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ADVENTHEALTH 
 

AdventHealth Bolingbrook; AdventHealth GlenOaks; AdventHealth Hinsdale; 
AdventHealth LaGrange; Employed physician practices in the Chicago service area. 

 
નાણાકીય સહાય નીિતનો સારાંશ 

 
AdventHealth, ઉપર સૂિચબ) આરો,ય મં0ાલયો સિહત, જઓે આરો,યસંભાળ સેવાઓ ;વેશ કરવા માટેના અવરોધો 

સાથે સંઘષE કર ેછે, તે ;Gયેક HયિIના ગૌરવ માટે િવશેષ િચંતા, ;િતબ)તા અને આદર રાખે છે.   AdventHealth તેના 

આરો,યસંભાળની સંસાધનોને, સમO સમુદાયની સેવા તરીકે સંચાિલત કરવાની સમાન ;િતબ)તા છે.  આ િસ)ાંતોને 

આગળ વધારતાં, AdventHealth એ ચોRસ HયિIઓને આિથEક સહાય પૂરી પાડે છે કે જઓે AdventHealth પાસેથી 

કટોકટી અથવા અTય આવUયક તબીબી સંભાળ મેળવે છે.  આ સારાંશ AdventHealthની નાણાકીય સહાય નીિતની 

સંિWX ઝાંખી પૂરી પાડે છે. 

 

કોણ લાયક છે?  

જો તમે ઇિલનોઇસના રહેવાસી હોવ તો તમે આિથEક સહાય મેળવી શકશો.  ફેડરલ ગરીબી \તરની સરખામણીમાં તમારી કુલ 

ઘરલંુે આવક ]ારા નાણાકીય સહાય સામાTય રીતે નRી થાય છે.  

● જો તમારી આવક ફેડરલ ગરીબી \તરના 250% કરતા ઓછી અથવા બરાબર છે, તો તમે જ ેચાજE માટે જવાબદાર 

છો તેના ભાગ પર તમે 100% ચેિરટી કેર રાઈટ ઓફ લઈ શકો છો. 

● જો તમારી પાસે વીમો નથી અને તમારી આવક ફેડરલ ગરીબી \તરના 250% કરતા વધાર ેછે પરંતુ ફેડરલ ગરીબી 

\તરના 600% કરતા વધુ ન હોય, તો તમને \લાઇિડંગ \કેલ પર છૂટનો દર મળી શકે છે. 

● જો તમારી પાસે વીમો છે અને તમારી આવક ફેડરલ ગરીબી \તરના 250% કરતા વધાર ેછે પરંતુ ફેડરલ ગરીબી 

\તરના 400% કરતા વધુ ન હોય, તો તમે \લાઇિડંગ \કેલ પર છૂટનો દર મેળવી શકો છો. 

● જો તમારા પર કટોકટી અને તબીબી રીતે જ_રી એવી સંભાળ માટે કોઇ તબીબી દેવંુ હોય, જ ેતે તમારી આવક 

કરતા 20% વધાર ેહોય તો, તમે િડ\કાઉTટ મેળવવાને પા0 છો.  

 

જો તમારી પાસે ફેડરલની ગરીબીના \તર કરતા 600% ગણી વધાર ેસંપિ`ઓ હોય તો, તમે નાણાકીય સહાયતા ;ાX કરવાને 

પા0 ના પણ બની શકો.  જ ેદદaઓ નાણાકીય સહાય માટે લાયક છે તેમની પાસેથી લાયક સંભાળ માટે સામાTય રીતે વીમા 

કવરજેવાળા દદaઓને આપવામાં આવતી િબલની રકમ કરતા વધાર ેભાવ લેવામાં  

આવશે નિહ.  

 

કઈ સેવાઓ આવરી લેવામાં આવી છે? 

નાણાકીય સહાય નીિત કટોકટી અને અTય તબીબી રીતે જ_રી કાળbને લાગુ પડે છે.  આ શcદો નાણાકીય સહાય નીિતમાં 

Hયાdયાિયત કરવામાં આવેલ છે.  અTય તમામ સંભાળ આિથEક સહાય નીિત ]ારા આવરી લેવામાં આવતી નથી. 

હંુ કેવી રીતે અર9 કરી શકંુ? 
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નાણાકીય સહાય માટે અરb કરવા માટે, તમે સામાTય રીતે લેિખત અરb પૂરી કરશો અને સહાયક દ\તાવેજો આપશો કે જ ે

નાણાકીય સહાય નીિત અને નાણાકીય સહાય નીિત અરbમાં દશાEવેલ છે. 

હંુ અર9 બાબતે કેવી રીતે મદદ મેળવી શકંુ? 

નાણાકીય સહાય નીિત અરb ની સહાય માટે, તમે AdventHealth નો સંપકE  844-652-0600 પર કૉલ કરીને, 

GLR.CustomerService@AdventHealth.com પર ઇમેઇલ ]ારા, અથવા લેિખત કરી શકો છો:  

  

AdventHealth PFS   

Attention: Financial Assistance Department 

1000 Remington Blvd., Suite 110   

Bolingbrook, IL 60440   

 

હંુ વધુ માિહતી કેવી રીતે મેળવી શકંુ? 

નાણાકીય સહાય નીિત અને નાણાકીય સહાય નીિત અરb ફોમEની નકલો  

https://www.adventhealth.com/legal/financial-assistance-illinois  અને ઉપર સૂિચબ) આરો,ય મં0ાલયો 

પર ઉપલcધ છે.  નાણાકીય સહાય નીિત અને નાણાકીય સહાય નીિત અરbની મફત નકલો ઉપરના સરનામાં પર મેલ ]ારા 

લખીને પણ મેળવી શકાય છે.  નાણાકીય સહાય નીિત િવશેની વધારાની માિહતી પણ 

GLR.CustomerService@AdventHealth.com પર ઇમેઇલ ]ારા અથવા 844-652-0600 પર ટેિલફોન ]ારા 

ઉપલcધ છે. 

 

જો હંુ પા@ નથી તો શંુ? 

તમે નાણાંકીય સહાય નીિત હેઠળ નાણાકીય સહાયને પા0 ન હો તો, તમે અTય ;કારની સહાય માટે પા0તા ધરાવતા હોઈ 

શકો છે.  વધુ માિહતી માટે, કૃપા કરીને AdventHealth હેhથનો ટેિલફોન ]ારા 844-652-0600 પર સંપકE  કરો; અથવા 

ઉપર વણEHયા અનુસાર ઇમેઇલ ]ારા અથવા લેિખત _પે સંપકE  કરો. 

 

નાણાકીય સહાય નીિત, નાણાકીય સહાય નીિત અર9 અને સૂચનાઓ અને આ સાદા ભાષાનો સારાંશ અમારી 

વેબસાઇટ પર અને િવનંતી પર નીચેની ભાષાઓમાં ઉપલIધ છે: 

 

English; Español (Spanish); Polski (Polish); Tagalog (Filipino); 简体中文 (Simplified Chinese);  

漢語 (Traditional Chinese); 한국어 (Korean); Deutsch (German); ُودُرا  (Urdu); ગુજરાતી (Gujarati);  

Русский (Russian); Italiano (Italian); िहंदी (Hindi); Français (French); Eλληνικά (Greek);  
Tiếng Việt (Vietnamese); 日本語 (Japanese); Srpski (Serbian); ภาษาไทย (Thai); Kreyòl (Haitian Creole); 
босански (Bosnian); '(ែខ+រ (Khmer); Hrvatski (Croatian); یسراف  (Farsi); ةیبرعلا  (Arabic) 


