–
જે ફરસનહે થની નાણાકીય સહાય નીિત (“એફએપી”) એવા દદ ઓને નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવા માટે અિ ત વ ધરાવે છે જે આરો ય સંભાળની જ િરયાતો
ધરાવતા હોય અને જે ની પાસે વીમો ન હોય, અપૂરતો વીમો હોય, અ ય સરકારી સહાય માટે અપા હોય, અથવા આકિ મકતામાં અથવા તેમની યિ ગત
નાણાકીય પિરિ થતી અનુસાર અ ય તબીબી રીતે જ રી આરો ય સંભાળ સેવાઓ માટે ચુકવણી કરવા અસ મ હોય. નાણાકીય સહાય મેળવવા ઇ છુક દદ ઓએ
અ િ
હયાં નીચે સંિ
માં આપવામાં આવેલ કાય મમાં અર કરવી ફર િજયાત રહેશે.
મા ય સેવાઓ: નાણાકીય સહાય મા આકિ મકતા માટે અને અ ય તબીબી રીતે જ રી આરો ય કાળ સેવાઓ માટે જ ઉપલ ધ છે . જે ફરસનહે થ ારા
આપવામાં આવતી બધીજ સેવાઓ એફએપી હેઠળ આવરવામાં આવશે નહીં. અમુક ચો સ સેવાઓ જે અ ય દાતાઓ ારા અલગ રીતે િબ લ કરવામાં આવે
છે તે સેવાઓ આવરવામાં આવશે નહીં. કૃ પા કરીને સેવાઓ આ નીિત હેઠળ આવરવામાં આવે છે કે નહીં તે હોિ પટલ સેવા અંતગત આવતી આરો ય સંભાળ સેવા
દાતાઓની યાદી માટે જે ફરસનહે થ એફએપીના કો કો એ-એલ જુ ઓ.
મા ય દદ ઓ: એવા દદ ઓ જે મા ય સેવાઓ ા કરવા માટે યો યતા માપદં ડમાં ખરા ઉતરે અને તમામ જ રી દ તાવેજો સ િહત પૂણ એફએપી અર
હે થ સહાનુભૂિત કાળ અર અને/અથવા જે ફરસનહે થ યુ જસ હોિ પટલ કાળ ચુકવણી સહાય કાય મ અર ) જમા કરાવેલ હોય.
અર કે વી રીતે કરવી: એફએપી અને એફએપી અર નીચે દશા યા માણે મેળવી શકાય/પૂણ કરી શકાય/જમા કરાવી શકાય:

(જે ફરસન

નીચે દશાવેલા હોિ પટલ દદ નોંધણી થળો પર પેપર નકલો િવનામૂ યે, થળ પર ઉપલ ધ છે . નીચે સમાિવ ટે િલફોન નંબરો પર કોલ કરવાથી અર ઓ માટે
િવનં
ત ીકરી શકાય છે. વધુમાં, નકલોને નીચે િનિદ દરે ક હોિ પટલ સુિવધાવેબસાઇટ પરથી મેળવી શકાય છે .
નાણાકીય સલાહકારો સહાય માટે ઉપલ ધ છે . દદ ઓ નીચે દશાવેલા ટે િલફોન નંબરો પર એપોઈં ટમટ ગોઠવવા કોલ કરી શકે છે .
એિબં ટન હોિ પટલ - જે ફરસનહે થ
1200 ઓ ડ યોક રોડ
એિબં ટન, પીએ 19001
(833) 958 -2198
www.abingtonhealth.org
જે ફરસનચેરી િહલ હોિ પટલ
2211 ચેપલ એવે યુ વે ટ
ચેરી િહલ, એનજે 08002
(833) 958 -2198
https://kennedyhealth.org
જે ફરસનમેથોિડ ટ હોિ પટલ
2301 સાઉથ ોડ ટીટ
િફલાડેિ ફયા, પીએ 19148
(833) 958 -2198
https://hospitals.jefferson.edu
જે ફરસનવોિશં ટન ટાઉન િશપ હોિ પટલ
435, હફિવલે- ોસ કીઝ રોડ
ટનસિવલે, એનજે 08012
(833) 958 -2198
https://kennedyhealth.org
પૂણ કરવામાં આવેલી એફએપી અર ઓ અર

એિબં ટન – લે સડેલ હોિ પટલ
100 મેડીકલ કે પસ ડાઈવ
લે સડેલ, પીએ 19446
(833) 958 -2198
www.abingtonhealth.org
જે ફરસન ે કફોડ હોિ પટલ
4900 ે કફોડ એવે યુ
િફલાડેિ ફયા, પીએ 19124
(833) 958 -2198
www.ariahealth.org
જે ફરસન ટાટફોડ હોિ પટલ
18 ઈ ટ લોરે લ રોડ
ટાટફોડ, એનજે 08084
(833) 958 -2198
https://kennedyhealth.org
મેગી િરહ ે
િ બ િલ ટે
શ ન હોિ પટલ
1513 રે સ ટીટ
િફલાડેિ ફયા, પીએ 19102
(833) 958 -2198
https://mageerehab.org/

જે ફરસનબ સ હોિ પટલ
380 નોથ ઓ ફડ વેલી રોડ
લગહોન, પીએ 19047
(833) 958 -2198
www.ariahealth.org
જે ફરસનહોિ પટલ ફોર યુરોસાય સ
900 વોલનટ ટીટ
િફલાડેિ ફયા, પીએ 19107
(833) 958 -2198
https://hospitals.jefferson.edu
જે ફરસનટોરે સડેલ હોિ પટલ
10800 નાઇ સ રોડ
િફલાડેિ ફયા, પીએ 19114
(833) 958 -2198
www.ariahealth.org
થોમસ જે ફરસનયુિનવિસટી હોિ પટલ, આઇએનસી
111 સાઉથ 11મી ટીટ
િફલાડેિ ફયા, પીએ 19107
(833) 958 -2198
https://hospitals.jefferson.edu

અને/અથવા કવર લેટરમાં સમાિવ સરનામે મેઈલ કરવી પડશે.

નાણાકીય સહાય પા તા: સામા ય રીતે, જે ની પાસે વીમો ન હોય, અથવા અ પ વીમો હોય તેવા દદ ઓ જે મનાં કુ ટું બની કુ લ આવક ફે ડરલ પોવટ લેવલ (કે િ ય
ગરીબીનું તર) (“એફપીએલ”) ના 200% કરતાં ઓછી હોય અથવા તને સમક હોય તેવા દદ ઓ પૂણ નાણાકીય સહાય મેળવવા માટે પા છે . વધુમાં, એવા
દદ ઓ જે મની પાસે વીમો ન હોય અથવા અ પ વીમો હોય અને જે મનાં કુ ટુંબની કુ લ આવક ફે ડરલ પોવટ લેવલ (સંિધય ગરીબીનું તર) (“એફપીએલ”) ના 200%
કરતાં વધુ હોય પરં તુ 500% કરતાં ઓછી હોય અથવા તેને સમક હોય તેવા દદ ઓ આંિશ કનાણાકીય સહાય મેળવવા માટે પા છે . મા એફપીએલ પર આધાિરત
નાણાકીય સહાય તરો આ માણે છે :
•

કુ ટું બની કુ લ આવક એફપીએલના 200% કરતાં ઓછી હોય અથવા તેને સમક

હોય – પૂણ નાણાકીય સહાય; દદ ને $0 િબ લે
બ લછે .

•

કુ ટું બની કુ લ આવક એફપીએલના 200% કરતાં વધુ હોય પરં તુ 500% કરતાં ઓછી હોય અથવા તેને સમક
સહાનુભૂિત કાળ િડ કાઊં ટ અથવા સામા ય રીતે જે રકમ િબ લ થાય તે (“એ બી”).

હોય – આંિશ ક નાણાકીય સહાય; ઓછું

નોંધ: એફપીએલ િસ વાય બી માપદં ડો પણ યાનમાં લેવામાં આવી શકે (જે મકે – કુ લ સંપ િત, રહેઠાણની િ થિત, વીમાની િ થિત), જે અગાઉના આપવાદોમાં
પ િરણમી શકે છે . જે ફરસનહે થ નાણાકીય સલાહકારો રજૂ કરવામાં આવેલી અર ઓની સમી ા કરશે અને એફએપીનાં અનુસંધાને નાણાકીય સહાય પા તા
િનધાિરત કરશે.
કોઈ પણ યિ જે એફએપી હેઠળ નાણાકીય સહાય માટે યો ય ઠય છે તેને આકિ મકતામાં એ બીથી વધારે અથવા અ ય તબીબી રીતે જ રી આરો ય સંભાળ
સેવાઓ કરતાં વધારે ચાજ કરવામાં આવશે નહીં. કોઈ પણ એફએપી-લાયક યિ ને એ બી કરતાં હં મેશા ઓછું ચાજ કરવામાં આવશે અથવા એફએપી હેઠળ
ઉપલ ધ અ ય કોઇ પણ િડ કાઉં ટ આપવામાં આવશે.
ભાષાંતરની ઉપલ ધતા: એફએપી, અર અને પીએલએસ અં ે માં અને જે ફરસનહે થ ારા સેવા પૂરી પાડવામાં આવતા સમુદાયના 5% અથવા 1000 થી
ઓછા યિ ઓ જે અં ે માં મયાિદત િનપુ
ણ તાધરાવે છે તેવી વ તીની ાથિમક ભાષામાં ઉપલ ધ છે .
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