருந்தொது. 

(8) ”திட்டை்” என்பது பிரிவு 766.303-இன் கீழ் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஃபுயளொரிடொ பிறப்பு ததொடரப்ொன 

நரை்பிேல் யசத இழப்பீட்டுத் திட்டத்கதக் குறிக்கிறது. 

(9) ”குடுை்ப உறுப்பினர”் என்பது தந்கத, தொேொர ்அல்லது சட்டப்பூரவ் பொதுகொவலகரக் 

குறிக்கிறது. 

(10) ”குடுை்ப வசிப்பிட அல்லது ைருத்துவை் சொரொப் பரொைரிப்பு” என்பது வழக்கைொக 

பங்யகற்பொளர ்பரொைரிப்புக் கடகைகளின் வகரதேல்கலகளுக்கு அப்பொல் ததொழில்முகற 

உதவிேொளரக்ள் மூலை் வழங்கப்படுகின்ற பரொைரிப்பு ஆகுை், ஆனொல் இது குடுை்ப 

உறுப்பினரக்ள் மூலை் வழங்கப்படுகின்றது. ததொழில்முகற அல்லொத வசிப்பிட அல்லது 

ைருத்துவை் சொரொப் பரொைரிப்பு வழங்குகின்ற குடுை்ப உறுப்பினரக்ளுக்கு, பங்யகற்பொளர ்

பரொைரிப்புக் கடகைகளின் வகரதேல்கலகளுக்குள் வருகின்ற, சொதொரணைொக ைற்றுை் 

ககை்ைொறு கருதொைல் குடுை்ப உறுப்பினரக்ளொல் வழங்கப்படுகின்ற பரொைரிப்புகள் ைற்றுை் பிற 

யசகவகளுக்கு இந்தச ்சட்டத்தின் கீழ் இழப்பீடு கிகடக்கொைல் யபொகலொை். குடுை்ப வசிப்பிட 

அல்லது ைருத்துவை் சொரொப் பரொைரிப்பு ைருத்துவ ரீதிேொக அவசிேைொகத் யதகவப்படுை்யபொது 

அது ைருத்துவரின் வழிகொட்டுதல் ைற்றுை் கட்டுப்பொட்டின் கீழ் ைட்டுயை வழங்கப்பட யவண்டுை். 

குடுை்ப உறுப்பினரொல் வழங்கப்படுகின்ற குடுை்ப வசிப்பிட அல்லது ைருத்துவை் சொரொப் 

பரொைரிப்புச ்தசலவுகளுக்கொன நிேொேைொன கட்டணங்கள் பின்வருைொறு தீரை்ொனிக்கப்படுை்: 

(a) குடுை்ப உறுப்பினர ்உத்தியேொகை் பொரக்்கொதவர ்என்றொல், ஒரு ைணி யநரத்திற்கொன ைதிப்பு 
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கூட்டொட்சியின் குகறந்தபட்ச ைணியநர ஊதிேத்திற்குச ்சைைொகுை். 

(b) குடுை்ப உறுப்பினர ் உத்தியேொகை் பொரப்்பவரொக இருந்து அத்தககே பரொைரிப்கப 

வழங்குவதற்கொக உத்தியேொகத்கத விடத் தீரை்ொனித்தொல், அந்தப் பரொைரிப்பின் ைணியநர 

ைதிப்பு ஒரு குடுை்ப சுகொதொர உதவிேொளரொல் வழங்கப்படுகின்ற தனிேொர ் கடகைச ்

யசகவகளுக்கொன தைடிதகே்டு மூலை் நிறுவப்பட்ட கட்டண விகிதங்களுக்குச ்சைைொக இருக்குை். 

இந்த வகரேகறக்கு இணங்க பரொைரிப்பு வழங்குகின்ற ஒரு குடுை்ப உறுப்பினருக்கு அல்லது பல 

குடுை்ப உறுப்பினரக்ளின் யசரக்்ககக்கு நொதளொன்றுக்கு 10 ைணியநரத்திற்கு யைல் இழப்பீடு 

வழங்கப்படொைல் இருக்கலொை். குடுை்பப் பரொைரிப்பு என்பது ததொழில்முகற வசிப்பிட அல்லது 

ைருத்துவை் சொரொத பரொைரிப்புக்கு ைொற்றொக வழங்கப்படுவது அல்ல ைற்றுை் குடுை்பப் பரொைரிப்பு 

வழங்கப்படுகின்ற நொளில் ததொழில்முகற வசிப்பிட அல்லது ைருத்துவை் சொரொத பரொைரிப்பு 

வழங்கப்படொைல் யபொகலொை். 

(c) இந்தப் பிரிவில் வகரேறுக்கப்பட்டவொறு குடுை்ப வசிப்பிட அல்லது ைருத்துவை் சொரொத 

பரொைரிப்புக்கொன தீரப்்பு s. 766.314(9)(c)-இன் யநொக்கங்களுக்கொக தற்யபொகதே ைதிப்பீட்டில் 

யசரக்்கப்பட ைொட்டொது. 

வரலாறு.- s. 61, ch. 88-1; s. 36, ch. 88-277; s. 16, ch. 91-46; s. 2, ch. 93-251; s. 307, ch. 96-410; s. 149, ch. 2001-

277; s. 5, ch. 2002-401.766.303 ஃபுயளொரிடொ பிறப்பு ததொடரப்ொன நரை்பிேல் யசத இழப்பீட்டுத் 

திட்டை்; ைருந்தின் பிரத்தியேகத்தன்கை. 

(1) பிறப்பு ததொடரப்ுகடே நரை்பிேல் யசதத்திற்கொன உரிகைக்யகொரல்களுக்கு, ஏற்பட்ட 

பிகழகேப் தபொருட்படுத்தொைல், இழப்பீடு வழங்குை் யநொக்கத்திற்கொக ஃபுயளொரிடொ பிறப்பு 

ததொடரப்ொன நரை்பிேல் யசத இழப்பீட்டுத் திட்டை் நிறுவப்பட்டுள்ளது. அத்தககே திட்டை் 

ஜனவரி 1, 1989 அன்யறொ அல்லது அதற்குப் பின்னயரொ பிறந்தவரக்ளுக்கு ைட்டுயை தபொருந்துை் 

ைற்றுை் அது ஃபுயளொரிடொ பிறப்பு ததொடரப்ொன நரை்பிேல் யசத இழப்பீட்டு சங்கத்தொல் 

நிரவ்கிக்கப்படுை். 

(2) பிறப்பு ததொடரப்ொன நரை்பிேல் யசதத்திற்கொக இந்தத் திட்டத்தொல் வழங்கப்படுகின்ற 

உரிகைகள் ைற்றுை் சிகிசக்சகள் உரிகைக்யகொரல் விடுக்கப்பட்ட யசதை் ததொடரப்ொன ைருத்துவ 

அலட்சிேத்தினொல் அல்லது அது ததொடரப்ொக யசதை் ஏற்பட்ட பிள்களப்யபறு, பிரசவை் அல்லது 

பிரசவை் முடிந்த பின் உணரவ்ுநிகலக்குக் தகொண்டுவருதலில் யநரடிேொக ஈடுபட்ட ஏயதனுை் 

நபருக்கு அல்லது நிறுவனத்திற்கு எதிரொக தபொதுச ்சட்டத்தின்படி அல்லது யவறுவிதைொக அந்தக் 

குழந்கதயின், அவனது அல்லது அவளது தனிப்பட்ட பிரதிநிதி, தபற்யறொர,் சொரந்்திருப்பவரக்ள் 

ைற்றுை் மிக தநருங்கிே உறவினரின் ைற்ற அகனத்து உரிகைகள் ைற்றுை் சிகிசக்சககள 

விலக்குவதொக இருக்குை்; அகதத் தவிர, அத்தககே வழக்கு ss. 766.301-766.316-இன் கீழ் 

தபறப்பட்ட தீரப்்பு பணை் தசலுத்தப்பட்டதற்கு முன்புை் அதற்குப் பதிலொகவுை் தொக்கல் 

தசே்ேப்படுவதொக இருந்தொல், தவறொன நை்பிக்கக அல்லது தீங்கிகழக்குை் யநொக்கை் அல்லது 

ைனித உரிகைகள், பொதுகொப்பு அல்லது தசொத்திகன யவண்டுதைன்யற தகடுயநொக்குடன் 

புறக்கணித்தல் ஆகிேவற்றிற்கொன ததளிவொன ைற்றுை் உறுதிேொன ஆதொரங்கள் இருக்குை் 

பட்சத்தில் ஓர ்உரிகையிேல் நடவடிக்கககே முன்னறிவிக்க முடிேொது. அத்தககே வழக்கு s. 

766.311-இல் வழங்கப்பட்டுள்ளபடி பிரிவின் தீரப்்பு முடிவொனதொகவுை் 

கட்டுப்படுத்தக்கூடிேதொகவுை் ஆவதற்கு முன் அது தீரக்்கப்பட யவண்டுை். 

(3) முழுகை வொே்ந்த யநொதேதிரப்்பு சக்தி s. 766.31-இல் வழங்கப்பட்டுள்ள இழப்பீட்டுத் ததொகக 

வழங்கப்படுவகத உறுதிதசே்ேத் யதகவேொன அளவிற்கு ைட்டுயை ஃபுயளொரிடொ பிறப்பு 

ததொடரப்ொன நரை்பிேல் யசத இழப்பீட்டு சங்கத்தின் சொரப்ொக இதன் மூலை் தள்ளுபடி 

தசே்ேப்படுகின்றது. 



 

 NICA - பலன்கள் ககயேடு  
28 

(4) பிறப்பு ததொடரப்ொன நரை்பிேல் யசதை் தகொண்ட குழந்கதகளின் ஆயரொக்கிேத்கதயுை் சிறந்த 

நலன்ககளயுை் ஊக்குவிக்கின்ற ைற்றுை் பொதுகொக்கின்ற ஒரு முகறயில் சங்கை் திட்டத்கத 

நிரவ்கிக்குை். 

வரலாறு.—s. 62, ch. 88-1; s. 37, ch. 88-277; s. 1, ch. 89-186; s. 1154, ch. 97-102; s. 74, ch. 2003-416; s. 2, ch. 
2021-134. 

 
766.304 உரிவமக்சகாரல்கவளத் தீரம்ானிக்க நிர்வாகச ்சட்ட நீதிபதி 

நிரவ்ொகச ்சட்ட நீதிபதி ss. 766.301- 766.316-இன்படி தொக்கல் தசே்ேப்பட்ட அகனத்து 

உரிகைக்யகொரல்ககளயுை் விசொரித்துத் தீரை்ொனிப்பொர ்ைற்றுை் அத்தககே பிரிவுகளின் 

யநொக்கங்ககள நிகறயவற்றுவதற்கு அவருக்கு அத்திேொேை் 120-இல் வழங்கப்பட்ட முழு 

அதிகொரத்கதயுை் சட்டப்படிேொன உரிகைகேயுை் பேன்படுத்துவொர.் இந்தச ்சட்டத்தின் கீழ் 

தொக்கல் தசே்ேப்பட்ட ஒரு உரிகைக்யகொரல் இழப்பீடு வழங்கத் தகுதியுகடேதொ என்பகதத் 

தீரை்ொனிப்பதில் நிரவ்ொகச ்சட்ட நீதிபதி பிரத்தியேக அதிகொர வரை்கபக் தகொண்டிருக்கிறொர.் 

நிரவ்ொகச ்சட்ட நீதிபதிேொல் s. 766.309-இன் கீழ் உறுதிேொன தீரை்ொனங்கள் எடுக்கப்படுை் வகர 

எந்த உரிகையிேல் நடவடிக்ககயுை் எடுக்கப்பட ைொட்டொது. உரிகை யகொருபவர ்சங்கத்திடை் 

இருந்து இழப்பீடு தபறத் தகுதியுகடேவர ்என நிரவ்ொக சட்ட நீதிபதி தீரை்ொனித்தொல், அல்லது 

உரிகை யகொருபவர ்s. 766.31-இன் கீழ் வழங்கப்பட்ட ஒரு தீரப்்கப ஏற்றுக்தகொண்டொல், s. 766.303-

இன் யநொே்த்தீரவ்ு விதிகளின் பிரத்தியேகத்தன்கை மீறப்படுவதில் எந்ததவொரு உரிகையிேல் 

நடவடிக்கககேயுை் யைற்தகொள்ளயவொ அல்லது ததொடரயவொ முடிேொது. இந்தச ்சட்டத்தின் கீழ் 

தொக்கல் தசே்ேப்பட்ட உரிகைக்யகொரல் இழப்பீடு வழங்கத் தகுதிேற்றது எனத் 

தீரை்ொனிக்கப்பட்டொல், தபொதுச ்சட்டை் அல்லது சட்டப்பூரவ் சட்டத்தின் கீழ் கிகடக்கின்ற 

ஏயதனுை் அல்லது அகனத்து உரிகையிேல் தீரவ்ுககளப் பின்பற்றுவதற்கு இகண முரண்தகடக் 

யகொட்பொடு அல்லது தீரப்்பளிக்கப்பட்ட விஷேை் உரிகை யகொருபவருக்குத் தகடேொக இருக்கொது. 

நிரவ்ொகச ்சட்ட நீதிபதியின் சட்டத்தின் உண்கை ைற்றுை் முடிவுகளின் கண்டுபிடிப்புகள் 

எந்ததவொரு பின்ததொடரந்்து வருகின்ற நகடமுகறகளிலுை் ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட ைொட்டொது; 

ஆனொலுை், எந்ததவொரு நபரின் உறுதிேளிக்கப்பட்ட சொட்சிேமுை் நிரவ்ொக வழக்கில் 

சொட்சிேைொக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட கொட்சிப் தபொருள்களுை் சொட்சிே விதிகளுக்கு உட்பட்டு, 

நிரவ்ொக நகடமுகறகளில் ஈடுபடுை் ஒரு தரப்பினருக்கு எதிரொக ைட்டுை் ஏயதனுை் 

பின்ததொடரந்்து வருகின்ற உரிகையிேல் நடவடிக்ககயில் குற்றசச்ொட்டொக 

ஏற்றுக்தகொள்ளப்படுகின்றன. உரிகை யகொருபவர ்ஒரு தீரவ்ின் கீழ் மீண்டு வந்தொல் அல்லது ஓர ்

உரிகையிேல் நடவடிக்ககயில் ஓர ்இறுதித் தீரப்்பு பதிவு தசே்ேப்பட்டொல் ss. 766.301- 766.316-

இன் கீழ் தீரப்்பு வழங்கப்பட ைொட்டொது அல்லது தசலுத்தப்பட ைொட்டொது. 

வரலாறு.—s. 63, ch. 88-1; s. 17, ch. 91-46; s. 3, ch. 93-251; s. 308, ch. 96-410; s. 1803, ch. 97-102; s. 2, ch. 98-
113; s. 90, ch. 99-3; s. 75, ch. 2003-416; s. 109, ch. 2013-18. 

766.305 உரிவமக்சகாரல்கள் மற்றும் பதில்கவளத் தாக்கல் பசே்தல்; 

மருத்துவ ஒழுங்குமுவற மதிப்பாே்வு. 

(1) இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் இழப்பீட்டிற்கொக தொக்கல் தசே்ேப்பட்ட அகனத்து 

உரிகைக்யகொரல்களுை் இழப்பீடு யகொருை் ைனுவின் பிரிவுடன் உரிகை யகொருபவர ்தொக்கல் 

தசே்வதில் இருந்து ததொடங்குகிறது. அத்தககே ைனு பின்வருை் தகவல்ககளக் 

தகொண்டிருக்கலொை்: 

(a) சட்டப்பூரவ் பிரதிநிதியின் தபேர ்ைற்றுை் முகவரி ைற்றுை் யசதமுற்ற குழந்கதகே அவர ்
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பரிந்துகர தசே்ததற்கொன அடிப்பகட. 

(b) கொேமுற்ற குழந்கதயின் தபேர ்ைற்றுை் முகவரி. 

(c) பிரசவத்தின்யபொது உடன் இருந்த, ைகப்யபறு யசகவககள வழங்கிே ஏயதனுை் ைருத்துவரின் 

தபேர ்ைற்றுை் முகவரி ைற்றுை் பிறப்பு நிகழ்ந்த ைருத்துவைகனயின் தபேர ்ைற்றுை் முகவரி. 

(d) உரிகைக்யகொரல் விடுக்கப்பட்ட இேலொகை பற்றிே விளக்கை். 

(e) யசதை் ஏற்பட்ட யநரை் ைற்றுை் இடை். 

(f) யசதை் ததொடரப்ொன ைற்றுை் உரிகைக்யகொரல் எழுவதற்கு வழிவகுத்த உண்கைகள் ைற்றுை் 

சூழ்நிகலகள் பற்றிே சுருக்கைொன அறிக்கக. 

(2) உரிகை யகொருபவர ்நிரவ்ொக விசொரகணப் பிரிவிற்குச ்தசலுத்த யவண்டிே $15 ைனு தொக்கல் 

கட்டணத்துடன் யசரத்்து, சங்கத்திற்குை், ைனுவில் குறிப்பிடப்பட்ட ைருத்துவர ்ைற்றுை் 

ைருத்துவைகன ைற்றுை் ைருத்துவ தர உத்தரவொதப் பிரிவுக்குை் விநியேொகிப்பதற்கொக யபொதிே 

எண்ணிக்ககயிலொன நகல்ககள பிரிவில் சைரப்்பிக்க யவண்டுை். ைனுகவப் தபற்றவுடன், 

பிரிவொனது பதிவுத் தபொல் அல்லது சொன்றளிக்கப்பட்ட அஞ்சல் மூலை் சங்கத்தின் சொரப்ொக 

யசகவகே ஏற்றுக்தகொள்ள நிேமிக்கப்பட்ட முகவர ்மூலை் யசகவக்கு உடனடிேொக 

விநியேொகிக்குை் ைற்றுை் ைருத்துவர,் சுகொதொர நலை்யபணல் வழங்குநர ்ைற்றுை் ைனுவில் 

குறிப்பிடப்பட்ட ைருத்துவைகன ஆகிேவற்றிற்கு பதிவுத் தபொல் அல்லது சொன்றளிக்கப்பட்ட 

அஞ்சல் மூலை் அனுப்பி கவக்குை். யைலுை் ைருத்துவத் தர உத்தரவொதப் பிரிவிற்குை் சுகொதொர 

நலை்யபணல் நிரவ்ொக முககைக்குை் சொதொரணத ்தபொலில் நககல அனுப்பி கவக்குை். 

(3) உரிகை யகொருபவர ்பின்வருை் தகவல்ககள ஃபுயளொரிடொ பிறப்பு ததொடரப்ுகடே நரை்பிேல் 

யசத இழப்பீட்டு சங்கத்திற்குத் ததரிவிக்க யவண்டுை், இது துகணப்பிரிவு (1)-இல் விளக்கிக் 

கூறப்பட்டவொறு ைனு தொக்கல் தசே்ேப்பட்ட 10 நொள்களுக்குள் சங்கத்தில் தொக்கல் தசே்ேப்பட 

யவண்டுை்: 
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(a) பிறப்பு ததொடரப்ுகடே நரை்பிேல் யசதை் ததொடரப்ொக உள்ள அகனத்து ைருத்துவப் 

பதியவடுகளுை் உரிகை யகொருபவருக்குத் ததரிந்த ஏயதனுை் கிகடக்கொத பதியவடுககள 

அகடேொளை் கொணுை் பட்டிேல் ைற்றுை் பதியவடுகள் கிகடக்கொததற்கொன கொரணங்கள். 

(b) பிறப்பு ததொடரப்ொன நரை்பிேல் கொேை் கொரணைொக கொேமுற்ற குழந்கதக்கு அல்லது அவரின் 

சொரப்ொகச ்தசலுத்த யவண்டிே இழப்பீட்டுத் ததொகககேத் தீரை்ொனிக்க நிேொேைொகத் 

யதகவப்படுகின்ற தபொருத்தைொன ைதிப்பீடுகள், ைதிப்பொே்வுகள் ைற்றுை் யநொே்முடிவு 

முன்கணிப்பு ைற்றுை் இது யபொன்ற பிற பதியவடுகள் ைற்றுை் ஆவணங்கள். 

(c) தசலவுகள் ைற்றுை் யசகவகளுக்குை் பணை் தசலுத்துபவருக்குை் தகொடுக்கப்பட்ட ஏயதனுை் 

தகொடுப்பனவுககள அகடேொளை் கொட்டுகின்ற, நொளது யததி வகர யைற்தகொள்ளப்பட்ட 

தசலவுகள் ைற்றுை் யசகவகளின் ஆவணை். 

(d) தசேல்முடக்கல் ததொடரப்ொக ஏயதனுை் தபொருந்தக்கூடிே தனிேொர ்அல்லது அரசொங்க 

யசகவகள் அல்லது ஈட்டுத்ததொககக்கொன ஆதொரத்திற்கொன ஆவணை். 

பத்திகள் (a)-(d) மூலை் யகொரப்படுை் தகவல்கள் இரகசிேைொனதொகவுை் s. 766.315(5)(b)-இன் 

விதிப்பிரிவுகளின் கீழ் விலக்கு அளிக்கப்படுவதொகவுை் இருக்குை். 

(4) துகணப்பிரிவுகள் (1) ைற்றுை் (2)-இன்படி தொக்கல் தசே்ேப்பட்ட முழுகைேொன 

உரிகைக்யகொரலின் யசகவத் யததியிலிருந்து சங்கத்திற்கு 45 நொள்கள் கொல அவகொசை் இருக்குை், 

அதற்குள் ைனுவிற்கு ஒரு பதில் தொக்கல் தசே்ே யவண்டுை் ைற்றுை் குற்றை் சொட்டப்பட்ட யசதை் 

பிறப்பு ததொடரப்ுகடே நரை்பிேல் யசதைொ என்ற பிரசச்கன ததொடரப்ொன சை்பந்தப்பட்ட 

எழுத்துப்பூரவ்த் தகவகலச ்சைரப்்பிக்க யவண்டுை். 

(5) அத்தககே ைனுகவப் தபற்றவுடன், ைருத்துவ தர உத்தரவொதப் பிரிவு அதில் இடை்தபற்றுள்ள 

தகவகல ைதிப்பொே்வு தசே்து அது ஒழுங்கு நடவடிக்ககக்கு உட்பட்ட அத்திேொேை் 458-இன் கீழ் 

உரிைை் தபற்ற ைருத்துவரொல் அல்லது அத்திேொேை் 459-இன் கீழ் உரிைை் தபற்ற ஆஸ்டியேொபதி 

ைருத்துவரொல் நடத்தப்பட்டதொ என்பகதத் தீரை்ொனிக்க யவண்டுை், இந்த நிகழ்வுகளில் s. 456.073-

இன் விதிப்பிரிவுகள் தபொருந்துை். 

(6) அத்தககே ைனுகவப் தபற்றவுடன், சுகொதொர நலை்யபணல் நிரவ்ொக முககை உரிகைக்யகொரல் 

குறித்து விசொரகண தசே்து, யசதைொனது அத்திேொேை் 395-ஐ மீறிேதன் மூலை் ஒரு 

ைருத்துவைகனயின் கடகைகே மீறிேதன் விகளவொக ஏற்பட்டிருந்தொல் அல்லது 

யைொசைகடந்திருந்தொல், அது தனது ஒழுங்குமுகற அதிகொரத்திற்கு உட்பட்டு தபொருத்தைொன 

ஏயதனுை் ஒரு நடவடிக்கக எடுக்க யவண்டுை். 

(7) இழப்பீட்டிற்குத் தகுதியுகடேதொக சங்கை் தீரை்ொனிக்கின்ற எந்ததவொரு உரிகைக்யகொரலுை், 

இழப்பீட்டிற்கொன உரிகைக்யகொரல் ஒதுக்கீடு தசே்ேப்பட்ட நிரவ்ொகச ்சட்ட நீதிபதிேொல் 

ஏற்றுக்தகொள்ளப்படுை் பட்சத்தில் இழப்பீட்டிற்கொக ஏற்றுக்தகொள்ளப்படலொை். 

வரலாறு.—s. 64, ch. 88-1; s. 2, ch. 89-186; s. 18, ch. 91-46; s. 4, ch. 93-251; s. 1, ch. 94-106; s. 309, ch. 96-410; s. 
1804, ch. 97-102; s. 165, ch. 98-166; s. 287, ch. 99-8; s. 226, ch. 2000-160; s. 115, ch. 2002-1; s. 76, ch. 2003-416. 

766.306 வரம்புகளின் எழுத்துருச ்சடட்த்தின்  காலநீடட்ிப்பு 

குற்றை் சொட்டப்பட்ட பிறப்பு ததொடரப்ுகடே நரை்பிேல் யசதத்தினொல், அல்லது அது ததொடரப்ொக, 

கொேமுற்ற குழந்கதேொல், அல்லது அவர ்சொரப்ொக தகொண்டுவரப்படுை் ஏயதனுை் உரிகையிேல் 

நகடமுகறயின் வரை்புகளின் எழுத்துருச ்சட்டை் ss. 766.301-766.316-க்கு இணங்க 

உரிகைக்யகொரல் சைரப்்பிப்பதன் மூலை் கொலநீட்டிப்பு தசே்ேப்படலொை் ைற்றுை் அத்தககே 
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உரிகைக்யகொரல் நிலுகவயிலுள்ள அல்லது யைல்முகறயீட்டில் உள்ள யநரை் அத்தககே 

உரிகையிேல் நடவடிக்கக எடுக்கக்கூடிே கொலகட்டத்தின் ஒரு பகுதிேொக கணக்கிடப்பட 

ைொட்டொது. 

வரலாறு.—s. 65, ch. 88-1. 

 
766.307 விசாரவை; கட்சிக்காரரக்ள்; கை்டுபிடிப்பு. 

(1) s. 766.305-க்கு இணங்க உரிகை யகொருபவரொல் ைனு தொக்கல் தசே்ேப்பட்ட பிறகு 60 நொள்களில் 

இருந்து 120 நொள்களுக்குள் நிரவ்ொகச ்சட்ட நீதிபதி ஒரு யததிகே நிரண்ேை் தசே்ே யவண்டுை். 

அத்தககே விசொரகண நகடதபறுை் யநரை் ைற்றுை் இடத்கத நிரவ்ொகச ்சட்ட நீதிபதி 

உடனடிேொக கட்சிக்கொரரக்ளுக்குத் ததரிவிக்க யவண்டுை், யவதறொரு இடத்தில் நடத்துைொறு இரு 

தரப்பினரொலுை் ஒப்புக்தகொள்ளப்பட்டு பிரிவொல் அங்கீகரிக்கப்படொைல் இருந்தொயல தவிர, யசதை் 

ஏற்பட்ட கவுண்டியியலயே இது நகடதபறுை். 

(2) விசொரகணக்கொன கட்சிக்கொரரக்ளில் உரிகை யகொருபவருை் சங்கமுை் அடங்குவர.் 

(3) ss. 766.301-766.316-இன் கீழ் எந்ததவொரு கட்சிக்கொரருை், தகொடுக்கப்பட யவண்டிே 

ஆவணங்களின் முக்கிேத்துவத்கத விளக்கிக் கூறி நிரவ்ொகச ்சட்ட நீதிபதியிடை் 

விண்ணப்பித்தவுடன், விசொரகண அதிகொரிகளுக்கு அது விநியேொகிக்கப்படுை் அல்லது 

ைொநிலத்திற்குள் அல்லது ைொநிலத்திற்கு தவளியே வசிக்கின்ற சொட்சிேங்களின் வொக்குமூலை் 

தபறப்படுை், இதற்கொன தசலவுகள் ஒரு உரிகைக்யகொரல் தொக்கல் தசே்வது ததொடரப்ொக 

ஏற்படுை் தசலவுகளொக கருத்தில் தகொள்ளப்பட்டு அதற்கு வரி விதிக்கப்படுை். அத்தககே 

வொக்குமூலங்கள் நகடமுகறகள் நிலுகவயில் உள்ள நிரவ்ொகச ்சட்ட நீதிபதிக்கு 

ைொற்றப்பட்டிருந்தொல் தவிர, சட்டத்தில் வொக்குமூலை் தபறுவதற்கொக பரிந்துகரக்கப்பட்டுள்ள 

முகறயில் முன்னறிவிப்புக் தகொடுத்த பிறகு எடுக்கப்படுை். 

வரலாறு.—s. 66, ch. 88-1; s. 19, ch. 91-46; s. 2, ch. 94-106; s. 310, ch. 96-410. 

766.309 உரிவமக்சகாரல்கள்; அனுமானங்கள்; பங்சகற்பாளரக்வளக் 

கட்டுப்படுத்துகின்ற நிர்வாகச ்சடட் நீதிபதியின் கை்டுபிடிப்புகவளத் 

தீர்மானித்தல். 

(1) நிரவ்ொகச ்சட்ட நீதிபதி இருக்கின்ற ஆதொரங்களின் அடிப்பகடயில் பின்வருை் 

தீரை்ொனங்ககள எடுப்பொர:் 

(a) உரிகைக்யகொரல் விடுக்கப்பட்ட யசதை் பிறப்பு ததொடரப்ொன நரை்பிேல் யசதைொ. ஆக்சிஜன் 

பற்றொக்குகற அல்லது இேந்திர யசதை் கொரணைொக குழந்கதக்கு மூகள அல்லது 

தண்டுவடத்தில் யசதை் ஏற்பட்டுள்ளது எனவுை், இதனொல் குழந்கத நிரந்தரைொகவுை் குறிப்பிட்ட 

அளவில் உடல் ரீதிேொகவுை் ைன ரீதிேொகவுை் பொதிக்கப்பட்டுள்ளது எனவுை் நிரவ்ொகச ்சட்ட 

நீதிபதிக்கு ைனநிகறவளிக்குை் வககயில் உரிகை யகொருபவர ்நிரூபித்திருந்தொல், யசதைொனது s. 

766.302(2)-இல் வகரேறுக்கப்பட்டவொறு பிறப்பு ததொடரப்ுகடே நரை்பிேல் யசதை் என்ற 

ைறுக்கத்தக்க அனுைொனை் ஏற்பட்டிருக்குை். 

(b) ைகப்யபறிேல் யசகவகள் ஒரு ைருத்துவைகனயில் பிரசவத்திற்கு முன், பிரசவத்தின்யபொது, 

அல்லது பிரசவை் முடிந்த பின் உணரவ்ுநிகலக்குக் தகொண்டுவருை் கொலத்தில் பங்யகற்குை் 

ைருத்துவரொல் வழங்கப்பட்டதொ; அல்லது ஒரு ைருத்துவைகனயில் பிரசவத்திற்கு முன், 

பிரசவத்தின்யபொது, அல்லது பிரசவை் முடிந்த பின் உணரவ்ுநிகலக்குக் தகொண்டுவருை் 
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கொலத்தில் பங்யகற்குை் ைருத்துவரின் யைற்பொரக்வயில் ஒரு யபொதனொ ைருத்துவைகனயில் 

சொன்றளிக்கப்பட்ட தொதி ைகப்யபறு உதவிேொளரொல் வழங்கப்பட்டதொ. (c) s. 766.31-இன்படி 

எவ்வளவு இழப்பீடு வழங்க முடியுை். 

(d) s. 766.316-இல் குறிப்பிடப்பட்ட அறிவிப்பு நிபந்தகனகள் ததொடரப்ொக உரிகை யகொருபவர ்

அல்லது பிற தரப்பினரொல் எழுப்பப்பட்ட உண்கைேொன தீரை்ொனங்கள் பூரத்்தி 

தசே்ேப்பட்டனவொ. இந்த உண்கைேொன தீரை்ொனங்ககள எடுக்க நிரவ்ொகச ்சட்ட நீதிபதி 

பிரத்தியேகைொன அதிகொர வரை்கபக் தகொண்டிருக்கிறொர.் 

(2) குற்றை் சொட்டப்பட்ட யசதை், பிறப்பு ததொடரப்ுகடே நரை்பிேல் யசதை் அல்ல அல்லது 

ைகப்யபறு யசகவகள் பிரசவத்தின்யபொது பங்யகற்குை் ைருத்துவரொல் ஏற்படுத்தப்படவில்கல என 

நிரவ்ொகச ்சட்ட நீதிபதி தீரை்ொனித்தொல், அவர ்ஓர ்உத்தரவு பிறப்பிக்கலொை் ைற்றுை் அந்த உத்தரவு 

உடனடிேொக பதிவு அல்லது சொன்றளிக்கப்பட்ட தபொல் மூலை் சை்பந்தப்பட்ட தரப்பினருக்கு 

உடனடிேொக அனுப்பப்படுை். 

(3) பங்யகற்குை் ைருத்துவரொக ஆவதன் மூலை், நிரவ்ொகச ்சட்ட நீதிபதியின் தீரை்ொனத்தில் அல்லது 

அத்தககே யசதை் பிறப்பு ததொடரப்ுகடே நரை்பிேல் யசதைொ என்பகதப் தபொறுத்து 

தசே்ேப்பட்ட யைல்முகறயீட்டில் கண்டறிந்த அகனத்து யநொக்கங்களுக்குை் கட்டுப்பட்டவரொக 

ைருத்துவர ்இருப்பொர.் 

(4) அது நீதித்துகற தபொருளொதொரத்தின் நலன் சொரந்்ததொக இருந்தொல் அல்லது உரிகை 

யகொருபவரொல் யகொரப்பட்டிருந்தொல், இழப்பீட்டுத் தன்கைகேக் குறிக்குை் நகடமுகறககள 

நிரவ்ொகச ்சட்ட நீதிபதி இரண்டொகப் பிரித்து, முதலில் s. 766.316-க்கு இணங்கவுை், s. 766.31-

இன்படி தீரப்்பு ஏதொவது இருந்தொல் அகதத் ததரிவித்து ஒரு தனி நகடமுகறேொகவுை் அறிவிப்பு 

வழங்குகிறொர.் நிரவ்ொகச ்சட்ட நீதிபதி இழப்பீட்டுத் தன்கை குறித்து இறுதி உத்தரவு ைற்றுை் 

அறிவிப்பு தவளியிடலொை், இது s. 766.31-இன்படி ஒரு தீரப்்பு தவளியிடப்படுவதற்கு முன் s. 766.311-

இன் கீழ் யைல்முகறயீடு தசே்ேப்படுவதற்கு உட்பட்டதொகுை். 

வரலாறு.—s. 68, ch. 88-1; s. 4, ch. 89-186; s. 21, ch. 91-46; s. 3, ch. 94-106; s. 312, ch. 96-410; s. 1805, ch. 97-
102; s. 77, ch. 2003-416; s. 1, ch. 2006-8. 

 
766.31 நிர்வாகச ்சட்ட நீதிபதி பிறப்பு பதாடர்புவடே நரம்பிேல் 

சசதங்களுக்கானத் தீர்ப்பு; தீர்ப்பு பற்றிே அறிவிப்பு வழங்குகிறார். 

1) கிகடக்கக்கூடிே அகனத்து சொட்சிேங்களின் அடிப்பகடயில் நிரவ்ொகச ்சட்ட நீதிபதி 

பின்வருை் தீரை்ொனங்ககள யைற்தகொள்கிறொர:் 

(a) உரிகைக்யகொரல் விடுக்கப்பட்ட யசதை் பிறப்பு ததொடரப்ொன நரை்பிேல் யசதைொ. ஆக்சிஜன் 

பற்றொக்குகற அல்லது இேந்திர யசதை் கொரணைொக குழந்கதக்கு மூகள அல்லது 

தண்டுவடத்தில் யசதை் ஏற்பட்டுள்ளது எனவுை், இதனொல் குழந்கத நிரந்தரைொகவுை் குறிப்பிட்ட 

அளவில் உடல் ரீதிேொகவுை் ைன ரீதிேொகவுை் பொதிக்கப்பட்டுள்ளது எனவுை் நிரவ்ொகச ்சட்ட 

நீதிபதிக்கு ைனநிகறவளிக்குை் வககயில் உரிகை யகொருபவர ்நிரூபித்திருந்தொல், யசதைொனது s. 

766.302(2)-இல் வகரேறுக்கப்பட்டவொறு பிறப்பு ததொடரப்ுகடே நரை்பிேல் யசதை் என்ற 

ைறுக்கத்தக்க அனுைொனை் ஏற்பட்டிருக்குை். 

(b) ைகப்யபறிேல் யசகவகள் ஒரு ைருத்துவைகனயில் பிரசவத்திற்கு முன், பிரசவத்தின்யபொது, 

அல்லது பிரசவை் முடிந்த பின் உணரவ்ுநிகலக்குக் தகொண்டுவருை் கொலத்தில் பங்யகற்குை் 

ைருத்துவரொல் வழங்கப்பட்டதொ; அல்லது ஒரு ைருத்துவைகனயில் பிரசவத்திற்கு முன், 

பிரசவத்தின்யபொது, அல்லது பிரசவை் முடிந்த பின் உணரவ்ுநிகலக்குக் தகொண்டுவருை் 
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கொலத்தில் பங்யகற்குை் ைருத்துவரின் யைற்பொரக்வயில் ஒரு யபொதனொ ைருத்துவைகனயில் 

சொன்றளிக்கப்பட்ட தொதி ைகப்யபறு உதவிேொளரொல் வழங்கப்பட்டதொ. 

(c) s. 766.31-இன்படி எவ்வளவு இழப்பீடு வழங்க முடியுை். 

(d) s. 766.316-இல் குறிப்பிடப்பட்ட அறிவிப்பு நிபந்தகனகள் ததொடரப்ொக உரிகை யகொருபவர ்

அல்லது பிற தரப்பினரொல் எழுப்பப்பட்ட உண்கைேொன தீரை்ொனங்கள் பூரத்்தி 

தசே்ேப்பட்டனவொ. இந்த உண்கைேொன தீரை்ொனங்ககள எடுக்க நிரவ்ொகச ்சட்ட நீதிபதி 

பிரத்தியேகைொன அதிகொர வரை்கபக் தகொண்டிருக்கிறொர.் 

(2) குற்றை் சொட்டப்பட்ட யசதை், பிறப்பு ததொடரப்ுகடே நரை்பிேல் யசதை் அல்ல அல்லது 

ைகப்யபறு யசகவகள் பிரசவத்தின்யபொது பங்யகற்குை் ைருத்துவரொல் ஏற்படுத்தப்படவில்கல என 

நிரவ்ொகச ்சட்ட நீதிபதி தீரை்ொனித்தொல், அவர ்ஓர ்உத்தரவு பிறப்பிக்கலொை் ைற்றுை் அந்த உத்தரவு 

உடனடிேொக பதிவு அல்லது சொன்றளிக்கப்பட்ட தபொல் மூலை் சை்பந்தப்பட்ட தரப்பினருக்கு 

உடனடிேொக அனுப்பப்படுை். 

(3) பங்யகற்குை் ைருத்துவரொக ஆவதன் மூலை், நிரவ்ொகச ்சட்ட நீதிபதியின் தீரை்ொனத்தில் அல்லது 

அத்தககே யசதை் பிறப்பு ததொடரப்ுகடே நரை்பிேல் யசதைொ என்பகதப் தபொறுத்து 

தசே்ேப்பட்ட யைல்முகறயீட்டில் கண்டறிந்த அகனத்து யநொக்கங்களுக்குை் கட்டுப்பட்டவரொக 

ைருத்துவர ்இருப்பொர.் (4) அது நீதித்துகற தபொருளொதொரத்தின் நலன் சொரந்்ததொக இருந்தொல் 

அல்லது உரிகை யகொருபவரொல் யகொரப்பட்டிருந்தொல், இழப்பீட்டுத் தன்கைகேக் குறிக்குை் 

நகடமுகறககள நிரவ்ொகச ்சட்ட நீதிபதி இரண்டொகப் பிரித்து, முதலில் s. 766.316-க்கு 

இணங்கவுை், s. 766.31-இன்படி தீரப்்பு ஏதொவது இருந்தொல் அகதத் ததரிவித்து ஒரு தனி 

நகடமுகறேொகவுை் அறிவிப்பு வழங்குகிறொர.் நிரவ்ொகச ்சட்ட நீதிபதி இழப்பீட்டுத் தன்கை 

குறித்து இறுதி உத்தரவு ைற்றுை் அறிவிப்பு தவளியிடலொை், இது s. 766.31-இன்படி ஒரு தீரப்்பு 

தவளியிடப்படுவதற்கு முன் s. 766.311-இன் கீழ் யைல்முகறயீடு தசே்ேப்படுவதற்கு 

உட்பட்டதொகுை். 

வரலாறு.—s. 68, ch. 88-1; s. 4, ch. 89-186; s. 21, ch. 91-46; s. 3, ch. 94-106; s. 312, ch. 96-410; s. 1805, ch. 97-
102; s. 77, ch. 2003-416; s. 1, ch. 2006-8. 

1766.31 நிர்வாகச ்சட்ட நீதிபதி பிறப்பு பதாடர்புவடே நரம்பிேல் 

சசதங்களுக்குத் தீர்ப்பு; தீர்ப்பு பற்றிே அறிவிப்பு வழங்குகிறார். 

(1) ஒரு குழந்கதக்கு பிறப்பு ததொடரப்ொன நரை்பிேல் யசதை் ஏற்பட்டுள்ளது என்றுை் ைகப்யபறு 

யசகவகள் பிரசவ யநரத்தில் ஒரு பங்யகற்குை் ைருத்துவரொல் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்று 

உறுதிப்படுத்திேவுடன், நிரவ்ொகச ்சட்ட நீதிபதி அத்தககே யசதை் ததொடரப்ொன பின்வருை் 

பிரிவுகளுக்கு இழப்பீடு வழங்கி ஒரு தீரப்்பு தவளியிடலொை்: 

(a) ைருத்துவ ரீதிேொக அவசிேைொகத் யதகவப்படுகின்ற ைருந்துகள், சிறப்பு உபகரணங்கள் 

ைற்றுை் வசதிகள் ைற்றுை் ததொடரப்ுகடே பேணங்களுக்கு ைருத்துவ ரீதிேொக அவசிேைொகத் 

யதகவப்படுகின்ற ைற்றுை் நிேொேைொன ைருத்துவை் ைற்றுை் ைருத்துவைகன, வொழ்வொதொரை் 

ைற்றுை் பயிற்சி, குடுை்ப குடியிருப்பு அல்லது ைருத்துவை் சொரொப் பரொைரிப்பு, ததொழில்முகற 

குடியிருப்பு அல்லது ைருத்துவை் சொரொப் பரொைரிப்பு ைற்றுை் யசகவ. 

குகறந்தபட்சைொக, பின்வருை் தசலவுகளுக்கு இழப்பீடு கட்டொேைொக வழங்கப்பட யவண்டுை்: 

1. அத்திேொேை் 490 அல்லது 491-இன் கீழ் உரிைை் தபற்ற வழங்குநரக்ளிடமிருந்து தபறப்பட்ட 

உளவிேல் சிகிசக்ச யசகவகளுக்கு குழந்கதயுடன் வசிக்கின்ற தநருங்கிே குடுை்ப 

உறுப்பினரக்ளுக்கு $10,000 வகர தைொத்த வருடொந்திர உதவித்ததொகக. 
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2. பங்யகற்பொளரின் வொழ்க்ககக்கொக, பங்யகற்பொளகரப் பரொைரிப்பதற்கொக தபற்யறொரக்ள் 

அல்லது சட்டப்பூரவ் பொதுகொவலரக்ளுக்கு நை்பகைொன யபொக்குவரத்து முகறகே வழங்குதல் 

அல்லது சக்கர நொற்கொலி யபொக்குவரத்து ைருத்துவ ரீதிேொக அவசிேைொகத் யதகவப்படுகிறது 

என வருை்யபொது தற்யபொகதே வொகனத்கதப் பங்யகற்பொளரின் யதகவகளுக்கு ஏற்ப 

ைொற்றிேகைக்க அகத யைை்படுத்துவதற்கொன தசலவுக்கு ஈட்டுத்ததொகக வழங்குதல். 

யபொக்குவரத்து முகறேொனது குறிப்பிட்ட பங்யகற்பொளருக்குத் யதகவப்படுகின்ற சிறப்பு 

இடவசதிககளக் கணக்கில் தகொள்ளயவண்டுை். பங்யகற்பொளரின் வேது அல்லது எகடகேப் 

தபொறுத்து அத்தககே யபொக்குவரத்து உதவிக்கு திட்டை் கட்டுப்பொடு விதிக்கக்கூடொது. 

திட்டத்தொல் வொங்கப்பட்ட எந்த யவன்ககளயுை், 7 வருடங்களுக்கு ஒரு முகற அல்லது 150,000 

கைல்கள் இவற்றில் எது முதலில் வருகின்றயதொ அப்யபொது திட்டை் கட்டொேைொக ைொற்ற 

யவண்டுை். 

3. வீடு கட்டுதல் ைற்றுை் ைொற்றிேகைத்தலுக்கொன தசலவுகள் உட்பட, பங்யகற்பொளரின் 

வொழ்நொள் முழுவதுை் $100,000 வகர வீட்டுவசதி உதவித்ததொகக. 

(b) ஆனொலுை், பின்வருை் தசலவுகள் இழப்பீட்டில் யசரக்்கப்படவில்கல: 

1. கூட்டொட்சி சட்டத்தொல் விலக்குகள் தகட தசே்ேப்படொத அளவுக்கு, ஏயதனுை் ைொநில அல்லது 

கூட்டொட்சி சட்டத்தின் கீழ் குழந்கத தபற்றுள்ள, அல்லது தபறுவதற்கொன உரிகை தபற்றுள்ள, 

தபொருள்கள் அல்லது யசகவகளுக்கொன தசலவுகள். 

2. ஏதொவது முன்கூட்டியே பணை் தசலுத்திே உடல்நலத் திட்டை், உடல்நலப் பரொைரிப்பு அகைப்பு 

அல்லது பிற தனிேொர ்கொப்பீட்டு நிறுவனத்திலிருந்து குழந்கதப் தபற்றுள்ள, அல்லது ஒப்பந்த 

ரீதிேொக தபறுவதற்கொன உரிகை தபற்றுள்ள, தபொருள்கள் அல்லது யசகவகளுக்கொன 

தசலவுகள். 

3. கூட்டொட்சி சட்டதத்ொல் விலக்குகள் தகட தசே்ேப்படொத அளவுக்கு, ஏயதனுை் ைொநில அல்லது 

கூட்டொட்சி சட்டத்தின் கீழ் குழந்கத ஈட்டுத்ததொகக தபற்றுள்ள, அல்லது ஈட்டுத்ததொககப் 

தபறுவதற்கொன உரிகை தபற்றுள்ள, தபொருள்கள் அல்லது யசகவகளுக்கொன தசலவுகள். 

4. ஏதொவது உடல்நல அல்லது யநொே் கொப்பீட்டு பொலிசி அல்லது பிற தனிேொர ்கொப்பீட்டுத் 

திட்டத்தின்படி, குழந்கத ஈட்டுத்ததொகக தபற்றுள்ள, அல்லது ஈட்டுத்ததொகக தபறுவதற்கு 

ஒப்பந்த ரீதிேொக உரிகை தபற்றுள்ள, தபொருள்கள் அல்லது யசகவகளுக்கொன தசலவுகள். 

(c) பத்தி (a)-இன் கீழ் யசரக்்கப்பட்டுள்ள தசலவுகள் கொேைகடந்த நபரொல் சிகிசக்சக்கொக பணை் 

தசலுத்தப்படுை்யபொது கொேைகடந்த நபரக்ளுக்கு இயத யபொன்ற சிகிசக்சக்கொக அயத 

சமுதொேத்தில் நிலவுை் நிேொேைொன கட்டணங்களுக்கு கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்தத் 

திட்டத்தின் கீழ் பலன்ககளப் தபறுகின்ற தபற்யறொர ்அல்லது சட்டப்பூரவ் பொதுகொவலரக்ள் 

உண்கைேொன தசலவுகளுக்கு ஈட்டுத்ததொகக வழங்குைொறு விவொதிக்க அல்லது ஈட்டுத்ததொகக 

ைறுக்கப்பட்டதற்கு எதிரப்்புத் ததரிவிக்க நிரவ்ொக விசொரகணப் பிரிவில் ஒரு ைனு தொக்கல் 

தசே்ேலொை்.(d)1.a. பிறப்பு ததொடரப்ுகடே நரை்பிேல் யசதை் ஏற்பட்டுள்ளதொகக் கண்டறிேப்பட்ட 

குழந்கதயின் தபற்யறொர ்அல்லது சட்டப்பூரவ் பொதுகொவலரக்ளுக்கு தீரப்்பின்படி குறிப்பிட்ட 

கொல இகடதவளிகளில் வழங்கப்படுை் தகொடுப்பனவுகள், $100,000-ஐ விட அதிகைொனதொக 

இருக்கக் கூடொது. ஆனொலுை், நிரவ்ொகச ்சட்ட நீதிபதியின் விருப்பத்தின்படி அந்தத் ததொகக 

தைொத்தைொக ஒயர தவகணயில் தகொடுக்கப்படலொை். ஜனவரி 1, 2021 முதல், தீரப்்பு $250,000-ஐ 

விட அதிகைொக இருக்கொது, அதன் பிறகு ஒவ்தவொரு ஜனவரி 1-ஆை் யததிேன்றுை் இந்தப் 

பத்தியின் கீழ் அங்கீகரிக்கப்படுை் அதிகபட்சத் தீரப்்பு 3 சதவிகிதை் அதிகரிக்கப்படுை். 

b. ஜனவரி 1, 2021-க்கு முன் இந்தப் பிரிவின்படி தீரப்்பு தபற்ற தபற்யறொரக்ள் அல்லது சட்டப்பூரவ் 
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பொதுகொவலரக்ள் ைற்றுை் இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் தற்யபொது பலன்ககளப் தபறுகின்ற 

பங்யகற்பொளரக்ள் உப-துகணப்பத்தி a.-இன்படி தபற்யறொரக்ள் அல்லது சட்டப்பூரவ் 

பொதுகொவலரக்ளுக்கு தசலுத்தப்படுை் தைொத்தத் ததொகக $250,000 வருைொறு முந்கதே 

தகொடுப்பனவு நிலுகவகள் தபறப்பட்டிருக்க யவண்டுை். இந்தக் கூடுதல் தகொடுப்பனவு 

தபற்யறொரக்ள் அல்லது சட்டப்பூரவ் பொதுகொவலரக்ளொல் தீரை்ொனிக்கப்பட்டவொறு ஒட்டுதைொத்தத் 

ததொககேொகயவொ அல்லது கொலமுகறப்படி பிரித்துக் தகொடுக்கப்படுவதொகயவொ இருக்கலொை் 

ைற்றுை் இது ஜூகல 1, 2021-க்குள் தகொடுக்கப்பட யவண்டுை். 

2.a. குழந்கதக்கு இறப்பு பலன் ததொககேொக $50,000. 

b. இந்தப் பிரிவின்படி தீரப்்பு தபற்றுள்ள தபற்யறொரக்ள் அல்லது சட்டப்பூரவ் பொதுகொவலரக்ள் 

ைற்றுை் இந்தத் திட்டை் ததொடங்கிேதில் இருந்து ைரணைகடந்த பங்யகற்பொளரக்களக் 

தகொண்டவரக்ள் உப-துகணப்பத்தி a.-இன்படி தபற்யறொரக்ள் அல்லது சட்டப்பூரவ் 

பொதுகொவலரக்ளுக்கு தசலுத்தப்படுை் தைொத்தத் ததொகக $50,000 வருைொறு முந்கதே 

தகொடுப்பனவு நிலுகவகள் தபறப்பட்டிருக்க யவண்டுை். இந்தக் கூடுதல் தகொடுப்பனவு 

தபற்யறொரக்ள் அல்லது சட்டப்பூரவ் பொதுகொவலரக்ளொல் தீரை்ொனிக்கப்பட்டவொறு ஒட்டுதைொத்தத் 

ததொககேொகயவொ அல்லது கொலமுகறப்படி பிரித்துக் தகொடுக்கப்படுவதொகயவொ இருக்கலொை் 

ைற்றுை் இது ஜூகல 1, 2021-க்குள் தகொடுக்கப்பட யவண்டுை். 
 
(e) நிேொேைொன வழக்கறிஞர ்தசலவுகள் உட்பட, ss. 766.301- 766.316-இன் கீழ் உரிகைக்யகொரகல 

தொக்கல் தசே்வது ததொடரப்ொக ஏற்படுை் நிேொேைொன தசலவுகள் நிரவ்ொகச ் சட்ட நீதிபதியின் 

அனுைதி ைற்றுை் தீரப்்புக்கு உட்பட்டதொக இருக்குை். வழக்கறிஞருக்கொன கட்டணத் ததொகககேத் 

தீரை்ொனிப்பதில், நிரவ்ொகச ்சட்ட நீதிபதி பின்வருை் கொரணிககளக் கருத்தில் தகொள்வொர:் 

1. யதகவப்படுை் யநரை் ைற்றுை் உகழப்பு, சை்பந்தப்பட்ட யகள்விகளின் புதுகை ைற்றுை் சிரைை் 

ைற்றுை் சட்டச ்யசகவககள முகறேொக யைற்தகொள்வதற்குத் யதகவப்படுகின்ற திறன். 

2. இயத யபொன்ற சட்டச ்யசகவகளுக்கு உள்ளூரில் வழக்கைொக விதிக்கப்படுை் கட்டணை். 

3. உரிகை யகொருபவர ்அல்லது சூழ்நிகலகளொல் விதிக்கப்படுகின்ற யநரக் கட்டுப்பொடுகள். 

4. உரிகை யகொருபவருடனொன ததொழில்முகற உறவின் தன்கை ைற்றுை் நீளை். 

5. யசகவககள யைற்தகொள்கின்ற வழக்கறிஞர ்அல்லது வழக்கறிஞரக்ளின் அனுபவை், நற்தபேர ்

ைற்றுை் திறன். 

6. கட்டணத்தின் நிகலயின்கை அல்லது உறுதிப்பொடு. 

இழப்பீடு பற்றி இறுதிேொகத் தீரை்ொனிக்கப்பட்டிருந்தொல், ைற்றுை் உரிகை யகொருபவரக்ள் இந்தப் 

பிரிவின் கீழ் ஒரு தீரப்்பிகன ஏற்றுக்தகொண்டிருந்தொல், இந்தப் பிரிவின் தீரப்்பளிக்கப்பட்ட 

தசலவுககளத் தவிர, வழக்கறிஞருக்கொன கட்டணங்கள் உட்பட, ss. 766.301-766.316-இன் கீழ் 

உரிகைக்யகொரகலத் தொக்கல் தசே்வது ததொடரப்ொக ஏற்படுை் ஏயதனுை் தசலவுகளுக்கு உரிகை 

யகொருபவரக்ள் தபொறுப்பொக ைொட்டொரக்ள். 

(2) தீரப்்புக்கு, முன்னதொக ஏற்பட்ட தசலவுகளின் முந்கதே தகொடுப்பனவு குறித்த விவரை் 

யதகவப்படுகின்றது ைற்றுை் எதிரக்ொலத்தில் ஏற்படுை் தசலவுகளுக்குை் பணை் வழங்கப்பட 

யவண்டுை். 

(3) ைனுவின் நகல் அனுப்பப்பட்ட ஒவ்தவொரு நபருக்குை் s. 766.305(2)-இன் கீழ் தீரப்்பின் நகல் 

பதிவுதபற்ற அல்லது சொன்றளிக்கப்பட்ட மின்னஞ்சல் மூலை் உடனடிேொக அனுப்பப்படுை். 
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வரலாறு.—s. 69, ch. 88-1; s. 5, ch. 89-186; s. 22, ch. 91-46; s. 4, ch. 94-106; s. 313, ch. 96-410; s. 150, ch. 2001- 

277; s. 6, ch. 2002-401; s. 78, ch. 2003-416; s. 3, ch. 2021-134.766.311 தீரை்ொனை் அல்லது தீரப்்புக்கொன 

உறுதிப்பொடு; யைல்முகறயீடு. 

(1) s. 766.309-இன் கீழ் இழப்பீட்டு யநொக்கங்களுக்கொன உரிகைக்யகொரல் தகுதியுகடேதொ 

என்பகதப் பற்றி நிரவ்ொகச ்சட்ட நீதிபதியின் தீரை்ொனை் அல்லது s. 766.31-க்கு இணங்க நிரவ்ொகச ்

சட்ட நீதிபதி வழங்கிே தீரப்்பு நிகழ்சச்ியின் அகனத்துக் யகள்விககளயுை் தபொறுத்தவகர 

முடிவொனதொகவுை் கட்டுப்படுத்தக்கூடிேதொகவுை் இருக்குை். ைொவட்ட யைல்முகறயீட்டு 

நீதிைன்றத்தில் யைல்முகறயீடு தசே்வதன் மூலை் நிரவ்ொகச ்சட்ட நீதிபதியின் உத்தரவு மீளொே்வு 

தசே்ேப்படலொை். அத்தககே உத்தரவுககள மீளொே்வு தசே்வதற்கொன யைல்முகறயீடுகள் உசச் 

நீதிைன்றத்தொல் பரிந்துகரக்கப்பட்ட நகடமுகற விதிகளுக்கு இணங்க தொக்கல் தசே்ேப்பட 

யவண்டுை். 

(2) நிரவ்ொகச ்சட்ட நீதிபதியின் தீரப்்பின் யைல்முகறயீட்கடப் தபொறுத்தவகர, 

யைல்முகறயீடொனது தீரப்்பிகன தற்கொலிகைொக நிறுத்தி கவப்பதொக இருக்குை் ைற்றுை் 

பிரசச்கன சொரந்்த யகள்விகள் முழுகைேொக உறுதி தசே்ேப்படுை் வகர யைல்முகறயீடு 

சை்பந்தப்பட்ட தீரப்்புக்கு சங்கை் பணை் வழங்க யவண்டிேதில்கல. 

வரலாறு.—s. 70, ch. 88-1; s. 23, ch. 91-46; s. 6, ch. 93-251; s. 314, ch. 96-410. 

766.312 தீர்ப்புகளின் அமலாக்கம். 

(1) நிரவ்ொகச ்சட்ட நீதிபதி தனது தீரப்்புககள அைல்படுத்துவதற்கொன ைற்றுை் ஏதொவது 

தீரப்்புக்கொன தனது தீரை்ொனத்கத அகடவதில் ஏைொற்றப்படுதல் அல்லது 

ஒத்துகழப்பின்கையில் இருந்து தன்கனத் தற்கொத்துக் தகொள்வதற்கொன முழு அதிகொரத்கதப் 

தபற்றிருப்பொர.் நீதிைன்ற அவைதிப்புக்கொக சுற்று நீதிைன்றத்தில் ைனு தொக்கல் தசே்வதற்கொன 

அதிகொரமுை் அத்தககே அதிகொரத்தில் அடங்குை். 

(2) சூழ்நிகலகள் மிகவுை் உத்தரவொதைளிப்பதொக இருந்தொல், நிரவ்ொகச ்சட்ட நீதிபதிேொல் 

வழங்கப்பட்ட இறுதித் தீரப்்கப அைல்படுத்துவதற்கொக சுற்று நீதிைன்றத்தில் கட்சிக்கொரர ்ைனுத் 

தொக்கல் தசே்ேலொை். 

வரலாறு.—s. 71, ch. 88-1; s. 24, ch. 91-46; s. 5, ch. 94-106; s. 315, ch. 96-410; s. 1806, ch. 97-102. 

766.313 உரிவமக்சகாரலின் வரம்பு. 

குற்றை் சொட்டப்பட்ட பிறப்பு ததொடரப்ொன நரை்பிேல் யசதத்தொல் பொதிக்கப்பட்டுள்ள ஒரு 

குழந்கத பிறந்த 5 வருடங்களுக்குப் பிறகு ss. 766.301-766.316-இன் கீழ் இழப்பீட்டிற்கொன ஏதொவது 

உரிகைக்யகொரகலச ்சைரப்்பிப்பது தகட தசே்ேப்பட யவண்டுை். 

வரலாறு.—s. 72, ch. 88-1; s. 38, ch. 88-277; s. 1, ch. 93-251. 

766.314 மதிப்பீடுகள்; பசேல்திட்டம். 

(1) இந்தப் பிரிவின்படி ஏற்படுத்தப்பட்ட ைதிப்பீடுகள் ஃபுயளொரிடொ பிறப்பு ததொடரப்ுகடே 

நரை்பிேல் யசத இழப்பீட்டுத் திட்டத்திற்கு பேன்படுத்தப்படலொை். 

(2) திட்டத்திற்கு அரப்்பணிக்கப்பட்ட ைதிப்பீடுகள் ைற்றுை் ஒதுக்கீடுகள் s. 766.315-இல் 

நிறுவப்பட்டுள்ள ஃபுயளொரிடொ பிறப்பு ததொடரப்ுகடே நரை்பிேல் யசத இழப்பீட்டு சங்கத்தொல் 

பின்வருை் நிபந்தகனகளுக்கு இணங்க நிரவ்கிக்கப்படலொை்: 

(a) ஜூகல 1, 1988 அன்று அல்லது அதற்கு முன், நிரவ்ொக இேக்குநர ்சங்கை் ஒரு தசேல் 
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திட்டத்கத மீளொே்வு தசே்வதற்கொக 1கொப்பீட்டுத் துகறயிடை் சைரப்்பிக்குை், அதில் திட்டத்கத 

திறகைேொகச ்தசேல்படுத்துவதற்கொன வழிகள் ைற்றுை் திட்டை் ததொடரப்ொக 

யைற்தகொள்ளப்பட்ட உரிகைக்யகொரல்கள் ைற்றுை் தீரப்்புககள துரிதைொகச ்

தசேல்படுத்துவதற்கொன வழிகள் ஆகிேகவ குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 

தசேல்திட்டை் பின்வருவனவற்றிற்கொன விதிககள உள்ளடக்கிேதொக இருக்குை்: 

1. யதகவேொன வசதிககள நிறுவுதல்; 

2. திட்டத்தின் சொரப்ொக யசகரிக்கப்பட்ட நிதிககள நிரவ்கித்தல்; 

3. திட்டத்தின் மீதொன உரிகைக்யகொரல்ககளச ்தசேலொக்குதல்; 

4. தீரப்்புகள் ைற்றுை் தசலவுகளுக்குச ்தசலுத்த துகணப்பிரிவுகள் (4) ைற்றுை் (5)-இல் 

பட்டிேலிடப்பட்டுள்ள நபரக்ள் ைற்றுை் நிறுவனங்களின் ைதிப்பீடு, இந்த ைதிப்பீடுகள் 

துகணப்பிரிவுகள் (4) ைற்றுை் (5)-இல் விளக்கிக் கூறப்பட்ட வரை்புகளுக்கு உட்பட்டு கொப்பீட்டு 

விகளவுகளின் அடிப்பகடயில் இருக்க யவண்டுை்; ைற்றுை் 

5. பிறப்பு ததொடரப்ுகடே நரை்பிேல் யசத இழப்பீட்டுத் திட்டை் திறகைேொக தசேல்படுவதற்கு 

அவசிேைொகத் யதகவப்படுகின்ற யவறு ஏதொவது விஷேங்கள். 

(b) நிதிசொர ்யசகவகள் ஆகணேத்தின் கொப்பீட்டு ஒழுங்குமுகற அலுவலகத்தின் அனுைதிக்கு 

உட்பட்டு, திட்டத்தின் இேக்குநரக்ளொல் தசேல்திட்டத்தில் திருத்தங்கள் யைற்தகொள்ளப்படலொை். 

(3) அகனத்து ைதிப்பீடுகளுக்குை் ஃபுயளொரிடொ பிறப்பு ததொடரப்ுகடே நரை்பிேல் யசத இழப்பீட்டு 

சங்கத்தொல் கவப்புத்ததொகக தசலுத்தப்படுை். சங்கத்தொல் யசகரிக்கப்படுை் நிதிகள் ைற்றுை் 

அதிலிருந்து தபறப்படுை் வருைொனை் ஆகிேகவ ss. 766.301-766.316-இன் கீழ் வழங்கப்படுை் 

தீரப்்புகளுக்குச ் தசலுத்துவதற்குை், திட்டத்கத நிரவ்கிப்பதற்கு ஆகுை் நிேொேைொன 

தசலவுகளுக்குச ்தசலுத்துவதற்குை் ைட்டுயை பேன்படுத்தப்படுை். 

(4) பின்வருை் நபரக்ள் ைற்றுை் நிறுவனங்கள் தசேல்திட்டத்திற்கு இணங்க சங்கத்திற்கு 

ததொடக்க ைதிப்பீட்டுத் ததொகக தசலுத்த யவண்டுை்: 

(a) அக்யடொபர ்1, 1988 அன்று அல்லது அதற்கு முன்னர,் அத்திேொேை் 395-இன் கீழ் உரிைை் தபற்ற 

ஒவ்தவொரு ைருத்துவைகனயுை் சுகொதொர நலை்யபணல் நிரவ்ொக முககையில் 

ததரிவிக்கப்பட்டவொறு முந்கதே கொலண்டர ்வருடத்தில் ைருத்துவைகனயில் பிரசவிக்கப்பட்ட 

ஒவ்தவொரு குழந்கதக்குை் $50 ததொடக்க ைதிப்பீடொகச ்தசலுத்த யவண்டுை்; ஆனொலுை், ைொநிலை் 

அல்லது கவுண்டி, சிறப்பு வரி ைொவட்டை், அல்லது ைொநிலத்தின் பிற அரசிேல் 

துகணப்பிரிவுக்குச ்தசொந்தைொன அல்லது அவற்றொல் நடத்தப்படுகின்ற ைருத்துவைகனகள் 

ததொடக்க ைதிப்பீட்டிற்கு அல்லது துகணப்பிரிவின் மூலை் யகொரப்படுை் ஏதொவது ைதிப்பீட்டிற்கு 

பணை் தசலுத்தத ்யதகவயில்கல (5). ”பிரசவிக்கப்பட்ட குழந்கத” என்ற தசொல் உயிருடன் பிறந்த 

குழந்கதககளக் குறிப்பிடுகின்றது, இறந்து பிறந்த குழந்கதககள அல்ல. ஆனொல் இந்தச ்தசொல் 

ஒரு ைொநிலப் பல்ககலக்கழகத்தின் பணிேொளரக்ள் அல்லது அறங்கொவலர ்குழுவின் 

முகவரக்ளுக்குப் பிறந்த குழந்கதகள், s. 408.07-இல் வகரேறுக்கப்பட்டவொறு யபொதனொ 

ைருத்துவைகனயில் பிறந்தவரக்ள், 2அல்லது s. 395.806-இல் விவரிக்கப்பட்டவொறு நிதிேொண்டு 

1997 முதல் நிதிேொண்டு 2001 வகர ைதிப்பீடுகளிலிருந்து விலக்களிக்கப்பட்டவரக்ளொக 

சங்கத்தொல் கருதப்படுகின்ற யபொதனொ ைருத்துவைகனயில் பிறந்தவரக்ள் ஆகியேொகரக் 

குறிப்பிடொது. ததொடக்க ைதிப்பீடு ைற்றுை் துகணப்பிரிவு (5)-இன்படி விதிக்கப்பட்ட ைதிப்பீடு 

என்பது அறக்கட்டகள யநொேொளிகள் ைற்றுை் வருடொந்திர தைடிதகே்டு ைருத்துவைகன 

ஒப்பந்தங்கள் ஆகிேகவ இகணந்து ைருத்துவைகனயின் தைொத்த வருடொந்திர தைொத்த இேக்க 
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வருவொயின் 10 சதவீதை் ததொகககே விட அதிகைொக இருந்தொல், அறக்கட்டகள யநொேொளிேொகப் 

பிறந்த ஏதொவது குழந்கதக்கு (சுகொதொர நலை்யபணல் நிரவ்ொக முககையின் விதிேொல் 

வகரேறுக்கப்பட்டவொறு) அல்லது ைருத்துவைகன தைடிதகே்டு ஈட்டுத்ததொகக தபறுகின்ற 

யநொேொளிக்குப் பிறந்தவரக்ள் யசரக்்கப்பட ைொட்டொரக்ள். எந்ததவொரு பிறப்கபயுை் ைதிப்பீட்டில் 

இருந்து விலக்கி, சங்கத்திற்கு ைனநிகறவளிக்குை் வககயில், ஆவணப்படுத்துவது 

ைருத்துவைகனயின் தபொறுப்பொகுை். ஒரு ைருத்துவைகனேொல் நிதித் யதகவ நிரூபித்துக் 

கொட்டப்பட்டவுடன், ைதிப்பீடுகளின் தகொடுப்பனவுகளுக்கொன தவகணககள சங்கை் 

வழங்கலொை். 

(b) 1. அக்யடொபர ்15, 1988 அன்று அல்லது அதற்கு முன், பங்யகற்குை் ைருத்துவரக்களத் தவிர, 

அக்யடொபர ்1, 1988-இல் உள்ளவொறு அத்திேொேை் 458 அல்லது அத்திேொேை் 459 ஆகிேவற்றின்படி 

உரிைை் தபற்ற அகனத்து ைருத்துவரக்ளுை், ததொடக்க ைதிப்பீடொக $250 ததொககக்கு ைதிப்பீடு 

தசே்ேப்படுவொரக்ள், இது டிசை்பர ்1, 1988-க்கு முன் தசலுத்தப்பட யவண்டுை். 

2. தசப்டை்பர ்30, 1988-க்குப் பிறகு, ஆனொல் ஜனவரி 1, 1989-க்கு முன்னர ்உரிைை் தபற்ற 

அத்தககே ைருத்துவரக்ளுக்கு, உரிைை் தபற்ற பிறகு ததொடக்க ைதிப்பீடொக சங்கத்திற்கு $250 

தசலுத்த யவண்டுை். 

3. ஜனவரி 1, 1989 அன்று அல்லது அதற்குப் பின்னர ்உரிைை் தபற்ற அத்தககே ைருத்துவரக்ள், 

பத்தி (5) (a), அல்லது பத்தி (7)(b) ஆகிே இந்தப் பத்திகளின்படி மிக சமீபத்திே ைதிப்பீட்டிற்குச ்

சைைொன ததொடக்க ைதிப்பீட்கடச ்தசலுத்த யவண்டுை். 

4. ஆனொலுை், அந்த ைருத்துவர ்இந்த துகணப்பத்தியில் குறிப்பிடப்பட்ட ஒரு ைருத்துவரொக 

இருந்தொல், ைதிப்பீடு அவருக்குப் தபொருந்தொது: 

a. வசிப்பிட ைருத்துவர,் வசிப்பிட துகண ைருத்துவர,் அல்லது ைருத்துவ வொரிேை் அல்லது 

ஆஸ்டியேொபதி ைருத்துவ வொரிேத்தின் விதிேொல் வகரேறுக்கப்பட்ட அனுைதிக்கப்பட்ட 

முதுககலப் பயிற்சித் திட்டத்தில் உள்ளுகற ைருத்துவர;் 

b. ைருத்துவப் பணியில் இருந்து விலகிே ஓே்வுதபற்ற ைருத்துவர ்ஆனொல் சுகொதொரத் துகறயில் 

தொக்கல் தசே்த ஆகணயுறுதி ஆவணத்தின் சொட்சிேொக தசல்லுபடிேொகுை் உரிைத்கத 

கவத்திருப்பவர.் இதில் வகரேறுக்கப்பட்ட ஓே்வுதபற்ற ைருத்துவர ்இந்த ைொநிலத்தில் 

ைருத்துவப் பணியில் மீண்டுை் நுகழவதற்கு முன் ைருத்துவ வொரிேை் அல்லது ஆஸ்டியேொபதி 

ைருத்துவ வொரிேத்திற்குத் ததரிவிக்க யவண்டுை் ைற்றுை் இந்தப் பிரிவின்படி தபொருத்தைொன 

ைதிப்பீடுககளச ்தசலுத்த யவண்டுை்; 

c. s. 458.317-இன்படி வகரேறுக்கப்பட்ட உரிைத்கத கவத்திருக்கின்ற ைற்றுை் ைருத்துவச ்

யசகவகளுக்கு இழப்பீடு வழங்கப்படொத ஒரு ைருத்துவர;் 

d. ஐக்கிே அதைரிக்க பகடவீரர ்விவகொரங்கள் துகறேொல் முழுயநரைொகப் 

பணிேைரத்்தப்பட்டுள்ள ைற்றுை் தனது பணிகே ஐக்கிே அதைரிக்க பகடவீரர ்விவகொரங்கள் 

துகற ைருத்துவைகனகளுக்கு ைட்டுயை வழங்குகின்ற ஒரு ைருத்துவர;் அல்லது e. ஐக்கிே 

அதைரிக்க ஆயுதப் பகடகளின் உறுப்பினரொக இருக்கின்ற ைற்றுை் s. 456.024-இன் 

நிபந்தகனககளப் பூரத்்தி தசே்கின்ற ஒரு ைருத்துவர.் 

f. ஃபுயளொரிடொ ைொநிலத்தொல் முழுயநரப் பணியில் அைரத்்தப்பட்டிருக்கின்ற ைற்றுை் 

ைொநிலத்திற்குச ் தசொந்தைொன சீரத்ிருத்த நிறுவனங்கள், கவுண்டி சுகொதொரத் துகற அல்லது 

ைொநிலத்திற்குச ்தசொந்தைொன ைனநல அல்லது யைை்பொட்டு யசகவ வசதிகள் ஆகிேவற்றிற்கொக 

ைட்டுயை பணிபுரிகின்ற, அல்லது சுகொதொரத் துகறேொல் முழுயநரப் பணியில் 
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அைரத்்தப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு ைருத்துவர.் 

(c) டிசை்பர ்1, 1988 அன்று அல்லது அதற்கு முன்னர,் ஃபுயளொரிடொ பிறப்பு ததொடரப்ுகடே நரை்பிேல் 

யசத இழப்பீட்டுத் திட்டத்தில் பங்யகற்க விருை்புகின்ற ைற்றுை் ss. 766.301-766.316 -இன் கீழ் 

பங்யகற்குை் ைருத்துவரொக தகுதிதபற்றுள்ள, அத்திேொேை் 458 அல்லது அத்திேொேை் 459-இன்படி 

உரிைை் தபற்றுள்ள ஒவ்தவொரு ைருத்துவருை் ததொடக்க ைதிப்பீட்டுத் ததொககேொக $5,000 தசலுத்த 

யவண்டுை். ஆனொலுை், ைருத்துவர ் வசிப்பிட ைருத்துவரொக, வசிப்பிட துகண ைருத்துவரொக, 

அல்லது ைருத்துவ வொரிேை் அல்லது ஆஸ்டியேொபதி ைருத்துவ வொரிேத்தின் விதிேொல் 

வகரேறுக்கப்பட்ட அனுைதிக்கப்பட்ட முதுககலப் பயிற்சித் திட்டத்தில் உள்ளுகற ைருத்துவரொக 

இருந்தொல் ைற்றுை் திட்டத்தில் பங்யகற்கின்ற ஒரு ைருத்துவர ் மூலை் பட்டதொரி ைருத்துவக் 

கல்விக்கொன அங்கீகொர கவுன்சில் அல்லது அதைரிக்க ஆஸ்டியேொபதி சங்கத்தொல் 

ஏற்படுத்தப்பட்ட திட்ட நிபந்தகனகளுக்கு இணங்க யைற்பொரக்வ தசே்ேப்படுபவரொக 

இருந்தொல், அத்தககே வசிப்பிட ைருத்துவர,் வசிப்பிட நிகலே துகண ைருத்துவர ் அல்லது 

உள்ளுகற ைருத்துவர ் ைதிப்பீட்டுத் ததொகக தசலுத்தொத பங்யகற்குை் ைருத்துவரொக 

கருதப்படுகிறொர.் பங்யகற்குை் ைருத்துவரக்ள் என்பது இந்தப் பத்தியிலுை் பத்தி (5)(a)-இலுை் 

குறிப்பிடப்பட்ட ைதிப்பீட்டுத் ததொகககேச ்தசலுத்தியுள்ள ஒரு ைொநிலப் பல்ககலக்கழகத்தின் 

அறங்கொவலர ் குழுவின் எந்ததவொரு ஊழிேகரயுை், அத்தககே ஊழிேரொல் யைற்பொரக்வ 

தசே்ேப்படுகின்ற ஏயதனுை் சொன்றளிக்கப்பட்ட தொதி ைகப்யபறு உதவிேொளகரயுை் 

உள்ளடக்கிேதொகுை். பங்யகற்குை் ைருத்துவரக்ள் என்பது இந்தப் பத்தியிலுை் பத்தி (5)(a)-இலுை் 

குறிப்பிடப்பட்ட ைதிப்பீட்டுத் ததொககயின் 50 சதவிகிதை் ததொகககேச ்தசலுத்தியுள்ள ைற்றுை் 

இந்தப் பத்தியிலுை் பத்தி (5)(a)-இலுை் குறிப்பிடப்பட்ட ைதிப்பீட்டுத் ததொகககேச ்தசலுத்தியுள்ள 

பங்யகற்குை் ைருத்துவரொல் யைற்பொரக்வ தசே்ேப்படுகின்ற ஏயதனுை் சொன்றளிக்கப்பட்ட தொதி 

ைகப்யபறு உதவிேொளகர உள்ளடக்கிேதொகுை். தொதி ைகப்யபறு உதவிேொளரின் யைற்பொரக்வக்கு 

யைற்பொரக்வ தசே்யுை் ைருத்துவர ்எளிதில் கிகடப்பவரொக இருக்க யவண்டுை் ைற்றுை் சிக்கலொன 

பிரசச்கனகள் எதுவுை் இல்லொத நிகலயில் யைற்பொரக்வ தசே்ேப்படுை் சொன்றளிக்கப்பட்ட தொதி 

ைகப்யபறு உதவிேொளர ் குறிப்பிட்ட சில யநொேொளி பிரசச்கனகளுக்கொன முன்யனற்பொடு 

தசே்ேப்பட்ட திட்டத்கதக் தகொண்டிருக்க யவண்டுை். ஜனவரி 1, 1989 அன்று அல்லது அதற்குப் 

பின்னர ்அத்தககே திட்டத்தில் பங்யகற்கத் யதரந்்ததடுத்த, அவ்வொறு பங்யகற்கத் யதரந்்ததடுத்த 

யநரத்தில் பங்யகற்குை் ைருத்துவரொக இல்லொைலிருந்த ைற்றுை் ss. 766.301-766.316-இன் கீழ் யவறு 

வககயில் பங்யகற்குை் ைருத்துவரொகத் தகுதிதபற்றுள்ள எந்ததவொரு ைருத்துவருை் இந்தப் பத்தி, 

பத்தி (5)(a) அல்லது பத்தி (7)(b)-இன்படி மிக சமீபத்தில் யைற்தகொள்ளப்பட்ட ைதிப்பீட்டிற்குச ்

சைைொன கூடுதல் ததொடக்க ைதிப்பீட்டுத் ததொகககேச ்தசலுத்த யவண்டுை். 

(d) சுகொதொர நலை்யபணல் தபொறுப்புச ்சட்டத்தின் கீழ் சுகொதொர நலை்யபணல் நிரவ்ொக 

முககைேொல் தீரை்ொனிக்கப்பட்டவொறு, ஜனவரி 1, 2003 யததியின்படி 1.1 மில்லிேகன விட 

அதிகைொன ைக்கள்ததொகக தகொண்ட கவுண்டியில் அகைந்துள்ள ஏதொவது ஒரு ைருத்துவைகன, 

ss. 766.301- 766.316-இன் விதிப்பிரிவுகளின் கீழ் ைருத்துவைகன யநொேொளிகளின் கொப்பீட்கட 

உறுதிதசே்ே அத்தககே கட்டணத்கதச ்தசலுத்துவது முதன்கைேொன ஊக்குவிப்பு யநொக்கைொக 

இருக்குை் என ைருத்துவைகன முதலில் தீரை்ொனித்தொல், பங்யகற்குை் ைருத்துவர ்ைற்றுை் 

சொன்றளிக்கப்பட்ட தொதி ைகப்யபறு உதவிேொளருக்கொன கட்டணத்கதச ்தசலுத்துவதற்கு அந்த 

ைருத்துவைகன யதரந்்ததடுக்கலொை்; ஆனொலுை், பணிபுரிகின்ற கட்டணை் தசலுத்துை் 

ைருத்துவைகனகேத் தவிர யவதறந்த ைருத்துவைகனகளிலுை் யநரடிேொகயவொ அல்லது 

ைகறமுகைொகயவொ பணிபுரிேக் கூடொது என பங்யகற்குை் ைருத்துவகர அல்லது தொதி ைகப்யபறு 

உதவிேொளகர எந்த ைருத்துவைகனயுை் கட்டுப்படுத்த முடிேொது. ஒவ்தவொரு பங்யகற்குை் 

ைருத்துவர ்ைற்றுை் சொன்றளிக்கப்பட்ட தொதி ைகப்யபறு உதவிேொளர ்சொரப்ொகவுை் பணை் 
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தசலுத்த ைருத்துவைகன ஏன் யதரந்்ததடுத்தது என்பதற்கொன திட்டவட்டைொன கொரணங்ககள 

விளக்கிக் கூறி ஒவ்தவொரு ைருத்துவைகனயுை் சங்கத்திடை் ஒரு ஆகணயுறுதி ஆவணை் தொக்கல் 

தசே்ே யவண்டுை். இந்தப் பத்தியின் கீழ் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தகொடுப்பனவுகள் பத்தி (5)(a)-இல் 

விளக்கிக் கூறப்பட்ட ைதிப்பீட்டுத் ததொககயுடன் யசரத்்து கூடுதலொகச ்தசலுத்தப்பட 

யவண்டிேதொகுை். 

(5)(a) ஜனவரி 1, 1990 முதல், பத்திகள் (4)(b) ைற்றுை் (c)-இல் பட்டிேலிடப்பட்டுள்ள நபரக்ள் ைற்றுை் 

நிறுவனங்களில் யைற்கூறிே விதிப்பிரிவுகளில் இருந்து குறிப்பொக விலக்களிக்கப்பட்டுள்ள 

நபரக்ள் ைற்றுை் நிறுவனங்ககளத் தவிர ைற்றவரக்ள், ததொடக்க ைதிப்பீடு தசலுத்தப்பட்டகதத் 

ததொடரந்்து உரிைை் தபற்ற நபரக்களக் கணக்கில் தகொண்டு, தசேல்திட்டத்திற்கு இணங்க 

தீரை்ொனிக்கப்பட்ட யததியின்படி, (4)(b) ைற்றுை் (c)-இல் வழங்கப்பட்டுள்ள ததொடக்க 

ைதிப்பீடுகளுக்குச ்சைைொன ததொககயில் வருடொந்திர ைதிப்பீட்கடச ்தசலுத்த யவண்டுை். ஒரு 

ைருத்துவரின் வருடொந்திர ைதிப்பீட்டுத் ததொகக ஏதொவது கொலண்டர ்வருடத்தின் ஜனவரி 31-

க்குள் சங்கத்திற்கு கிகடக்கப்தபற்றொல், அந்த ைருத்துவர ்அந்த முழு கொலண்டர ்

வருடத்திற்கொன பங்யகற்குை் ைருத்துவரொக தகுதி தபறுவொர.் ஏதொவது கொலண்டர ்வருடத்தின் 

ஜனவரி 31-ஆை் யததிக்குப் பிறகு கட்டணை் கிகடக்கப்தபற்றொல், சங்கத்தொல் கட்டணை் 

தபறப்பட்ட யததியில் இருந்து ைட்டுயை அந்த ைருத்துவர ்பங்யகற்குை் ைருத்துவரொக தகுதி 

தபறுவொர.் 

ஜனவரி 1, 1991 அன்றுை், அதன் பிறகு ஒவ்தவொரு ஜனவரி 1-ஆை் யததிேன்றுை், 

தசேல்திட்டத்திற்கு யதகவப்படுகின்ற முகறயில், பத்தி (7)(b)-இன்படி 3கொப்பீட்டு ஒழுங்குமுகற 

அலுவலகத்தொல் அவசிேைொனது எனத ்தீரை்ொனிக்கப்படுகின்ற ஏயதனுை் அதிகரிப்புக்கு 

உட்பட்டு, துகணப்பிரிவு (7)-க்கு இணங்க யதகவேொன கூடுதல் ைதிப்பீட்டுத் ததொகககே 

சங்கை் தீரை்ொனிக்குை். ஜூகல 1, 1991 அன்றுை், அதன் பிறகு ஒவ்தவொரு ஜூகல 1-ஆை் 

யததிேன்றுை், பத்திகள் (4)(b) ைற்றுை் (c)-இல் பட்டிேலிடப்பட்டுள்ள நபரக்ள் ைற்றுை் 

நிறுவனங்களில் யைற்கூறிே விதிப்பிரிவுகளில் இருந்து குறிப்பொக விலக்களிக்கப்பட்டுள்ள 

நபரக்ள் ைற்றுை் நிறுவனங்ககளத் தவிர ைற்றவரக்ள், ஜனவரி 1-ஆை் யததிேன்று 

தீரை்ொனிக்கப்பட்ட கூடுதல் ைதிப்பீட்டுத் ததொகககேச ்தசலுத்த யவண்டுை். ஜனவரி 1, 1990 

முதல், அக்யடொபர ்1, 1988 அன்யறொ அல்லது அதற்கு முன்னயரொ உரிைை் தபற்றவரக்ள் உட்பட, 

பத்தி (4)(a) இல் பட்டிேலிடப்பட்டுள்ள நிறுவனங்கள், அந்த கொலண்டர ்வருடத்தின்யபொது பிறந்த 

ஒவ்தவொரு குழந்கதக்குை் வருடொந்திர ைதிப்பீட்டுத் ததொககேொக தசலுத்த $50 யவண்டுை். 

முந்கதே துகணப்பிரிவு (7)-இன் விதிப்பிரிவுகளின்படி, ஜனவரி 1, 1991 அன்று 

தீரை்ொனிக்கப்பட்ட கூடுதல் ைதிப்பீடுகள் பத்தி (4)(a)-இல் பட்டிேலிடப்பட்டுள்ள 

நிறுவனங்களுக்கு நிலுகவத் ததொககேொக இருக்கொது ைற்றுை் ஜூகல 1 வகர அவரக்ள் அகதச ்

தசலுத்த யவண்டிேதில்கல. 

(b) யசகரிக்கப்பட்ட ைதிப்பீட்டுத் ததொகக துகணப்பிரிவு (4)-இன்படி இருந்தொல், வழங்கப்படுை் 

நிதி ஒதுக்கீடு s. 76, அத்திேொேை் 88-1, ஃபுயளொரிடொ சட்டங்கள் மூலை் திருத்தப்பட்டது. 41, 

அத்திேொேை் 88-277, ஃபுயளொரிடொ சட்டங்கள், கொப்பீட்டு ஒழுங்குமுகற அறக்கட்டகள 

நிதிேத்திடை் இருந்து தபறப்பட்ட திட்டை் கொப்பீட்டு விகளவுகளின் அடிப்பகடயில் 

பரொைரிப்பதற்குப் யபொதுைொன திட்டைொக இல்கல, எனயவ கொப்பீட்டு ஒழுங்குமுகற 

அறக்கட்டகள நிதிேத்தில் இருந்து சங்கத்திற்கு கூடுதல் ததொககேொக $20 மில்லிேன் வகர 

பரிைொற்றை் தசே்ே இதன் மூலை் நிதி ஒதுக்கீடு தசே்ேப்பட்டுள்ளது. 

(c) 1. திட்டத்கத கொப்பீட்டு விகளவுகளின் அடிப்பகடயில் பரொைரிப்பதற்குத் யதகவப்படுவதொக 

இருந்தொல், துகணப்பிரிவு (4)-இன்படி யசகரிக்கப்பட்ட ைதிப்பீடுகள் ைற்றுை் கொப்பீட்டு 
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ஒழுங்குமுகற அறக்கட்டகள நிதிேத்திடை் இருந்து தபறப்பட்ட ஒதுக்கீடுகள் ஆகிேவற்கறக் 

கருத்தில் தகொண்டு, s. 624.605(1)(b), (k), ைற்றுை் (q)-இல் வகரேறுக்கப்பட்டவொறு அவசர சிகிசக்ச 

கொப்பீட்கட வழங்குவதற்கொன உரிைை் தபற்ற ஒவ்தவொரு நிறுவனமுை் தசேல்திட்டத்தொல் 

யகொரப்படுகின்ற முகறயில் பத்தி (7)(a)-இன்படி அலுவலகத்தொல் தீரை்ொனிக்கப்படுை் ஒரு 

ததொகககே வருடொந்திர ைதிப்பீடொக சங்கத்திற்குச ்தசலுத்த யவண்டுை் என கொப்பீட்டு 

ஒழுங்குமுகற அலுவலகை் யகட்டுக்தகொள்ளுை். 

2. அகனத்து வருடொந்திர ைதிப்பீடுகளுை் கொப்பீட்டு ஒழுங்குமுகற அலுவலகத்திற்குத் 

ததரிவிக்கப்பட்டவொறு, டிசை்பர ்31-இல் முடிந்த முந்கதே வருடத்தில் திட்டத்திற்கொன நிதி 

ஆதொரைொக அத்தககே ஒவ்தவொரு நிறுவனமுை் யசரக்்கப்படுவதற்கொன அடிப்பகடேொக 

அகைகின்ற வணிகச ்தசேல்பொட்டிற்கொன நிகர யநரடி பிரிமீேங்களின் அடிப்பகடயில் 

தசே்ேப்படுை், திட்டத்தில் அது யசரக்்கப்படுவதற்கொன அடித்தளத்கத அகைக்கின்ற வணிகச ்

தசேல்பொடுககளப் தபொறுத்து ஒவ்தவொரு நிறுவனத்தொலுை் எழுதப்படுகின்ற நிகர யநரடி 

பிரீமிேங்களின் விகிதொசச்ொரத்தில் இருக்குை் ைற்றுை் அத்தககே அகனத்து நிறுவனங்களொலுை் 

இந்த ைொநிலத்தில் எழுதப்பட்ட அகனத்து அவ்வொறொன வணிகச ்தசேல்பொடுகளுக்கொன தைொத்த 

நிகர யநரடி பிரீமிேங்ககள உகடேதொக இருக்குை். 

3. இந்தப் பத்தியில் பட்டிேலிடப்பட்டுள்ள எந்த நிறுவனமுை் நிறுவனத்தின் எழுதப்பட்ட நிகர 

யநரடி பிரீமிேங்களின் 0.25 சதவிகிதத்திற்குை் அதிகைொன வருடொந்திர ைதிப்பீட்கடப் 

தபற்றிருக்கொது. 

4. அவசர சிகிசக்ச கொப்பீட்டு நிறுவனங்கள் எதிரக்ொல பொலிசிகள் மீது கூடுதல் கட்டணை் 

விதிப்பதன் மூலை், எதிரக்ொலத்தில் கட்டணத்கத அதிகரிப்பதன் மூலை், அல்லது இரண்டின் 

மூலமுை், தங்களுகடே ததொடக்க ைற்றுை் வருடொந்திர ைதிப்பீடுககள மீட்டுப் தபற 

உரிகையுள்ளதொக இருக்குை். 

(6)(a) அக்யடொபர ்1, 1988 அன்று அல்லது அதற்குப் பிறகு உரிைை் தபற்ற ைருத்துவரக்ளின் 

ததொடக்க ைதிப்பீடுககளத் தவிர இந்தப் பிரிவில் யகொரப்பட்ட அகனத்து ைதிப்பீடுககளயுை் 

சங்கை் யைற்தகொள்ளுை், இந்த ைதிப்பீடுகள் வணிக ைற்றுை் ததொழில் ஒழுங்குமுகறத் துகறேொல் 

தசே்ேப்படுை். இவற்றில் துகணப்பத்தி (5)(c)1.-இன்படி அவசர சிகிசக்ச கொப்பீட்டு 

நிறுவனங்களின் ைதிப்பீடு ைட்டுை் கொப்பீட்டு ஒழுங்குமுகற அலுவலகத்தொல் 

யைற்தகொள்ளப்படுை். அக்யடொபர ்1, 1989-இல் ததொடங்கி, ஏதொவது ஒரு வருடத்தின் அக்யடொபர ்1 

ைற்றுை் டிசை்பர ்31 யததிகளுக்கு இகடயே உரிைை் தபற்ற ஏயதனுை் ைருத்துவருக்கு, வணிக 

ைற்றுை் ததொழில் ஒழுங்குமுகறத் துகற ததொடக்க ைதிப்பீட்கடயுை், அடுத்து வரப் யபொகின்ற 

கொலண்டர ்வருடத்திற்கொன ைதிப்பீட்கடயுை் யைற்தகொள்ளுை். வணிக ைற்றுை் ததொழில் 

ஒழுங்குமுகறத் துகற அத்திேொேை் 458 அல்லது அத்திேொேை் 459-இன் கீழ் உரிைை் தபற்ற 

அகனத்து ைருத்துவரக்ளின் தபேரக்ள் ைற்றுை் முகவரிகள் அடங்கிே பட்டிேகல கணினியில் 

படிக்கத்தக்க வடிவில், அவசிேைொகத் யதகவப்படுவதொகக் கருதப்படுகின்ற யநரங்களில் 

சங்கத்திற்கு வழங்குை். 

(b) 1. கவுண்டி நீதிைன்றத்தில் தொக்கல் தசே்ேப்பட்ட வழக்கின் மூலை் ss. 766.301-766.316-இன்படி 

தசலுத்தப்பட யவண்டிே ைதிப்பீடுகளின் ததொகுப்கப சங்கை் அைல்படுத்தலொை். அத்தககே 

ைதிப்பீட்டிற்கு தசலுத்தத ்தவறுை் ைருத்துவருக்கு எதிரொக தீரப்்பு பதிவு தசே்ேப்பட்டவுடன் 

வழக்கறிஞர ்கட்டணங்கள், தசலவுகள் ைற்றுை் வட்டி ஆகிேவற்கற அதுவகர தசலுத்தப்படொத 

வட்டியுடன் தபற சங்கத்திற்கு உரிகை உள்ளது. அத்திேொேங்கள் 47 ைற்றுை் 48-இன் 

விதிப்பிரிவுகள் எப்படியிருந்தொலுை், சங்கை் லியேொன் கவுண்டியில் அல்லது பிரதிவொதி வசிக்குை் 

கவுண்டியில் அத்தககே வழக்ககத் தொக்கல் தசே்ேலொை். 
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2. ைதிப்பீட்டுத் ததொகக தசலுத்தப்படவில்கல எனவுை், ஒரு ைருத்துவருக்கு எதிரொக 

ைனநிகறவற்ற தீரப்்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது என்றுை் சங்கத்தின் மூலை் ததரிவிக்கப்பட்டவுடன், 

தீரப்்பு முழுகைேொக ைனநிகறவளிக்குை் வககயில் வருை் வகர அத்திேொேை் 458 அல்லது 

அத்திேொேை் 459-இன்படி வழங்கப்பட்ட அந்த ைருத்துவருக்கொன எந்ததவொரு பணிபுரிவதற்கொன 

உரிைத்கதயுை் வணிக ைற்றுை் ததொழில் ஒழுங்குமுகறத் துகற புதுப்பிக்கொது. 

(c) ஒரு ைதிப்பீட்டிற்கு உரிே யநரத்தில் முழுகைேொகச ்தசலுத்தப்படவில்கல என சங்கத்தின் 

மூலை் ததரிவிக்கப்பட்டவுடன், ss. 766.301-766.316-இன்படி அத்தககே ைதிப்பீடுகளுக்கு 

ைருத்துவைகனகளொல் தசலுத்தப்பட யவண்டுை் என சுகொதொர நலை்யபணல் நிரவ்ொக முககை 

வலியுறுத்துை். அந்த ைதிப்பீட்டுத் ததொகககே ைருத்துவைகன தசலுத்தத் தவறினொல், இதற்கு 

ைொறொக சட்டத்தின் ஏயதனுை் விதிப்பிரிவுகள் எப்படியிருந்தொலுை், s. 395.1065-இன்படி ஒழுங்கு 

நடவடிக்கக எடுப்பதற்கு இது அடிப்பகடேொக அகையுை். 

(7)(a) திட்டத்தின் முதலொை் ஆண்டு தசேல் அனுபவத்தின் அடிப்பகடயிலுை், எவ்விதக் 

கட்டுப்பொடுை் இன்றி திட்டத்தின் தசொத்துகள் ைற்றுை் தபொறுப்புகள் உட்பட, ஏயதனுை் 

ததொடரப்ுகடே கூடுதல் தகவல்களின் அடிப்பகடயிலுை் திட்டத்தின் யதகவகள் குறித்த 

கொப்பீட்டு விசொரகணகே கொப்பீட்டு ஒழுங்குமுகற அலுவலகை் யைற்தகொள்ளுை். 

அத்தககே விசொரகணயின்படி, ஜனவரி 1, 1990 முதல் ததொடங்குகின்ற வரி ஆண்டிற்கு பத்தி 

(5)(c)-இல் பட்டிேலிடப்பட்டுள்ள நிறுவனங்களின் பங்களிப்புக் கட்டணத்கத கொப்பீட்டு 

ஒழுங்குமுகற அலுவலகை் உறுதிதசே்யுை். ததொடக்க ைதிப்பீட்டிகனத் ததொடரந்்து, கொப்பீட்டு 

ஒழுங்குமுகற அலுவலகை் குகறந்தபட்சை் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முகற திட்டத்தின் 

தசொத்துகள் ைற்றுை் தபொறுப்புகளின் கொப்பீட்டு ைதிப்பீடு யைற்தகொள்ளப்பட யவண்டுை். 

அத்தககே ைதிப்பீடுகளின் முடிவுகளின்படி, கொப்பீட்டு ஒழுங்குமுகற அலுவலகை் பத்தி (5)(c)-

இல் பட்டிேலிடப்பட்டுள்ள நிறுவனங்களுக்குப் தபொருந்தக்கூடிே பங்களிப்புக் கட்டணத்தில் ஓர ்

அறிக்கக தேொர ்தசே்ே யவண்டுை். ஆனொலுை், எந்த யநரத்திலுை் கட்டணைொனது எழுதப்பட்ட 

நிகர யநரடி பிரீமிேங்களின் 0.25 சதவிகிதத்கத விட அதிகைொக இருக்கக் கூடொது. 

(b) இந்தத் திட்டத்கத துகணப்பிரிவுகள் (4) ைற்றுை் (5)-இல் பட்டிேலிடப்பட்டுள்ள ைதிப்பீடுகள் 

ைற்றுை் ஒதுக்கீடுகளின் அடிப்பகடயில் கொப்பீட்டு விகளவுகளின் அடிப்பகடயில் பரொைரிக்க 

முடிேொது என கொப்பீட்டு ஒழுங்குமுகற அலுவலகை் கண்டறிந்தொல், அலுவலகைொனது 

துகணப்பிரிவு (4)-இல் குறிப்பிடப்பட்ட ைதிப்பீடுககள யதகவக்யகற்ப விகிதொசச்ொர 

அடிப்பகடயில் அதிகரித்துக்தகொள்ளலொை். 

(8) சங்கை் தனது தீரை்ொனத்கத கொப்பீட்டு விகளவுகளின் அடிப்பகடயில் நிதிேத்கதப் 

பரொைரிப்பதற்கொன வருடொந்திர அளவுககளப் தபொறுத்து சட்டைன்றத்திற்கு அறிக்கக அளிக்க 

யவண்டுை். தனது தீரை்ொனத்கத உருவொக்குவதில், அகனத்து ைருத்துவைகனகள், ைருத்துவரக்ள், 

அவசர சிகிசக்ச கொப்பீட்டு நிறுவனங்கள், வழக்கறிஞரக்ள், நுகரய்வொரக்ள் ைற்றுை் அத்தககே 

நபர ்அல்லது நிறுவனத்கதப் பரிந்துகரக்குை் ஏதொவது சங்கங்கள் ஆகிே அகனவரின் 

பரிந்துகரகேயுை் சங்கை் கருத்தில் தகொள்ளயவண்டுை். s. 395.3025-இன் விதிகள் 

எப்படியிருந்தொலுை், அகனத்து ைருத்துவைகனகள், அவசர சிகிசக்ச கொப்பீட்டு நிறுவனங்கள், 

துகறகள், வொரிேங்கள், ஆகணேங்கள் ைற்றுை் சட்டைன்றக் குழுக்கள் தனது தீரை்ொனத்கத 

உருவொக்குவதில் சங்கத்திற்கு உதவுவதற்கு யகொரிக்ககயின் யபரில் அகனத்து சை்பந்தப்பட்ட 

பதியவடுகள் ைற்றுை் தகவல்ககளயுை் சங்கத்திற்கு வழங்க யவண்டுை். சங்கத்தின் 

யகொரிக்ககயின் யபரில் அகனத்து ைருத்துவைகனகளுை் உயிருடன் பிறந்த குழந்கத 

ததொடரப்ொன தங்கள் பதியவடுகளில் இருந்து தகவல்ககள சங்கத்திற்கு வழங்க யவண்டுை். 

அத்தககே தகவல்களில் ைருத்துவரின் தபேர,் ஏதொவது ைருத்துவைகனப் பணிேொளர ்அல்லது 



 

 NICA - பலன்கள் ககயேடு  43 
 

முகவரின் தபேர,் யநொேொளியின் தபேர ்அல்லது பிறப்பு சை்பந்தப்பட்ட குழந்கதகே 

அகடேொளப்படுத்தக்கூடிே யவறு ஏதொவது தகவல்கள் ஆகிேகவ இடை்தபற்றிருக்கக் கூடொது. 

அவ்வொறு தபறப்பட்ட அத்தககே தகவல்கள் முற்றிலுை் சங்கத்திற்கு உதவுவதற்கொன 

யநொக்கத்திற்கொக ைட்டுயை பேன்படுத்தப்பட யவண்டுை் ைற்றுை் விடுவிப்பதற்கொக ஏயதனுை் 

உரிகையிேல் அல்லது குற்றவிேல் தபொறுப்புக்கு ைருத்துவைகனகே உட்படுத்தக் கூடொது. 

அத்தககே தகவல் இரகசிேைொனதொகவுை், s. 119.07(1) ைற்றுை் s. 24(a)-இன் விதிகள், ைொநிலச ்

சட்டத்தின் விதிப்பிரிவு  I ஆகிேவற்றிலிருந்து விலக்குப் தபற்றதொகவுை் இருக்க யவண்டுை். 

(9)(a) உரிகைக்யகொரல் தொக்கல் தசே்ேப்பட்ட பிறகு 60 நொள்களுக்குள் சங்கைொனது உரிகை 

யகொருபவர,் உரிகை யகொருபவரின் வழக்கறிஞர,் உரிகைக்யகொரல் சை்பவத்திற்கு சங்கத்தின் 

வழக்கறிஞர ்கட்டணை் ைற்றுை் உரிகைக்யகொரலின் தீரப்்பு ைற்றுை் தகொடுப்பனவு ததொடரப்ொக 

சங்கத்திற்கு ஏற்படக்கூடிே நிேொேைொக எதிரப்ொரக்்கப்படுை் யவறு ஏதொவது தசலவுகள் 

ஆகிேவற்றிற்குச ்தசலுத்த யவண்டிே ைதிப்பிடப்பட்ட ததொகக உட்பட, உரிகைக்யகொரலின் 

தைொத்தச ்தசலவின் தற்யபொகதே ைதிப்கப சங்கை் கணக்கிட யவண்டுை். இந்த ைதிப்பீட்டிற்கொக, 

தபொருளொதொரை் சொரொத யசதங்களுக்கொன அதிகபட்ச பலன்ககள சங்கை் யசரத்்துக்தகொள்ள 

யவண்டுை். 

(b) உண்கைேொக ஏற்படுை் தசலவுகள் ைற்றுை் இந்த ைதிப்பீட்டின் கடந்த ைதிப்பொே்வுக்குப் 

பின்னர ் சங்கத்திற்குக் கிகடத்த ஏயதனுை் கூடுதல் தகவல்கள் ஆகிேவற்றின் அடிப்பகடயில் 

இந்த ைதிப்பீடுககள கொலொண்டிற்கு ஒரு முகற சங்கை் ைொற்றிேகைக்குை். தற்யபொகதே 

ைதிப்பீட்டில் யசரக்்கப்பட்ட, சங்கத்தொல் தசலுத்தப்பட யவண்டிே ஏதொவது ததொகககள் இருந்தொல் 

இந்த ைதிப்பீடு குகறக்கப்படுை். 

(c) தற்யபொகதே ைதிப்பீடுகளின் தைொத்தத் ததொகக தற்யபொது ககவசை் உள்ள நிதி ைற்றுை் 

துகணப்பிரிவுகள் (4) ைற்றுை் (5) ைற்றுை் பத்தி (7)(a)-இல் விவரிக்கப்பட்ட அகனத்து 

ஆதொரங்களிலுை் இருந்து அடுத்த 12 ைொதங்களுக்குள் சங்கத்திற்குக் கிகடக்க இருக்கின்ற 

நிதிகள் ஆகிேவற்றில் 80 சதவிகிதத்திற்குச ்சைைொக இருக்குை் பட்சத்தில் சட்டைன்றத்தின் 

தவளிப்பகடேொன அதிகொரை் இல்லொைல் ஏயதனுை் புதிே உரிகைக்யகொரல்ககள சங்கை் 

ஏற்கொது. இந்த இகடநீக்கை் நகடமுகறக்கு வருை் யததிக்கு முன் 18 ைொதங்கள் அல்லது அதற்கு 

முன்னர ்யசதை் ஏற்பட்டிருந்தொல், ஏயதனுை் உரிகைக்யகொரகல சங்கை் ஏற்றுக்தகொள்வகத இங்கு 

குறிப்பிட்டுள்ள எதுவுை் தடுக்கொது. இகடநீக்கை் நகடமுகறக்கு வந்த யததியில் இருந்து 30 

நொள்களுக்குள், இந்த இகடநீக்கை் குறித்து ஆளுநர,் பிரதிநிதிகள் சகபயின் சபொநொேகர,் தசனட் 

தகலவர,் கொப்பீட்டு ஒழுங்குமுகற அலுவலகை், சுகொதொர நலை்யபணல் நிரவ்ொக முககை, 

சுகொதொரத் துகற ைற்றுை் வணிக ைற்றுை் ததொழில் ஒழுங்குமுகறத் துகற ஆகிேவற்றிற்கு 

சங்கை் ததரிவிக்க யவண்டுை். 

(d) பத்தி (c)-இன் கொரணைொக சங்கத்திற்கு எதிரொக உரிகைக்யகொரகல வற்புறுத்துவதற்கு 

ஏதொவது நபருக்கு தகட விதிக்கப்பட்டொல், 

அத்தககே நபருக்கு, அவரது தனிப்பட்ட பிரதிநிதிக்கு, தபற்யறொர,் சொரந்்திருப்பவரக்ள் அல்லது 

தநருங்கிே உறவினரக்ளுக்கு திட்டை் பிரத்தியேகைொன தீரவ்ொக அகைேொது. 

வரலாறு.—s. 73, ch. 88-1; s. 39, ch. 88-277; s. 44, ch. 88-294; s. 6, ch. 89-186; s. 103, ch. 92-33; s. 122, ch. 92-
149; s. 1, ch. 92-196; s. 94, ch. 92-289; s. 66, ch. 93-268; s. 1, ch. 94-85; s. 248, ch. 94- 218; s. 426, ch. 96-406; s. 
1807, ch. 97-102; s. 81, ch. 97-237; s. 167, ch. 98-166; s. 288, ch. 99-8; s. 227, ch. 2000-160; s. 7, ch. 2002-401; s. 
4, ch. 2003-258; s. 1901, ch. 2003-261; ss. 79, 84, ch. 2003-416. 

1குறிப்பு.— கொப்பீட்டுத் துகறயின் கடகைகள் ch. 2002-404, ைற்றுை் s. 20.13 மூலை் நிதிசொர ்

யசகவகள் துகற அல்லது நிதிசொர ்யசகவகள் ஆகணேத்திற்கு ைொற்றப்பட்டன, கொப்பீட்டுத் 
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துகறகே உருவொக்குதல் s. 3, ch. 2003-1 மூலை் இரத்து தசே்ேப்பட்டது. 

2குறிப்பு.— s. 4, ch. 2003-258 மூலை் தசே்ேப்பட்ட திருத்தங்கள் 2003 வழக்கைொன அைரவ்ில் 

சட்டைொக இேற்றப்பட்டன. சிறப்பு அைரவ்ு D, 2003-இல் இேற்றப்பட்ட பிரிவு 79, ch. 2003-416, s. 4, ch. 

2003-258-இன் மூலை் “அல்லது s. 395.806-இல் வகரேறுக்கப்பட்டவொறு யபொதனொ 

ைருத்துவைகனயில் பிறந்தவரக்ள் நிதிேொண்டு 1997 முதல் நிதிேொண்டு 2001 வகர 

ைதிப்பீடுகளிலிருந்து விலக்களிக்கப்பட்டவரக்ளொக சங்கத்தொல் கருதப்படுவர”் என்ற 

வொசகங்ககள திருத்தத்தில் யசரக்்கத் தவறிவிட்டது. 

3குறிப்பு.— . 1901, ch. 2003-261 மூலை் தசே்ேப்பட்ட திருத்தங்கள் 2003 வழக்கைொன அைரவ்ில் 

சட்டைொக இேற்றப்பட்டன. சிறப்பு அைரவ்ு D, 2003-இல் இேற்றப்பட்ட பிரிவு 79, ch. 2003-416, s. 1901, 

ch. 2003-261-இன் மூலை் தசே்ேப்பட்ட திருத்தத்கதச ்யசரக்்கத் தவறிவிட்டது, இது கொப்பீட்டுத் 

துகறக்கு ஒரு யைற்யகொளொக கொப்பீட்டு ஒழுங்குமுகற அலுவலகத்தின் யைற்யகொகள 

ைொற்றிேகைத்தது. 

766.3145 ஒழுக்கபநறி விதிகள். 

(1) ஒவ்யவொர ்ஆண்டுை் ஜூகல 1 அல்லது அதற்கு முன்னர,் சங்கத்தின் பணிேொளரக்ள் 

அத்திேொேை் 112-இன் பகுதி III-இல் வகரேறுக்கப்பட்ட கருத்து யவறுபொட்கடக் 

தகொண்டிருக்கவில்கல எனச ்சொன்றளிக்கின்ற அறிக்ககயில் ககதேொப்பமிட்டுச ்சைரப்்பிக்க 

யவண்டுை். உத்தியேொகத்தின் ஒரு நிபந்தகனேொக, அகனத்து வருங்கொல பணிேொளரக்ளுை் 

கருத்து யவறுபொட்டு அறிக்ககயில் ககதேொப்பமிட்டு சங்கத்திடை் சைரப்்பிக்க யவண்டுை். 

(2) நிரவ்ொக இேக்குநர,் முதுநிகல யைலொளரக்ள் ைற்றுை் இேக்குநரக்ள் வொரிேத்தின் 

உறுப்பினரக்ள் அத்திேொேை் 112-இன் பகுதி III-இன் கீழ் ஒழுக்கதநறி விதிகளுக்குக் 

கட்டுப்பட்டவரக்ள் ஆவர.் நிரவ்ொக இேக்குநர,் முதுநிகல யைலொளரக்ள் ைற்றுை் இேக்குநரக்ள் 

வொரிேத்தின் உறுப்பினரக்ள், தபொது அதிகொரிகளொகக் கருதப்படுகின்ற நபரக்ள் அல்லது 

பணிேொளரக்ள் ைற்றுை் சங்கை் ஆகியேொரின் நடவடிக்கககளுக்கு அத்திேொேை் 112-இன் பகுதி 

III-ஐப் பேன்படுத்துை் யநொக்கங்களுக்கொக அவரக்ளுகடே முககைேொகக் கருதப்படுகின்றனர.் 

ஒரு வொரிே உறுப்பினர ்தனது சிறப்பு தனிப்பட்ட இலொபை் அல்லது இழப்கப தொங்குவதற்குப் 

பழக்கப்படுத்துகின்ற ஏயதனுை் நடவடிக்ககக்கு ஆதரவு ததரிவிக்கொைல் இருக்கலொை் ைற்றுை் s. 

112.3143(2) எப்படியிருந்தொலுை், s. 112.312-இல் வகரேறுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு முககைகேத் தவிர, 

தொன் ததொடரந்்து ககடப்பிடிக்குை் முக்கிேைொன நபரின் அல்லது தொே் நிறுவனத்தின் அல்லது 

தொன் ததொடரந்்து ககடப்பிடிக்குை் தபருநிறுவன அதிபரின் துகண நிறுவனத்தின் சிறப்பு 

தனிப்பட்ட இலொபை் அல்லது இழப்கப தொங்குவதற்குப் பழக்கப்படுத்துகின்ற ஏயதனுை் 

நடவடிக்ககக்கு ஆதரவு ததரிவிக்கொைல் இருக்கலொை்; அல்லது தபொது அதிகொரியின் 

உறவினரின் அல்லது வணிகக் கூட்டொளியின் சிறப்பு தனிப்பட்ட இலொபை் அல்லது இழப்கப 

தொங்குவதற்குப் பழக்கப்படுத்துவதொகத் ததரியுை் நடவடிக்ககக்கு ஆதரவு ததரிவிக்கொைல் 

இருக்கலொை். ஆதரவு எடுக்கப்படுவதற்கு முன், ஆதரவு ததரிவிப்பகதத் தவிரக்்கின்ற 

விஷேத்தில் அவரது ஆரவ்த்தின் தன்கைகே வொரிேத்திடை் அந்த உறுப்பினர ்

தவளிப்பகடேொகத் ததரிவிக்க யவண்டுை் ைற்றுை் ஆதரவு யகொரப்பட்ட 15 நொள்களுக்குப் பிறகு 

கூட்டத்தின் தீரை்ொனங்ககளப் பதிவு தசே்யுை் தபொறுப்பிற்குரிே நபருடன் தொக்கல் தசே்ேப்பட்ட 

குறிப்பொகணயில் ஒரு தபொதுப் பதிவொக தனது ஆரவ்த்தின் தன்கைகே அவர ்ததரிவிக்க 

யவண்டுை், தீரை்ொனங்களில் குறிப்பொகணயில் அவர ்அகதச ்யசரக்்க யவண்டுை். 

(3) s. 112.3148, s. 112.3149 அல்லது யவறு ஏதொவது சட்டை் இருந்தயபொதிலுை், ஒரு நபர ்அல்லது 

நிறுவனத்திடை் இருந்து, அல்லது சங்கத்துடன் ஒப்பந்த உறவு தகொண்டுள்ள அல்லது ஒப்பந்த 

உறவு ஏற்படுத்திக்தகொள்வதற்கொகப் பரிசீலித்து வருகின்ற அத்தககே நபரின் அல்லது 
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நிறுவனத்தின் பணிேொளர ்அல்லது பிரதிநிதியிடை் இருந்து ஒரு பணிேொளர ்அல்லது வொரிே 

உறுப்பினர ்யநரடிேொகயவொ அல்லது ைகறமுகைொகயவொ ஏயதனுை் பரிசு அல்லது தசலவினத்கத 

ததரிந்யத ஏற்றுக்தகொள்ளக் கூடொது. 

(4) துகணப்பிரிவு (2) அல்லது துகணப்பிரிவு (3)-க்கு இணங்கி நடக்கத் தவறுகின்ற ஒரு 

பணிேொளர ்அல்லது வொரிே உறுப்பினர ்ss. 112.317 ைற்றுை் 112.3173-இன் கீழ் விதிக்கப்படுை் 

அபரொதங்களுக்கு உட்படுத்தப்படுவொர.் 

(5) ஜனவரி 1, 2022 அன்று அல்லது அதற்குப் பின்னர ்பணிேைரத்்தப்பட்ட, அடுத்து ஓே்வு தபறப் 

யபொகின்ற அல்லது யவகலயிலிருந்து நிற்கப் யபொகின்ற, சங்கத்தின் ஏதொவது முதுநிகல 

யைலொளர ்அல்லது நிரவ்ொக இேக்குநர,் அவர ்பணிேைரத்்தப்பட்ட யததிகேப் 

தபொருட்படுத்தொைல், சங்கத்தில் இருந்து ஓே்வுதபற்ற பிறகு அல்லது யவகலயில் இருந்து நின்ற 

பிறகு 2 வருடங்களுக்கு சங்கத்தின் முன் யவதறொரு நபகர அல்லது நிறுவனத்கத பரிந்துகர 

தசே்வதற்குத் தகட விதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

வரலாறு.—s. 4, ch. 2021-134. 

766.315 ஃபுசளாரிடா பிறப்பு பதாடர்புவடே நரம்பிேல் சசத இழப்பீட்டு 

சங்கம்; நிர்வாக இேக்குநரக்ள். 

(1)(a) ஃபுயளொரிடொ பிறப்பு ததொடரப்ுகடே நரை்பிேல் யசத இழப்பீட்டுத் திட்டை் ஏழு 

இேக்குநரக்களக் தகொண்ட ஒரு வொரிேத்தொல் கட்டுப்படுத்தப்படுை், இது ஃபுயளொரிடொ பிறப்பு 

ததொடரப்ுகடே நரை்பிேல் யசத இழப்பீட்டு சங்கை் என அகழக்கப்படுை். இந்தச ்சங்கை் ஒரு 

ைொநில முககையேொ, வொரிேயைொ, அல்லது ஆகணேயைொ அல்ல. s. 15.03-இன் விதிப்பிரிவு 

எப்படியிருந்தொலுை், சங்கை் ைொநில முத்திகரகேப் பேன்படுத்த அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

(b) இேக்குநரக்ள் சுழற்சி முகறயில் 3 வருட கொலத்திற்கு அல்லது தங்களுக்குப் பின் வருபவரக்ள் 

நிேமிக்கப்பட்டுத் தகுதி தபறுை் வகர நிேமிக்கப்படுவொரக்ள்; ஆனொலுை், ஒரு இேக்குநர ்

ததொடரந்்து 6 வருடங்களுக்கு யைல் பதவியில் இருக்க முடிேொது. 

(c) இேக்குநரக்ள் தகலகை நிதியிேல் அதிகொரிேொல் பின்வருைொறு நிேமிக்கப்படுவொரக்ள்: 

1. 2.-7. வகரயுள்ள துகணப்பத்திகளில் அகடேொளை் கண்டறிேப்பட்ட ஏதொவது குழுக்களுடன் 

இகணத்துக்தகொள்ளொத ஒரு குடிைக்கள் பிரதிநிதி. 

2. பங்யகற்குை் ைருத்துவரக்ளின் ஒரு பிரதிநிதி. 

3. ைருத்துவைகனகளின் ஒரு பிரதிநிதி. 

4. அவசர சிகிசக்ச கொப்பீட்டு நிறுவனங்களின் ஒரு பிரதிநிதி. 

5. பங்யகற்குை் ைருத்துவரக்களத் தவிர பிற ைருத்துவரக்ளின் ஒரு பிரதிநிதி. 

6. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் கொேமுற்ற குழந்கதயின் ஒரு தபற்யறொர ்அல்லது சட்டப்பூரவ் 

பொதுகொவலர ்பிரதிநிதி. 

7. குகறபொடுகள் தகொண்ட குழந்கதகளுக்கொன வழக்கறிஞர ்நிறுவனத்தின் ஒரு பிரதிநிதி. 

(2)(a) ைகப்யபறிேல் ைற்றுை் ைகளிர ்யநொயிேல் ைருத்துவரக்ளுக்கொன அதைரிக்க ைொநொடு, 

ைொவட்டை் XII பரிந்துகரத்த குகறந்தபட்சை் மூன்று தபேரக்களக் தகொண்ட பட்டிேலில் இருந்து 

பங்யகற்குை் ைருத்துவரக்ளின் பிரதிநிதிகே; ஃபுயளொரிடொ ைருத்துவைகன சங்கத்தினொல் 

பரிந்துகரக்கப்பட்ட குகறந்தபட்சை் மூன்று தபேரக்களக் தகொண்ட பட்டிேலில் இருந்து 

ைருத்துவைகனகளின் பிரதிநிதிகே; அதைரிக்க கொப்பீட்டு சங்கத்தொல் பரிந்துகரக்கப்பட்ட ஒரு 
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தபேர,் ஃபுயளொரிடொ கொப்பீட்டு கவுன்சிலொல் பரிந்துகரக்கப்பட்ட ஒரு தபேர,் அதைரிக்க தசொத்து 

அவசர சிகிசக்ச கொப்பீட்டு நிறுவனங்கள் சங்கத்தொல் பரிந்துகரக்கப்பட்ட ஒரு தபேர ்என 

குகறந்தபட்சை் மூன்று தபேரக்களக் தகொண்ட பட்டிேலில் இருந்து அவசர சிகிசக்ச கொப்பீட்டு 

நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகே; ைற்றுை் ஃபுயளொரிடொ ைருத்துவ சங்கத்தொல் பரிந்துகரக்கப்பட்ட 

மூன்று தபேரக்களக் தகொண்ட பட்டிேலில் இருந்துை் ஃபுயளொரிடொ ஆஸ்டியேொபதி ைருத்துவ 

சங்கத்தின் மூலை் பரிந்துகரக்கப்பட்ட மூன்று தபேரக்களக் தகொண்ட பட்டிேலில் இருந்துை் 

பங்யகற்குை் ைருத்துவரக்களத் தவிர ைற்ற ைருத்துவரக்ளின் பிரதிநிதிகே தகலகை நிதி 

அதிகொரி யதரந்்ததடுக்கலொை். ஆனொலுை், சை்பந்தப்பட்ட சங்கங்களின் நிேைனதொரரக்ளில் 

இருந்து தகலகை நிதி அதிகொரி முன்பதிவுச ்சந்திப்பு யைற்தகொள்ள யவண்டிே அவசிேை் 

இல்கல. ஒரு உரிகைக்யகொரலுக்கு நிலுகவயிலுள்ள ைனுவில் தபேர ்இடை்தபற்றுள்ள 

பங்யகற்குை் ைருத்துவர ்வொரிேத்திற்கு நிேைனை் தசே்ேப்படக் கூடொது. பங்யகற்குை் 

ைருத்துவரொக உள்ள ஒரு நிேமிக்கப்பட்ட ைருத்துவரின் தபேர ்உரிகைக்யகொரலுக்கொன ைனுவில் 

இடை்தபற்றிருந்தொல் இழப்பீட்டுக்கொன தீரப்்புக்கு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்ட உரிகைக்யகொரல் 

ததொடரப்ொன ஏதொவது வொரிேத்தின் விஷேத்தில் அவர ்ஆதரவு ததரிவிக்கொைல் இருக்கலொை். (b) 

தபொருந்தக்கூடிேதொக இருந்தொல், ஏயதனுை் கொலியிடங்கள் ஏற்பட்டொல் பரிந்துகரகள் தசே்ே 

பத்தி (a)-இல் அகடேொளை் கண்டறிேப்பட்ட தபொருத்தைொன சங்கை் அல்லது நபருக்கு தகலகை 

நிதி அதிகொரி உடனடிேொகத் ததரிவிப்பொர ்ைற்றுை் கொலியிடங்ககள நிரப்ப அது யபொன்ற 

பரிந்துகரகள் தசே்ேப்படலொை். 

(c) ஆளுநர ்அல்லது தகலகை நிதி அதிகொரி ஒரு இேக்குநகர தவறொன நடத்கத, தநறிதவறிே 

நடத்கத, தவறொகச ்தசேல்படுதல் அல்லது அலுவலகத்தில் கடகைகேச ்தசே்ேத் தவறுதல் 

ஆகிேவற்றிற்கொக அலுவலகத்திலிருந்து நீக்கலொை். அவ்வொறு உருவொக்கப்பட்ட ஏதொவது 

கொலியிடை் பத்தி (a)-இல் ததரிவிக்கப்பட்டவொறு நிரப்பப்படலொை். 

(3) நொன்கு இேக்குநரக்ள் உறுதிேொக வொக்களிக்கொவிட்டொல் தவிர திட்டத்தின் ஏயதனுை் 

இேக்குநரக்ள் எந்ததவொரு வணிகத்திலுை் பரிவரத்்தகன யைற்தகொள்ளக் கூடொது அல்லது எந்த 

அதிகொரத்கதயுை் பேன்படுத்தக் கூடொது. இேக்குநரக்ள் சை்பளை் இல்லொைல் பணிேொற்றலொை் 

ஆனொல் s. 112.061-இன்படி திட்டத்தின் இேக்குநரொக தனது அதிகொரப்பூரவ் கடகைககள 

யைற்தகொள்வதில் ஏற்படுை் உண்கைேொன ைற்றுை் அவசிேைொன தசலவுகளுக்கு ஈட்டுத்ததொகக 

தபற அவரக்ள் தகுதியுகடேவரக்ள் ஆவர.் திட்டத்கத நிரவ்கிப்பது ததொடரப்ொக எந்தப் 

தபொறுப்புக்குை் இேக்குநரக்ள் உட்பட்டவரக்ள் அல்ல. 

(4) இேக்குநரக்ள் வொரிேை் பின்வருை் அதிகொரங்ககளக் தகொண்டுள்ளது: 

(a) திட்டத்கத நிரவ்கித்தல். 

(b) திட்டத்தின் சொரப்ொக வசூல் தசே்ேப்பட்ட நிதிககள நிரவ்கித்தல். 

(c) திட்டத்தின் சொரப்ொக யைற்தகொள்ளப்படுை் உரிகைக்யகொரல்களின் தகொடுப்பனகவ 

நிரவ்கித்தல். 

(d) ஏயதனுை் உபரி நிதிகள் இருந்தொல் அகத இழப்புகள் ைற்றுை் தசலவுகள் மீதொன முதலீடு 

ைற்றுை் ைறுமுதலீட்டிற்கு ைொற்றுதல், அதன் மூலை் ஏதொவது வருைொன முதலீடு கிகடத்தொல் அது 

திட்டத்தில் வரவு கவக்கப்படுை். 

(e) திட்டத்தின் ஆபத்துகளுக்கு முழுகைேொக அல்லது பகுதிேளவு ைறுகொப்பீடு தசே்தல். 

(f) தனது தபேரிலொன அகனத்து நடவடிக்கககள் ைற்றுை் நகடமுகறகளுக்குை் ஓர ்இேல்பொன 

நபர ்தசே்யுை் அயத அளவிற்கு வழக்குத் ததொடுத்தல் ைற்றுை் வழக்கு ஏற்றல் ைற்றுை் யதொன்றி 
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வொதிடுதல். 

(g) திட்டை் உருவொக்கப்பட்ட ஏயதனுை் அல்லது அகனத்து யநொக்கங்ககளயுை் தசேல்படுத்த 

அவசிேைொன அல்லது தபொருத்தைொன அகனத்து அதிகொரங்ககளயுை் தபற்றிருத்தல் ைற்றுை் 

பேன்படுத்துதல். 

(h) திட்டத்கத நிரவ்கிக்கத் யதகவேொன அல்லது தபொருத்தைொன அகனத்து ஒப்பந்தங்களிலுை் 

ஈடுபடுதல். 

(i) திட்டத்தின் நிரவ்ொக ைற்றுை் நிதிசொரந்்த பரிவரத்்தகனககளயுை் தபொறுப்புககளயுை் 

யைற்தகொள்ள ைற்றுை் சட்டத்தொல் தகட தசே்ேப்படொத பிற அவசிேைொன ைற்றுை் முகறேொன 

தசேல்பொடுககள யைற்தகொள்ளத் யதகவேொன நபரக்களப் பணிேைரத்்துதல் அல்லது 

அத்தககே நபரக்களத் தக்ககவத்தல். 

(j) முகறேற்ற உரிகைக்யகொரல்களுக்கொன தகொடுப்பனவுககளத் தவிரக்்கத் யதகவேொன 

சட்டப்பூரவ் நடவடிக்ககககள எடுத்தல். 

(k) ஒரு நபர ்நன்னை்பிக்ககயுடனுை் நிேொேைொன நை்பிக்கககே ஏற்படுத்துை் விதைொகவுை் 

இருந்தொல், அல்லது திட்டத்தின் சிறந்த நலன்களுக்குை் ஆயரொக்கிேத்திற்குை், பிறப்பு 

ததொடரப்ொன நரை்பிேல் கொேங்ககளக் தகொண்ட பங்யகற்பொளரின் சிறந்த நலன்களுக்குை் 

எதிரொனவரொக இல்லொைல் இருந்தொல் ைற்றுை் ஏதொவது குற்றவிேல் நடவடிக்கககள் அல்லது 

நகடமுகறககளப் தபொறுத்தவகர அத்தககே நபர ்அவரது நடத்கத சட்டப்பூரவ்ைொனது எனக் 

கருதுவதற்கொன நிேொேைொன கொரணத்கதக் தகொண்டிருந்தொல், திட்டத்தின் சொரப்ொகச ்

தசேல்படுவதற்கொன அந்த நபரின் திறன் குறித்து எழுவது உள்ளிட்ட ஏதொவது நடவடிக்கக, 

வழக்கு அல்லது நகடமுகற ததொடரப்ொக உண்கைேொக ைற்றுை் நிேொேைொக ஏற்பட்ட தீரவ்ில் 

தசலுத்தப்பட்ட வழக்கறிஞர ்கட்டணங்கள், தீரப்்புகள், அபரொதங்கள் ைற்றுை் ததொகககள் 

உள்ளிட்ட தசலவுகளுக்கு ஏயதனுை் பணிேொளர,் முகவர,் இேக்குநர ்வொரிேத்தின் உறுப்பினர ்

அதற்கொன ைொற்று நபர ்அல்லது ஓர ்அலுவலகப் பதவியில் திட்டத்தின் சொரப்ொகச ்தசேல்படுை் 

நபருக்கு இழப்பீடு வழங்குதல். 

(5)(a) சங்கத்தொல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பற்றுசச்ீட்டு சைரப்்பிக்கப்பட்டொல் ைட்டுயை திட்டத்தின் 

கணக்கிலிருந்து பணை் எடுக்கப்படலொை். 

(b) இேக்குநரக்ள் வொரிேத்தின் அகனத்துக் கூட்டங்களுை் s.286.011-இன் நிபந்தகனகளுக்கு 

உட்பட்டகவ ஆகுை். ைற்றுை் சங்கத்திடை் அல்லது அதன் பிரதிநிதியிடை் உள்ள உரிகைக்யகொரல் 

யகொப்பு இரகசிேைொனதொகவுை், நீதிைன்ற வழக்கு அல்லது உரிகைக்யகொரல் தீரவ்ு முடியுை் வகர 

ைொநில அரசிேலகைப்பின் s. 119.07(1) ைற்றுை் s. 24(a), சரத்து. I-இன் விதிப்பிரிவுகளில் இருந்து 

விலக்குப் தபற்றதொகவுை் இல்லொைலிருந்தொல் திட்டத்தின் அகனத்துப் புத்தகங்கள், பதியவடுகள் 

ைற்றுை் தணிக்கககளுை் நிேொேைொன ஆே்வுக்கொக தபொதுைக்களுக்கு கிகடக்கக்கூடிேதொக 

இருக்குை், இருந்தொலுை் சட்டத்தொல் குறிப்பிடப்படொவிட்டொல் தவிர ைருத்துவப் பதியவடுகளுை் 

உரிகைக்யகொரல் யகொப்பின் பிற பகுதிகளுை் இரகசிேைொனதொகவுை் விலக்குப் தபற்றதொகவுை் 

இருக்குை். ஏதொவது புத்தகை், பதியவடு, ஆவணை், தணிக்கக, அல்லது சங்கத்தொல் தபறப்பட்ட, 

தேொரிக்கப்பட்ட அல்லது தசலுத்தப்பட்ட தசொத்து இேக்குநரக்ள் வொரிேத்தின் அதிகொரத்திற்கு 

உட்பட்டதொகுை், அதிலிருந்து அது அதனுகடே தபொறுப்பொக இருக்குை்.(c) அவசரைொக 

கூட்டப்படுை் கூட்டங்ககளத் தவிர யவறு ஏதொவது வொரிேக் கூட்டை் குறித்து கூட்டை் 

நகடதபறுவதற்கு முன் 7 நொள்களுக்குக் குகறேொைல் சங்கத்தின் இகணேத்தளத்தில் கூட்டை் 

குறித்த அறிவிப்கப சங்கை் தவளியிடுை். நிகழ்சச்ி நிரலின் நககலக் யகொருகின்ற ைற்றுை் 

நகலுக்குரிே நிேொேைொன கட்டணத்கதச ்தசலுத்துகின்ற எந்ததவொரு நபருக்குை் கூட்டை் 
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நகடதபறுவதற்கு குகறந்தபட்சை் 7 நொள்கள் முன்னதொக அதன் நகல் கிகடப்பகத 

உறுதிதசே்ே சங்கை் உரிே யநரத்தில் நிகழ்சச்ி நிரகலத் தேொரிக்குை். ைற்ற கூட்டப் 

தபொருள்களுடன் யசரத்்து நிகழ்சச்ி நிரல் மின்னணு வடிவில் சங்கத்தின் இகணேத்தளத்தில் 

தவளியிடப்படுை், இதில் இரகசிே ைற்றுை் விலக்களிக்கப்பட்ட தகவல்கள் இடை்தபற்றிருக்கொது. 

நிகழ்சச்ி நிரலில் முன்கவப்புக்கொக கருத்தில் தகொள்ளப்பட யவண்டிே இனங்கள் ைற்றுை் 

வொரிேக் கூட்டத்தில் ததொகலயபசி மூலைொகப் பங்யகற்க தபொதுைக்கள் உறுப்பினரக்ளுக்கொன 

ததொகலயபசி எண் ஆகிேகவ இடை்தபற்றிருக்குை். நிகழ்சச்ி நிரல் கிகடக்கச ்

தசே்ேப்தபற்றவுடன், தகலகை தொங்க நிேமிக்கப்பட்ட நபரின் தீரை்ொனத்தின்படி ஒரு ைொற்றை் 

நல்ல கொரணத்திற்கொக ைட்டுயை தசே்ேப்பட யவண்டுை் ைற்றுை் அது பதியவட்டில் குறிப்பிடப்பட 

யவண்டுை். அத்தககே ைொற்றத்திற்கொன அறிவிப்பு மிகக் குறுகிே யநரத்தில் 

நகடமுகறப்படுத்தக்கூடிேதொக இருக்குை். 

(d) கவப்புககளப் தபற, பற்றுசச்ீட்டுககள வழங்க அல்லது பணை் எடுக்க அல்லது 

விநியேொகிக்க அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒவ்தவொரு நபருை், தசேல்திட்டத்தில் தீரை்ொனிக்கப்பட்டவொறு 

திட்டத்தின் தசொத்துககளப் பொதுகொக்க நிேொேைொகத் யதகவப்படுகின்ற ஒரு ததொககக்கு 

ஒட்டுதைொத்த நை்பிக்ககப் பத்திரத்கத பதிவிட யவண்டுை். அத்தககே பத்திரத்தின் தசலவு 

திட்டத்தின் தசொத்துகளில் இருந்து தசலுத்தப்படுை். 

(e) ஒவ்தவொரு வருடமுை், யகொரிக்ககயின் யபரில் ஏதொவது திட்டப் பங்யகற்பொளரக்ளுக்குை், 

நிதிசொர ்யசகவகள் ஆகணேத்தின் கொப்பீட்டு ஒழுங்குமுகற அலுவலகத்திற்குை், கூட்டு 

சட்டைன்ற தணிக்ககக் குழுவிற்குை் தணிக்கக தசே்ேப்பட்ட நிதி அறிக்ககககள 

சைரப்்பிக்குை். ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்ட தணிக்கக நகடமுகறகளின்படி அறிக்கககள் 

தேொரிக்கப்பட யவண்டுை் ைற்றுை் கொப்பீட்டு ஒழுங்குமுகற அலுவலகை் அல்லது கூட்டு 

சட்டைன்ற தணிக்ககக் குழுவிற்குத் யதகவப்படுை் அத்தககே தகவல்ககளச ்யசரக்்க 

யவண்டுை். அவசிேைொனதொகக் கருதப்படுகின்ற எந்த யநரத்திலுை், கொப்பீட்டு ஒழுங்குமுகற 

அலுவலகை் அல்லது கூட்டு சட்டைன்ற தணிக்ககக் குழு திட்டத்தின் தணிக்கககே நடத்தலொை். 

(f) திட்டத்தின் சொரப்ொக கவக்கப்பட்டிருக்குை் நிதிகள் ஃபுயளொரிடொ ைொநிலத்தின் நிதிகள் ஆகுை். 

திட்டத்தின் நிதிககள சங்கை் s. 215.47-இல் விவரிக்கப்பட்ட முதலீடுகள் ைற்றுை் பத்திரங்களில் 

ைட்டுயை முதலீடு தசே்ே முடியுை் ைற்றுை் அது அந்தப் பிரிவில் இடை்தபற்றுள்ள முதலீடுகளின் 

மீதொன கட்டுப்பொடுகளுக்கு உட்பட்டதொக இருக்குை். அத்தககே முதலீடுகளில் இருந்து 

தபறப்படுை் அகனத்து வருைொனமுை் திட்டத்தில் வரவு கவக்கப்படுை். சங்கத்தொலுை் ைொநில 

நிரவ்ொக வொரிேத்தொலுை் அனுைதிக்கப்பட்ட அறக்கட்டகள ஒப்பந்தத்தின்படியுை், ss.  215.44-

215.53-இன் விதிப்பிரிவுகளுக்கு உட்பட்டுை் திட்டத்தின் சொரப்ொக ைொநில நிரவ்ொக 

வொரிேை் நிதிககள முதலீடு ைற்றுை் ைறுமுதலீடு தசே்ேலொை். 

(6) திட்டத்தின் கீழ் இழப்பீடு வழங்கப்படுை் தசலவுகளின் பட்டிேகல இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் 

பலன்ககளப் தபறுகின்ற தபற்யறொர ்அல்லது சட்டப்பூரவ் பொதுகொவலருக்கு மின்னஞ்சல் அல்லது 

மின்னணு வடிவில் வருடந்யதொறுை் சங்கை் அளிக்குை். 

(7) ஜனவரி 1, 2022 அன்றுை், அதன் பிறகு ஒவ்தவொரு ஜனவரி 1-ஆை் யததிேன்றுை் சங்கை் தனது 

இகணேத்தளத்தில் அறிக்கக தவளியிடுை். அந்த அறிக்ககயில் இகவ உள்ளடங்குை்: 

(a) ஒவ்தவொரு வொரிே உறுப்பினர ்ைற்றுை் நிரவ்ொக பணிேொளர ்உறுப்பினரின் தபேர ்ைற்றுை் 

விதிகள். 

(b) ஒவ்தவொரு சங்கப் பணிேொளருக்குை் தசலுத்தப்படுை் இழப்பீட்டின் அளவு. 

(c) ஈட்டுத்ததொகக வழக்குகள் ைற்றுை் தீரை்ொனங்களின் சுருக்கை். 
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(d) வழக்கறிஞர ்கட்டணங்கள் ைற்றுை் ஆதரவுக் கட்டணத்திற்கொன தசலவுகளின் பட்டிேல். 

(e) ஒவ்தவொரு திட்ட உரிகைக்யகொரகலயுை் எதிரத்்து வொதிடுவதற்கொன பிற தசலவுகள். 

உரிகைக்யகொரலில் சை்பந்தப்பட்டுள்ள தபற்யறொர,் சட்டப்பூரவ் பொதுகொவலர ் அல்லது 

பங்யகற்பொளரின் ஏயதனுை் தனிப்பட்ட முகறயில் அகடேொளப்படுத்தக்கூடிே தகவல்கள் இந்தப் 

பட்டிேலில் இருந்து நீக்கப்பட யவண்டுை். 

(8) நவை்பர ் 1, 2021 அன்றுை் அதன் பிறகு ஒவ்தவொரு நவை்பர ் 1-ஆை் யததிேன்றுை், சங்க 

ஆளுநருக்குை், தசனட் தகலவருக்குை், பிரதிநிதிகள் சகபயின் சபொநொேகருக்குை், தகலகை நிதி 

அதிகொரிக்குை் அறிக்கக சைரப்்பிக்க யவண்டுை். இந்த அறிக்கக இவற்கற உள்ளடக்கிேதொக 

இருக்க யவண்டுை்: 

(a) பிரிவு, இழப்பீடு வழங்கப்பட்ட உரிகை யகொருபவரக்ளின் எண்ணிக்கக, இழப்பீடு 

ைறுக்கப்பட்ட உரிகை யகொருபவரக்ளின் எண்ணிக்கக ைற்றுை் இழப்பீடு ைறுக்கப்பட்டதற்கொன 

கொரணங்கள் ஆகிேவற்றுடன் இழப்பீட்டிற்கொக தொக்கல் தசே்ேப்ப ைனுக்களின் எண்ணிக்கக. 

(b) தசலவுகளுக்கொக இழப்பீடு தசலுத்தப்பட்ட ைற்றுை் ைறுக்கப்பட்ட எண்ணிக்கக ைற்றுை் 

டொலர ்ததொகக வகக வொரிேொக ைற்றுை் தசலவுகளுக்கொக இழப்பீடு ைறுக்கப்பட்டதற்கொன 

கொரணங்கள் வகக வொரிேொக.(c) தசலவுகளுக்கொக இழப்பீடு தசலுத்தப்படுவதற்கு அல்லது 

ைறுக்கப்படுவதற்கு எடுத்துக்தகொள்ளப்படுை் சரொசரி யநரை். 

(d) திட்டத்கத யைை்படுத்துவதற்கொன சட்டப்பூரவ் பரிந்துகரகள். 

(e) இத்திட்டத்கதப் பொதிக்குை் வருடத்தின்யபொது நிலுகவயில் இருந்த அல்லது தீரக்்கப்பட்ட 

வழக்குகளின் சுருக்கை். 

(f) ஒவ்தவொரு சங்கப் பணிேொளருக்குை் அல்லது இேக்குநரக்ள் வொரிே உறுப்பினருக்குை் 

தசலுத்தப்பட்ட இழப்பீட்டுத் ததொகக. 

(g) நவை்பர ்1, 2021 அன்று அல்லது அதற்கு முன்னர ்நிலுகவயில் உள்ள ததொடக்க அறிக்ககக்கு, 

திட்டத்தில் பின்வருை் ைொற்றங்ககள அைல்படுத்துவதற்கொன ைதிப்பிடப்பட்ட தசலவுகளின் 

பகுப்பொே்கவ வழங்குகின்ற சுேொதீன கொப்பீட்டு ஆயலொசகரொல் நடத்தப்படுகின்ற கொப்பீட்டு 

அறிக்கக: 

1. திட்டத்தில் பங்யகற்பவரக்ளுக்கொன குகறந்தபட்ச பிறப்பு எகடக்கொன தகுதிகே 2,500 

கிரொமில் இருந்து 2,000 கிரொைொக குகறத்தல். 

2. ஒரு குழந்கத நிரந்தரைொக ைற்றுை் குறிப்பிட்ட அளவில் ைனரீதிேொகவுை் உடல் ரீதிேொகவுை் 

பொதிக்கப்பட்டிருக்க யவண்டுை் என்பதற்குப் பதிலொக, நிரந்தரைொக ைற்றுை் குறிப்பிட்ட அளவில் 

ைனரீதிேொக அல்லது உடல் ரீதிேொக பொதிக்கப்பட்டிருக்க யவண்டுை் என ைொற்றிேகைப்பதன் 

மூலை் திட்டத்தில் பங்யகற்பதற்கொன தகுதிகே ைொற்றிேகைத்தல். 

3. வருடொந்திர சிறப்பு பலன் அல்லது வொழ்க்ககத் தர பலகன ஒரு கொலண்டர ்வருடத்திற்கு $500 

இல் இருந்து $2,500 ஆக அதிகரித்தல். 

வரலாறு.—s. 74, ch. 88-1; s. 40, ch. 88-277; s. 7, ch. 89-186; s. 2, ch. 94-85; s. 427, ch. 96-406; s. 1808, ch. 97-
102; s. 3, ch. 98-113; s. 2, ch. 98-409; s. 1902, ch. 2003-261; s. 3, ch. 2006-8; s. 11, ch. 2014-103; s. 5, ch. 2021-
134. 

766.316 திட்டத்தில் மகப்சபறிேல் பங்சகற்பாளரக்ளின் பங்சகற்புக்கான 

அறிவிப்பு. 
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ஃபுயளொரிடொ பிறப்பு ததொடரப்ுகடே நரை்பிேல் யசத இழப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ், s. 766.314(4)(c)-

இன் கீழ் பங்யகற்குை் ைருத்துவரக்ளொக கருதப்படுகின்ற வசிப்பிட ைருத்துவரக்ள், வசிப்பிட 

துகண ைருத்துவரக்ள், உள்ளுகற ைருத்துவரக்ள் ஆகியேொகரத் தவிர, தனது ஊழிேரக்ளில் 

பங்யகற்குை் ைருத்துவகரக் தகொண்ட ஒவ்தவொரு ைருத்துவைகனயுை் ஒவ்தவொரு பங்யகற்குை் 

ைருத்துவருை், பிறப்பு ததொடரப்ுகடே நரை்பிேல் யசதங்களுக்கு ைகப்யபறு யநொேொளிகளுக்கு 

வகரேறுக்கப்பட்ட தவறு இல்லொத ைொற்று முகறேொக அறிவிப்கப வழங்க யவண்டுை். 

அத்தககே அறிவிப்பு சங்கத்தொல் அளிக்கப்பட்ட படிவங்களில் வழங்கப்படுை் ைற்றுை் அதில் 

இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் ஒரு யநொேொளியின் உரிகைகள் ைற்றுை் வரை்புகளின் ததளிவொன ைற்றுை் 

சுருக்கைொன விளக்கை் இடை்தபற்றிருக்குை். ைருத்துவைகன அல்லது பங்யகற்குை் ைருத்துவர ்

அறிவிப்பு தபற்றுக்தகொண்டகத ஒப்புக்தகொள்ளுை் ஒரு படிவத்தில் யநொேொளியிடை் 

ககதேொப்பை் தபறுவதற்குத் தீரை்ொனிக்கலொை். அறிவிப்புப் படிவத்கத தபற்றுக்தகொண்டதற்கு 

ஒப்புதல் அளிக்குை் யநொேொளியின் ககதேொப்பை் இந்தப் பிரிவின் அறிவிப்பு நிபந்தகனகள் 

பூரத்்தி தசே்ேப்பட்டுள்ளன என்ற ஒரு ைறுக்கக்கூடிே அனுைொனத்கத எழுப்புகிறது. யநொேொளி s. 

395.002(8)(b)-இல் வகரேறுக்கப்பட்டவொறு ஓர ்அவசர ைருத்துவ நிகலகைகேக் 

தகொண்டிருக்குை்யபொது அல்லது அறிவிப்பு நகடமுகறக்கு ஏற்புகடேதொக 

இல்லொைலிருக்குை்யபொது யநொேொளிக்கு அறிவிப்பு தகொடுக்க யவண்டிேதில்கல. 

வரலாறு.—s. 75, ch. 88-1; s. 8, ch. 89-186; s. 4, ch. 98-113; s. 91, ch. 99-3; s. 205, ch. 2007-230. 

 

குடும்பங்கள் மற்றும் 
மருத்துவரக்ளுக்கான 
ஆதரவுச ்சசவவகள் 

ஃபுசளாரிடா பிறப்பு பதாடர்புவடே  
நரம்பிேல் சசத இழப்பீட்டு சங்கம் 

அஞ்சல் தபட்டி 14567  

டல்லொஹஸ்ஸி, ஃபுயளொரிடொ 32317 

கட்டணமில்லொ இலவச அகழப்பு  1-800-398-2129 

ததொகலயபசி  (850) 488-8191 

ததொகலநகல்  (850) 922-5369 

இகணேதளை்  NICA.com 
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இவைப்பு A: உபகரைங்கள் 

இகணப்பு A – உபகரணங்கள் 
இந்தப் பட்டிேல் முன்னதொக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள உபகரணங்களுடன் யசரத்்து பின்வருவனவற்கறயுை் 

உள்ளடக்கியுள்ளது. 

 

உபகரைங்கள் < $3000   உபகரைங்கள் >$3000 

தசேல்பொட்டு இருக்கக/நொற்கொலி   படுக்கக 

கணுக்கொல் ஆரத்்யதொசிஸ்கள் (AFOs)   சீலிங் லிஃப்ட் (தைொபிலிடட்ி 

தவொரக்்ஸ்)* 

கொற்று இழப்பு தைத்கதகள்   தகவல் ததொடரப்ுக்கொன கருவி 

யபபி ைொனிடட்ர/்வீடியேொ   கை்ப்ரஷன் தவஸ்ட் 

குளிேல் நொற்கொலி   மின்சொர சக்கர நொற்கொலி 

கொர ்சீட்   ஃபேரஃ்ப்கள (நொற்கொலிகள்)* 

உகட ைொற்றுை் யைகசகள்   ஃப்ரீடை் கொன்தசப்ட் (கபக்குகள்)* 

கணினி   நகடப்பொணி பயிற்சிேொளர ்

உணவூட்டுை் நொற்கொலி   ைருத்துவைகனப் படுக்கக 

உணவூட்டுை் பை்ப்   நிரந்தர சொே்தளை் 

தகர சொே்தளங்கள் / வொயிற்படிகள்   ககேடக்க 02 தசறிவூட்டி 

கண்ணொடிகள்   ககேடக்க பூல் ஹீட்டர ்

யவனுக்கொன ஹிட்ச ்   எடுத்துசத்சல்லத்தக்க சொே்தளை் 

யஹொேர ்லிஃப்ட ்   பியபொட் நொற்கொலி 

சுடுநீரத்் ததொட்டி அல்லது பூல் ஹீட்டர ்

($2500 வரை்பு) 

  ஸ்கூட்டர ்

ஈரப்பதமூட்டி   ஸ்லீப் யசஃப் படுக்கக* 

ஐபொட்***   நிற்பதற்கொன ஊன்றுயகொல் 

ககமுகறேொக ைொற்றுை் சக்கர நொற்கொலி   ஸ்டிை் வடிவகைப்புகள் (கலிலியேொ 

அகைப்பு)* 

தபரிே இரப்பர ்சுருள்கள்   ஸ்ட்யரொலர ்

தநபுகலசர ்   யடப்லட ்

O2 தசறிவூட்டி   யடொபி கடனொயவொக்ஸ்* 

எடுத்துசத்சல்லத்தக்க சொே்தளை்   ட்தரக்யஸொ* 

ககேடக்க உறிஞ்சுை் இேந்திரை்   வொக்கர ்

ககேடக்க மின்னிேற்றி ($3000 வரை்பு)    

பல்ஸ் Ox    

உபகரணத்திற்கொன ைொற்று பொகங்கள்    

ஸ்தடதஸ்யகொப்    

உறிஞ்சுை் இேந்திரை்    

சிகிசக்ச தபஞ்ச ்    

சிகிசக்ச விரிப்பு    

கழிவகற அகைப்பு    

பரிைொற்ற தபல்ட் - ககப்பிடிகளுடன்    

சிறுநீர ்யசகரிக்குை் அகைப்பு    

*குறிப்பிட்ட விற்பகனேொளருடன் NICA ததொடரக்பப் பரொைரித்து வருை் தபொருள்கள் 

**1/1/2022 முதல் ஐபொட் வொங்குவதற்கு $500 வரை்பு இருக்கொது 
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இவைப்பு B: வழங்கீட்டுப் பபாருள்கள் 

இகணப்பு B – வழங்கீடட்ுப் தபொருள்கள் 
இந்தப் பட்டிேல் முன்னதொக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள வழங்கீட்டுப் தபொருள்களுடன் 

யசரத்்து பின்வருவனவற்கறயுை் உள்ளடக்கியுள்ளது. 

ைொற்றிேகைக்குை் ஆகட  பீடிேொகலட் 
ஆல்கஹொல்  தபரொக்கசடு 
குழந்கத உணவு  புல்லப்கள் 
முதுகுப்கப (பேணத்தின்யபொது 
அவசரகொலப் தபொருட்ககள எடுத்துச ்
தசல்ல) 

 சகலன் 

பிப்ஸ்  சொனிகடசர ்

பூஸ்டர ்யபட்கள்  
கணுக்கொல் ஆரத்்யதொசிஸ்கள் (AFOs)-
களுக்கொன ஷூக்கள் 

வொந்தி துணி  
கணுக்கொல் ஆரத்்யதொசிஸ்கள் (AFOs)-
களுக்கொன கொலுகறகள் 

குயளொயரொக்ஸ் கவப்ஸ்  சிறப்பு உணவூட்டுை் யகொப்கபகள் 
டேொபர ்யரஷ் கிரீை்  உறிஞ்சுை் வடிகுழொே் 
டேொபரக்ள் (3 வேதுக்குப் பிறகு)  உறிஞ்சுை் டியர 
உணவூட்டுை் கபகள் - அழுத்தத ்தணிப்பு 
அகைப்பு 

 துகணப்தபொருள்கள் 

உணவூட்டுை் பை்ப் கருவிதத்தொகுதி  சிரிஞ்சுகள் 
உணவூட்டுை் ஸ்பூன்கள்  யடப் 
உணவூட்டுை் குழொகே 
சுத்தப்படுத்துவதற்கொன தபொருள்கள் 

 டூததட்டுகள் 

நுகரப்பஞ்சினொல் ஆன ஏறுை் 
ததொகுதிகள் 

 டிரொச ்தபொருள்கள் 

ஃபொரம்ுலொ  டிரொசச்ுகள் 
கொஸ்  குப்கபப் கபகள் 
ககயுகற  குழொே் 

G-குழொே் பொகங்கள்  
அண்டரய்பட் (நொடொவுடன் அல்லது நொடொ 
இல்லொைல்) 

யஹண்ட்கிரிப்கள்  சிறுநீர ்யசகரிப்பு அகைப்பு தபொருள்கள் 
ஹிப்யபொததரபி தகலக்கவசை்  எமிசிஸ் கபகள் 
முகக் கவசங்கள்  சலகவ துணிகள் 

உணவு ைொற்றுப் தபொடி  
தண்ணீர ்(உபகரணை் அல்லது 
ஃபொரம்ுலொவிற்கு) 

மிக்கி பட்டன்கள்  கனைொன யபொரக்வ 
வொே் துகடப்பொன்கள்  துகடப்பொன்கள் (3 வேதிற்குப் பிறகு) 
நொசி கொனுலொ   
வொே்வழி உறிஞ்சுை் டூத்பிரஷ்கள்   
ஆக்சிஜன்   



 

 

ஃபுசளாரிடா பிறப்பு பதாடர்புவடே  
நரம்பிேல் சசத இழப்பீட்டு சங்கம் 

அஞ்சல் தபட்டி 14567  

டல்லொஹஸ்ஸி, ஃபுயளொரிடொ 32317  

 

கட்டணமில்லொ இலவச அகழப்பு  1-800-398-2129 

 

குடும்பங்கள் மற்றும் 
மருத்துவரக்ளுக்கான 
ஆதரவுச ்சசவவகள் 

ததொகலயபசி (850) 488-8191  

ததொகலநகல் (850) 922-5369  

இகணேதளை் NICA.com 
 

பலன்கள் வகசேடு 
ஆகஸ்டு 25, 2022 அன்று 
அங்கீகரிக்கப்பட்டது 




