�ફરસન હ�લ્થ
નાણાક�ય સહાય નીિત – સ્પષ્ટ ભાષા સારાંશ
�ફરસન હ�લ્થની નાણાક�ય સહાય નીિત (“એફએપી”) એવા દદ�ઓને નાણાક�ય સહાય � ૂર� પાડવા માટ� અ�સ્તત્વ ધરાવે છે � આરોગ્ય સંભાળની જ��રયાતો
ધરાવતા હોય અને �ની પાસે વીમો ન હોય, અ� ૂરતો વીમો હોય, અન્ય સરકાર� સહાય માટ� અપાત્ર હોય, અથવા આક�સ્મકતામાં અથવા તેમની વ્ય�ક્તગત
નાણાક�ય પ�ર�સ્થતી અ�ુસાર અન્ય તબીબી ર�તે જ�ર� આરોગ્ય સંભાળ સેવાઓ માટ� �ુકવણી કરવા અસક્ષમ હોય. નાણાક�ય સહાય મેળવવા ઇચ્�ક
દદ�ઓએ અ�હયાં નીચે સં�ક્ષપ્તમાં આપવામાં આવેલ કાયર્ક્રમમાં અર� કરવી ફર�જયાત રહ�શે.
માન્ય સેવાઓ: નાણાક�ય સહાય માત્ર આક�સ્મકતા માટ� અને અન્ય તબીબી ર�તે જ�ર� આરોગ્ય કાળ� સેવાઓ માટ� જ ઉપલબ્ધ છે . �ફરસન હ�લ્થ દ્વારા
આપવામાં આવતી બધીજ સેવાઓ એફએપી હ�ઠળ આવરવામાં આવશે નહ�. અ�ુક ચો�સ સેવાઓ � અન્ય પ્રદાતાઓ દ્વારા અલગ ર�તે �બલ કરવામાં આવે
છે તે સેવાઓ આવરવામાં આવશે નહ�. �ૃપા કર�ને સેવાઓ આ નીિત હ�ઠળ આવરવામાં આવે છે ક� નહ� તે હો�સ્પટલ સેવા �તગર્ત આવતી આરોગ્ય સંભાળ
સેવા પ્રદાતાઓની યાદ� માટ� �ફરસન હ�લ્થ એફએપીના કોષ્ઠકો એ-એલ �ુ ઓ.
માન્ય દદ�ઓ: એવા દદ�ઓ � માન્ય સેવાઓ પ્રાપ્ત કરવા માટ� યોગ્યતા માપદંડમાં ખરા ઉતર� અને તમામ જ�ર� દસ્તાવેજો સ�હત � ૂણર્ એફએપી અર�
(�ફરસન હ�લ્થ સહા�ુ� ૂિત કાળ� અર� અને/અથવા �ફરસન હ�લ્થ ન્�ુ જસ� હો�સ્પટલ કાળ� �ુકવણી સહાય કાયર્ક્રમ અર�) જમા કરાવેલ હોય.
અર� ક�વી ર�તે કરવી: એફએપી અને એફએપી અર� નીચે દશાર્વ્યા પ્રમાણે મેળવી શકાય/� ૂણર્ કર� શકાય/જમા કરાવી શકાય:
નીચે દશાર્ વેલા હો�સ્પટલ દદ� ન�ધણી સ્થળો પર પેપર નકલો િવના � ૂલ્યે, સ્થળ પર ઉપલબ્ધ છે . નીચે સમાિવષ્ટ ટ��લફોન નંબરો પર કોલ કરવાથી અર�ઓ
માટ� િવનંતી કર� શકાય છે . વ�ુમાં, નકલોને નીચે િન�દ� ષ્ટ દર� ક હો�સ્પટલ �ુિવધા વેબસાઇટ પરથી મેળવી શકાય છે .
નાણાક�ય સલાહકારો સહાય માટ� ઉપલબ્ધ છે . દદ�ઓ નીચે દશાર્વેલા ટ��લફોન નંબરો પર એપો�ટમ�ટ ગોઠવવા કોલ કર� શક� છે .
એ�બ�ગ્ટન હો�સ્પટલ - �ફરસન હ�લ્થ
1200 ઓલ્ડ યોકર્ રોડ
એ�બ�ગ્ટન, પીએ 19001
(215) 481 -2185
www.abingtonhealth.org
�ફરસન ચેર� �હલ હો�સ્પટલ
2211 ચેપલ એવેન્�ુ વેસ્ટ
ચેર� �હલ, એન� 08002
(856) 922-5115
https://kennedyhealth.org
�ફરસન મેથો�ડસ્ટ હો�સ્પટલ
2301 સાઉથ બ્રોડ સ્ટ્ર�ટ
�ફલાડ��લ્ફયા, પીએ 19148
(215) 955-3815
https://hospitals.jefferson.edu
�ફરસન વોિશ�ગ્ટન ટાઉનિશપ હો�સ્પટલ
435, હફર્ િવલે-ક્રોસ ક�ઝ રોડ
ટનર્સર્િવલે, એન� 08012
(856) 582-2638
https://kennedyhealth.org

એ�બ�ગ્ટન – લેન્સડ�લ હો�સ્પટલ
100 મેડ�કલ ક�મ્પસ ડ્રાઈવ
લેન્સડ�લ, પીએ 19446
(215) 361 - 4692
www.abingtonhealth.org
�ફરસન ફ્ર�ન્કફોડર્ હો�સ્પટલ
4900 ફ્ર�ન્કફોડર્ એવેન્�ુ
�ફલાડ��લ્ફયા, પીએ 19124
(215) 831-2036
www.ariahealth.org
�ફરસન સ્ટ્રાટફોડર્ હો�સ્પટલ
18 ઈસ્ટ લોર� લ રોડ
સ્ટ્રાટફોડર્ , એન� 08084
(856) 346-7810
https://kennedyhealth.org
મેગી �રહ��બ�લટ�શન હો�સ્પટલ
1513 ર� સ સ્ટ્ર�ટ
�ફલાડ��લ્ફયા, પીએ 19102
(215) 587-3342
https://mageerehab.org/

�ફરસન બક્સ હો�સ્પટલ
380 નોથર્ ઓક્ષફડર્ વેલી રોડ
લ�ગહોનર્, પીએ 19047
(215) 949-5117
www.ariahealth.org
�ફરસન હો�સ્પટલ ફોર ન્�ુરોસાયન્સ
900 વોલનટ સ્ટ્ર�ટ
�ફલાડ��લ્ફયા, પીએ 19107
(215) 955-3815
https://hospitals.jefferson.edu
�ફરસન ટોર� સડ�લ હો�સ્પટલ
10800 નાઇટ્સ રોડ
�ફલાડ��લ્ફયા, પીએ 19114
(215) 612-3393
www.ariahealth.org
થોમસ �ફરસન �ુિનવિસ�ટ� હો�સ્પટલ, આઇએનસી
111 સાઉથ 11મી સ્ટ્ર�ટ
�ફલાડ��લ્ફયા, પીએ 19107
(215) 955-3815
https://hospitals.jefferson.edu

� ૂણર્ કરવામાં આવેલી એફએપી અર�ઓ અર� અને/અથવા કવર લેટરમાં સમાિવષ્ટ સરનામે મેઈલ કરવી પડશે.
નાણાક�ય સહાય પાત્રતા: સામાન્ય ર�તે, �ની પાસે વીમો ન હોય, અથવા અલ્પ વીમો હોય તેવા દદ�ઓ �મનાં �ુ �ુંબની �ુ લ આવક ફ�ડરલ પોવટ� લેવલ
(ક��ન્દ્રય ગર�બી�ુ ં સ્તર) (“એફપીએલ”) ના 200% કરતાં ઓછ� હોય અથવા તને સમકક્ષ હોય તેવા દદ�ઓ � ૂણર્ નાણાક�ય સહાય મેળવવા માટ� પાત્ર છે .
વ�ુમાં, એવા દદ�ઓ �મની પાસે વીમો ન હોય અથવા અલ્પ વીમો હોય અને �મનાં �ુ �ુંબની �ુ લ આવક ફ�ડરલ પોવટ� લેવલ (સંિધય ગર�બી�ુ ં સ્તર)
(“એફપીએલ”) ના 200% કરતાં વ�ુ હોય પરં � ુ 500% કરતાં ઓછ� હોય અથવા તેને સમકક્ષ હોય તેવા દદ�ઓ �િશક નાણાક�ય સહાય મેળવવા માટ� પાત્ર
છે . માત્ર એફપીએલ પર આધા�રત નાણાક�ય સહાય સ્તરો આ પ્રમાણે છે :
•

�ુ �ુંબની �ુ લ આવક એફપીએલના 200% કરતાં ઓછ� હોય અથવા તેને સમકક્ષ હોય – � ૂણર્ નાણાક�ય સહાય; દદ�ને $0 �બલેબલ છે .

•

�ુ �ુંબની �ુ લ આવક એફપીએલના 200% કરતાં વ�ુ હોય પરં � ુ 500% કરતાં ઓછ� હોય અથવા તેને સમકક્ષ હોય – �િશક નાણાક�ય સહાય; ઓ�ં
સહા�ુ� ૂિત કાળ� �ડસ્કા�ટ અથવા સામાન્ય ર�તે � રકમ �બલ થાય તે (“એ�બી”).

ન�ધ: એફપીએલ િસવાય બી� માપદંડો પણ ધ્યાનમાં લેવામાં આવી શક� (�મક� – �ુ લ સંપિત, રહ�ઠાણની �સ્થિત, વીમાની �સ્થિત), � અગાઉના આપવાદોમાં
પ�રણમી શક� છે . �ફરસન હ�લ્થ નાણાક�ય સલાહકારો ર�ૂ કરવામાં આવેલી અર�ઓની સમીક્ષા કરશે અને એફએપીનાં અ�ુસધ
ં ાને નાણાક�ય સહાય પાત્રતા
િનધાર્�રત કરશે.
કોઈ પણ વ્ય�ક્ત � એફએપી હ�ઠળ નાણાક�ય સહાય માટ� યોગ્ય ઠય� છે તેને આક�સ્મકતામાં એ�બીથી વધાર� અથવા અન્ય તબીબી ર�તે જ�ર� આરોગ્ય
સંભાળ સેવાઓ કરતાં વધાર� ચા� કરવામાં આવશે નહ�. કોઈ પણ એફએપી-લાયક વ્ય�ક્તને એ�બી કરતાં હંમેશા ઓ�ં ચા� કરવામાં આવશે અથવા
એફએપી હ�ઠળ ઉપલબ્ધ અન્ય કોઇ પણ �ડસ્કા�ટ આપવામાં આવશે.
ભાષાંતરની ઉપલબ્ધતા: એફએપી, અર� અને પીએલએસ �ગ્રે�માં અને �ફરસન હ�લ્થ દ્વારા સેવા � ૂર� પાડવામાં આવતા સ�ુદાયના 5% અથવા 1000
થી ઓછા વ્ય�ક્તઓ � �ગ્રે�માં મયાર્�દત િન�ુણતા ધરાવે છે તેવી વસ્તીની પ્રાથિમક ભાષામાં ઉપલબ્ધ છે .
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