�ફરસન હ�લ્થ કં પેશનેટ ક�ર
અર� મા�હતી ��ુ સ્તકા
�ફરસન હ�લ્થ યોગ્ય વ્ય�ક્તઓને અને પ�રવારોને તેની તબીબી કાળ� માટ� નાણાક�ય સહાય ઓફર કર� છે . તમાર� નાણાક�ય
જ��રયાતના આધાર� , કાં તો ઘટાડ�લી �ુકવણી અથવા કંપેશનેટ ક�ર ઉપલબ્ધ થઈ શક� છે .
તમે નાણાક�ય સહાય માટ� લાયક બની શકો છો જો:
• તમાર� પાસે સીિમત આરોગ્ય વીમો હોય અથવા �બલ �ુ લ આરોગ્ય વીમો ન હોય
•

જો તમે સરકાર� સહાય (દાખલા તર�ક�, મે�ડક�ડ) માટ� પાત્ર ન હોવ

•

જો તમે બતાવી શકો ક� તમે નાણાક�ય જ��રયાત ધરાવો છો

•

જો તમે પેન્સેલ્વેનીયા, ન્�ુ જસ�, અથવા ડ�લાવેરના રહ�શ હોવ

•

જો તમે �ફરસનને તમારા ઘર� � ુ નાણાં િવશે મા�હતી � ૂર� પાડો

અર� પ્ર�ક્રયા િવશે:

�ફરસન હ�લ્થ કંપેશનેટ ક�ર પ્રોગ્રામ માટ� અર� કરવાની પ્ર�ક્રયા આ પ્રમાણેના પગલાઓ સમાિવષ્ટ કર� છે :
•

આ પેક�ટમાં કંપેશનેટ ક�ર અર� ફોમર્ને � ૂણર્ કરો.
---જોડ�લા ચેક�લસ્ટ માં � ૂ�ચબદ્ધ આપવામાં આવેલા સહાયક દસ્તાવેજોને સમાિવષ્ટ કરો.
---અમે તમને ઉપલબ્ધ થઈ શક� તેવી સહાય�ુ ં સ્તર ન�� કરવા માટ� તમાર� આવક, સંપિ� (દાખલા તર�ક�, બેન્ક
ખાતાઓ, સ્ટોક્સ, બોન્ડ્સ, અને અન્ય રોકાણો), અને પ�રવાર�ુ ં કદ ધ્યાને લઈએ છ�એ. અમે ક��ન્દ્રય ગર�બી
માગર્દિશ�કાઓ પર આધા�રત સ્લાઇ�ડ�ગ સ્ક�લનો ઉપયોગ કર�એ છ�એ.
---ન�ધ લેશો ક� તમાર� સૌપ્રથમ એ ન�� કર�ુ ં પડશે ક� તમે અ�ુક પ્રકારના વીમાના લાભો (દાખલા તર�ક�, કામદાર�ુ ં
વળતર, ઓટોમોબાઇલ વીમો, અને/અથવા તબીબી સહાય) � તમાર� કાળ�ને સમાિવષ્ટ કરશે, તેના માટ� લાયક છો
ક� નહ�. અમે તમને યોગ્ય સ્ત્રોતો �ુધી દોરવા મદદ કર� શક�એ છ�એ.

•

તમાર� અર�ની સમીક્ષા પર, િનણર્ય લેવામાં આવશે અને તમને તે િનણર્ય િવશે �ણ કરવામાં આવશે.

•

કંપેશનેટ ક�ર દ્વારા � કોઈ પણ બાક� રહ�લી રકમ આવરવામાં નથી આવેલી તેના માટ� અમે �ુકવણી યોજના ગોઠવી
શક�એ છ�એ.

•

આ પ્રોગ્રામ માત્ર �ફરસન હ�લ્થ હો�સ્પટલની રકમો માટ�જ છે , અને તે �ચ�કત્સક સેવાઓ માટ� લા�ુ નહ� પડ�.

તમાર� અર� દાખલ કરવી:
�ૃપા કર�ને તમા�ું � ૂણર્ અર� ફોમર્ અને તમાર� આવકના �ુરાવાની નકલો �યાં �ુિવધાઓ મેળવી હતી તે �ુિવધાના સરનામે
મેઈલ કરો:
સેવાના સ્થળો:
મેઈલ કરો:

�ફરસન �ુિનવિસ�ટ�/�ફરસર
ન્� ૂરોસાય�ન્સસ/મેથો�ડસ્ટ હો�સ્પટલો

એ�બ�ગ્ટન/લેન્સડ�લ હો�સ્પટલો

બક્સ/ ફ્ર�ન્કફોડર્ /ટોર� સડ�લ હો�સ્પટલો

�ફરસન �ુિનવિસ�ટ� હો�સ્પટલો

એ�બ�ગ્ટન- �ફરસન હ�લ્થ

�ફરસન હ�લ્થ નોથર્ઈસ્ટ

�ફલાડ��લ્ફયા, પીએ 19105-0088

1200 ઓલ્ડ યોકર્ રોડ

4900 ફ્ર�ન્કફોડર્ એવેન્�ુ, �ુટ 1900

પી.ઓ. બોક્સ 88

સહાયક: નાણાક�ય સહાય પ્રિતિનિધ

ગ્રા�ડ ફ્લોર, વાઈડનર �બલ્ડ�ગ
એ�બ�ગ્ટન, પીએ 19001

નાણાક�ય સેવાઓ શાખા

�ફલાડ��લ્ફયા, પીએ 19124

ફોન #:

215-955-1042

215-481-2185

215-807-8201

ફ�ક્સ #:

215-503-9164

215-481-3007

215-831-2330

customer.service@jefferson.edu

finassist@jefferson.edu

ઈ-મેલ એડ્ર�સ:

જો તમને કોઈ પ્ર� હોય તો �ૃપા કર�ને પ્રિતિનિધ સાથે વાત કરવા ઉપર દશાર્વેલા નંબર પર કોલ કરો.
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�ફરસન હ�લ્થ કં પેશનેટ ક�ર
દસ્તાવેજ� ંુ ચેક�લસ્ટ
તમને લા�ુ પડ� તે નીચે આપેલા દસ્તાવેજો ની કોઈ પણ નકલો તમાર� અર�માં શામેલ થવી જોઈએ. �ૃપા કર�ને નકલો
જોડો, � ૂળ દસ્તાવેજો નહ�, કારણક� �ફરસન અર� સાથે જોડવામાં આવેલા કોઈ પણ દસ્તાવેજો પરત કરશે નહ�. જો કોઈ
પણ દસ્તાવેજ નહ� હોય તો તેનાથી તમાર� અર�માં િવલંબ થશે.

1. જો તમે આવક ધરાવતા હોવ તો:
તમાર� રોજ�દ� આવકનો �ુરાવો જોડો, �માં:

તમામ કામ કરતા ઘરના સભ્યોની છે લ્લા ત્રીસ (30) દ�વસ �ુધીની ચા�ુ અને સતત મળતી પગાર રકમોનો
સમાવેશ થાય છે .
એવોડર્ પત્રો: સામા�જક �ુરક્ષા, પેન્શન, બેરોજગાર, કામદાર�ુ ં ભથ્�ુ ં

હાલ�ુ ં આઇઆરએસ ફોમર્ 1040 અને યોગ્ય કોષ્ઠકો- W2 સાથે 1040 ટ�ક્સ �રટનર્ � ૂણર્ કરો, જો સ્વ-રોજગાર હોય તોકોષ્ઠક C સાથે 1099 (નફો અને �ુકશાન) અને ગત વષર્� ુ ં 1040 ટ�ક્સ �રટનર્.

તમારા નોકર� પ્રદાતા દ્વારા આપવામાં આવતો કંપની લેટરહ�ડ પર લખાવેલો પત્ર �માં તમાર� િન�ુ�ક્તની તાર�ખ,
કલાક પ્રમાણેના અથવા અઠવા�ડક પગાર દરો તમારા નોકર� પ્રદાતા દ્વારા તેમના ફોન નંબર સાથે સહ� કર� લ હોય.

અન્ય દસ્તાવેજો – I-20, બાળ આધાર, આશ્રય પત્ર, નાણાક�ય સહાય પત્ર (આવકનો �ુરાવો ક�મ ઉપલબ્ધ નથી તે
દશાર્વ�ુ કારણ સ�હત). �ૃપા કર�ને પ્રાયોજક વ્ય�ક્તની આવકને સમાિવષ્ટ કરો.

2. જો તમે કોઈ આવક ન ધરાવતા હોવ:

પાલન-પોષણ (આધાર)નો પત્ર અમને મોકલો. � વ્ય�ક્ત તમને સહાય કરતો હોય તે વ્ય�ક્તની સહ� સાથે નોટર�
કર� લા દસ્તાવેજો.

ુ ાવો
3. રોજ�દ� રોકડ ઉપલબ્ધ હોય તેનો �ર
તા�તરના સ્ટ�ટમેન્ટો જોડો:

ચે�ક�ગ અને/અથવા બચત ખાતા

સ્ટોક્સ, બોન્ડ્સ, થાપણના પ્રમાણપત્રો (સીડ�ઝ), વ�ુ વ્યાજની ઉપજ આપતા ખાતાઓ, અથવા એન્�ુઇટ�ઝ
સ્થાવર િમલકત સ�હત અન્ય કોઈ પણ રોકાણો

આરોગ્ય બચત ખાતા (એચએસએ), તબીબી બચત ખાતાઓ (એમએસએ), પર�વતર્નક્ષમ ખચાર્ઓની વ્યવસ્થાઓ
(એફએસએ), અથવા આવક વળતર વ્યવસ્થાઓ (એચઆરએ)

4. તબીબી સહાય નામં�ૂર�નો પત્ર
શ�આતની નાણાક�ય તપાસના આધાર� , અમે તમાર� અર�ને મં�ૂર કર�એ તે પહ�લા તમાર� તબીબી સહાય માટ�
કદાચ અર� કરવી પડ� શક� અને તમાર� તમારા નામં�ૂર�ના પત્ર (પીએ 162)ની નકલને મોકલવી પડશે.

5. ઓળખની ચકાસણી:

ડ્રાઈવર લાઇસન્સની, અથવા પાસપોટર્ , અન્ય ફોટો આઈડ� અથવા સરકાર� બહાર પાડ�લા આઈડ�ની નકલ

6. તમા�ં ુ � ૂણર્ ભર� � ંુ અને સહ� કર� � ંુ નાણાક�ય સહાય અર� ફોમર્

�ૃપા કર�ને ખાતર� કર� લો ક� તમને લા�ુ પડતાં ફોમર્ માંના તમામ ભાગો તમે � ૂણર્ ભર� લા છે .
�ૃપા કર�ને ત્રીસ (30) �દવસની �દર પરત કરો.
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