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નાણાાંકીય સહાયતા પોલિસી - સરળ ભાષામાાં સારાાંશ 

Shore Medical Center ની નાણાાંકીય સહાયતા પોલિસી/પ્રોગ્રામ (FAP), પાત્ર દદીઓન ેShore Medical Center 

અને ઘણે ખર ેઅાંશે સાંબાંલિત એકમ (IRS દ્વારા લનિાાલરત કયાા અનુસાર) દ્વારા પ્રદાન કરાતી પણૂા અથવા આાંલશક 

વળતર સાથનેી કટોકટી અથવા અન્ય તબીબી રીતે જરૂરી આરોગ્ય સાંભાળ સેવાઓ પ્રદાન કરવા માટે હાજર છે. 

હોલપપટિ અન ે કોઈપણ નોાંિપાત્ર સાંબાંલિત એકમ આ પછીથી હોલપપટિ તરીકે સાંદલભાત કરવામાાં આવેિ છે. 

નાણાાંકીય સહાયતા શોિી રહેિ દદીઓએ, આ દપતાવજેમાાં સારાાંશ આપેિ, પ્રોગ્રામ માટે અરજી કરવી આવશ્યક 

છે. 

યોગ્ય સેવાઓ - કટોકટી અથવા અન્ય તબીબી રીતે જરૂરી આરોગ્ય સાંભાળ સેવાઓ હોલપપટિ દ્વારા પ્રદાન 

કરવામાાં આવે છે અને હોલપપટિ દ્વારા લબિ કરવામાાં આવ ેછે. FAP ફક્ત હોલપપટિ દ્વારા લબિ કરાતી સવેાઓન ે

િાગુ થાય છે. અન્ય પ્રદાતાઓ દ્વારા અિગથી લબિ કરવામાાં આવતી અન્ય સવેાઓ, જમે કે લફલિલશયનો અથવા 

િેબોરટેરીિ FAP હેઠળ પાત્ર નથી. 

યોગ્ય દદીઓ - પાત્ર સેવાઓ પ્રાપ્ત કરતા દદીઓ, કે જઓે પૂણા ભરિે નાણાાંકીય સહાયતા અરજી સબલમટ કર ેછે 

(સાંબાંલિત દપતાવજેો/માલહતી સલહત), અને જઓે હોલપપટિ દ્વારા નાણાાંકીય સહાયતા માટે પાત્ર તરીકે લનિાાલરત 

છે. 

અરજી કેવી રીતે કરવી - FAP અને સાંબાંલિત અરજી ફોમા નીચે મજુબ મેળવી/પણૂા/સબલમટ કરી શકાય છે: 

• હોલપપટિના નાણાાંકીય સહાયતા લવભાગ પર 

• લવનાંતી દપતાવજેો 609-653-3717, એક્સટેન્શન 1 પર હોલપપટિના નાણાાંકીય સહાયતા લવભાગને ફોન 

કરવા પર, તમને મોકિવામાાં આવે છે. 

• મેિ દ્વારા/ અથવા રૂબરૂ મુિાકાત િઈને દપતાવજેોની લવનાંતી કરો: હોલપપટિ નાણાાંકીય સહાયતા 

લવભાગ, 100 મેલિકિ સેન્ટર વ,ે સોમસા પોઇન્ટ, ન્યુ જસી, 08244 પર લપથત છે. રૂબરૂ મિુાકાત િઈ, મખુ્ય 

િૉબી માલહતી િેપક પર આવો અને નાણાાંકીય સિાહકાર સાથે વાત કરાવવાની લવનાંતી કરો. (હોલપપટિની 

નાણાાંકીય સહાયતા પોલિસી પણ લવનાંતી કરવા પર મેિ દ્વારા અથવા વ્યલક્તગત રીતે આ પથાને ઉપિબ્િ 

છે.) 

• હોલપપટિની વબેસાઇટ પરથી દપતાવજેો િાઉનિોિ કરો: https://www.ShoreMedicalCenter.org. 

• પૂણા ભરિે અરજીઓ (તમામ દપતાવજેો/અરજીની સૂચનાઓમાાં ઉલ્િલેખત માલહતી) અહીાં મેિ કરો: 

હોલપપટિનો નાણાાંકીય સિાહકાર લવભાગ, 100 મલેિકિ સેન્ટર વ,ે સોમસા પોઇન્ટ, ન્યુ જસી, 08244; 

અથવા નાણાાંકીય સિાહકાર લવભાગમાાં વ્યલક્તગત રીતે સપુરત કરો. 

નાણાાંકીય સહાયતાની પાત્રતાનુાં લનિાારણ - સામાન્ય રીતે, પાત્ર વ્યલક્તઓ નાણાાંકીય સહાયતા માટે પાત્ર હોય છે, 

એક પિાઇલિાંગ પકેિનો ઉપયોગ કરીન,ે જ્યાર ેતેઓની કૌટુાં લબક આવક સાંઘ સરકારની ફેિરિ પોવટી ગાઇિિાઇન્સ 

(FPG)ના 200% થી ઓછી અથવા તેની સમાન હોય. નાણાાંકીય સહાયતાની પાત્રતાનો અથા છે કે પાત્ર વ્યલક્તઓન ે

પૂણાપણે અથવા આાંલશક રીતે તેમની સાંભાળને આવરવામાાં આવશે અને તેમને વીમો િરાવતી વ્યલક્તને "સામાન્ય 

રીતે લબિ કરાતી રકમ (એમાઉન્ સ જનરિી લબલ્િ" (AGB)) થી વિનુુાં લબિ કરવામાાં આવશે નહી ાં (AGB, જવેુાં કે 
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IRC લવભાગ 501(r)માાં આાંતલરક રવેન્યુ સલવાસ દ્વારા વ્યાખ્યાલયત કયાા મજુબ). નાણાાંકીય સહાયતાના પતરો 

સાંપણૂાપણે કુટુાંબની આવક અને FPG પર આિાલરત છે: 

• FPG ના 0 થી 200% કૌટુાં લબક આવક પર 

સાંપણૂા નાણાાંકીય સહાયતા; દદીને ચૂકવવાપાત્ર લબિ $0 છે. 

• FPG ના 201 થી 300% કૌટુાં લબક આવક પર 
આાંલશક નાણાાંકીય સહાય; AGB એ દદીને મહત્તમ લબિ ચકૂવવાપાત્ર છે. 

નોાંિ: FPG થી આગળના અન્ય માપદાં િને પણ ધ્યાનમાાં િવેામાાં આવે છે (દા.ત. રોકિ અથવા અન્ય સાંપલત્તઓની 

ઉપિબ્િતા કે જ ેરોકિમાાં રૂપાાંતલરત કરી શકાય છે અન ેમાલસક ઘરિેુાં ખચાાઓનાાં સાંબાંિમાાં વિારાની માલસક 

ચોખ્ખી આવક), જ ેકાયાવાહીના અપવાદમાાં પલરણમી શકે છે. જો કૌટુાં લબક આવકની જાણ કરવામાાં આવેિી ન 

હોય, તો રોલજાંદી જરૂલરયાતો કેવી રીતે પણૂા થાય છે તેની માલહતી જરૂરી રહેશ.ે હોલપપટિનો નાણાાંકીય સિાહકાર 

લવભાગ સબલમટ કરવામાાં આવેિ અરજીઓની સમીક્ષા કર ેછે જ ેપણૂા ભરિેી હોય, અને હોલપપટિની નાણાાંકીય 

સહાયતા પોલિસી અનુસાર નાણાાંકીય સહાયતાની પાત્રતાને લનિાાલરત કર ેછે. અપણૂા અરજીઓને ધ્યાનમાાં િવેામાાં 

આવતી નથી, પરાંતુ અરજદારને સલૂચત કરવામાાં આવે છે અને ખૂટતા દપતાવજેો/માલહતીને પૂણા કરવાની તક 

આપવામાાં આવે છે. 

હોલપપટિ તેના FAP, FAP અરજી ફોમા અને તેના FAP ના સરળ ભાષામાાં સારાાંશને અન્ય ભાષાઓમાાં અનવુાલદત 

પણ કર ેછે જ્યાાં હોલપપટિ સવેા આપે છે તે સમુદાયનાાં રહેવાસીઓની મખુ્ય ભાષાના િોકો 5 ટકા અથવા 1000 

ન ે પ્રપતુત કર ે છે; જ ે પણ ઓછુાં  હોય; વ્યલક્તઓની વપતી હોલપપટિ દ્વારા પ્રભાલવત થવાની સાંભાવના હોય. 

હોલપપટલ્સની વેબસાઇટ પર અથવા નીચેના સરનામા પર વ્યલક્તગત લવનાંતી કરવા પર અનુવાલદત સાંપકરણ 

ઉપિબ્િ રહેશે. 

મદદ, સહાયતા અથવા પ્રશ્નો માટે કૃપા કરીને મુિાકાત િો અથવા કૉિ કરો: હોલપપટિનો નાણાાંકીય સિાહકાર 

લવભાગ Shore Medical Center, 100 મલેિકિ સેન્ટર વ,ે સોમસા પોઇન્ટ, ન્યુ જસી, 08244 ખાતે લપથત છે; રૂબરૂ 

મુિાકાત િેવા, મખુ્ય િૉબીમાાં લપથત હોલપપટિ માલહતી િેપક પર આવો અને 1િા માળે આવેિ નાણાાંકીય 

સિાહકાર લવભાગમાાં જાઓ અથવા 609-653-3717, સાંકેત 1 પર સોમવારથી શકુ્રવાર, 8:00 AM થી 5:00 PM 

સુિીમાાં કૉિ કરો. 
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