ેણી:

નાણાકીય

શીષક:
યોજયતા:

નાણાકીય સહાય પોિલ સીઅને િબ િલં
ગ અને કલે શન પોિલ સ ી
એિબં ટન હોિ પટલ, એિબં ટન-લ સડેલ હોિ પટલ, જે ફરસન બકસ
હોિ પટલ, જે ફરસન ચેરી િહ લ હોિ પટલ, જે ફસઓન ે કફોડ હોિ પટલ,
જે ફરસન હોિ પટલ ફોર યૂરોસાય સ, જે ફરસન મેથોિડ ટ હોિ પટલ,
જે ફરસન ટાટફોડ હોિ પટલ, જે ફરસન ટોર ે સડેલ હોિ પટલ, જે ફરસન
વોિશં ટન ટાઉન િશપ હોિ પટલ, મેગી ર ે હે િબ િલટે
શ નહોિ પટલ, થોમસ
જે ફરસનયુિનવિસટી હોિ પટ સ, આઇએનસી.

પોિલ સ ીસં યા:

127.54

લીધેલી તારીખ:
અમલી તારીખ:

જુ લાઇ 1, 2019
ઓ ટોબર 1, 2019

નાણાકીય સહાય પોિલ સ ી
I.

હે તુ:
જે ફરસનહે થ એક સંક િલત આરો ય કાળ િવતરણ પ િત છે જે અમારા દદ ઓને પૂણ આરો ય
કાળ સેવાઓ પૂરી પાડીને ઉ મ તબીબી અને સહાનુભૂિતવાળ ીકાળ ઓફર કરે છે .
જે ફરસન હે થ જે ની પાસે વીમો ન હોય, અ પ વીમો હોય, આરો ય કાળ ની જ િરયાત વાળા
યિ ઓ હોય, અ ય સરકારી સહાય મેળવવા માટે અપા હોય, તબીબી રીતે અભાવ ત હોય,
અથવા આકિ મકતામાં અને અ ય તબીબી જરીિરય ાત ધરાવતી સેવાઓ માટે આરો ય કાળ નો
ખચ કરવા સ મ ન હોય તેવા તમામ યિ ઓને તેમની યિ ગત નાણાકીય પિરિ થતી અનુસાર
એક કાળ પૂવકની અને સહાનુભિૂ ત સ િહત આરો ય કાળ સેવાઓ પૂરી પાડવા માટે કિટબ છે .

II.

પોિલ સ ી:
તમામ લાયક દદ ઓ આકિ મકતા અને અ ય તબીબી રીતે જ રી આરો ય કાળ સેવાઓ મેળવી
શકે તે હેતુથી આંત િરક આવક કોડ (“આઇઆરસી”) કલમ §501(r) હેઠળ, અને કે સરકાર, રા
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સરકાર અને ાદે િશક કાયદાઓ હેઠળ આ નાણાકીય સહાય પોિલસી(“એફએપી”) નાણાકીય સહાય
પોિલસીઓ , ધારા ધોરણો અને પ િતઓ દશાવશે.
કે િ ય આકિ મકતા તબીબી સારવાર અને 1986નામજૂ ર અ િ
ધ િનયમ (“ઇએમટીએએલએ”) અને
ઇએમટીએએલએ ધારાધોરણોના અનુસંધાનમાં જે ફરસનહે થ કોઈ પણ તના ભેદભાવ વગર અને
નાણાકીય સહાય યો યતા અથવા ચૂકવવાની સ મતા યાને લીધા િવના આકિ મક તબીબી
પિરિ થિતઓ માટે કાળ પૂરી પાડશે. એવા દદ ઓ જે આકિ મક તબીબી સેવા લેવા ઇ છતા હોય તે
સેવાઓ લેતા પહેલા કોઈ પણ નાણાકીય તપાસ કરાવવાની શરતોને આધીન રહેશે નહીં. વધુમાં,
જે ફરસનહે થ િબ ન-ભેદભાવ પૂણ રીતે, કોઈ પણ કારના એવા કાય માં નહીં જોડાય જે આકિ મક
તબીબી કાળ લેવા ઇ છતા યિ ઓને િનરાશ કરે, જે વા કે , આકિ મક તબીબી પિરિ થિતઓ
માટે ની સારવાર લેતા પહેલા દદ ઓને ચુકવણી કરાવે અથવા આકિ મકતા િવભ ાગ નાઋણ વસૂલી
વૃિ ઓને મં જૂરી આપે, અથવા અ ય િવ તારો
ાં આવી વૃિ ઓ આકિ મકતાની જોગવાઈને
અવરોિધત કરે. નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવામાં ઉં મર, િત, વણ, સમા ક અથવા ઇિમ ેશન
િ થિત, તીય અ િ
ભગમ, અથવા ધાિમક જોડાણને ગણવામાં આવશે નહીં. જે ફરસનહે થ કે િ ય
આકિ મકતા તબીબી સારવાર અને મજૂ ર અ િ
ધ િનયમ (ઇએમટીએએલએ) હેઠળ તપાસ અને
થાનાંતરણ જ િરયાતો સ િહત આરો ય સેવાઓની જોગવાઈ માટે ની તમામ કે િ ય, રા
અને
ાદે િશક જ રીયાતોની સુસગ
ં તતા સાથે કામ કરશે.

III.

કાય ે :
આ એફએપી જે ફરસનહે થના ાથિમક સેવા િવ તારમાં રહેતા હોય એવા દદ ઓને લાગુ પડે છે .
િવિવધ થળોએ આરો ય કાળ
દાતા હોવાથી જે ફરસનહે થ મુ ય વે પે સે વેિનયા, યુ જસ અને
ડેલાવેરના રહીશોને સેવાઓ આપે છે .
નાણાકીય સહાય મા આકિ મકતા માટે અને અ ય તબીબી રીતે જ રી આરો ય કાળ સેવાઓ
માટે જ ઉપલ ધ છે . જે ફરસન હે થ ારા આપવામાં આવતી અમુક ચો સ કારની સેવાઓ જે
તબીબી રીતે જ રી નથી માનવામાં આવતી (જે વી કે વૈકિ પક કો મેિટક શ િ યા) તેમને કોઈ પણ
તના વધારાના િડ કાઉં ટ િવના પેકેજ દરોની િકંમ તેિનધાિરત કરવામાં આ યા છે , અને આવી
સેવાઓ સાથે સબંિધત તમામ ચૂકવણીઓ સેવા લેતા પહેલા અથવા સેવા લેતી વખતે કરવાની છે .
વધુમાં, જે ફરસનહે થ હોિ પટલ સુિવધાઓ
ારા આપવામાં આવતી આકિ મક અને અ ય તબીબી
રીતે જ રી સેવાઓ હોિ પટલ સુિવધા ારા, તેના ારા િનયુ
કરાયેલા િચિક સકો ારા અથવા
વતં
દાતાઓ ારા આપવામાં આવી શકે . િબ ન-િનયુ િચિક સકો ારા અને વતં
દાતાઓ
ારા આપવામાં આવતી સેવાઓ આ એફએપી હેઠળ આવરવામાં ન પણ આવી શકે . જે ફરસનહે થ
તેના દાતાઓની યાદી આ એફએપીથી અલગ એક દ તાવે જમાં ળવે છે . કૃ પા કરીને સં થાના
દાતાઓની યાદી માટે એ થી એલ સુધીનાં કો કો જુ ઓ જે સમાિવ કરે છે એવા દાતાઓ જે
આકિ મકતા અથવા અ ય તબીબી રીતે જ રી આરો ય કાળ સુિવધાઓ જે ફરસનહે થ હોિ પટલ
સુિવધાન ીઅંદર આપે છે . દાતા નોંધ ન ી કરે છે કે કયા દાતાઓ આ એફએપી હેઠળ આવરવામાં
આવેલા છે અને કયા આવરવામાં આવેલા નથી. યાદી દરે ક હોિ પટલ સુિવધાઓ ન
ીવેબસાઇટ પર
ઉપલ ધ છે . વધુમાં, દાતા યાદી કોઈ પણ ચાજ વગર, િવનં
ત ી કરવા પર, દરે ક જે ફરસન હે થ
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હોિ પટલ સુિવધાન ીઅંદર દદ નોંધણી થળોએ મફતમાં ઉપલ ધ છે . જો જ ર જણાય તો દાતાની
યાદીની દર ણ મ િહને સમી ા કરવામાં આવશે અને તેને અપડે ટ કરવામાં આવશે.
આ એફએપીનો ઉ ે શ
ાં સુધી નાણાકીય મુ કે લી ન જણાવવામાં આવે યાં સુધી એવા દદ ઓને
મફત અથવા િડ કાઉં ટ પર સેવા આપવાનો નથી જે સહ-ચૂકવણીઓ, કપાતો અથવા સહ-વીમાના
કારણે આરો ય વીમાની રકમ ધરાવતા હોય.

IV.

યા યાઓ:
આ એફએપીના હેતુ માટે , નીચે આપેલા શ દોને આ માણે યા યાિયત કરવામા આ યા છે :

સામા ય રીતે િબ લ થયેલી રકમો (“એ બી”): આંત િરક આવક કોડ અ િ
ધ િનયમ 501(r)(5) હેઠળ,
આકિ મકતામાં અથવા અ ય જ રી તબીબી કાળ માં, એફએપી-મા ય દદ ઓને એવા દદ થી વધારે
ચાજ નહીં કરવામાં આવે જે આવી કાળ માટે વીમો ધરાવતો હોય.
અર સમય: એવો સમય જે માં કોઈ યિ નાણાકીય સહાય માટે અર કરી શકે . યુ જસ ધારા
ધોરણો અને આઇઆરસી §501(r)(6)માં દશા યા માણે, જે ફરસનહે થ દદ ઓને સેવાની તારીખ થી
બે વષ અથવા યિ ના થમ ર આ યાના િબ િલં
ગ
ટે ટમે ટ બાદના 240 િદવસોસુધી, જે પણ
વધારે હોય તે, નાણાકીય સહાય માટે અર કરવા જે ફરસનહે થ દદ ને પરવાનગી આપે છે .
યો યતા માપદં ડ: આ એફએપીમાં સુયોિજ ત કરવામાં આવેલો માપદં ડ (અને િ યા ારા સમિથત) કે
જે, દદ ને નાણાકીય સહાય માટે લાયક છે કે નહીં તે િનધાિરત કરે છે .
આકિ મક તબીબી પિરિ થિતઓ: સામાિજ ક સુર ા કાયદા (42 યુ.એસ.સી. 1395ડીડી)ની કલમ
1867ના મતલબ અંતગત યા યાિયત.
અસામા ય જ ીનાં કાય (“ઇસીએઝ”): વેતનને આપમેળે અટકાવી અને તેમાંથી દે વાની ચુકવણી
કરવી, સંપિ પર પૂવાિધકાર મૂકવો અને ે િડટ એજ સીઓને અહેવાલ આપવો વગેર ે સ િહત પરં તુ
તેનાથી મયાિદત ન હોય તેવી તમામ કાયદાકીય અને યાિયક િ યાઓ. ઇસીએઝમાં યિ ના દે વાને
અ ય પ ને વેચાણ આપવું, મુક માઓ, આવાસો પર પૂવાિધકારો, ધરપકડો, કોટ સમ હાજરી
અપાવવી, અથવા અ ય સમક જ ીની િ યાઓનો સમાવેશ થાય છે .
નાણાકીય સહાય: યિ ને અથવા સં થાને પૈસા, લોન, ટે માં કપાત વગેર ે વ પોમાં આપવામાં
આવેલી સ ાવાર સહાય. આ એફએપી અનુસાર, જો દદ ઓ િનધાિરત માપદં ડ અથવા યો યતા
પુરવાર કરે તો નાણાકીય સહાયથી દદ ને આકિ મકતામાં અથવા અ ય તબીબી રીતે જ રી આરો ય
સંભાળમાં મફત અથવા િડ કાઉં ટ સાથે સેવા આપવામાં આવે છે .
પ િરવાર: વ તી ગણતરી કચેરીની યા યાને યાને રાખીને, બે અથવા તેથી વધારે લોકોનો સમુદાય જે
સાથે રહે છે અને જે જ મથી, લ થી, અથવા દ ક વીકૃ િતથી જોડાયેલા છે . આંત િરક આવક સેવા
િનયમોઅનુસાર, જો દદ કોઈક યિ ને તેમના આવક વેરા વળતર (ઇ કમ ટે િરટન) પર આિ ત
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હોવાનો દાવો કરે, તો નાણાકીય સહાયની જોગવાઈના હેતુ માટે તેમણે આિ ત તરીકે ગણવામાં આવી
શકે છે .

પ િરવારની કુ લ આવક: વ તી ગણતરીની કચેરીની યા યાનો આધાર રાખીને પ િરવારની કુ લ આવક
ન ી કરવામાં આવે છે , જે ગરીબી માગદિશકાઓ ગણતી વખતે નીચે માણેની આવક પર આધાર
રાખે છે :
•

•
•
•
•

આવક કમાણી, બેરોજગારી ભ થું, કામદારનું ભ થું, સામાિજ ક સુર ા, પૂરક સુર ા આવક,
હેર સહાય, સેવા-િનવૃત સૈિનકોન ી ચૂકવણીઓ, બચી જનારના લાભો, પે શન અથવા
િનવૃિ -આવક, યાજ, િડિવ ડંડ , ભાડું , હકસાઇ, જમીન- ગીર અને ટ ટ તરફથી મળતી
આવક, શૈ િણક સહાય, ગુ જરાન ખચ, બાળકનો પાલન-પોષણનો ખચ, ઘર-કુ ટું બની
બહારથી મળતી સહાય, અને અ ય પરચુરણ ોતો;
િબ ન-રોકડ લાભો જે વાકે ખોરાક માટે ના ખચ-પ ો અને ઘર માટે ની નાણાકીય મદદ ગણવામાં
આવતી નથી;
ટે (વેરા)-પૂવની ગણતરીના ધોરણે ન ી કરવામાં આવે છે .
મૂડી નફા અને નુકશાનને બાકાત કરે છે ; અને
જો યિ પ િરવાર સાથે રહેતો હોય તો તમામ પ િરવારના સદ યોની આવક સમાિવ કરે છે .

એફએપી-લાયક: એવા યિ
લાયક હોય.

ઓ જે પૂણ અથવા આંિશ ક નાણાકીય સહાય માટે આ પોિલસીહેઠળ

કે િ ય ગરીબી તર (“એફપીએલ”): આરો ય અને માનવ સેવાઓ િવભ ાગ ારા િતવાિષક હેર
કરવામાં આવતો આવકના તરનો માપદં ડ. નાણાકીય સહાય માટે લાયકાત ન ી કરવા કે િ ય
ગરીબી તર પર આધાર રાખવામા આવે છે .
કુ લ ખચ-બો ઓ: કોઈ પણ કરાર આધાિરત ભ થાઓ, િડ કાઉં ટ અથવા કપાતો લાગુ કરતાં પહેલા
દદ પાસેથી તબીબી સેવાઓ માટે પૂણ, િનધાિરત કરે લી ખચની રકમ જે સતત અને સમાન પે ખચ
પે વસૂલવામાં આવે છે .
તબીબી રીતે જ રી સેવાઓ: એવી આરો ય કાળ સેવાઓ જે એક સ મ તબીબ ારા દદ ને
માંદગી, ઇ , રોગ અથવા તેના િચ ોને અટકાવવા, તેનું િનદાન કરવા, અથવા તેની સારવાર કરવા
માટે એવી રીતે આપવામાં આવે કે તે તબીબી ેિ ટસના સામા ય રીતે વીકૃ ત ધારા ધોરણોને સુસગ
ં ત
હોય; કાર, આવતન, હદ, થળ અને સમય અવ િધના સંદભમાં તબીબી રીતે યો ય હોય; અને
મુ યરીતે તે દદ ની સુલભતા માટે ન હોય, તેને િચિક સક ારા અથવા અ ય આરો ય કાળ
દાતા
ારા સારવાર આપવામાં આવતી હોય.
સૂચના અવ િધ: 120 િદવસનોસમય ગાળો જે દદ ને ર આ યા બાદના િબ િલં
ગ ટે ટમે ટના થમ
િદવસથીશ થાય છે , જે માં દદ સમ કોઈ ઇસીએઝ શ કરવામાં ન આવે.
પ ભાષા સારાંશ (“પીએલએસ”): એક િલિખ તપ ક જે યિ ને સૂિચત કરે છે કે જે ફરસનહે થ આ
એફએપી હેઠળ નાણાકીય સહાય પૂરી પાડે છે અને, જે િવ તૃત માિહતી પ , સંિ , અને સમજવા
માટે સરળ રીતે પૂરી પાડવામાં આવે.
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અ પ વીમા ધારક: એવો દદ ઓ જે મની પાસે તબીબી વીમા ર ણ અથવા ાિહત પ
પરં તુ તેમની નાણાકીય સ મતાઓ કરતાં તેમના ખચાઓ ખૂબ વધારે હોય.

સહાય હોય,

વીમા-ર િહત: એવો દદ જે તેની ચુકવણીની જવાબદારીઓ પહોંચી વળવા આરો ય વીમો અથવા
ાિહત પ સહાય ન ધરાવતો હોય. એવા દદ ઓ જે મના વીમાના લાભો પૂરા થઈ ગયા હોય, તેવા
દદ ઓને વીમા ર િહત દદ ઓ તરીકે ગણવામાં આવે છે .

V.

નાણાકીય સહાય યો યતા માપદં ડ:
જે ફરસન હે થ તેના દદ ઓને િવિવધ કારના નાણાકીય સહાયના ો ામ ઓફર કરે છે . નીચે
આપવામાં આવેલા નાણાકીય સહાયના ો ામ, એવા યિ ઓ જે ન ી કરાયેલા માપદં ડો અને
યો યતા ધરાવતા હોય, તેમને મફત અથવા િડ કાઉં ટ સાથે આકિ મકતા અથવા અ ય તબીબી રીતે
જ રી આરો ય કાળ સુિવધાઓ આપે છે .
1)

યુ જસ હોિ પટલ કાળ

ચુકવણી સહાય ો ામ (“એનજે ચેિરટીકે ર”)

કૃ પા કરીને નોંધ લેશો કે , યુ જસ આરો ય ખાતાની માગદિશકાઓ અનુસાર, એનજે ચેિરટીકે ર મા
જે ફરસનહે થ યુ જસ (પહેલા કે નેડી હે થ તરીકે ણીતી)ના દદ ઓ જે નીચે દશાવેલ જે ફરસનહે થ
તી કાળ હોિ પટલ સુિવધાઓ ન
ીસેવાઓ મેળવે છે તેમના માટે જ ઉપલ ધ છે . (1) જે ફરસનચેરી
િહલ હોિ પટલ, (2) જે ફરસન ટાટફોડ હોિ પટલ અને (3) જે ફરસનવોિશ ં
ગ ટન ટાઉન િશપ હોિ પટલ.
એનજે ચેિરટીકે ર એ એક યુ જસ ો ામ છે જે માં મફત અથવા િડ કાઉં ટ સાથે એવા દદ ઓ માટે
સુિવધાઉપલ ધ છે જે આખા યુ જસ રા
માંથી તી કાળ હો પીટલમાં અંદરના અને બહારના
દદ તરીકે ની સેવાઓ મેળવતો હોય. હોિ પટલ સહાય અને ઘટાડે લા દરો મા જ રી આકિ મકતા
અથવા અ ય તબીબી રીતે જ રી કાળ માટે જ ઉપલ ધ છે .
જે ફરસનહે થ યુ જસ દદ ઓ એનજે ચેિરટીકે ર માટે લાયક બની શકે છે જો તે યુ જસ રહેવાસીઓ
હોય કે જે:
•

•
•

જે દદ ઓ આરો ય વીમા ર ણ ન ધરાવતા હોય અથવા વીમા ર ણ મા હોિ પટલ
િબ લનોઆંિશ કભાગ જ ચૂકવવા માટે સ મ હોય (વીમા ર િહત અથવા અ પ વીમો હોય
તેવા);
જે દદ ઓ અ ય ખાનગી અથવા સરકાર ાયોિજત વીમા ર ણ માટે (જે મ કે મેિડકેડ )
લાયક ન હોય; અને
જે દદ ઓ આવક, સંપિ અને આવાસ યો યતાના માપદં ડને નીચે િવ તૃત દશા યા
માણે સેવાની તારીખ સુધી પહોંચી વળતા હોય,

આવક યો યતા માપદં ડ
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દદ ઓ જે મના કુ ટું બની કુ લ આવક કે િ ય ગરીબી તર (“એફપીએલ”)ના 200% થી ઓછી હોય
અથવા તેને સમક હોય, તેવા દદ ઓ 100% એનજે ચેિરટીકે ર (મફત કાળ ) માટે લાયક છે .
દદ ઓ જે મના કુ ટું બની કુ લ આવક એફપીએલનાં 200% થી વધુ હોય અથવા એફપીએલનાં 300%
સમક હોય, તેવા દદ ઓ આંિશ કએનજે ચેિરટીકે ર (િડ કાઉં ટ સાથેની કાળ ) માટે લાયક છે .
સંપિ માપદં ડ
એનજે ચેિરટી કે ર એવી સંપિ ની યો યતાના માપદં ડોનો સમાવેશ કરે છે જે દશાવે છે કે યિ ગત
સંપિ $7,500 થી વધુ ન હોવી જોઈએ અને કુ ટું બની સંપિ $15,000 થી સેવાની તારીખના િદવસ
સુધી વધુ ન હોવી જોઈએ. આ હેતુઓ માટે , જે ફરસન હે થ યુ જસ એન.જે.એ.સી.અંતગત
યા યાિયત સંપિ ની યા યાને અનુસરે છે . 10:52 પેટા- કરણ 11. કૃ પા કરીને જે ફરસનહે થ યુ
જસ નાણાકીય સહાય અર (અ યથા સહભાિગ તામાટે યુ જસ હોિ પટલ કાળ ચુકવણી સહાય
ો ામ અર તરીકે પણ ણીતી)નો સંદભ લો.
રહેઠાણના માપદં ડ
એનજે ચેિરટીકે ર યુ જસ ના રહીશો માટે ઉપલ ધ છે . આકિ મક તબીબી પિરિ થિતઓ જે તા કાિલક
તબીબી યાન માંગે તેવા િબ ન- યુ જસ રહીશો એનજે ચેિરટીકે ર માટે લાયક બની શકે .
એનજે ચેિરટી કે ર લાયકાત માગિશકાઓ યુ જસ રા
ારા ન ી કરવામાં આવે છે અને િવ તૃત
માિહતીનીચે આપેલી વેબસાઇટ પરથી મેળવી શકાય છે :
http://www.state.nj.us/health/charitycare/documents/charitycare_factsheet_en.pdf.
2) જે ફરસનહે થ કં પેશનેટ કે ર ો ામ (“કં પેશનેટ કે ર”)
કં પેશનેટ કે ર ો ામ એ જે ફરસનહે થ નાણાકીય સહાય ો ામ છે જે માં મફત અથવા િડ કાઉં ટ
સાથેની કાળ દદ ઓને આકિ મકતામાં અથવા અ ય તબીબી રીતે જ રી આરો ય કાળ સેવાઓ
માટે ઉપલ ધ છે .
દદ ઓ કં પેશનેટ કે ર ો ામ માટે નીચે માણેના માપદં ડ અનુસાર લાયક બની શકે છે :
•

•
•

જે દદ ઓ આરો ય વીમા ર ણ ન ધરાવતા હોય અથવા વીમા ર ણ મા હોિ પટલ
િબ લનોઆંિશ કભાગ જ ચૂકવવા માટે સ મ હોય (વીમા ર િહત અથવા અ પ વીમો હોય
તેવા);
જે દદ ઓ અ ય ખાનગી અથવા સરકાર ાયોિજત વીમા ર ણ માટે (જે મ કે મેિડકેર ,
મેિડકેડ , હે થચોઈિસસ, સીએચઆઇપી, એડ ટબેિઝક, ટાઇકે ર વગેર)ે લાયક ન હોય; અને
જે દદ ઓ આવક, સંપિ અને આવાસ યો યતાના માપદં ડને નીચે િવ તૃત દશા યા
માણે સેવાની તારીખ સુધી પહોંચી વળતા હોય,

આવક યો યતા માપદં ડ
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દદ ઓ જે મના કુ ટું બની કુ લ આવક કે િ ય ગરીબી તર (“એફપીએલ”)ના 200% થી ઓછી હોય
અથવા તેને સમક હોય, તેવા દદ ઓ 100% કં પેશનેટ કે ર (મફત કાળ ) માટે લાયક છે .
દદ ઓ જે મના કુ ટું બની કુ લ આવક એફપીએલનાં 200% થી વધુ હોય અથવા એફપીએલનાં 500%
સમક હોય, તેવા દદ ઓ આંિશ કકં પેશનેટ કે ર (િડ કાઉં ટ સાથેની કાળ ) માટે લાયક છે .
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સંપિ માપદં ડ
આ હેતુઓ માટે , દદ ની યિ ગત રોકડ અ કયામત $7,500 થી વધુ ન હોવી જોઈએ અને કુ ટું બની
રોકડ અ કયામત $15,000 થી અર ની તારીખના િદવસ સુધી વધુ ન હોવી જોઈએ. આ હેતુઓ માટે ,
જે ફરસનહે થ પે સે વેનીયા માનવ સંસાધન ખાતાના એમએ બુલેિટન 01-17-03અંતગત યા યાિયત
રોકડ અ કયામતોની યા યાને અનુસરે છે . વધુ માિહતીમાટે કૃ પા કરીને જે ફરસનહે થ કં પેશનેટ કે ર
અર નો સંદભ લો.
રહેઠાણના માપદં ડ
કં પેશનેટ કે ર ો ામ ડે લાવેર, યુ જસ અને પે સે વેિનયાના તમામ રહીશો માટે ઉપલ ધ છે .
આકિ મક તબીબી પિરિ થિતઓ જે તા કાિલક તબીબી યાન માંગે તેવા યુએસના અ ય રા ના
રહીશો અને િવદેશ ીદદ ઓ પણ કં પેશનેટ કે ર માટે લાયક બની શકે .

તબીબી અભાવ

તતા

તબીબી રીતે અભાવ ત દદ ઓ જે ઉપર સમાિવ યો યતાના માપદં ડોને પહોંચી વળે તેમ ન હોય,
તેવા દદ ઓ કે જે મની દદ તરીકે ની જવાબદારી તેમની રોકડ અ કયામતોના મૂ યને પહોંચી શકે તેમ
હોય અથવા બમણી રોકડ અ કયામતોના મૂ ય કરતાં વધુ હોય તો, કં પેશનેટ કે ર ો ામ હેઠળ
નાણાકીય સહાય માટે લાયક બની શકે . આ એફએપીનાં હેતુઓ માટે , તબીબી રીતે અભાવ
ત
દદ ઓ એ લે એવા દદ ઓ જે, તેમની આવક હોવા છતાં, ઓછી રોકડ અ કયામતો ધરાવતા હોય અને
આથી તેમના તબીબી િબ લોન ીચુકવણી તેમના ાથિમક નાણાકીય સુખાકારી અને ટકી શકવાની
મતા સામે નુકશાનકારક હોય. દદ આ સં જોગો હેઠળ નાણાિકય સહાય માટે યાને લેવા અર કરી
શકે છે અને જે ફરસનહે થ નાણાકીય સલાહકારો દદ ની તબીબી અભાવ તતાને સમથન આપતા
વધુ દ તાવે જો મંગાવશે.

અનુમાિન ત પા તા
આઇઆરસી §501(r)(4)નાં અનુસંધાને, જે ફરસન હે થ ધારણા ક રીતે ન ી કરી શકે કે પૂવ
એફએપી-પા તા પર આધાર રાખીને અથવા યિ
ારા પૂરા પાડવામાં આવેલી માિહતીઆધાિરત
એફએપી હેઠળ યિ સહાય માટે લાયક છે કે નહીં.
તેથી, જે ફરસનહે થ કં પેશનેટ કે ર અનુમાિનત પા તા માટે દદ ના ખાતાની સમી ા કરી શકે છે . આની
અંદર, લાગુ પડતી કાનૂની જ િરયાતો સાથે સુસગ
ં તતા, અંદાિજ ત પ િરવારનું કદ અને આવકની રકમો
ન ી કરવા દદ ના ે િડટ અહેવાલો અને અ ય સાવજિનક રીતે ા માિહતીન ીસમી ાનો સમાિવ
થઈ શકે છે . ધારણા ક નાણાકીય સહાય મોડલને ન ી કરવા આ માિહતીઘટકોને અ ય માપણી
લા િણ ાઓ સાથે સરખાવી શકાય છે જે થી કરીને જે લોકો હકીકતમાં ચુકવણી કરી શકે તેમ નથી
તેમની વતમાન ચુકવણી પર સમય અને િકંમ ત ફાળવવામાં ન આવે.
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દદ ઓને કં પેશનેટ કે ર માટે અનુમાિનત રીતે લાયક માનવામાં આવી શકે જો તેઓ (1) ઘર િવહોણ ા
હોય અથવા ઘર િવહોણ ાિચિક સાલય તરફથી કાળ મેળવતા હોય અથવા (2) રા
બહારનાં
મેિડકેડ ો ામો માટે લાયક હોય.
જે િડ કાઉં ટ લાગુ પડશે તે પૂણ નાણાકીય સહાય અર
િ યા હેઠળ લાગુ પડે છે તેને સમાન જ રહેશે.
તેમ છતાં, આ ખાતાઓને ચો સ અનુમાિનત નાણાકીય સહાય યવહાર કોડનો ઉપયોગ કરીને
ગોઠવવામાં આવશે.
જો કોઈ સં જોગોમાં દદ 100% કં પેશનેટ કે ર નાણાકીય સહાય માટે લાયક નથી ઠરતો, તો જે ફરસન
હે થ નીચે માણે કરશે:
•
•
•

દદ ને તેમની અનુમાિનત પા તા ન ી કરવાની િ યાનાં સંદભમાં ણ કરશે અને વધુ ઉદાર
સહાય માટે કે વી રીતે અર કરવી તે માટે તેમને માિહતી દાન કરશે;.
દદ ને કાળ માટે મળવાપા િડ કાઉં ટ મેળવવા માટે ઇસીએઝ શ કરતાં પહેલા વધુ ઉદાર
સહાય માટે અર કરવા પૂરતો સમય આપશે, અને
યો ય સમય મયાદામાં વધુ ઉદાર સહાય મેળવવા માટે અર કરવાના હેતુથી દદ ારા જમા
કરાવવામાં આવેલી કોઈ પણ પૂણ નાણાકીય સહાય અર ઓ પર િ યા કરશે.

અનુમાિનત પા તા માટે જે ખાતાનું મૂ યાંકન કરવામાં આવી ર ું હોય તેના પરની તારીખ(ખો) માટે
જ મંજૂરી લાગુ પડશે. પા તા ભિવ યની સેવાની તારીખો માટે ખાતાઓ પર લાગુ પડશે નહીં.

VI.

વીમા-ર િહત/ વ-ચુકવણી િડ કાઉં ટ:
જે ફરસન હે થ તેના વીમા ર િહત અને વ-ચુકવણી કરતાં દદ ઓ કે જે નાણાકીય સહાય માટે ના
માપદં ડોની યો યતા પુરવાર ન કરતાં હોય અથવા જે સફળતાપૂવક નાણાકીય સહાય માટે અર પૂરી
ન કરતાં હોય તેવા દદ ઓને વીમા-ર િહત/ વ-ચુકવણી િડ કાઉં ટ ઓફર કરે છે . યુ જસ ધારાધોરણોના
અનુસંધાનમાં, આ િડ કાઉં ટ એનજે લો-િબ લ S-1797/A-2609 માં િનિદ કયા માણેના માપદં ડની
પૂણતા કરે છે .
વધુ માિહતીમાટે કૃ પા કરીને જે ફરસનહે થ વીમા-ર િહત/ વ-ચુકવણી િડ કાઉં ટ પોિલસીન ોસંદભ લો.

VII.

નાણાકીય સહાય માટે અર

કરવી:

જે ફરસનહે થ નાણાકીય સલાહકારો (“નાણાકીય સલાહકારો”) એવા દદ ઓ કે જે નાણાકીય સહાય
માટે અર કરવા ઇ છુક હોય અથવા ચુકવણી વયવ થાઓને ગોઠવવા ઇ છુક હોય તેવા દદ ઓને
સહાય કરવા ઉપલ ધ છે . નાણાકીય સલાહકારો દદ ઓને કે િ ય, રા
અને હોિ પટલના નાણાકીય
સહાય ો ામો અને િ યાઓ િવશ ે
પૂણ ણકારી મળે તે હેતુથી કામ કરશે. નાણાકીય સલાહકારો
દદ ઓને િવિવધ સરકારી ો ામો માટે અર કરવા સહાય કરશે અને સમ ત િ યા કે વી રીતે શ
કરવી તેના િવશ ે
સલાહ આપશે.
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અર

િ યા:

યુ જસ માં સેવા મેળવતા જે ફરસનહે થ યુ જસ દદ ઓ જે માને છે કે તેઓ નાણાકીય સહાય માટે
ારં િભક રીતે પૂરી કરવી
લાયક છે , તેમણે ફર િજયાત જે ફરસનહે થ યુ જસ નાણાકીય સહાય અર
પડશે. (અ યથા સહભાિગ તામાટે યુ જસ હોિ પટલ કાળ ચુકવણી સહાય ો ામ અર તરીકે
ઓળખાતી).
તમામ અ ય જે ફરસન હે થ દદ ઓએ ફર િજયાત જે ફરસન હે થ કં પેશનેટ કે ર અર પૂણ કરવાની
રહેશે. અર ઓને કાંતો બ માં નાણાકીય સલાહકાર સાથે પૂણ કરવી પડશે અથવા યિ ગત રીતે
પૂણ કરી અને નાણાકીય સલાહકારને સમી ા અને િ યા માટે જમા કરાવવી પડશે.
જો દદ ને અર નાણાકીય સલાહકાર સાથે પૂણ કરવાની ઈ છા હોય તો તેઓ મુલાકાત ગોઠવવા માટે
કોલ કરી શકે છે . ન િહતર િવક પ પે, પૂછપરછ માટે અથવા માિહતીમેળવવા માટે , તેઓ જે ફરસન
હે થ હોિ પટલ સુિવધાઓ અંતગત કોઈ પણ એડિમશ સ કચેરીની મુલાકાત લઈ શકે છે .
નાણાકીય સલાહકારો દદ ને પા તાનું મૂ યાંકન કરવા તમામ જ િરયાતો અને વતમાન માપદં ડો
િવશ ે
માિહતીઆપશે અને તેમને તાલીમ આપશે. યારબાદ, દદ ઓએ નાણાકીય જ િરયાત ન ી
કરવાની િ યા સબંિધત સહાયક દ તાવે જો સાથે યિ ગત, નાણાકીય અને અ ય પરચુરણ માિહતી
પૂરી પાડવાની રહેશે.
માિહતીન ી યાપક યાદી માટે અને નાણાકીય યો યતા માટે જ રી દ તાવે જો માટે કૃ પા કરીને જે ફરસન
યુ જસ નાણાકીય સહાય અર અને/અથવા જે ફરસનહે થ કં પેશનેટ કે ર અર (અને તેને સબંિધત
સૂચનાઓ)નો સંદભ લો.

અર

ાંથી મેળવવી:

એવા દદ ઓ જે આ એફએપી હેઠળ ઓફર કરવામાં આવેલી નાણાકીય સહાય માટે અર
ઇ છતા હોય તે નીચેની વેબસાઈટો પરથી અર મેળવી શકે છે :

કરવા

એિબં ટન - જે ફરસનહે થ: https://www.abingtonhealth.org/patients-guests/paymentinformation/financial-assistance-program
જે ફરસનહે થ, યુ જસ : https://www.kennedyhealth.org/patients/preparing-yourvisit/financial-assistance
જે ફરસનહે થ, નોથઈ ટ: https://www.ariahealth.org/about-aria/financial-assistanceprogram
મેગી રીહેબીલીટે શન: https://mageerehab.org/about-us/our-standards/insurance-financialassistance/
થોમસ જે ફરસનયુિનવિસટી હોિ પટલ: https://hospitals.jefferson.edu/patients-andvisitors/patient-policies/financial-assistance.html
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પેપર અર ઓ નીચે આપેલા હોિ પટલ દદ નોંધણી થળોની જ યા પર ઉપલ ધ છે . નીચે દશાવેલા
ટે િલફોન નંબરો પર કોલ કરીને પણ અર ઓ માટે િવનિત કરી શકાય છે .
એિબં ટન હોિ પટલ - જે ફરસનહે થ
1200 ઓ ડ યોક રોડ
એિબં ટન, પીએ 19001
(833) 958-2198

એિબં ટન – લે સડેલ હોિ પટલ
100 મેડીકલ કે પસ ડાઈવ
લે સડેલ, પીએ 19446
(833) 958-2198

જે ફરસનબ સ હોિ પટલ
380 નોથ ઓ ફડ વેલી રોડ
લગહોન, પીએ 19047
(833) 958-2198

જે ફરસનચેરી િહલ હોિ પટલ
2211 ચેપલ એવે યુ વે ટ
ચેરી િહલ, એનજે 08002
(833) 958-2198

જે ફરસન ે કફોડ હોિ પટલ
4900 ે કફોડ એવે યુ
િફલાડેિ ફયા, પીએ 19124
(833) 958-2198

જે ફરસનહોિ પટલ ફોર યુરોસાય સ
900 વોલનટ ટીટ
િફલાડેિ ફયા, પીએ 19107
(833) 958-2198

જે ફરસનમેથોિડ ટ હોિ પટલ
2301 સાઉથ ોડ ટીટ
િફલાડેિ ફયા, પીએ 19148
(833) 958-2198

જે ફરસન ટાટફોડ હોિ પટલ
18 ઈ ટ લોરે લ રોડ
ટાટફોડ, એનજે 08084
(833) 958-2198

જે ફરસનટોરે સડેલ હોિ પટલ
10800 નાઇ સ રોડ
િફલાડેિ ફયા, પીએ 19114
(833) 958-2198

જે ફરસનવોિશં ટન ટાઉન િશપ હોિ પટલ
435, હફિવલે- ોસ કીઝ રોડ
ટનસિવલે, એનજે 08012
(833) 958-2198

મેગી િરહ ે
િ બ િલ ટે
શ ન હોિ પટલ
1513 રે સ ટીટ
િફલાડેિ ફયા, પીએ 19102
(833) 958-2198

થોમસ જે ફરસનયુિનવિસટી હોિ પટલ
111 સાઉથ 11મી ટીટ
િફલાડેિ ફયા, પીએ 19107
(833) 958-2198

નાણાકીય સલાહકારો સહાય માટે ઉપલ ધ છે . કૃ પા કરીને મુલાકાત ગોઠવવા માટે ઉપર આપેલા
ટે િલફોન નંબરો પર કોલ કરો.
પૂણ કરવામાં આવેલી એફએપી અર ઓ અર
કરવી પડશે.
VIII.

અને/અથવા કવર લેટરમાં સમાિવ સરનામે મેઈલ

િ યાઓ:
નાણાકીય સહાય માટે તપાસ કરાતા પહેલા, કોઈ પણ ાિહત-પ વીમા લાભો અથવા તબીબી સહાય
ો ામો જે અરજદારોનું હોિ પટલ િબ લ ચૂકવી શકે , તેવી સંભ િવત પા તા ન ી કરવા અરજદારોને
ચકાસવા ફર િજયાત રહેશે.
જો કોઈ દદ વીમા ર િહત હોય તો જે ફરસનહે થ થમ દદ ને તેઓ સરકાર- ાયોિજત ો ામો અથવા
અ ય વીમા ર ણ માટે લાયક છે કે નહીં તે ન ી કરવા સહાય કરશે. કોઈ બા સં થાને પણ
યાવહાિરક રા
તબીબી સહાય ો ામ અર
િ યામાં સહાય માટે િનયુ કરી શકાશે, જે માં
તમામ જ રી સમથક દ તાવે જો મેળવવા માટે દદ ના ઘરે જઇને મુલાકાત કરવા સ િહત િ યાનો
સમાવેશ થાય છે . સાવજિનક રીતે ાયોિજત વીમા ો ામમાં દદ ને નોંધણીમાં સહાય કરવા જે ફરસન
હે થ ારા તમામ નાણાકીય અને અ ય જ રી માિહતી તુત કરવા માટે કહેવામા આવશે. એવા
દદ ઓ જે આવા ો ામોમાં અર કરવામાં સહકાર નહીં આપે તેમની નાણાકીય સહાય નામં જૂર
કરવામાં આવી શકે .
જો કોઈ વીમા ર િહત યિ કોઈ પણ સરકાર ાયોિજત ો ામો માટે લાયક નહીં હોય તો તેઓને
વીમા-ર િહત/ વ-ચુકવણી િડ કાઉં ટ આપવામાં આવશે. જો દદ (વીમા ર િહત અથવા અ પ-િવિમત)
લાયક હોય અને જો નાણાકીય સહાય માટે અર કરવા ઇ છતો હોય તો તેઓ કં પેશનેટ કે ર ો ામ
11
Enterprise Financial Assistance Policy –GUJARATI

માટે અર કરી શકશે. જો દદ કં પેશનેટ કે ર માટે માપદં ડની પૂણતા કરે તો વીમા-ર િહત િડ કાઉં ટ લાગુ
પડશે નહીં અને તેને દદ ના ખાતા માંથી બાદ કરવામાં આવશે.

િનણયો:
1)

યુ જસ હોિ પટલ કાળ

ચુકવણી સહાય ો ામ (“એનજે ચેિરટીકે ર”):

યુ જસ ધારાધોરણો અનુસાર, એનજે ચેિરટી કે રના િનણયો પૂણ અર
કામકાજના િદવસોન ીઅંદર કરવામાં આવશે.

મ યા તારીખથી દસ (10)

વીમા-ર િહત યુ જસ દદ ઓ જે આ એફએપી અંતગત સમાિવ કોઈ પણ જે ફરસનહે થ યુ જસ
હોિ પટલ સુિવધા તરફથી સેવાઓ ા કરશે તેમને એનજે ચેિરટી કે ર લાયકાત માટે ચકાસવામાં
આવશે. જો કોઈ દદ 100% ચેિરટી કે ર માટે ના માપદં ડો પૂણ કરશે તો વીમા-ર િહત િડ કાઉં ટ લાગુ
પડશે નહીં. (ચાિજસ પૂણ પણે વસૂલવામાં આવશે.) જો કોઈ દદ ને આંિશ ક ચેિરટી કે ર માટે લાયક
માનવામાં આવશે તો બાકી રહેલ દદ ની સં યાનું કં પેશનેટ કે ર ો ામ માટે મૂ યાંકન કરવામાં આવશે.
રા
માગદિશકાઓ
ગણવામાં આવશે.

માણે, આ િનણય સેવાની તારીખથી એક વષના સમયગાળા માટે મા ય

2) જે ફરસનહે થ કં પેશનેટ કે ર ો ામ (“કં પેશનેટ કે ર”):
કં પેશનેટ કે ર િનણયો શ બને તેટલા જ દી લેવામાં આવશે, પરં તુ પૂણ અર
(30) કામકાજના િદવસોથ ીમોડા નહીં, તે ધોરણે લેવામાં આવશે.

મ યા તારીખથી ીસ

એવા દદ ઓ જે મને તેમની પૂણ અર ઓ જમા કરાવી દીધી છે તેવા દદ ઓના કં પેશનેટ કે ર ર ણ
માટે ના િનણયો, િનણય લેવાયાની તારીખથી એક વષ સુધી મા ય માનવામાં આવશે. અનુમાિનત
કં પેશનેટ કે ર માટે ના િનણયો મૂ યાંકન થતાં ખાતાઓ પર સેવાની તારીખ(ખો) પર જ લાગુ પડશે. આ
િનણયો ભિવ યની સેવાઓની તારીખો માટે ખાતાઓ પર લાગુ પડશે નહીં. જો પૂરતું પેપરવક પૂ ં
પાડવામાં નહીં આવે તો િનવે
દ ન નેઅપૂણ અર તરીકે માનવામાં આવશે.

અપૂણ અર ઓ માટે ની િ યા:
જો એફએપી-લાયકાતના વિરત િનણય ન થઈ શકે તેવા સં જોગો હશે તો નાણાકીય સલાહકારો
અરજદારને વધુ માિહતી તુત કરવા માટે િવનં
ત ી કરી શકશે. જે ફરસન હે થ અરજદારને લેિખ ત
નોિટસ આપશે જે વુ તૃત માિહતીઅને/અથવા એફએપી-લાયકાતના િનણય માટે જ રી દ તાવે જોનું
વણન કરશે, અને દદ ને જ રી દ તાવે જો તુત કરવા ીસ (30) િદવસોન ોયો ય સમય આપશે. આ
સમય દર િમયાન, જે ફરસન હે થ, અથવા તેમના વતી કાય કરતાં અ ય ાિહત પ ો
ાં સુધી
એફએપી-લાયકાત િનણય ન લેવાય યાં સુધી ચુકવણી મેળવવા માટે પહેલા લીધેલ કોઈ પણ
ઇસીએઝને થિગત કરશે.
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પૂણ અર ઓ માટે ની િ યા:
ારે પૂણ અર
•
•
•

મળશે યારે જે ફરસનહે થ નીચે માણે કાય કરશે:

જે ફરસનહે થ તે યિ સામેના ઇસીએઝને થિગત કરશે (જે ફરસનહે થ વતી કાય કરતા
કોઈ પણ ાિહત પ ો પણ હાથ ધરે લા ઇસીએઝને થિગત કરશે.)
સમયસર એફએપી-લાયકાત િનણયને તૈયાર કરશે અને તેનું દ તાવે કરણ કરશે; અને
જવાબદાર પ ને અથવા જે તે યિ ને લેિખ તમાંિનણય અને િનણયના આધારની ણ
કરશે.

એવો યિ
જે નાણાકીય સહાય માટે લાયક ઠરે લ હશે તેને અનુકૂળ િનણય િવશ ેલેિખ તમાં ણ
કરવામાં આવશે. આઇઆરસી §501(r) અનુસાર, જે ફરસનહે થ આ માણે પણ કરશે:
•

•
•

એફએપી-યો યતા ધરાવતી બાકી રકમો દશાવતો એક િબ િલં
ગ અહેવાલ તુત કરશે, અને
જો લાગુ પડે તો તે રકમ કે વી રીતે ન ી કરવામાં આવી અને એ બીના સંદભમાં માિહતીકે વી
રીતે ા કરી શકાય તે જણાવશે.
જે તે યિ
ારા ચૂકવવામાં આવેલી કોઈ વધારાની રકમ હશે તો તેને પરત કરશે; અને
ઋણ વસૂલ કરવા દદ સામે પહેલા લેવામાં આવેલા કોઈ પણ ઇસીએઝને ઉલટાવવા માટે
તમામ વાજબી ઉપલ ધ પગલાં લેવા માટે જે ફરસનહે થ વતી કામ કરતા ાિહત પ ો સાથે
કામ કરશે.

અપીલો:
જો જે ફરસનહે થ ન ી કરશે કે દદ નાણાકીય સહાય લેવા માટે અયો ય છે તેવા િક સામાં, એક
િનણય પ દદ ને મેઈલ કરવામાં આવશે, જે અપીલ કે વી રીતે દાખલ કરવામાં આવી શકે તે માિહતી
બતાવશે. .

IX.

સામા ય રીતે િબ લ કરવામાં આવતી રકમોની ગાનગ િત કરવાનો આધાર:
નીચે દશાવેલી માિહતી એફએપી-લાયક યિ ઓને આ પોિલસી હેઠળ પૂણ અથવા આંિશ ક
નાણાકીય સહાય માટે ચાજ કરવામાં આવેલી રકમની ગણતરી માટે લેવામાં આવેલો આધાર દશાવે છે .
1)

યુ જસ હોિ પટલ કાળ

ચુકવણી સહાય ો ામ (“એનજે ચેિરટીકે ર”)

ફ જે ફરસનહે થ યુ જસ ના દદ ઓ માટે : જો કોઈ દદ એનજે ચેિરટી કે ર માટે લાયક હશે તો તે
દદ ની જવાબદારી યુ જસ ના આરો ય િવભ ાગ નાફી પ કનો ઉપયોગ કરીને ન ી કરવામાં આવશે
(નીચે દશા યા માણે).
વતમાન િડ કાઉં ટ ગણવામાં આવશે અને તેને યુ જસ રા
અનુસાર જમા કરાવવામાં આવશે.

ને રા

ના િનયમોઅને ધારાધોરણો

13
Enterprise Financial Assistance Policy –GUJARATI

એચએનએસ ગરીબી આવક માગદિશકાઓ ના %
તરીકે ની આવક
200% કરતા ઓછા અથવા તેને સમક
200% કરતા વધારે પરં તુ 225% કરતા ઓછા અથવા તેને
સમક
225% કરતા વધારે પરં તુ 250% કરતા ઓછા અથવા તેને
સમક
250% કરતા વધારે પરં તુ 275% કરતા ઓછા અથવા તેને
સમક
275% કરતા વધારે પરં તુ 300% કરતા ઓછા અથવા તેને
સમક
300% કરતા વધારે

દદ ની જવાબદારી
ચાિજસના 0%
ચાિજસના 20%
ચાિજસના 40%
ચાિજસના 60%
ચાિજસના 80%
ચાિજસના 100%

જો 20% થી 80% પર આવતા લાઇિડં ગ ફી ધોરણના દદ ઓ તેમની કુ લ વાિષક આવકના 30%થી
વધારે પોતાના ય કરવામાં આવતા યો ય ચૂકવવા પા તબીબી ખચાઓ (જે મકે અ ય પ ો ારા
નહીં ચૂકવાયેલા િબ લો) માટે જવાબદાર હોય તો 30% થી વધુની રકમને હોિ પટલ કાળ ચુકવણી
સહાય તરીકે ગણવામાં આવશે.
યારબાદ, દદ ના ખાતાને જે ફરસન હે થ કં પેશનેટ કે ર ો ામ માટે સંદિભત કરવામાં આવશે, જે
દદ ના ય કરવામાં આવેલા ખચા િનધાિરત કરશે (નીચે જુ ઓ).
2) જે ફરસનહે થ કં પેશનેટ કે ર ો ામ (“કં પેશનેટ કે ર”):
જો કોઈ દદ કં પેશનેટ કે ર માટે લાયક હશે તો દદ ના ય કરવામાં આવેલા ખચા જે ફરસનહે થ
કં પેશનેટ કે ર ો ામ ફી પ કનો ઉપયોગ કરીને િનધાિરત કરવામાં આવશે (નીચે દશા યા માણે).
એફપીએલ ના % તરીકે ની આવક
200% કરતા ઓછા અથવા તેને સમક
200% કરતા વધારે પરં તુ 300% કરતા ઓછા અથવા તેને
સમક
300% કરતા વધારે પરં તુ 400% કરતા ઓછા અથવા તેને
સમક
400% કરતા વધારે પરં તુ 500% કરતા ઓછું અથવા તેને
સમક

દદ ની જવાબદારી
0%
અપેિ ત મેિડકેર વળતરના 10%
અપેિ ત મેિડકેર વળતરના 20%
અપેિ ત મેિડકેર વળતરના
100%

સામા ય રીતે િબ લ કરવામાં આવેલી રકમો (એ બી)
જે ફરસન હે થ એ બીની ગણતરી કરવા સંભ િવત મેિડકેર પ િતનો ઉપયોગ કરે છે . એ બીને
વાિષક ધોરણે ગણવામાં આવે છે અને તેને એજ િબ િલં
ગ અને કોિડંગ
િ યાનો ઉપયોગ કરીને
ગણવામાં આવશે જે વી રીતે હોિ પટલ સુિવધા, જો યિ મેિડકેર સેવા-માટે -ફી લાભાથ હોય યારે
ઉપયોગ કરે છે . આઇઆરસી §501(r)(5) અનુસાર, એ બીને હોિ પટલ સુિવધા ારા એવી રકમ પર
ન ી કરવામાં આવે છે કે જે માં કાળ માટે મેિડકેર જે કુ લ રકમની મં જૂરી આપે છે (મેિડકેર
ારા
14
Enterprise Financial Assistance Policy –GUJARATI

ભરપાઈ કરવામાં આવતી રકમ અને સાથે સાથે જે રકમ માટે લાભાથ યિ ગત રીતે સહ-ચૂકવણીઓ,
સહ-િવમાઓ , અને કપાતોના વ પમાં ચુકવણી કરવા જવાબદાર હોય).
આ એફએપી હેઠળ નાણાકીય સહાય માટે લાયક ઠરે લ કોઈ પણ યિ પાસેથી આકિ મકતા અથવા
અ ય તબીબી રીતે જ રી આરો ય કાળ સેવાઓ માટે એ બીથી વધારે ચાજ વસૂલવામાં નહીં
આવે.
આ પોિલસીહેઠળ, કોઈ પણ એફએપી-લાયક યિ
વતમાન િડ કાઉં ટ ચાજ કરવામાં આવશે.
X.

નાણાકીય સહાયને યાપકપણે િસ

ને હં મશ
ે ા એ બીથી ઓછી રકમ અથવા અ ય

કરવાની પ િત:

આ પોિલસીન ેઅમારા સમુદાય અને દદ ઓ માટે િસ કરવા નીચે દશાવેલા ઉપાયો કરવામાં આવે
છે . પ યવહાર મૈ ીપૂણ- ાહક શૈલીમાં લખવામાં આવશે અને એવી ભાષાઓનો ઉપયોગ કરવામાં
આવશે જે દદ ઓ સમ શકે . જે ફરસનહે થ યો ય વહીવટી અને તબીબી ટાફને તાલીમ પૂરી પાડે
છે જે નાણાકીય સહાય ઉપલ ધતા િવશ ેદદ ઓ સાથે સંપકમાં રહે છે , અને દદ ને તે સહાયની
ઉપલ ધતા કે વી રીતે કરાવવી અને દદ ઓએ યો ય નાણાકીય સહાય ટાફનો કે વી રીતે સંપક કરવો
તે િવશ ે
દોરવણી આપે છે .
એફએપી, અર

અને પીએલએસ નીચે આપેલી વેબસાઈટો પર ઓન-લાઇન ઉપલ ધ છે .

એિબં ટન – જે ફરસનહે થ
જે ફરસનહે થ યુ જસ
જે ફરસનહે થ નોથઈ ટ
મેગી િરહ ે
િ બ િલ ટે
શન
થોમસ જે ફરસનયુિનવિસટી હોિ પટલ
એફએપીની પેપર નકલો, અર અને પીએલએસ, િવનં
ત ીકરવા પર, મેઈલ ારા િવનામૂ યે ઉપલ ધ
છે અને તે જે ફરસનહે થ હોિ પટલ સુિવધાઓ થકી િવિવધ િવ તારો અંતગત ઉપલ ધ છે . આમાં
આકિ મકતા માટે ના મો અને દદ નોંધણી/ વેશ િવ તારોનો સમાવેશ થાય છે , પરતું તેનાથી
મયાિદત નથી.
જે ફરસનહે થના તમામ દદ ઓને ઇનટે ક િ યાના ભાગ પે પીએલએસની નકલ આપવામાં આવશે.
આકિ મક પિરિ થિતની ઘટનામાં, દદ જ રી તબીબી સેવા મેળવે યારબાદ દદ ને નોંધણી િ યા
દર િમયાન પીએલએસ આપવામાં આવશે.
નાણાકીય સહાયની ઉપલ ધતા િવશ ેદદ ને માિહતગાર કરતાં િચ ો અને દશનો પ પણે
આકિ મકતા મો અને દદ નોંધણી/ વેશ િવ તારો સ િહત સાવજિનક થળો પર મૂકવામાં આવશે.
જે ફરસન હે થ આખા વષ દર િમયાન યોજવામાં આવતી સામુદાિયક ઘટનાઓ (જે વીકે, આરો ય
મેળાઓ, તપાસો, િશ ણ સ ો વગેર)ે દર િમયાન સમુદાયના સ યોને નાણાકીય સહાયની ઉપલ ધતા
િવશ ે
માગદશન આપી માિહતગાર કરવાના યો ય ય ો કરે છે .
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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 .

િબ િલં
ગ અને કલે શન પોિલ સ ી
I.

હે તુ:
િબ િલં
ગ , ે િડટ અને કલે શન કાય કે િ ય, રા
અને ાદે િશક કાયદાઓ, ધારાધોરણો,
માગદિશકાઓ અને નીિતઓ સાથે સુસગ
ં તતા ધરાવે છે તેવી ખાતરી આપવી.

II.

પોિલ સ ી:
િબ િલં
ગ અને કલે શન કાય સાથે સુસગ
ં ત અને ચો સ હોવું તે જે ફરસનહે થની પોિલસીછે . આ
દ તાવેજમાં િનધારીત કરવામાં આવેલી િ યાઓને અનુસરીને આ પોિલસી સાથે સુસગ
ં તતા
સાધવાનો હેતુ પૂણ કરી શકાય છે .

III.

િ યાઓ:
નાણાકીય સહાય માટે ની લાયકાત આદશ રીતે સેવાના સમયે અથવા તે પહેલા ન ી કરવામાં આવતી
હોવાથી, જે ફરસનહે થ આવા િનણયોની સમી ા કરવાનું ચાલુ રાખશે કારણકે અ ય નાણાકીય ોતો
િબ િલં
ગ અને કલે શન િ યા દર િમયાન શોધાય છે .
એક વાર દદ ની જવાબદારી ન ી થઈ ય યારબાદ જે ફરસનહે થ દદ ને તેની જવાબદારી દશાવતુ
િબ લમોકલશે. આ દદ નુ થમ ર આ યા પછીનું િબ િલં
ગ ટે ટમે ટ હશે. આ ટે ટમે ટ પરની તારીખ
અર ને અને સૂચના અવધીને શ કરશે (ઉપર દશા યા માણે).
આ સમય દર િમયાન, જે ફરસનહે થ ટે ટમે ટો અને/અથવા પ ો મેઈલ કરવાનું શ કરશે અથવા
ખુ લી િસ લકો પર ચુકવણી મેળવવાના હેતુથી દદ ને ટે િલફોન થીસંપક કરશે. જે ફરસન હે થ 120િદવસનીસમય અવ િધ દર િમયાન ઓછામાં ઓછા 3 િબ િલં
ગ ટે ટમે ટ મોકલશે.
સૂચના અવ િધ સમા થયા બાદ, જે ફરસન હે થ દદ ના ખાતાને કલે શ સ માટે મોકલી શકે છે .
કલે શન સં થા ટે િલફોન કો સ અને પ ો ારા ચુકવણી મેળવવાની તકનીકો અજમાવે છે . જો કલે શન
સં થાઓ યારબાદ પણ અસફળ રહે તો દદ ના ખાતાને જે ફરસનહે થને સુપરત કરવામાં આવશે અને
તેને ઘાલખાધ ખાતે માંડી વાળવામાં આવશે.

IV.

આઇઆરસી §501(r)(6) નું પાલન:
આઇઆરસી §501(r)(6) અનુસાર, જે ફરસનહે થ સૂચના અવ િધની સમાિ પહે લા કોઈ પણ કારના
અસમા ય કલે શન કાય (ઇસીએઝ)માં જોડાતા નથી.
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સૂચના અવ િધ બાદ જે ફરસનહે થ, અસાધારણ સં જોગોમાં, જો એફએપી-લાયકાત િનણય ન લેવામાં
આ યો હોય, અથવા જો યિ નાણાકીય સહાય માટે અયો ય હોય તો નહીં ચૂકવાયેલા બેલે સ માટે
દદ સામે નીચે દશાવેલ ઇસીએ શ કરી શકશે.
•

યિ

ની િમલકત પર પૂવાિધકાર મૂકવો

આ ઇસીએ શ કરતાં પહેલા, જે ફરસનહે થ ખાતરી કરશે કે આ એફએપી હેઠળ યિ નાણાકીય
સહાય માટે લાયક છે કે નહીં તે ન ી કરવા યો ય ય ો કરવામાં આ યા છે , અને ઇસીએ શ
કરવાના ઓછામાં ઓછા 30 િદવસોપહેલા નીચે માણેના કાય હાથ ધરશે:
1. દદ ને લેિખ તનોિટસ આપશે જે:
(a) દશાવશે કે લાયક દદ ઓ માટે નાણાકીય સહાય ઉપલ ધ છે ;
(b) ઇસીએ(ઝ)ની ઓળખ કરશે, જે જે ફરસનહે થ, કાળ માટે ચુકવણી મેળવવા શ
કરવા ઈ છે છે ; અને
(c) સમય મયાદા બતાવશે જે નાબાદ આવી ઇસીએઝ શ કરવામાં આવી શકે .
2. દદ ને પીએલએસની નકલ આપશે; અને
3. એફએપી િવશ ેયિ ને મૌિખ ક ણ કરવાના વાજબી ય
સહાય િ યા સાથે તેઓ કે વી રીતે સહાય ા કરી શકશે.

ો કરશે અને બતાવશે કે નાણાકીય

જે ફરસન હે થ, અને તેમના વતી કાય કરતા ાિહત-પ િવ ે તાઓ અર સમય દર િમયાન જમા
કરવામાં આવેલી તમામ અર ઓને આ પોિલસીહેઠળ વીકારશે અને તેની ઉપર િ યા કરશે.
જે ફરસનહે થ કાનૂની િવભ ાગ નાસંયોજન સાથે જે ફરસનહે થ મહેસૂલ ચ િવભ ાગ િનણય કરવાની
અંિતમ સ ા ધરાવે છે કે અસામા ય કલે શન કાય હાથ ધરવા પહેલા નાણાકીય સહાયની ા યતા
માટે દદ ને માિહતગાર કરવાના તમામ વાજબી ય ો કરવામાં આ યા છે .
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