
તમા રા ા  ા  બિાલના  ચ કવણા 

મા ટ ા મદદ
મ 

ા ળવવ

આ જાણકારી કોઈ પણ માટ ેછે જેઓ એડવેન્ટટસ્ટ હલ્ે ેથ સિસ્ટમ ફેસિબલટી અથવા જોડાયેલી આરોગ્ય સેેાે  ભાળ પરદાતા વારા સેેવેાઓ મેળવે છે. તમે 

એડવેનટટ ટ હે થ સિ ટમ ફેસિબલટીની યાદી www.adventhealth.com પર જોઈ શકો છો. એક િવશવાસે-આધારરત હોિ્ પટલ સિ ટમ તરીકે, અમે 

મયાારદત આવકનાા કારણે સેેેવાઓ માટ ેચૂ કવણી કરવામાા મશુકેલી હોય તેવા સેરહત તમામ દદીઓ ને 

સેતીસેેી સેેાભાળ પૂ રી પાડીએ છીએ. તમે કોઈપણ સેમયે, તમારાા હોિ્ પટલ રોકાણ અથવા સેબબબસલ ગ પરસરયા દરમયાન, તમારાા સેબલ માટે સે હાય લેવા પૂ છી 

શકો છો. 

મદદ મ ટ ન  લ યક ત 
જો તમે આપાતકાલીન અથવા સતીસે ેી સેેવેાઓ મેળવતા હોય અને કમિસશયલ વીમો ઉતારનાર અથવા 

સેરકારી પ્રોગ્રામ દ્વારા કોઈ સતીસેેી કવરેજ ન હોય તો, તમે ફાઈનાસસ્ટયલ આસિિ્ ટસટ માટે લાયક થઈ શકો છો. સેહાયની રકમ તમારી વાિસિક આવક અને 

કુટુા સેનાા  કદ પર આધાર રાખે છે. જો તમારી વાિસિક આવક વતામાન ફેડરલ ગરીસેેી માગાદિસશકાનાા  200% જટેલી અથવા ઓછી હોય તો તમારે તમારાા  સબલ ચ 

કવવા નરહ પડ. 

2021 ફ ડરલ ગર િાા  મ ગ દિિશક 

કુટુ  િાનુ  કદ ા  200% 

ગર િાા ન 

1 $25,760 

2 $34,840 

દર  ક વધ ર ન  વય તત મ ટ , $4,540 ઉમ રો કરવો 

તમારી આવક તમારાા  સેમગ્ર સબલની ચકૂ વણી કરવાની ગાઈડલાઈન પરૂ ે ી ન કરે તો, હજુ પણ તમે તમારા સબલનો ભાગ ભરવાની મદદ માટે લાયક સેની 

શકો છો. તમે પણ તમારી એપ્લલકેશન માટે અટય પરસરળોનાા  આધારે લાયક સેની શકો છો. 

મદદ મ ટ  એપ્લલક શન 
તમે તમારાા  સબલની સે હાય માટ ેવ્યસ્તતગતરીતે, મેઇલથી અથવા ફોન પર 
અરજી કરી શકો છો. એપ્લલકેશન 

પ્રાલત કરવા માટે, અમારાા  ગ્રાહક સેેવેા િવભાગને કૉલ કરો, 

અમારી વેસેસેેાઇટની મલાકાત લો અથવા 

અમારાા  હોસ્સ્પટલનાા  દદી નો ધણી ક્ષેત્ર પર જાઓ. અમારી વેસેસેેાઇટનાા  
ફાઈનાસસ્ટયલ આસિસ્ટટટ િવભાગ 

અને આ દસ્તાવજ 

િપ્રટટ કરાય ત્યારે તેના પ્રથમ પાનાા  પર અમારો ફોન સનર, સવ 

સેેાઇટ અને સેરનામ ુઆવેલ છે. આ મારહતી અટય ભાિાઓમાા  

વેસેસેેાઇટ પર અથવા દદી નો ધણી ક્ષેત્રમાા  પણ ઉપલબ્ધ છે. 

ત ત્ક બલક અન  િત િાા  ર ત  
આવ લ જરૂર  ક ળજી 
તમે તમારાા  સબલ ની સેહાય માટ ેલાયકાત ધરાવતા હશો તો, તાત્કાબલક 

અથવા સતીસેેી રીતે-જરૂરી કાળજી 

માટે તમને વીમા કવરેજ ધરાવતા લોકો કરતાા  વધુ સબલ મજૂર કરવામાા  
આવશે નહી . અમે વીમા દદીઓ 

અને તેમના વીમા કા પનીઓ દ્વારા ચકૂ વવામાા  આવેલ રકમ સેેાથ ે

તમને કેટલા મળી શકે તે નક્કી કરવા 
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સેરખામણી કરીશ.ે ુ  અમારી વેસે સે ેાઇટ પર તમે અમારી 

સેખાવત નીિત જોઈ શકો છો. 

િાહ યક દસ્ત વ જો 
જો તમે અમારી ફાઈનાસસ્ટયલ આસિસ્ટસટ પ્રોગ્રામમાા  ભાગ લવા 

માગતા હોવ, તો સેમસયર રીતે મારહતી 

અને કાગળો પરૂ ે ા પાડવા માટે તમે જવાસેદાર રહશો. તમારે 

તમારાા  આરોગ્ય લાભો, આવક, િમલ્કતો, અને 

સેેીજી કા ઈપણ જે તમે સેહાય માટે લાયક છો કે કેમ તે અમને નક્કી 

કરવા મદદ કરેે  તે ેિવશે ેતમામ મારહતેી આપ-લેે કરવાનેી 

જરૂર પડશે. કાગળોમાા  ે  સેેે  ેક સ્ટેટમેટટ, આવક વેરાનાા  

ફોમ્સેેા અને ચેકનો ભાગનો સેમાવેશ થઈ શકે છે. 

એકત્ર કરણ પ્રવિૃ િાઓ 
પ્રથમ સબબસલ ગ તારીખ પછી 100 રદસવમાા  ચકૂ વવામાા  

ના આવેલ સબલો કલતશન એજસટીને જણાવી શકાય. 

પ્રથમ સબબસલ ગ તારીખ પછી 120 રદસવમાા  ચકૂ વવામાા  ના 

આવેલ સબલો તમારાા  અથવા તમારાા  સેેાયા  આપનારના 

સેેેરડટ ઇિતહાસે પર જાણાવી શકાય. તમે અથવા સેેાયધરી 

આપનાર અરજીપત્રક ભરીને એકત્રીકરણ પ્રસરયા દરમ્યાન 

કોઈપણ સેમયે તમારાા  સબલ સેેાથે સે હાય માટે અરજી કરી 

શકો છો. ધરી 



ન ણ ક ય િહ ય એ લકશન 
( ચવાય ન હ યા ધી તમામ િણ કરવી જ જોઈએ) 

 
દદ    ે ુ  ે  છેે ે ુ  ે  નામ,થમ જ મ તાર ખ િામા જકરા નબ  ર *ઘરગ ેુલોકોની િ  યા છે લા 12 મ હનામા  

વાસેિક પા રવા રક 

આવક 

$ 

જો િગીર હોય તો, બા  ે  આપનાર   

ેુ  ે  છેુ  નામ,યધર થમ 

જ મ તાર ખ િામા જકરા નબ  ર બાય  ધર આપન ે ાર

ની 

આવકનો િોિ 

હાઉિહો ડમા  કાર / બોટ /આરવી િ હત 

વાહનો (વિ / મેઇક / મોડલ) 

 

 

 
(વૈક પક) 

ચે કગ/િેસેવ િ 

એકાઉ ટ બેલે િ 

 

 
(વૈક પક) 

મા લક ની ેોપટ ઓ 

અને કમતો 

 

 
(વૈક પક) 

િીડ / રટાયરમે ટ / 

ઇ વે ટમે ટ એકાઉ ટ 

બેલે િ 

 
 

(વૈક પક) 

અ ય અ કયામતો 

 

 

 
(વૈક પક) 

દદ ેુ  ે  ટ  એ  

િ 

 ઘરનો ફોન નબ  ર 
જો આવક $0 હોય તો  ેપા કર ને એક 

શહર, રા ય, ઝીપ કોડ વૈક પક ફોન નબ  ર  િબ  ધ  ેી(ઓ) િાથે રહ 

 સેમ ( ેો) િાથે રહ 

 

 
ઘરમા  21 વિથી નીચેના  બાળકોની િ  યા:    

 સેન    ે  

 બેરોજગાર 

 અ મ 

 બેઘર 

િહ   કરતા  ે  પહલા  ે    ે  પેા  કર ને ે વાચ  ે    ે ો.    ે ુ  ે     મેા ણત  ક  ે ુ  ે   ે  ક મેા હતેી  મેે    રેૂ    પાડ   છેે  તેે મારેા    ે ે  ઠ    ે ાનથેી  િાચેી  અનેે 

ચેો    િ છેે . આ હેો  પટલ  બલ 

કેૂ  વવેા  ફડરલ,  રેા  ય  અને ે  થાસેનક  િરકાર  અને ેખાનગેી  ેોતેો  મારફતેે  ઉપલ  ધ  હોઇ  શક તેવેી  કોઈપણ  અને ેતમામ  િહાય  

માટ    ે ુ  ે  િહાય  વગર અથવેા  એક હો પટલ  કમચાર નેી  િહાય િાથેે  માટ  એ  લકશન  કર શ. ેુ  ે  િમ  ેુ  ે  ક જેો    ે ુ  ે  મારેા  હેો  પટલ    દાતાનેે  

સેવનત  ે   ેી  કરલ  મેા હતેી    રેૂ    પાડવામા  ે  િહકાર  ન આ   ે ુ  ે  તેો , શ નાણાક ય િહાય માટ માર 

એ  લકશન  નકાર   શકાય. આ િાથે ે   ે ુ  ે અહ  Medicaid     ે ો   ેામના  ે   કોઇ  સઅધ   ેત  એજ  ટનેે  Medicaid  એ  લકશનનેા   ટટિ  િબ  ે   સે  ે  ધત  તમામ  

મેા હતેી  અનેે જો એ  લકશન  મ  ે   ે ૂ ર ન થઈ હોય  તેો  તેનેા  અને ેઅ  વીકાર  કરવેા  માટનેા  કારણેો  મારેા  હેો  પટલ    દાતાનેે    હર કરવેા  માટ  

પરવાનગેી  આ   ે ુ     ે   અનેે સઅધ  ે  ત  ક  ે ુ  ે      ે   

.    ે ુ  ે  મારેા  હેો  પટલ    દાતાનેે આ હેો  પટલ  બલ િાથે ે મદદ કરવેા  માટ    રેૂ    પાડવામા  ે  આવતેા ઉપર    ે ોતોમાથ  ે    ે ી     ે ા  ત  બધેા ભડ  ે   ેોળ  

અિાઇન  કર શ . મારેા  હો પટલ    દાતેા    ે ારેા  મને ે   રેૂ    પાડવામા  ે  આવતેી િેવાઓ  િબ  ે    સે  ે  ધત  બાબતેો       ગેે    ેુ  ે , મારેા  પોતાનેી  વતી, 

અને ેમારેા  ન   કના  ે    ેુ  ે ુ  ેબ   િ  ય(યો) સઅધ   ેત    સેસતસનધ (ઓ), ડો ટર (રો), કાઉ િેલર (રો) (પાદર ઓ 

િ હત), અને એટન (ઓ) મારા અને મારા હો પટલ દાતા વ ચે કોઈપણ લે ખત કૉ સેેુ નકશન અને / અથવા મૌ ખક ચચાઓ કડક સેવ ેાિ િાથે ધરાવા અને ળવવા 

માટ િમ  ે   ત  છ એ. ેુ  ે  િમ  ેુ  ે  ક મેા હતેી  મેે િસબમટ  કર   છેે  તેે મારેા ડટ  ર પોટ ગ  એજ  િીઓ  િ હત  

હેો  પટલ    દાતેા    ે ારેા  ચકાિણેી  માટ  આધીન છે અને જ ર યાત 

માણેે  ફડરલ  અનેે  / અથવેા  રેા  ય  એજ  િીઓ  અનેે અ  ય લોકેો    ે ારેા  િમેી   ેા  કરવેા  માટ  આધીન છેે .    ે ુ  ે  મારેા  હેો  પટલ    દાતાનેે  

માર   આવકનેા    રેુ  ેાવા આપવેા માટ  મારેા એ   લોયરનેે  સઅધ  ે  ત  ક  ે ુ  ે   ે .    ે ુ  ે  િમ  ેુ  ે  ક જેો  મેે આપેલેી કોઇ  મેા હતેી  અિ ય  

િેા બત  થાય  તેો  મારેા  હેો  પટલ    દાતેા  માર   નાણાક ય ટટિ    નેુ   : ેૂ યાક  ે   ન  કરશેે  અનેે  યેો  ય  બનેે તેે પગલા  ે  લેશે.    િહાય  

માટ  લાયક  ઠરવેા  માટ  ઘરનેી  આવકનેે  િ યાસેપત  કર તેે   ે  ેુ ઓછામા  ે  ઓ    એક િહાયક  દ તાવે કરણ જ ર છે . િહાયક 

દ  તાવે ે   કરણમા  ે   િમાવેશ  થઈ શક,  પર  ે    ે ુ  મયેા દત  નથી,  તે ેછેે  િૌથેી  તેા   તર  વિ   ે  ેુ ટ  િ  રટન,  વતમાન  W-2,  િપોટનેો  નોટરેા   ડ  પ    વગેર.    

જેો  િહાયક 

દ તાવે કરણ   રૂ ેા પાડવામા  ન આવે તો િહાય માટ સેવસન  તઓ નકારવામા  આવશે . કોઈપણ બન   કુ વેલ બેલે િ આગળ કલે શન કાયવાહ ને પા   

રહશે. [“  લેો રડેા રેા  યનેા  અરજદારો”   લેો રડેા  કાયદેો એિ.817.50 (1).    આ રેા  યમા  ે  કોઇ પણ હેો  પટલ  માથ  ે   ેી િામાન,    ે ોડ  ટો, મક ડાઈઝ  

અથવેા િેવાઓ  ણેી   ે ૂ    ન ેઅને ેછેતર   ે ુ  ે  મેળવવેા અથવેા   મેળવવેા માટ    યાિ કરવેા માટ ઉ  ે ેશ િાથેે રહલેી   ય કતનેે  775.082  અથવેા s.775-

083મા  ે  કરલ જોગવાઈ  ઓ હઠળ, બેી    ડ   ે ી   ે ુ  રાચરણ દોસેિત િ કરવામા  આવશે.] 
 

 

અરજદાર /ધર આપનારની િહ ણ કરવાની તાર ખ 

* ઘરની લોકોની િ  યા ગણવા આવે યાર, મા નીચેના લોકો ગણવા: 1) ઘરમા  રહતા લોહ ના િગાઓ, 2) ઘરમા  રહતા લ નથી બનેલા િગાઓ 3) ઘરમા  

રહતા િગાઓ કા નૂ ેી દ ક લીધલે િગાઓ 
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હત એડવેસન્ટિ્સે હલ્થ સિિ્સેમ (Adventist Health System, AHS) અમારાેુ  ે સેેવેા િવસ્તારની સઆપાસે  રહતા હોય 

તેમની િવિવધ જરૂરરયાતો પરૂ ેી પાડવાની સેેાથ ેઉચ્ચ ગણવત્તાવાળી ઉતક િ્સ  ેઆરોગ્ય સેભાળ પરી પાડવા 

પ્રિતબદ્ધ છે. AHS એવી દિિ્સેકોણોણને સેમિપ ત છે કોણે 

અકોણસ્માત અથવા કોણોઇ િવકોણલ્પ ન બચતો હોય તેવી તબીબી રીતે જરૂરી સેભાળ ે  મમર, 

લી ગ, ભૌગોલલકોણ સ્થાન, સેેાિ્ેુ  ે  ક િતકોણ પાવાદાદય , 

શારરરરકોણ હર-ફેર કોણે ખચચ ચકોણ 

વવાની ક્ષમતા ધ્યાને 

લીધા િવના બધા માસેેે ઉપલબ્ધ હોવી જોઇએ. AHS આરોગ્ય સેભાળને લગતી સેેવેાઓ પરી 

પાડવા માસેે ેપ્રિતબદ્ધ છે અને કોણેસેલાકોણ રકોણિ્સેેાઓમાેુ  ે જે તે વ્યક્તત પોતે જ ેસેેવેાઓ પ્રાપ્ત કોણરે છે તેની 

ચકોણૂ વણી કોણરવા માસેેે ફાઈનાસટટયલ રીતે સેક્ષમ નહી હોય તે વાતને સેમથચન આપે છે. આ નીિત ઇસટરનલ રેવટય 

કોણોડની કોણલમ 501 (r) અને તેની અ તગચત જાહર કોણરવામાેુ  ે આવતા 

િનયમનોન ે ુ  ે  પાલન કોણરવાનેો ઇરાદેો સેેવેે ેછે ે અને  ેઆ પ્રકોણારનેા િનયમનેો 

સેમજવેા િવચારવામા આવશે અને તે અસનાર તેને લાગ પાડવામાેુ  ે  આવશે. કોણલમ 501 (r) 

હઠળના િનયમનો 

અસનાર પ્રત્યેકોણ AHS લચરકોણત્સેેાલય વિ વધાની ગવનીગ બોડી દ્વારા અપનાવવામાેુ  ે આવી છે. AHS જ ેતે 

દદીને તેમની ચકોણૂ વણી કોણરવાની ક્ષમતા, નાણાેુ  ે સેહાય માસેે ેલાયકોણ ઠરવાની ક્ષમતા અથવા થડી પાસે ેી 

વીમા કોણવરેજની ઉપલબ્બ્ધ ચાહે ગમ ેતે હોય પર ત તેમને આકોણટસ્મકોણ અને અટય બીજો િવકોણલ્પ ન બચતો 

હોય તબીબી રીતે જરૂરી સેભાળ પરી પાડે છે. થડચ પાસેેી વીમા 

કોણવરેજ ઉપલબ્ધ ન હોય તેવા રકોણિ્સે ેામાેુ  ે ફાઈનાસટટયલ આસિિ્સે સટ માસે ે ેભડોળ ઉપલબ્ધ બને 

તે માસેેે પ્રત્યેકોણ વિે ફાળવણી કોણરવામાેુ  ે આવે છ.ે જયાેુ  ે શક્ય હોય ત્યાેુ  ે એડિમશન પહલા કોણ ેતે 

સેમયે નાણાે ુ  ે  સે હાય માસે ેનેી સે ક્ષમતા ફાઈનાસટટયલ સેલાહકોણાર દ્વારા નક્કી 

કોણરવામાેુ  ે  આવશે. આ નીિત એ સેજોગોને ઓળખી કોણાઢે છ ેજયારે AHS હોસટસ્પલ 

સેસ્થા અથવા મળ 

રૂપ સેબ િધત સેેાસહે (એવી ભાગીદારી કોણ ેજે આકોણટસ્મકોણ અથવા અટય તબીબી રીતે જરૂરી સેભાળ પરી પાડતી 

હોય જેમાેુ  ે AHS હોસટસ્પલ સેિ્ેુ  ે  થેા માલલકોણીપણાન ે ુ  ે રહત ધરાવતેી હોય) જે  ેતે  ેવ્યક્તતની 

ફાઈનાસટટયલ જરૂરરયાતનો આધાર રાખયા િવના િનુલલ્ કોણ સેભાળ પરી પાડવાની રહશે. 

ફાઈનાસટટયલ આસિિ્સેસટ નીિત સ્વ-ચકોણૂ વણી કોણરી શકોણવા પાત્ર વ્યરકોણતગત દદીઓ અને પાત્ર વ્યક્તતગત 

દદીઓ કોણે જે આકોણટસ્મકોણ વીમો કોણ ેઅટય બીજો િવકોણલ્પ ન હોય તેવી તબીબી જરરી 

સેેેવાઓ નાણાેુ  ે જરૂરરયાતને આધારે મેળવ્યા બાદ બેલેસટીસ  ેધરાવતા હોય તેમને નાણાેુ  ે  

સેહાય માસે ેેન ેુ  ે માગચદશચન પરેૂ  ે ુ  ે પાડે  ેછે. જે ેલોકોણેો તબીબેી રીતે  ેજરે ૂ રે ી સેેેવાઓ પ્રાપ્ત કોણરે  ે 

છે ે  તેવે ા દરેકોણ િ્વ ચકોણૂ વણેી કોણરતેા દદીઓને  ે સે લુે   ભવત ચાજજનેી રકોણમ માસેે ે માગચદશચન 

નાણેાે ુે   સે હાય નીિત પરે ૂ   ે ુે   પાડે  ેછે. દરે ેકોણ-કોણેસે ના- ધોરણ ેAHS હોસટસ્પલ સે વલત દ્વારા મનવફી અસનાર 

િનધાચરરત 

કોણરાય ે ુ  ે  હોય તે ેસિવાય દદીનેી અ ગત સપદગીનેી પ્રસરયેા માસે ે ેનાણાે ુ  ે  જરેૂરરયાતને ેઆધારે ે
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ન ણ ક ય િહ ય ફાઈનાસટટયલ આસિિ્સે ટસ  ેરડસ્કોણાઉસટસે  પરેૂ  ે ુ  ે  પાડવામેાે ુે   આવશે ેનહી. 

બીજો િવકોણલ્પ ન હોય તેવી સેેેવાઓને તાત્કોણાલલકોણ ધ્યાન આપ્યા સિવાયની તબીબી ટસ્થિત તરીકોણે 

વ્યાખયાિયત કોણરવામાેુ  ે આવી છ.ે: કોણે જો તર ત જ ધ્યાન ન આપે તો 

• વ્યક્તતની તદુ  રસ્તી ગભીર જોખમમાે ુ  ે મકોણાતી હોય. 

• શારીરરકોણ ગિતિવિધમેાે ુ  ે ગભીર િવકોણલાગતાન ે ુ  ે કોણારણ બને  ેઅથવેા 

શરીરનેા અ ગન લસચ તાજનકોણ િસ્થિત વધી બધ પડી જ . 

એવા દદીઓના પ્રકોણાર કોણ ેજેમને આ વ્યાખયા દ્વારા આવરી લેવામા આવ્યા છે, તેમાેુ  ે નીચેનાનો 

સેમાવેશ થાય છે પર ત તે મયાચરદત નથી: 

• ઇમજજસટી રડપાસે ચ મેસટ આસઉપેશસટસે  

• ઇમજજસટી રડપાસે ચ મસેટ એડિમશસટ 

• અગાઉની આકોણટસ્મકોણ મલાકોણાતને સેબિુ  ધત IP/OP અસનરણ. 

AHS હોસટસ્પલ સેવલત ખાતે ઇમજજસટી અથવા અટય તબીબી આવશ્યકોણ સેભુ  ેાળ પરી પાડતી 

નીસત 

હોય તેવેી AHS હોસટસ્પલ સેવલત સિવાયનેી તમામ પ્રોવાસઇસે ચનેી યાદેી માસેે ેનીિતન ે ુ  ે પરરિશિ્સ  ેજ  ઓ 

અને  ેતે પ્રોવાઇડર આ ફાઈનાસટટયલ આસિિ્સે સટ નીિતમાેુ  ે આવરી લેવાયા છે અને ક્યા નથી આવરી લેવાયા તે 

િનરસદિ્સે કોણરે છે. નીિતના ઉમેરામા સેમાિવિ્સે પ્રોવાઇસડચની યાદી AHS હોસટસ્પલ સેવલતની વેસબાસઇ પર જોઇ 

શકોણાય છે. આની પેપર કોણોપી AHS હોસટસ્પલ સેવલતના પેશસટ સેિવ સેેીઝ રડપાસેચ મેસટ પાસેેથેી િવના મલ્ 

યે મેળવી શકોણાય છે. 

પ્રોવાઇસડચની યાદીમાે ુ  ે નવી કોણ ેસખ ૂતી મારહતી ઉમરેવા, 

લ વાળી મારહતી વધ 

ેારવા અને જૂની 

મારહતીને કોણાઢી નાખવા માસે ેે િત્રમાસિકોણ ધોરણ ેવધારો કોણરવામાેુ  ે આવે છે. તાજતેરમાે ુ  ે 

કોણરાયેલી વધારાની તારીખને પ્રોવાઇડરના લલિ્સેેીે  ગ પર સેમાવી લેવામાેુ  ે  આવી છે. 

AHS હોસટસ્પલો વ્યક્તતગત ડૉકોસણરોના નામ, પે્રસન્તસે  ગ્રપ અથવા અટય કોણોઇ પણ સેિ્ેુ  ે થા કોણ ે

જે ઇમજજસટી અથવા તબીબી રીતે આવશ્યકોણ સેભાળ પરૂ ેી પાડતી હોય તેમના નામ, હોસટસ્પલ 

સેેાથે કોણરારમાેુ  ે વપરાતા નામ, અથવા પરૂ ેી પડાયેલી સેભાળ માસેે ેદદીના લબલ બનાવવા માસે ેનેી યાદી બનાવશે. 

A. આકોણટસ્મકોણ કોણે બીજો કોણોઇ િવકોણલ્પ ન હોય તેવી તબીબી આવશ્યકોણ સે ભાળને જો દદીમા 

નીચેનામાથી કોણોઇ ટસ્થિત ધરાવતો હોય તો ફાઈનાસટટયલ આસિિ્સેસટ માસેેે ધ્યાનમાે ુ  ે  

લઇ શકોણાય છ:ે 

1. થડચ પાસેેી કોણવરેજ ઉપલબ્ધ ન હોય. 

2. દદી પહલેથી નાણાેુ  ે સેહાય માસે ેે લાયકોણ હોય (દા.ત. મેરડકોણએઇડ), પર ત ચોસત પ્રકોણારની સેેવેાનો 

સેમાવેશ થતો નથી. 

3.  મેડીકોણેર અથવેા મેરડકોણઇેડ લાભા-લાભ સેમાપ્ત થઇ ગયેા હોય અનેે દદીનેી આગળ ઉપરન ે ુ  ે ચકોણેૂ વણ ે ુ  ે 

કોણરવાની 
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ન ણ ક ય િહ ય 
ક્ષમતા ન હોય. 

4. દદીનો વીમો હોય પર ત વીમા બાદ વ્યક્તતના બેલેસટના સેદ જરૂરરયાતના આધારે સેહાય માસે ે ેલાયકોણ 

ઠરતો હોય. ભે ફાઈનાસટટયલ 

5. દદી સ્થાિનકોણ અને/અથવા રાજય સેખાવતી જરૂરરયાતને પરરપણચ કોણરતો હોય. 

6. આ નીિતમાેુ  ે  દશાચવવામાે ુ  ે  આવેલી માગચદિશ કોણા અસન એબ્પ્લકોણશેન કોણરતો હોય. ે ાર નાણાેુ  ે સેહાય માસેે ે

B. નાણા સેહાય નીિતઓ, નાણા સેહાય અરજી પત્રકોણ અને નાણા સેહાય નીિતની 

સેરળ ભાિાજમાે ુ  ે સેેારાશ 

પારદશચકોણ છે અને કોણોઇ પણ સેેાર-સેભ 

ેાળના સ્થળે જે AHS ના સેિવ સે 

િવસ્તાર માસેેે યોગ્ય તેવી સેેાતત્ય સે ેાથેની ભાિાજમા, લેગ્વરજ આસિિ્સે સટ સે િવ સ  ેધારા 

મજબ, કોણોઇપણ પ્રજાની પ્રાથિમકોણ ભાિાજઓમાે ુ  ે  જનેે અ ગે્રજીમાેુ  ે મયાચરદત ક શળતા હોય જે ૧૦૦૦ લોકોણો કોણ ે

પ% કોણોમ્યિસનીનેા સેયયેો બનાવત ે ુ  ે હોય અને  ેજયાે ુ  ે AHS હોસ્પીસે લની 

સેેેવા થતી હોય (મયાચરદત ક શળતા ધરાવતી ઉપરની શ્રેણીમાેુ  ે આવતી વસ્તીને 

હવે પછી LEP વસ્તી તરરકોણે વ્યાખયા કોણરી સે દભચ આપવામાેુ  ે આવશે) પ્રાપ્ય 

છ.ે  ે

1. વેસબાસઇ: AHS હોસટસ્પલ સેવલતો તેમની વેસબાઇટ્સે  પર નીચેના ભાિાજતરો િવિશિ્સે  અને વિ્ પિ્સે રીતે પોિ્સે કોણરશે: 

a. ફાઇનાસટટયલ આસિિ્સેસટ નીિત (Financial Assistance Policy, FAP) 

b. ફાઇનાસટટયલ આસિિ્સે સટ એબ્પ્લકોણશેન ફોમચ (Financial Assistance Application, FAA Form) 

c. પ્લેઇન લરગ્વેજ સેમરી ઓફ ધી ફાઇનાસટટયલ આસિિ્સેસટ પોલસલી 

d. AHS સેવલત ફાઈનાસટટયલ સેલાહકોણારો માસેેેની સેપકોણચ મારહતી. 

2. FAP, FAA ફોમચ અને PLSની કોણોપી ઉપલબ્ધ છે અને આવી કોણોપીઓ LEP વેસબાસઇ િનધાચરરત વસ્તીની 

પ્રાથિમકોણ ભાિાજઓમાે ુ  ે કોણવેી રીતે પ્રાપ્ત કોણરવી તે દશાચવશે. 

3. ઇમજજસટી રડપાસે ચ મસેટ સેરહત દાખલ થવાના અને નો ધણીના િવસ્તારોના 

દરેકોણ પોઇસટસે સેરહત AHS હોસટસ્પલ સેવલતોના જાહર સ્થળોએ તરત નજરે પડે 

તેવા 

સેેાઇનેજ દશાચવવામાેુ  ે આવશે. તમામ સે ેાઇનેજ જ ેફાઈનાસટટયલ આસિિ્સે સટ વચવ છે તેમાેુ  ે નાચેનાેુ  ે  

એલલમેટટ્સે ઉપલબ્ધ હશે: 

e.   હોસટસ્પલનેી સેવલતનેી વેસબાસઇન ે ુ  ે  એડ્રેસે  ેજયાે ુ  ે થેી FAP, PLS, 

અને  ેFAA ફોમચ મેળવી કોણરી શકોણાય. 

f. સેેેલલફોન નબ 

ર અને ભૌિતકોણ સ્થળ (ર મ નબ 

ર) કોણે જયાેુ  ે  જ ેતે વ્યક્તત કોણોલ કોણરી 

શકોણે અથવા FAP, FAA ફોમચ અથવા PLSની કોણોપી મેળવવા માસેે ેમલાકોણાત લઇ શકોણે અથવા FAP, PLS, અથવા 

એબ્પ્લકોણેશનની પ્રસરયા િવશે વધ મારહતી મેળવી શકોણે. 
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4.FAP, FAA ફોમચ અને PLSની કોણોપીઓ મેળવી શકોણ ેતેવા LEP િનરસદિ્સ  ેવસ્તીઓના 

સેયયો હોય તેવી વ્યક્તતઓ કોણવેી રીતે અને ક્યાેુ  ે  મળેવી શકોણ ેતે માસે ેનેી 

સેપકોણચ મારહતી. પ્રત્યેકોણ AHS હોસટસ્પલ સેવલત FAP, FAA ફોમચ અને 

PLSની પેપર કોણોપીઓને િવનત 

ેી કોણયેથી કોણોઇ ચાજી િવના હોસટસ્પલ સે વલતના 

જાહર સ્થળોથી 

તથા (ઇમજજસટી રડપાસેચ મેસટ અને દરેકોણ દાખલ થવાના અને નો ધણી િવસ્તારો 

સેરહત) મેઇલથી ઉપલબ્ધ કોણરાવશે. પેપર કોણોપી ઇ ગ્લીશમાે ુ  ે અને કોણોઇ પણ 

LEP િનરસદિ્સે વસ્તીની પ્રાથિમકોણ ભાિાજઓમાે ુ  ે  ઉપલબ્ધ બનશે. PLSની પેપર 

કોણોપી દદીઓને દાખલ થવા અથવા રડસ્ચાજજ પ્રસરયાના ભાગરૂપે ઓફર 

કોણરવામાેુ  ે  આવશે. 

5. ફાઈનાસટટયલ સેલાહકોણારની મલાકોણાતો: ફાઈનાસટટયલ સેલાહકોણાર AHS હોસટસ્પલમાે ુ  ે  દાખલ કોણરાયેલા સ્વ- 

ચકોણૂ વણી તરીકોણ ેવગીક ત્ત કોણરાયેલા દરેકોણ વ્યરકોણતઓને અ ગત ફાઈનાસટટયલ સેલાહ પરી પાડશે. જે લોકોણો 

પાસેેે ઇ ગ્લીશ 

પ્રવીણતા મયાચરદત હોય તેમની સેેાથ ેઅથચપણચ સેદેશાવ્યવહાર કોણરવા માસેેે 

દશાચવ્યા પ્રમાણે દૂભાિિજયાનો ઉપયોગ કોણરાશે. ફાઈનાસટટયલ આસિિ્સેસટ પાત્રતા માનદુ ડ અને રડસ્કોણાઉસટ 

મારહતી ઉપલબ્ધ બનાવવામાેુ  ે આવશે. 

6. જે લોકોણોને ફાઈનાસટટયલ આસિિ્સેસટની જરૂરરયાત હોય તેવા સેમદાયના સેયયો વધી પહો ચવા માસે ે ેવાજબી રીતે 

ગણતરી કોણરી હોય તે રીતે AHS હોસટસ્પલ દ્વારા 

સેેેવેા આપવામાે ુ  ે  આવતેી હોય તે ેસેમદાયનેા સેયયેો વચ્ચે  ેPLSન ે ુ  ે િવતરણ કોણર  ે ે ુ  ે જોઇએ.   તેન ે ુ  ે  

એકોણ ઉદાહરણ, ઓછી આવકોણવાળેી વસ્તીનેી આરોગ્યનેી જરૂરરયાતેો પર ધ્યાન આપતેા સેમદાયમેાે ુ  ે  

રહલેી સેિ્ેુ  ે થાઓનેે PLSનેી કોણોપીઓન ે ુ  ે  િવતરણ બની શકોણે છ.ે 

C. AHS અને જે વ્યતતગતોને સેેવેા આપવામાે ુ  ે  આવી છે તેવી દરેકોણ વ્યરકોણત નાણા 

સેહાયની જોગવાઇ સેબિધત સેેામાટય પ્રસરયાઓ માસે ે ેજવાબદારી સેમજે. 

1. AHS ની જવાબદારીઓ: 

a. જેે તે  ેવ્યક્તત નાણેાેુ  ે સેહાય માસે ે ેલાયકોણાત ધરાવે ેછે ે કોણે  ેકોણમે તેન ે ુ  ે  મલ્યાકોણન અને  ેિનધાચરણ 

કોણરવેા માસે ે  ેAHS ને નાણાેુ  ે  સેહાય નીિત ધરાવે છે. 

b. વ્યક્તત પણચ સેહભાગીતાને પ્રોત્સે ેાહન આપે તે રીતે દરેકોણ વ્યક્તતઓને નાણા 

સેહાયની ઉપલબ્બ્ધ િવશે જાહર 

સેેાધનો AHS ધરાવે છે. 

પ્રચાર કોણરવાના અને 

સેદ 

ેેશાવહન કોણરવાના 

c. પેશસટ ફાઇનાસટટયલ સેિવ સેેીઝ અને રજજસ્રેશન િવસ્તારોમાેુ  ે રહલા 

AHS કોણાયચદળના સેયયો AHS નાણાે ુ  ે  સે હાય નીિતને સેમજ ેછે અને 
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યોગ્ય પ્રિતિનિધઓને 

નીિત અ ગે પ્રશ્નો 

મોકોણલી આપવા માસે ે ે

પ્રિતભા સેપટન હોય છે. 
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d. AHSના વતી લબલ્સે એકોણત્ર કોણરે તેવા થડચ પાસેેી એજસટો સેેાથે કોણરાર 

હોય તેં AHS જરૂરી માને છે જેમાેુ  ે  કોણાનન 

ેી રીતે બધ 

નકોણતાચ લેલખત કોણરાર 

જોગવાઇઓનો સેમાવેશ થાય છે જે પ્રબધ કોણરે છ ેકોણે આ એજસટો AHS 

ફાઈનાસટટયલ આસિિ્સેસટ નીિતઓને અસનરશે. 

e. AHS રેવટય સેેાયકોણલ રડપાસેચ મેસટ નાણાેુ  ે સેહાયની જોગવાઇ માસેે ેસેિ્ેુ  ે થારકોણય િનરીક્ષણ અને 

નીિતઓ/પ્રસરયાઓ પરેી પાડે ેછે ે કોણે ેજે  ેનાણાે ુ  ે  સેહાય અનેે લબલસલ ગ તથેા કોણલેતશન પ્રસરયાન ે ુ  ે  

સેચાલન કોણરે  ે છે. 

f. નાણાેુ  ે  સે હાય માસે ે ેજ ેતે વ્યક્તતની િવનતી મળ્યેથી, AHS વાજબી 

સેમયગાળામાેુ  ે જે તે વ્યક્તતને લાયકોણાત િનધાચરણ અ ગેની જાણ કોણરે છે. 

g. AHS ચકોણૂ વણી વ્યવસ્થા માસેેનેા િવકોણલ્પો પરા પાડે છે. 

h. િનણચયો ની અપીલ માસેેે વ્યક્તતના અિધકોણારોને AHS સેમથચન આપે છે અને પનુિવચારણા કોણરે છ.ે 

i. AHS ઓછામાે ુ  ે ઓછા સેેાત વિજચના ગાળા માસેે ેનાણાેુ  ે સેહાયની ઓફર, એબ્પ્લકોણશેન અને જોગવાઇને 

સેેેકોણો આપતા દસ્તાવેજેો જાળવે ેછે ે (અને  ેલબલસલ ગ કોણોટરાસતરેો પણ જાળવે ેતે  ે  ે ુ  ે માગે  ેછે). 

j. AHS યનાસઇેડ િ્સેેટ્ેસે  રડપાસે ચ મસેટ ઓફ હલ્થ એટડ હ્યમન સેિવ સેેીઝધ દ્વારા પ્રકોણાિશત થયેલા વધારાઓ માસે ે ેફેડરલ 

સેરકોણારની ગરીબી માગચદિશ કોણાની સેેામિયકોણ ધોરણે સેમીક્ષા કોણરશે અને તેનો સેમાવેશ કોણરશે. 

2. દદીની વ્યરકોણતગત જવાબદારીઓ 

a. નાણાેુ  ે  સે હાય નીિત હઠળ દરોમાેુ  ે 100 સેકોણા સઘાડાની િવચારણા થાય તે માસે ે ેજે તે વ્યક્તતએ AHSને મારહતી અને 

જરૂરી દસ્તાવેજો આપવા માસે ેે સેહકોણાર આપવો પડશે આરોગ્ય બને પ્રવતચમાન ફાઇનાસટીઅલ સ્ત્રોતો માસેેે કોણામમાે ુ  ે 

લઇ શકોણાય, જે હલ્ેે થકોણરે, જવેી કોણ ેમેડીકોણરે, મેડીકોણેઇડ, થડચ પાસેેીની જવાબદારી િવ. માસે ેે ચકોણવવા પ્રાપ્ય 

બને. 

b. નાણાેુ  ે  સેહાય નીિત હઠળ દરોમાેુ  ે 100 સેકોણા સઘાડાની િવચારણા થાય તે માસેેે જે તે વ્યક્તતએ AHSને પ્રાપ્તા 

નક્કી કોણરવેા નાણારકોણય અને  ેઅટય મારહતેી (આમેાે ુે   જરૂરેી અરજીપત્રકોણ પણચ ભર  ે ે ુ  ે અને  ેમારહતેી 

એકોણઠેી કોણરવેા તથા આ કોણલન પ્રસરયા માસેે ેસેપ પાડશે. ણચ રીતે સેહકોણાર આપવાનો સેમાવેશ થાય છે) પરી 

c. સ્વ-ચકોણવણ ેુ  ે કોણરનાર દદેી જે ેનાણાકોણીય જરે ૂરીયાતને ે આધાર ઉપર ૧૦૦% ચાજીસે માે ુ  ે  સઘાડાને  ે

પાત્ર નથેી તેન ેુ  ે  જે  ેવ્યરકોણત આવે ી સેેારવારને ો વીમેો ધરાવે  ેછે  ે તેન ેુ  ે સે ેામાટય રીતે  ેબીલ થત 

ેુ  ે  હોય તેનાથેી વધારે  ે બીલ નરહ બને  ેઅને  ેતે હોિસસ્પલને વ્યાજબી સેહકોણાર પેમેસટ પ્લાન સ્થાપવા આપશે. 

d. સ્વ-ચકોણૂ વણી કોણરનાર દદી કોણ ેજે ફાઈનાસટટયલ જરૂરરયાતના આધારે દરોમા 100 સેકોણા સઘાડા માસેેે 

લાયકોણ ઠરતો નથી તેણે તેની હોસટસ્પલના લબલ માસેે ેચકોણૂ વણી પ્લાનને સેટમાન આપવાના સેેારા પ્રયત્નો 

કોણરવા જોઇએ. ફાઈનાસટટયલ ટસ્થિતમાે ુ  ે કોણોઇ પણ ફેરફાર થાય તો AHSને તાત્કોણાલલકોણ જાણ કોણરવા 

માસેેે જે તે વ્યક્તત જવાબદાર છે જથેી આ ફેરફારની સઅરને નાણાેુ  ે  

સેહાયની જોગવાઇ, તેમના હોસટસ્પલના લબલ્સે અથવા ચકોણૂ વણી પ્લાનની 

જોગવાઇઓ પર દેખરેખ રાખતી નાણાે ુ  ે  સે હાયની નીિતઓ સેેામ ેમલ્યાકોણન કોણરી શકોણાય. 

D. નાણાેુ  ે સેહાય લાયકોણાત િનધાચરણો અને નાણાે ુ  ે સેહાય માસેેનેી એબ્પ્લકોણશેનની પ્રસરયા 

સેમાન, સેેાતત્યપણચ અને સેમસયરની રહશે. 
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1. સેભ િવત લાયકોણ વ્યક્તતની ઓળખ. નાણાેુ  ે સેહાય માસેેનેી િવનત ેીનો જવાબ જ ેતે વ્યક્તતને પ્રથમ પોિ્સે  

રડસ્ચાજજ લબલસલ ગ િ્સેેેસેમેસટ મઇેલથી કોણ ેઇલેતરોિનકોણ લબલથી મોકોણલી દીધા બાદ 240 રદસવ વધીમાેુ  ે જવાબ 

સ્વીકોણારવામાે ુ  ે આવશે. 

a. રજજસ્રેશન અને પવચ-રજજસ્રેશન પ્રસરયાઓ જ ેવ્યક્તત નાણાે ુ  ે સેહાયની જરૂરરયાતવળા હોય તેવી ઓળખ ઉભી 

કોણરે છે. 

b. ફાઈનાસટટયલ સેલાહકોણારો દાખલ થયેલા દદીઓના રોકોણાણ અથવા રડસ્ચાજજના સેમય દરિમયાન દરેકોણ સ્વ ચકોણૂ 

વણી કોણરનારાઓનો સેપ પ્રયત્ન કોણરશે. કોણચ કોણરવા માસેે ેશ્રેષ્ઠ 

c. AHS હોસટસ્પલની સેવલતના PLS, દરેકોણ વ્યક્તત દાખલ થાય ત્યારે અથવા હોસટસ્પલ સેવલતમાથ આવશે. 

ેી રડસ્ચાજજ થાય ત્યારે FAA ફોમચની સેેાથે ઓફર કોણરવામા 

d. તરત નજરે પડતી લેલખત નોસરસે દરેકોણ લબલસલ ગ િ્સે ેસેે મસેટ સેેાથે સેમાવવામાે ુ  ે આવશે કોણ ેજે 

પ્રાબ્પ્તકોણતાચઓને AHS હોસટસ્પલ સેવલતના FAP હઠળ નાણાેુ  ે 

સેહાયની ઉપલબ્બ્ધ િવશે જાણ કોણરે છે અને મારહતી આપે છે અને નીચેનાનો સેમાવેશ કોણરે છે: 1) AHS હોસટસ્પલની 

સેવલતની ઓરસફ અથવા રડપાસે ચ મેસટનો સેેેલલફોન નબર જે FAP િવશે અને નાણા સેહાય એબ્પ્લકોણશેન પ્રસરયા િવશે 

મારહતી પરી પાડે; અને 2) વેબ સેેાસઇ એડર ેસ  ેકોણ ેજયાથ FAA ફોમચ અને PLSની કોણોપીઓ મેળવી શકોણાય. 

ેી FAP, 

e. AHS હોસટસ્પલની સેવલતના FAP િવશે વ્યક્તતઓને તથા તેની પ્રસરયાની 

મૌખીકોણ જાણ કોણરવા FAA ફોમચ દ્વારા કોણવેી રીતે અને પ્રસરયા સેેાથે વ્યક્તત સેહાય પ્રાપ્ત કોણરી શકોણ ેવાજબી પ્રયત્નો 

કોણરવામાેુ  ે આવશે. 

f. જે તે વ્યક્તતને PLSની કોણોપી સે ેાથે ઓછામાે ુ  ે ઓછી એકોણ લેલખત નોસેેીસે  (લઇ શકોણાય તેવા પગલાઓની નોસરસ )ે 

પરી પાડવામાેુ  ે  આવશે, જ ેજે તે વ્યક્તતને જાણ કોણરતી હોય અને મારહતી આપતી હોય કોણ ેલાયકોણ વ્યક્તતઓ માસે ે ે

નાણા 

સેહાય ઉપલબ્ધ છે અને દશાચવતી હોય કોણે હોસટસ્પલ જ ેતે વ્યક્તત િવશેની િવપરીત મારહતીની કોણટઝયમર સેેરેસડ 

રરપોસેેી  ેગ એજસટીઝ/સેેરેસડ બ્યરોને જાણ કોણરવા પગલાે ુ  ે લઇ શકોણ ેછે અથવા જો જે તે વ્યક્તત FAA ફોમચ વપરત ન 

કોણરે અથવા તો િનસિત સેમયમયાચદામાે ુ  ે  રકોણમની ચકોણ ૂવણી ન કોણરે તો અટય ચોસક્ક સઅેાધારણ કોણલેતશન 

પગલાઓને 

સેેામેલ કોણરે ી શકોણે  ે છે. આ છલ્લે ે ેી તારીખ જે ે તે ે વ્યક્તતને ે રડસ્ચારે ્જ બાદન ેુ  ે લબલલસે  ેગ 

િ્સેેસેે મટેસ  ેમોકોણલ્યે ા પછીને ા 120 રદસવો કોણરતા વહલી ન હોવી જોઇએ. નોસરસેમાેુ  ે  િનરસદિ્સે  કોણરેલી છેલ્લી 

તારીખ પહલા ઓછામાેુ  ે ઓછા 30 રદસવોમાે ુ  ે આ નોસરસ  ેપરી પાડવાની રહશે. 

2. નાણાેુ  ે  સે હાય માસેે ેિવનત ે ી. નાણાેુ  ે સેહાય માસેેનેી િવનત ે ી કોણદાચ એકોણ કોણરતા વધ સ્ત્રોતો 

પાસે ેથેી આવેલી હોઇ શકોણ ેછે. (દદી, પારીવારરકોણ સે યય, સે ેામદાિયકોણ સેિ્ે ુ  ે  થા, ચચચ, કોણલેતશન એજસટી, 

કોણેરલગવર, એડિમનીસ્રેશન વગેરે સેરહત). 

a. થડચ પાસેેી પાસેેથેી મળે લી િવનતીઓ ફાઈનાસટટયલ સેલાહકોણારને મોકોણલી આપવામાે ુ  ે આવશે. 

b. જે તે વ્યક્તતને એબ્પ્લકોણેશન પ્રસરયામાે ુ  ે સેહાય કોણરવા માસેે ેઉપલબ્ધ સ્ત્રોતો પરા પાડવા માસે ે ેથડચ પાસેેી સેેાથે 

ફાઈનાસટટયલ સેલાહકોણાર કોણામ કોણરશે. 

c. અ દાજજત દરોના લેલખત વણચનની જે િવનત અ દાજજત દર પત્ર પરો પાડવામાેુ  ે આવશે. 

3. પાત્રતા માપદુ ડો ે ી કોણરે તે વ્યક્તતને િવનત ે ી કોણયેથી 

a. લાગ પડતા દરોમાેુ  ે  100 સેકોણા સઘાડા માસેે ેલાયકોણ બનવા માસેેે (સએલે કોણ ેસ્વ- ચકોણૂ વણી કોણરતા દદીઓ માસે ે ે

સેપ 

ણચ માડ વાળ અને  ેવીમેા બાદ ચારે્જમેાે ુ  ે દદીનેી જવાબદારીવાળેા ભાગન ે ુ  ે સેપ ણચપણે ેમાડ વાળ) જે  ેતે ે

વ્યક્તતનેી ઘરની આવકોણ ફેડરલ પસઅી ગાઇડલાઇસટના 200 સેકોણા કોણે તેનાથી નીચે હોવી આવશ્યકોણ છ.ે ે પ્રવતચમાન 
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ફેડરલ પસઅી 

ગાઇલાઇસટના 200 

સેકોણાથી વધતી 

હોય તેવા દદીની 

ઘરેલ આવકોણ 

સેેાથે સ્વ-ચકોણૂ 

વણી કોણરતા 

દદીઓ કોણે જ ે

આવી 

સેભાળને આવરી 

લેતા વીમો ધરાવતા 

હોય તેવી 

વ્યક્તતઓને 

સેેામાટય રીતે 

વ્યરકોણતને 

લબલસલ ગ 

કોણરવામાેુ  ે 

આવે છે તેમના 

કોણરતા વધ ચાજજ 

કોણરવામાેુ  ે 

આવશે નહી. 
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ન ણ ક ય િહ ય 
b. ૧. કોણોઇ પણ FAP લાયકોણ વ્યક્તતને ઇમજજસટી અથવા દરેકોણ અટય તબીબી 

સેભાળ માસેે ેજે રકોણમ ચાજજ કોણરવામાેુ  ે આવી હોય તે રકોણમ સેેામાટય રીતે વ્યરકોણતને જનેે જે તે ચોસક્ક AHS 

હોસ્પીસેલ ખાતે ેઆવેી સેેારવારનેો વીમેો હોય અને  ેબીલી ગ થત ે ુ  ે હોય તે ે(AGB) મજબ થશે. ૨. દરેેકોણ AHS 

હોિસસ્પલ 

સેવલતો તેના AGB માસેે ેAGB ની સેકોણાવારી નક્કી કોણરશે અને તે સેકોણાવારીને વ્યરકોણતને આપેલી સેેેવાના ગ્રોસે  

ચાજીસેથી ગણીને િનધાચરીત કોણરશે. ૩. દરેકોણ AHS હોસટસ્પલ સેવલતો AGB નક્કી કોણરવા માસે ેે §1.501(r)-

5(b)(3)મા વણચવેલ લકોણૂ -બેકોણ પદ્ધિતનો ઉપયોગ કોણરશે. સેબુ  િુ  ધત AHS હોસટસ્પલ સેવલતની AGB 

સેકોણાવારી અને AGB સેકોણાવારી કોણેવી રીતે નક્કી કોણરવામાેુ  ે આવી હતી તેની સેમજણ દશાચવતી મફત લેલખત 

મારહતી પિત્રકોણા પ્રાપ્ત કોણરવા માસેે ેઆ નીિતના સેેાધ ણ પર દશાચવવામાેુ  ે આવેલા સેેલેલફોન નબ ર પર AHS 

હોસટસ્પલની પેશસટ ફાઇનાસટટયલ સેિવ સેેીઝ સેેીમનો જ ેતે વ્યક્તત સેપ શકોણ ેછે. કોણચ કોણરી 

c. કોણોઇ પણ તબીબી સે ેેવાઓ માસે ે ેAHS હોસટસ્પલ સેવલતના FAP હઠળ ફાઈનાસટટયલ આસિિ્સેસટ માસેે ે

લાયકોણ જે તે વ્યક્તતને લાગતા ચાજીસે તે સેભાળ માસેેનેા ક લ ચાજીસે કોણરતા ઓછા હશે. 

d. બજાર આધારરત ટસ્થિતઓ (સ્પધાચ અને જાહર સેબધ સેરહત) માસેેે 200 સેકોણાની મહત્તમ ફાઈનાસટટયલ 

આસિિ્સેસટ મયાચદા વધારવાની જરૂર હોય તો સેિ્ેુ  ે થાના પ્રિતિનિધએ મજૂરી માસેે ેએડવેસન્ટિ્સે હલ્થ સિિ્સેમ 

સિનીયર હોસટસ્પલ ફાઇનાસટ ગ્રપ (SHFG) કોણિસમી સેમક્ષ અપવાદો રજૂ કોણરવાના રહશે. 

e. ઉપર દશાચવ્યા અસનાર આવકોણ સ્તર મલ્ યાકોણ નના ઉપરાત, વૈકોણબ્લ્પકોણ સએેસ  ેમીસટ સેેિ્ેસ  ેફાઈનાસટટયલ 

આસિિ્સેટસે  માસે ેનેેી લાયકોણાત નક્કેી કોણર  ે  ે ુ  ે  માસે ેે લાગ પાડવામેાે ુે   આવેી શકોણે ેછે. એસેેસે  ેસેેિ્ેસ  ે

મેરડકોણેર દદીઓ માસેે ેફરજીયાત છે. મેરડકોણરે સિવાયના દદીઓ માસે ે ેસએેસ  ેસેેિ્ેસ  ેમરજીયાત છે. આ નીિતના હતે 

માસેેે દદીના ભાગ ેદદીની જવાબદારી 100 

સેકોણા છ ેજે નીચેનાથી વધવી જોઇએ નહી: 1) ઉપલબ્ધ સએેસેમાથી સેેાત સેકોણા (7%) અથવા 2) ફાઈનાસટટયલ 

આસિિ્સેસટની નીિત અસનાર જરૂરી ચકોણૂ વણી. “ઉપલબ્ધ સએેટ્સે”ને રોકોણડ, રોકોણડ સેમકોણક્ષ અને િન િ  ત્ત 

િવનાના રોકોણાણો તરીકોણ ેવ્યાખયાિયત કોણરવામાે ુ  ે આવી છે. 

f. જયારે વ્યક્તતગત આવકોણ નક્કી કોણરવા હોય તો, નીચેની શરતો લાગ પડે છે: 

i. ઘરનાેુ  ે  કોણદ અને ઘરની આવકોણમાે ુ  ે તમામ નજીકોણનાેુ  ે ક ટ ે ુ  ેબ સેયયો અને અટય આિશ્રતોનો ક ટ ે ુ  ેબમાનીચે પ્રમાણ ે

સેમાવેશ થાય છે: 

1. કોણોઈ પખત અને લગ્ન કોણયાચ હોય તો, તેની પત્ની. 

2. પખત વ્યરકોણતના અથવા જીવસનાથીનાે ુ  ે ક દરતી કોણ ેદત્તકોણ લીધેલા સેગીર બાળકોણો. 

3. કોણોઈપણ સેગીર જેમના માસેે ેપખ ત વ્યરકોણતને અથવા જીવસનાથીને કોણોસેચ દ્વારા કોણાયદેસેરની 

જવાબદારી આપવામાે ુ  ે આવી હોય. 

4. કોણોઈપણ 18 વિજચથેી મોસેેો િવદ્યાથી, સેેકેોણેા માસે ે ેક ટ ે ુ  ેબ પર 50% થેી ઉપરનેો આધાર રાખે ેછે ે 

(જવાબદાર પખતન ે ુ  ે  વતચમાન સેેસેત રસરનચ જરૂરી છે). 

5. કોણોઈપણ અટય વ્યક્તતઓ જે ે50% ઉપર સેેકેોણેા માસેે ેક ટ ે ુ  ેબનેી આવકોણ પર આધાર રાખેે છે  ે 

(જવાબદાર પખતન ે ુ  ે  વતચમાન સેેસેત રસરનચ જરૂરી છે). 

g. આવકોણ વ્યક્તતગત ફાઈનાસટટયલ િ્સેેસેેમસેટનો ઉપયોગ કોણરીને અથવા અરજદારની સે ેૌથી તાજતેરના W-

2ફોમચ, સેેૌથી તાજતેરના ફોમચ 1040, બરકોણ િ્સેેેસે મેસટ અથવા દસ્તાવેજનો કોણોઇ પણ સ્વરૂપ જે રીપોસે ેેડ 

આવકોણને આધાર આપે તે મેળવીને ચકોણાસેેી શકોણાય છે. 

h. આવકોણ ચકોણાસેણી અને ઉપલબ્ધ અસ્કોણયામતો માસેે ેસેહાયકોણ દસ્તાવેજો ભિવષ્યના સે દભચ માસેે ેદદીની 

ફાઇલોમાેુ  ે જાળવવામાે ુ  ે  આવે. 

i. વ્યક્તતનેાેુ  ે ફાઈનાસટટયલ સેજોગોનેી એકોણ સેપણચ સેમજ િવકોસણાવવામેાેુ  ે મદદ કોણરવેા માસે ે ે

વધારાનેો ખચચ, દે  ે  ે ુ  ે  અને આવકોણ ઓળખવાના હત માસેે ેએકોણ સેરસડે રરપોસેચ સેજી શકોણાય. થડચ પાસેેી 

સેેાથે સ્કોણોરસર ગ ટલ પાત્રતા પરવાર કોણરવાેુ  ે  વાપરી શકોણાય. ફાઈનાસટટયલ આસિિ્સેસટ 
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j. નાણાેુ  ે  સેહાય એબ્પ્લકોણશેન ફોમચ પ્રથમ પોિ્સ  ેરડસ્ચાજજ લબલસલ ગ િ્સેેેસે મેસટ દદીને મોકોણલ્યા અથવા જયારે 

ફાઈનાસટટયલ ટસ્થિત ફેરફાર નક્કી થાય તે પછી 240 રદસવ વધ ે ી ધ્યાનમાેુ  ે લેવામાેુ  ે  આવશે. એબ્પ્લકોણેશન મજ 

ેૂરીના છેલ્લી તારીખ પછી ત્રણ (3) મરહના વધી લીધેલી સેેવેા તારીખો માસે ેે ફાઈનાસટટયલ આસિિ્સે સટ 

એબ્પ્લકોણેશનને દોહરાવવાની કોણરવાની જરૂર નથી. 

k. સેભાવી પાત્રતા: વીમા િવનાના અને નીચે દ્વારા પ્રિતિનિધત્વ કોણરતા હોય તે એકોણ અથવા વધ વ્યક્તતઓને ભરેલ 

ફાઈનાસટટયલ આસિિ્સે સટ એબ્પ્લકોણશેન ફોમચની ગેરહાજરીમાે ુ  ે  સે ેૌથી ઉદાર ફાઈનાસટટયલ આસિિ્સે સટ માસેે ે

લાયકોણ ગણવામાે ુ  ે આવે છે: 

• વ્યક્તત બેઘર હોય; 

• વ્યક્તતગત મત છે અને હોસટસ્પલનાેુ  ે દેવાની ચકોણૂ વણી કોણરવા 

માસેેે કોણોઈ સેક્ષમ જાણીતી એિ્સેેેસે  ના ધરાવતા હોય; 

• વ્યક્તત મહાપરાધ માસે ેે જલેમાે ુ  ે  હોય; 

• વ્યક્તત હાલમેાે ુે   Medicaid માસે ે ેલાયકોણ છે, પર ત   સેિવ સેનેી તારીખ પર ન હત; ે ુ  ે  

• વ્યક્તત વોયલેસટ સેેાઈમ્સે  િવસતીમસ્ે  કોણુ પેસટશેન એસત અથવા કોણ ેસેેતેવઅ લ સએોલ્સે  િવસતીમસ્ે 

કોણુ પેસટેશન એસત હઠ ળ રાજય દ્વારા સેહાય મેળવવા માસેે ેપાત્ર હોય; 

• વ્યક્તત Scorer® એબ્પ્લકોણેશન પર આધારરત “ડી” અથવા “ઈ”નો ચકોણવણી જોખમ સ્કોણોર ધરાવતો હોય. 

સ્કોણોરર એબ્પ્લકોણેશન એકોણ ટલ છે જે વ્યક્તતઓને િવિવધ આિથ કોણ સેેાધનોના જૂથોમાે ુ  ે વગીક ત 

કોણરવા માસેેે રડઝાઈન કોણરેલ છે. સ્કોણોસેચ એલ્ગોરરથમનો બનેલો છે જેમાેુ  ે વ્યક્તતઓને લાગતાવળગતા 

આિથ કોણ 

સેેાધનોના વગોમાેુ  ે  સેેાલબત અને વગીક ત કોણરવા માસેે ેસેેેરસડ બ્યરો, વસ્તી િવિજયકોણ ડેસેેાબેઝો, અને 

હોસટસ્પલ િવિશિ્સે મારહતીનો સેમાવેશ થાય છે. સ્કોણોરર એબ્પ્લકોણશેનના ઉપયોગ બદલે, હોસટસ્પલના 

િવવેકોણાધીન સેેેરસડ બ્યરો સ્કોણોસે ચનો પણ સેભાવી પાત્રતા નક્કી કોણરવા માસે ે ેઉપયોગ કોણરી શકોણાય. 

• અગાઉના ત્રણ મરહનાના સે મય દરમ્યાનના કોણોઇપણ રદસવે જે રદસવ છલે્લા ફાઇનાસટ આસિિ્સેસટની અરજી મજ ર 

થઇ હોય અને તે આ નીિત મજ 

વ્યરકોણત ફાઇનાસટ આસિિ્સેસટ માસેેે યોગ્ય ઠયો હોય. બ ફાઇનાસટ આસિિ્સે સટ માસે ે ેયોગ્ય માની લીધેલ વ્યરકોણત આ 

સેેેકોસણન-ડી તથા આ આખી પોલીસેેીમાે ુ  ે જણાવેલા પગલા જવેા જ પગલા વ્યરકોણતને ફાઇનાસટ આસિિ્સે સટ 

અરજીપત્રકોણ ભયચ છે તેમ ગણી લાગ પડશે. 

4. ફાઈનાસટટયલ આસિિ્સેસટ માસે ે ેએબ્પ્લકોણશેન કોણરવાની પદ્ધિત 

a. AHS ફાઇનાસટટયલ આસિિ્સેસટ એબ્પ્લકોણેશન ફોમચ. ફાઈનાસટટયલ આસિિ્સે સટ માસેે ેએબ્પ્લકોણેશન 

કોણરવાનાેુ  ે  અસનમે, વ્યક્તત AHS ફાઈનાસટટયલ આસિિ્સેસટ એબ્પ્લકોણેશન ફોમચ ભરશે. આવકોણ 

ચકોણાસેણી કોણરતા સેહાયકોણ દસ્તાવેજીકોણરણ સેરહત પાત્રતા ચકોણાસેવા માસેે ેવ્યક્તત તમામ 

જરૂરી 

સેહાયકોણ મારહતી પરી પાડશે. દસ્તાવેજીકોણરણના સ્વીકોણાયચ ફોમ્સેચ માસેે ેCWF 50.1 ફાઈનાસટટયલ 

આસિિ્સેસટ અમલીકોણરણ વચનો જ ઓ. 

b. કોણોઈ વ્યક્તત AHS હોસટસ્પલોની વેસબાસઇ “the AHS hospitals” પર પહો ચીને, સેપાલ દ્વારા મફત નકોણલની 

િવનતી કોણરીને, AHS હોસટસ્પલની પેશસટ ફાઈનાસટટયલ સેિવ સેેીસે  રડપાસેચ મેસટને સેપકોણચ 

કોણરીને, અથવા AHS હોસટસ્પલના પેશસટ પ્રવેશ/નો ધણીનાેુ  ે કોણોઈપણ 

સ્થળ પર વ્યક્તતગત િવનિુ  ત કોણરીને AHS ફાઈનાસટટયલ આસિિ્સેસટ એબ્પ્લકોણેશન ફોમચની નકોણલ મેળવી 

શકોણે છે. 

c. એકોણ ભરેલે ે ુ  ે  AHS ફાઈનાસટટયલ આસિિ્સેટસ  ેએબ્પ્લકોણશેન ફોમચ પ્રસરયેા માસેે ેપેશટસ  ેફાઈનાસટટયલ   

સેિવ સેેીસેને ે  રજૂ કોણરવામાે ુ  ે આવશે. વ્યક્તત તરફથી આવકોણ અને ઉપલબ્ધ અસ્કોણયામતોનાેુ  ે  પરાવા 

જરૂરી રહશે. વધમા, સેઘ ે ીય કોણાયદા અસન ે ાર મેરડકોણરે 
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ન ણ ક ય િહ ય લાલભતો વધારાના સએેસે સેેેિ્સેને આધીન છે. વ્યક્તતનાેુ  ે ક લ સ્રોતો (ક ટ ે ુ  ેબ આવકોણ સ્તર, અસ્કોણયામતો 

(મેરડકોણેર દદીઓ માસેેે જરૂરી) અને અટય સપ્રગોલચત મારહતી સેરહત પર ત, મયારદતચ નથી) પર આધારરત 

વ્યક્તતગત પાત્રતા નક્કી કોણરવા માસેેે સેમીક્ષા પણચ કોણરાશે. 

5. ચકોણવણ ે ુ  ે ન કોણરવાનેા બનાવમાે ુ  ે લેવાનાર પગલેા : વ્યરકોણતને ેપ્રથમ ડીસે ચાર્જ થયે ા પછીન ે ુ  ે  બીલ 

િ્સેેેસેમટેસે  મોકોણલ્ય હોય, AHS હોિસસ્પલ વ્યરકોણતને આપેલ સેેાર-સેભાળ માસેે ેઉ કોણરેલ દેવાનો રીપોસેચ 

કોણટઝયમર સેેડેીસે  રીપોસે ેીગ એજસટી કોણે ેસેેડેીસ  ેબ્યરેો કોણે ેદેવાન ે ુ  ે  વેચાણ કોણરશે ેજનેે  ેએકોણસ્રેા 

ઓડીનરેી કોણલેકોણશ એકોણશન (ECA) ગણવામાેુ  ે આવે ેછે ે(જ ઓ પોલીસે ેીની કોણલમ-૬) અથવા વ્યરકોણતને 

ECA શરૂ કોણરતા પહલા ઓછામાેુ  ે ઓછા ૩૦ રદસવ પહલાેુ  ે  નીચે મજબની નોસેેીસે ેો આપ્યા પછી ચોસક્ક પ્રકોણારની 

ECA ને લગાવશે. : ૧) PLS સેેાથેની એકોણ લેખીત નોસે ેીસ  ેજે દશાચવતી હશે કોણ ેનાણારકોણય 

સેહાય યોગ્ય વ્યરકોણતને મળવાપાત્ર છે અને જણાવતી હશે કોણ ેચોસક્ક પ્રકોણારની ECA, નક્કી કોણરેલી છલે્લી તારીખ પછી 

(છેલ્લી તારીખ લેખીત નોસેેીસે આપ્યા પછીના ૩૦ રદસવ પહલા નરહ હોય) આપવામાેુ  ે  આવશે. ર) વ્યરકોણતને AHS 

હોિસસ્પલ સેવલતોની FAP તથા નાણારકોણય સેહાય અરજી પ્રસરયાથી કોણવેી રીતે વ્યરકોણત નાણારકોણય સેહાય મળેવે તેવી 

મૌલખકોણ જાણના વ્યાજબી પ્રયત્નો કોણરવામાે ુ  ે આવ્યા છે. 

a. કોણોઈ ફાઇનાસટટયલ આસિિ્સે ટસે  એબ્પ્લકોણશેન ફોમચ રજેૂ કોણયાચ નથી: જેો વ્યરકોણતને  ેપહલ ે ુ  ે પોિ્સે  

ડીસેચાજજ બીલી ગ િ્સેેસેેમસેટ મોકોણલ્યા પછી જો ૧૨૦ રદસવમાે ુ  ે  કોણોઇ ફાઇનાિસટયલ આસિિ્સે સટ એપ્લીકોણશેન 

ફોમચ રજ ન કોણરે અને લેખીત નોસેેીસે ની િનયત છેલ્લી તારીખ સપાર થઇ જાય, AHS હોિસસ્પલ ECA શરૂ કોણરશે. 

b. અપણચ ફાઇનાસટટયલ આસિિ્સેટસ  ેએબ્પ્લકોણશેન ફોમચ રજેૂ કોણયે ો હોય: વ્યરકોણતને ેપહલ ે ુ  ે  પોિ્સ  ે

ડીસેચાર્જ બીલેીે  ગ િ્સેસે મસેટે મોકોણલયા પછી જો ૨૪૦ રદસવમાેુ  ે (અરજીનો સેમયગાળો) AHS એ નીચે મજ 

જોઇએ: 

i. કોણોઈપણ ECAને સ્થલગત કોણરે; બના પગલા લેવા 

ii. વ્યરકોણતને લેખીત નોસેેીસે  આપે જ ેવધારાની મારહતી અને / અથવા ફાઇનાિસટયલ આસિિ્સે સટ પોલીસે ેી કોણે 

ફાઇનાિસટયલ આસિિ્સે ટસે  અરજેી પત્રકોણ હઠળ જરૂરેી દસ્તાવેજોન ે ુ  ે  વણચન કોણરતેી હોય અને  ેકોણે  ે

વ્યરકોણતને  ેવ્યાજબેી સેમયમેાે ુે   તે મોકોણલવેી જોઇએ અનેે કોણે ેસેપકોણચ  મારહતેી કોણચેરીન ે ુ  ે સેલીફોને ે

નબર તથેા AHS િવભાગન ે ુે   સ્થળ જે ેFAP બાબત મારહતી આપી શકોણે તેમજ હોિસસ્પલ ઓરસફ કોણ ેિવભાગની 

સેપકોણચ મારહતી જે ફાઇનાિસટયલ આસિિ્સેસટ પ્રસરયામાેુ  ે મદદ કોણરી શકોણ ેઅથવા તેને બદલે નોન પ્રોરસફ સેિ્ેુ  ે  

થા કોણે સેરકોણારી એજસટી જ ેનાણાકોણીય સેહાય પ્રસરયામાે ુ  ે મદદ કોણરી શકોણ,ે જો AHS હોિસસ્પલ આમ 

કોણરવામાેુ  ે સઅમથચ હોય તો 

iii. જો ઉપર ચચાચ મજબ ફાઈનાસટટયલ આસિિ્સેસટ એબ્પ્લકોણેશન ફોમચ વાજબી અ િતમ સેમય વધીમાેુ  ે પણચ ન 

કોણરવામાેુ  ે આવે તો હોસટસ્પલ ECA શરૂ અથવા રેઝયમ કોણરી શકોણે છે. વીમા ( સઓો,દેં , જીવન અને આરોગ્ય ) સેેાથે 

જોડાયેલ પવાચિધકોણાર જે વ્યક્તતની અ ગત ઈજાઓને પરરણામે ભારે રકોણમ બાકોણી દેખાતી હોય , જેણે માસેે ેAHS 

હોસટસ્પલે સેેાર સેભાળ આપેલ હોય તો તે વવલાત પ્રસરયા બાબત પરવાનગી મળે લ છે . વ્યક્તતના અ ગત ચકોણાદાઓ કોણ ે

પવાચધીકોણારો FAP પત્ર વ્યક્તત સેેામ ેફાઈલ કોણરવામાે ુ  ે નહી આવે. 

c. પણચ ફાઇનાસટટયલ આસિિ્સેસટ એબ્પ્લકોણશેન રજૂ કોણરી હોય: જો વ્યક્તતને પ્રથમ પોિ્સે-રડસ્ચાજજ લબલસલ ગ 

િ્સેેેસેમસેટ મોકોણલવાની તારીખ સેેાથે શરૂ થતા (240 રદસવનાે ુ  ે સેમયગાળા પછી પણચ ફાઈનાસટટયલ આસિિ્સેસટ 

એબ્પ્લકોણેશન ફોમચ મોકોણલવામાેુ  ે આવે) અને અને લેલખત નોસરસેમાે ુ  ે િનયત સેમયમયાચદા જતી રહી હોય તો AHS 

હોસટસ્પલ નીચેનાેુ  ે  પગલા લેવા પડશે: 

i. કોણોઈપણ ECAને સ્થલગત કોણરે. 

ii. એકોણ પણચ AHS ફાઈનાસટટયલ આસિિ્સેસટ એબ્પ્લકોણશેન ફોમચ પર િવચારણા દરમ્યાન કોણોઈપણ કોણલેતશન 

પ્ર િત્ત સ્થલગત કોણરવી. દદીના એકોણાઉસટમાે ુ  ે  ફાઈનાસટટયલ આસિિ્સે સટ પ્રસરયા પણચ થાય ત્યાેુ  ે વધી કોણલેતશન 

પ્ર િત્ત સ્થલગત કોણરવા એકોણ નો ધ દાખલ કોણરવામાેુ  ે આવશે. એકોણાઉસટ સેગ્રહ એજસટી પાસેે ેમકોણ ૂવામાેુ  ે 

આવ્યો હોય, તો િનણચય કોણરવામાેુ  ે આવે છે જયાેુ  ે વધી એજસટીને સેગ્રહ પ્રયાસેેો મલ્ તવી રાખવા જાણ 

કોણરવામાેુ  ે આવશે. આ નોસરરફકોણેશસટ એકોણાઉસટ નો ધોમાે ુ  ે દસ્તાવેજીકોણરણ કોણરવામાેુ  ે આવશે. 

iii. ફાઈનાસટટયલ આસિિ્સેસટ માસે ેે કોણોઈ વ્યક્તતની યોગ્યતા તરીકોણ ેિનણચય બનાવો અને દસ્તાવેજીકોણરણ કોણરો. 
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iv. વ્યક્તતને 

સેમસયર 

લેલખતમાેુ  ે  

પાત્રતા નક્કી 

કોણરવાના 

અને નક્કી 

કોણરવાના 

આધારને 

ભરેલા 

ફાઈનાસટટયલ 

આસિિ્સેસટ 

એબ્પ્લકોણેશ

ન ફોમચ પ્રાપ્ત 

કોણયાચ પછી 

સેેામાટય 

રીતે 60 

રદસવમાેુ  ે  

વલચત 

કોણરો. 
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ન ણ ક ય િહ ય 
v. વ્યક્તતને લબલસલ ગ િ્સેેસેેમસેટ પરો પાડો જે FAP પાત્ર વ્યક્તત તરીકોણે મળેવેળ રકોણમ વચ વે અને વ્યક્તત 

કોણાળજી માસે ેે કોણેવી રીતે AGB સેબ િધત મારહતી મેળવી શકોણે અને AHS હોસટસ્પલ સેવલત કોણેવી રીતે વ્યક્તતએ 

મેળવેળ રકોણમ નક્કી કોણરે તે વણચવે છે. 

vi. . વ્યક્તતને કોણોઈપણ વધારાની ચકોણ ૂવણીનો રરફુ ડ કોણરો. 

vii. કોણોઈપણ ECA જ ેવ્યક્તત સેેામ ેલેવામાેુ  ે આવ્યા છે તે ઊલ્સેેાકોણરવા માસે ે ેતમામ ઉપલબ્ધ વ્યાજબી પગલાે ુ  ે લેવા. 

viii. કોણોઈપણ વ્યક્તતના FAP-પાત્ર ના હોઈ શકોણે તે નક્કી કોણરવા માસેેે નકોણારવાની લેલખત વચના પરી પાડે છે 

અને  ેનકોણારવેા માસેે ેકોણારણ અનેે અપીલ દાખલ કોણરવેા માસે ે  ેપ્રસરયેા અને ેસેપ કોણચ  મારહતેી બન ે  ે

સેેામલે કોણરે ે છે.   જો વ્યક્તત ફાઈનાસટટયલ આસિિ્સેસટની જોગવાઈ નકોણારવાના િનણચય સેેાથ ેસઅમત થાય તો, 

વ્યક્તત 45 રદસવની અ દર 

નકોણારવા માસેેે લેલખત અપીલ એબ્પ્લકોણેશન કોણરી શકોણે છે. અપીલમાે ુ  ે  અપીલ મલ્યાકોણન કોણરવામાેુ  ે  મદદ 

કોણરી શકોણે તેવી કોણોઈપણ વધારાના સે બિુ  ધત જાણકોણારીનો સે માવેશ કોણરવો જ જોઇએ. ફાઈનાસટટયલ 

આસિિ્સેસટ સેિમિત દ્વારા નકોણારવાના અપીલ માસેે ેિવનિુ  તઓની માસિકોણ ધોરણ ેસે મીક્ષા કોણરવામાેુ  ે  આવશે. 

ફાઈનાસટટયલ આસિિ્સેસટ 

સેિમિત દ્વારા લીધેલ િનણચયો સે િમિતની સે મીક્ષાનાે ુ  ે  60 રદસવની અ દર વ્યક્તતને જણાવવામાે ુ  ે  આવશે અને તે 

સેિમિતનાેુ  ે અ િતમ િનણચયને પ્રિતલસબ લબત કોણરશે. 

ix. સેપુ  ણચ FAA ફોમચ મળ્યેથી AHS હોસટસ્પલ સેવલત તેની FAP હઠળ વ્યક્તતની પાત્રતા પર તેના િનણચયને Medicaid 

યોગ્યતા નક્કી કોણરવામાે ુ  ે  ના આવે ત્યાે ુ  ે  વધી મલતવી કોણરી શકોણે છે, જો વ્યક્તત Medicaid સે હાય માસે ે ે

એબ્પ્લકોણેશન કોણરી હોય. 

E. પેશસટ ફાઈનાસટટયલ સેિવ સેેીસે  જવાબદારીઓ 

1. ફાઈનાસટટયલ આસિિ્સેસટ સે િમિત: પેશસટ ફાઈનાસટટયલ સે િવ સે ેીસ  ેદ્વારા ફાઈનાસટટયલ આસિિ્સેસટ એબ્પ્લકોણશેનોના 

સેેારાશ અને પરરણમેલ ભલામણોની ફાઈનાસટટયલ આસિિ્સેસટ સેિમિત દ્વારા માસિકોણ સેમીક્ષા કોણરવામાેુ  ે 

આવશે. ફાઈનાસટટયલ આસિિ્સે સટ સેિમિત બોડચરલાઈન અથવા નૉન-રૂસેેીન િવનિતઓ પર ધ્યાન રાખીને તમામ 

ફાઈનાસટટયલ આસિિ્સેસટ ભલામણો સેમીક્ષા કોણરે છે જેમાેુ  ે  કોણસેે- દીઠ-કોણસેે  સેમીક્ષા જરૂરી છે. 

2. $10,000થી વધી જાતી ફાઈનાસટટયલ આસિિ્સે સટની જોગવાઈ ફાઈનાસટટયલ આસિિ્સે સટ સેિમિત દ્વારા માટય હોવી 

જ જોઈએ. 

3. ફાઈનાસટટયલ આસિિ્સેસટ સે િમિત દ્વારા સેમીક્ષા અને મજ ે ૂરીના અસન રીને મજૂર ફાઈનાસટટયલ આસિિ્સેસટ 

પેશસટ ફાઈનાસટટયલ સેિવ સેેીસે  દ્વારા વ્યક્તતના એકોણાઉસટ પર લાગ કોણરવામાેુ  ે આવશે. 

4. પેશસટ ફાઈનાસટટયલ સે િવ સે ેીસ  ેજવાબદારી ધરાવે છ ેકોણે હોસટસ્પલે વ્યક્તત FAP-પાત્ર છે કોણ ેકોણમે તે નક્કી કોણરવા 

વ્યાજબેી પ્રયત્નેો કોણયાચ છે ે લ ે ુ  ે  હોસટસ્પલ કોણોઈપણ ECAને  ેજોડાવવેા માસે ે ેપગલેા લઈ છે. 

5. AHS સેેાથે કોણરાર ધરાવતી લબલસલ ગ એજસટીઓ તમામ લબલસલ ગ અને કોણલેતશનો બાબતોનાેુ  ે સેદભ ેઆ ફાઈનાસટટયલ 

આસિિ્સેટસે  નીિતન ે ુ  ે  પાલન કોણરશે. 

6. અટય પક્િ (નીચે  ેવણચવ્યેા અસનાર લબન-ECA વેચાણ કોણરતેાે ુ  ે અટયો) માસેે ેવ્યક્તતનેા દેવાન ે ુ  ે વેચાણ 

ECA ગણવામેાે ુ  ે આવે છ ેઅને ઉપર િવભાગ ડી દશાચવેલ જરૂરી પગલાઓ પણચ કોણરવામાેુ  ે  આવ્યા ના હોય 

ત્યાેુ  ે  વધી શરૂ કોણરવા ના જોઈએ. દેવા કોણરારના કોણોઇ પણ વલૂચત વેચાણ સેબ િુ  ધત AHS પ્રાદેિશકોણ CFO 

દ્વારા મજ ે ૂ ર કોણરેલ હોવા જોઈએ અને  ેચલાવતેા પહલેાે ુ  ે AHS કોણરાર સેમીક્ષેા પ્રોસેેસેેને ેસેબિમસે  હો  ે  ે ુે   જ 

જોઈએ. કોણેસેલાકોણ દેવેા વેચાણ ECAનેા ગણવામેાે ુ  ે  આવતે ા નથી. લબન-ECA દે  ે ે ુ  ે વેચાણ માસે ેે જરૂરેી છેે  

કોણેે AHS હોસટસ્પલ સેવલત દે  ે ે ુ  ે ખરીદનાર સેેાથે  ેએકોણ કોણાનન લેલખત કોણરારમાે ુ  ે દાખલ થાય જે 

નીચેિનદીિ્સે છે: ે ી રીતે બધ નકોણતાચ 

a. ખરીદનાર કોણોઇ ECA સેેાથ ેસેલગ્ન ના હોઈ શકોણ ે; 

b. ખરીદનાર દેવા પર IRS દ્વારા પ્રસ્થાિપત દરથી વધારે વ્યાજ ચાજજ કોણરવા પ્રિતબિુ  ધત છે; 

c. વ્યક્તત FAP-પાત્ર છેે  તેે િનલસણત થતે ાેુ  ે AHS હોસટસ્પલ વિવધેા દ્વારેા દે  ે  ે ુે   પરત અથવેા ફરેી માગવેા યોગય્ છે; 

અને 
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d. જેો દે  ે  ે ુ  ે  ફરેી માગવામાે ુ  ે  આવે  ેઅથવે ા પરત કોણરાય તેો ખરીદનારે ે ખાતરેી કોણરવેી જ જોઈએ કોણે ે

તે  ેઅથવેા તેણેી એકોણ પાત્ર વ્યક્તત તે અથવા તેણી વ્યક્તતગત રીતે FAP- પાત્ર વ્યક્તત જવાબદાર હોય તેના 

કોણરતાેુ  ે  વધ ચકોણૂ વ નહી. 

F. વ્યક્તતગત ચકોણવણી પ્લાનો 

1. સ્વ-ચકોણૂ વણી કોણરતા દદીઓ માસે ે ેજેઓ AGB ચાજજ કોણરવામાે ુ  ે આવે છ ેતેઓ વ્યક્તતગત દદી સેેાથ ેવ્યક્તતગત રીતે 

િવકોસણાવવામાેુ  ે આવશે. તમામ કોણલેતશન પ્ર િત્તઓ ડેબ્સ  ેકોણલેતશન પે્રસન્તસે ેીસે સેચાલલત ફેડરલ અને રાજય કોણાયદા 

સેેાથે અનરૂ પ થઈને હાથ ધરવામાેુ  ે આવશે. ચકોણ ૂવણી કોણરવામાેુ  ે આવી રહી હોય ત્યારે કોણોઈ પણ વ્યાજ 

એકોણાઉસટ બેલેટસ  ેજમેા કોણરાશે ેજયાેુ  ે વધેી કોણે  ેવ્યક્તતએ સ્વેચ્છાએ લાબેા ગાળાનેી ચકોણવણેી 

વ્યવસ્થામેાે ુ  ે  ભાગ લેવાન ે ુ  ે  સપદ વ્યાજ ધરાવે છે. કોણયુ  હોય જે થડચ પાસેેી િધરાણ એજસટ દ્વારા લાગ 

2. જો કોણોઈ વ્યક્તત તે અથવા તેણીના વ્યક્તતગત િવકોણસિત ચકોણ પાલન કોણરે, તો કોણોઈ કોણલેતશન પગલાેુ  ે 

લેવામાેુ  ે  આવશે નહી. જાણકોણારીમાેુ  ે દદીઓની સેખુ  યા જેઓએ ફાઈનાસટટયલ આસિિ્સેસટ માસેે ેAHSને 

એબ્પ્લકોણેશન કોણરી હોય, કોણેસેલા દદીઓએ ફાઈનાસટટયલ આસિિ્સેસટ પ્રાપ્ત કોણરી છે, દરેકોણ દદી માસેેે પરૂ ે ી 

પાડવામાેુ  ે  આવેલ ફાઈનાસટટયલ આસિિ્સેસટની રકોણમ, અને દરેકોણ દદી માસે ેે ક લ લબલનો સેમાવેશ થાય છે. 

3. ફાઈનાસટટયલ આસિિ્સેસટનો ખચચ કોણોમ્યિ સની બેિનરસફ રીપોસેચ માે ુ  ે  વાિિજ કોણ ધોરણ ેજાણ કોણરવામાે ુ  ે  

આવશે. તાજતેરમાેુ  ે  ઉપલબ્ધ ઓપરેસરસે  ેગ ખચચ અને સેકોણુ  ળાયેલ ખચચનાેુ  ે રેિશયો વાપરીને ફાઈનાસટટયલ 

આસિિ્સેસટ (ચેરસરી કોણેર)પરૂ ેી પાડવામાેુ  ે આવેલ કોણાળજી ખચચ (ચાજીસે નહી)તરીકોણે રીપોસેચ 

કોણરવામાેુ  ે આવશે. 

H. કોણાયદાને તાબે: ફાઈનાસટટયલ આસિિ્સેસટની જોગવાઈ હવે અથવા ભિવષ્યમાે ુ  ે  ફેડરલ, રાજય અથવા 

સ્થાિનકોણ કોણાયદા આધીન હોઈ શકોણે છે. આવો કોણાયદો આ નીિત કોણરતાેુ  ે વધ કોણડકોણ જરૂરરયાતો 

લાદવાની હદ વધી કોણાબ ે ૂ  રાખે  ેછ.ે વણેી યોજનેી શરતોન 

G. રેકોણોડચ-રાખવા 

1. ફાઈનાસટટયલ આસિિ્સે સટ અિધક તતા પ્રિતલસબ બ કોણરતાેુ  ે રેકોણોડચ, કોણાગળ અથવા ઇલેતરોિનકોણ, 

તમામ એબ્પ્લકોણેશન અને વકોણચશીસે  સ્વરૂપોની નકોણલો સેેાથ ેજાળવવામા આવશે. 

2. પ્રસરયા કોણરેલ એબ્પ્લકોણેશનો અને પરૂ ેી પાડવામાે ુ  ે આવેલ ફાઈનાસટટયલ આસિિ્સેસટ અ ગે સેેારાશ 

મારહતી સેેાત વિજચના ગાળા માસેે ેજાળવવામાેુ  ે આવશે. સેેારાશ 
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Altamonte Springs 

Patient Financial Services 
PO BOX 538815 
Orlando, FL 32853-9902 

Phone: 407-303-0500 
Fax: 407-200-4977 

Apopka Patient Financial Services 
PO BOX 538815 
Orlando, FL 32853-9902 

Phone: 407-303-0500 
Fax: 407-200-4977 

Celebration Patient Financial Services 
PO BOX 538815 
Orlando, FL 32853-9902 

Phone: 407-303-0500 
Fax: 407-200-4977 

East Orlando Patient Financial Services 
PO BOX 538815 
Orlando, FL 32853-9902 

Phone: 407-303-0500 
Fax: 407-200-4977 

Kissimmee Patient Financial Services 
PO BOX 538815 
Orlando, FL 32853-9902 

Phone: 407-303-0500 
Fax: 407-200-4977 

Orlando Patient Financial Services 
PO BOX 538815 
Orlando, FL 32853-9902 

Phone: 407-303-0500 
Fax: 407-200-4977 

Winter Garden Patient Financial Services 
PO BOX 538815 
Orlando, FL 32853-9902 

Phone: 407-303-0500 
Fax: 407-200-4977 

Winter Park Patient Financial Services 
PO BOX 538815 
Orlando, FL 32853-9902 

Phone: 407-303-0500 
Fax: 407-200-4977 

For Children Patient Financial Services 
PO BOX 538815 
Orlando, FL 32853-9902 

Phone: 407-303-0500 
Fax: 407-200-4977 

For Women Patient Financial Services 
PO BOX 538815 
Orlando, FL 32853-9902 

Phone: 407-303-0500 
Fax: 407-200-4977 

Heart of Florida Patient Financial Services 
PO BOX 865836 
Orlando, FL 32886-5836 

Phone: 866-481-2553 
Fax: 941-341-3717 

Lake Wales Patient Financial Services 
PO BOX 865836 
Orlando, FL 32886-5836 

Phone: 866-481-2553 
Fax: 941-341-3717 
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Daytona Beach Patient Financial Services 
770 West Granada Blvd Ste 203 
Ormond Beach, FL 32174 

Phone: 888-676-2219 
Fax: 386-676-2560 

DeLand Patient Financial Services 
770 West Granada Blvd Ste 203 
Ormond Beach, FL 32174 

Phone: 888-676-2219 
Fax: 386-676-2560 

Fish Memorial Patient Financial Services 
770 West Granada Blvd Ste 203 
Ormond Beach, FL 32174 

Phone: 888-676-2219 
Fax: 386-676-2560 

New Smyrna Beach Patient Financial Services 
770 West Granada Blvd Ste 203 
Ormond Beach, FL 32174 

Phone: 888-676-2219 
Fax: 386-676-2560 

Palm Coast Patient Financial Services 
770 West Granada Blvd Ste 203 
Ormond Beach, FL 32174 

Phone: 888-676-2219 
Fax: 386-676-2560 

Waterman Patient Financial Services 
1000 Waterman Way 
Tavares, FL 32778 

Phone: 352-253-3311 
Fax: 352-253-3735 

Carrollwood Patient Financial Services 
PO Box 861372 
Orlando, FL 32886-1372 

Phone: 813-615-7848 
Fax: 813-615-8182 

Dade City Patient Financial Services 
PO Box 865667 
Orlando, FL 32886-5667 

Phone: 813-615-7848 
Fax: 813-615-8182 

Lake Placid Patient Financial Services 
PO Box 9400 
Sebring, FL 33871 
Attn: MB 3 

Phone: 863-386-7177 
Fax: 863-402-3389 

Connerton Patient Financial Services 
PO Box 861372 
Orlando, FL 32886-1372 

Phone: 813-615-7848 
Fax: 813-615-8182 

North Pinellas Patient Financial Services 
PO Box 862624 
Orlando, FL 32886-2624 

Phone: 813-615-7848 
Fax: 813-615-8182 

Ocala Patient Financial Services 
PO Box 865696 
Orlando, FL 32886-5696 

Phone: 813-615-7848 
Fax: 813-615-8182 

Sebring Patient Financial Services 
PO Box 9400 
Sebring, FL 33871 
Attn: MB 3 

Phone: 863-386-7177 
Fax: 863-402-3389 



 

Tampa Patient Financial Services 
12470 Telecom Dr., Ste. 200 
Tampa, FL 33637 

Phone: 813-615-7848 
Fax: 813-615-8182 

Wauchula Patient Financial Services 
PO Box 9400 
Sebring, FL 33871 
Attn: MB 3 

Phone: 863-386-7177 
Fax: 863-402-3389 

Wesley Chapel Patient Financial Services 
PO Box 864855 
Orlando, FL 32886-4855 

Phone: 813-615-7848 
Fax: 813-615-8182 

Zephyrhills Patient Financial Services 
PO Box 862310 
Orlando, FL 32886-2310 

Phone: 813-615-7848 
Fax: 813-615-8182 

Durand Patient Financial Services 
7315 E. Frontage Road, Suite 200 
Shawnee Mission, KS 66204 

Phone: 913-676-7558 
Fax: 913-676-7571 

Ottawa Patient Financial Services 
7315 E. Frontage Road, Suite 200 
Shawnee Mission, KS 66204 

Phone: 913-676-7558 
Fax: 913-676-7571 

Shawnee Mission Patient Financial Services 
7315 E. Frontage Road, Suite 200 
Shawnee Mission, KS 66204 

Phone: 913-676-7558 
Fax: 913-676-7571 

South Overland Park Patient Financial Services 
7315 E. Frontage Road, Suite 200 
Shawnee Mission, KS 66204 

Phone: 913-676-7558 
Fax: 913-676-7571 

Manchester Patient Financial Services 
54 Brownsberger Circle 
Fletcher, NC 28732 

Phone: 800-347-5281 
Fax: 828-650-8080 

Murray Patient Financial Services 
54 Brownsberger Circle 
Fletcher, NC 28732 

Phone: 800-347-5281 
Fax: 828-650-8080 

Gordon Patient Financial Services 
54 Brownsberger Circle 
Fletcher, NC 28732 

Phone: 800-347-5281 
Fax: 828-650-8080 

Hendersonville Patient Financial Services 
54 Brownsberger Circle 
Fletcher, NC 28732 

Phone: 800-347-5281 
Fax: 828-650-8080 

Central Texas Patient Financial Services 
2201 S. Clear Creek Road Killeen, 
TX 76549 

Phone: 254-519-8476 
Fax: 254-519-8488 

Rollins Brook Patient Financial Services 
608 N. Key Avenue Lampasas, TX 
76550 

Phone: 254-519-8476 
Fax: 254-519-8488 
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Tampa Patient Financial Services 
12470 Telecom Dr., Ste. 200 
Tampa , FL 33637 

Phone: 813-615-7848 
Fax: 813-615-8182 

Wauchula Patient Financial Services 
PO Box 9400 
Sebring, FL 33871 
Attn: MB 3 

Phone: 863-386-7177 
Fax: 863-402-3389 

Wesley Chapel Patient Financial Services 
PO Box 864855 
Orlando, FL 32886-4855 

Phone: 813-615-7848 
Fax: 813-615-8182 

Zephyrhills Patient Financial Services 
PO Box 862310 
Orlando, FL 32886-2310 

Phone: 813-615-7848 
Fax: 813-615-8182 

Durand Patient Financial Services 
7315 E. Frontage Road, Suite 200 
Shawnee Mission, KS 66204 

Phone: 913-676-7558 
Fax: 913-676-7571 

Ottawa Patient Financial Services 
PO Box 460 
Ottawa, KS 66067 

Phone: 785-229-3379 
Fax: 785-229-3377 

Shawnee Mission Patient Financial Services 
7315 E. Frontage Road, Suite 200 
Shawnee Mission, KS 66204 

Phone: 913-676-7558 
Fax: 913-676-7571 

Manchester Patient Financial Services 
54 Brownsberger Circle 
Fletcher, NC 28732 

Phone: 800-347-5281 
Fax: 828-650-8080 

Murray Patient Financial Services 
54 Brownsberger Circle 
Fletcher, NC 28732 

Phone: 800-347-5281 
Fax: 828-650-8080 

Gordon Patient Financial Services 
54 Brownsberger Circle 
Fletcher, NC 28732 

Phone: 800-347-5281 
Fax: 828-650-8080 

Hendersonville Patient Financial Services 
54 Brownsberger Circle 
Fletcher, NC 28732 

Phone: 800-347-5281 
Fax: 828-650-8080 

Central Texas Patient Financial Services 
2201 S. Clear Creek Road Killeen, 
TX 76549 

Phone: 254-519-8476 
Fax: 254-519-8488 

Rollins Brook Patient Financial Services 
608 N. Key Avenue Lampasas, TX 
76550 

Phone: 254-519-8476 
Fax: 254-519-8488 

 
  



 

Redmond Patient Financial Services 
PO Box 290429              
Nashville, TN 37229-0429 

  Phone:855-877-1355 
      Fax: 866-908-8875 

Texas Health Huguley Patient Financial Services 
11801 South Freeway 
Burleson, TX 76028 
 

  Phone: 817-551-2739 
      Fax: 817-551-2740 

Texas Health Mansfield  Patient Financial Services 
2300 Lone Star Road 
Mansfield, TX 7603-8744 

   Phone:682-341-5028 
         Fax: 682-341-5029 
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