
એટ્લાંટિક હલે્થ સીસ્િમ(“AHS”) ઇંકોર્પોરેિેડ્ની ઓછી આવકધરલવતલ બીનવવમલધલરક અન ેઅલ્ર્પવીમલધલરક દદીઓને -(“નલણલાંટકય 
સહલય નીવત”) કે જેઓ એટ્લાંટિક હોસ્ર્પીિ્ો ખલત ેપ્રલપ્ત પણૂણ અથવલ અંશતતલત્કલલ્ક અથવલ તબીબી રીત ેજરૂરી સાં :ભલળ મલિે 

્લયક ઠરે છે તઓેન ે નલણલાંટકય સહલય પરૂી ર્પલડે છે .આમલાં Morristown Medical Center, Overlook Medical 

Center, Chilton Medical Center, Newton Medical Center, Atlantic Rehabilitation Institute, 

Hackettstown Medical Center અને એવલ કોઈર્પણ AHS સ્થલન કે જેને ફેડર્ વનયમો પ્રમલણે પ્રદલતલ-
આધલટરત તરીકે વનયકુ્ત કરવલમલાં આવે તેનો સમલવેશ થલય છે. બી્ મલિે સહલય મળેવવલ મલિે દદીઓએ એક અરજી 
કરવી જોઇએ અને નલાંણલટકય મદદ મલિે ્લયક ઠરવલ દદીઓ નીચેની ્લયકલતો ર્પરીપણૂણ કરતલ હોવલ જોઇએ. 
 

મલરલ બી્ મલિે હુાં કેવી રીત ેમદદ મળેવીશ ? 

તમન ેતમલરલ હોસ્સ્ર્પિ્ બી્મલાં કેિ્ી મદદ મળી શકે ત ેનક્કી કરવલ મલિે અમ ેતમલરલ કુટુાંબની આવક જોઇશુાં અન ેફેડર્ ગરીબી 
સ્તર સલથ ે તેન ે સરખલવીશુાં  .અમરેીકી સરકલર મજુબ ફેડર્  ગરીબી સ્તર એ એક કુટુાંબની ખોરલક, આશ્રયસ્થલન અન ે અન્ય 
આવશ્ય્કતલ મલિે ્ઘતુ્તમ જરૂરીયલત છે. 
એન જે નલ ચરેીિી કેયર કલયણક્રમ અંતણગત તમલરલ હોસ્સ્ર્પિ્ બી્ મલિે તમ ેમદદ મળેવી શકો જો તમે: 

1) વીમો ધરલવતલ નથી (અથવલ આરોગ્ય વીમો છે જે તમલરલાં અંશત  :બી્ ચકુવ ેછે ). 
2) ખલનગી વીમો કે સરકલરી સહલય વલળલ વીમલની જરૂરીયલતો તમ ેસાંતોષતલ નથી. 
3) ્લગ ુકરલયે્  આવક અન ેઅસ્યલમતોની મયલણદલ સાંતોષો છો.  

 

સાંઘીય ગરીબી સ્તરનલ 200%થી ઓછી અથવલ તેનલ જેિ્ી કુ્ કૌટુાંલબક આવક ધરલવતલ દદીઓ મલિે 
ચૅટરિી કેર હૉસ્સ્ર્પિ્નલ 100% ચલર્જિસ આવરી ્ેશ;ે અને સાંઘીય ગરીબી સ્તરનલ 200%થી વધલરે ર્પરાંત ુ

300%થી ઓછી અથવલ તેનલ જેિ્ી કુ્ કૌટુાંલબક આવક ધરલવતલ દદીઓ મલિે હૉસ્સ્ર્પિ્નલ ચલર્જિસનો એક 
ટહસ્સો આવરી ્ેશ.ે  
 

જો તમ ેન્ય ુજસીમલાં રહો છો અને વીમલથી આવરલયે્ લ નથી અને  [ચરેીિી કેયર નલ અર્પવલદ વસવલય  ]ફેડર્ કે રલજ્ય નલણલાંટકય 
સહલય કલયણક્રમ મલિે ્લયકનથી તો ર્પણજો ફેડર્ ગરીબી સ્તરનલ ર્પલાંચ ગણલાં [500 % ] કરતલાં ઓછલાં નલણલનુાં ઉર્પલિન તમલરુાં કુટુાંબ 
કરત ુાં હોય તો તમલરી તલત્કલ્કે અથવલ તબીબી મલિે જરૂરી સાંભલળનલ બી્નુાં તમે વળતર મળેવવલ શસ્ક્તમલન બનો છો  

 

નલણલાંટકય સહલય નીવતની નક્ હુાં કેવી રીત ેમળેવી શકુાં? કઇ રીત ેહુાં અરજી મળેવી શકુાં? 

 ઓન્લઇન:www.atlantichealth.org/financialassistance 

 ્ખો અથવલ ફોન કરો: 
o Morristown Medical Center, 100 Madison Avenue, Morristown, New Jersey 07960, 

Financial Counseling Office, Phone at 973-971-8964, Fax, 973-401-2433, E-mail, 

fior.gonzalez@atlantichealth.org 

o Overlook Medical Center, 99 Beauvoir Avenue, Summit, New Jersey, 07901, Phone # 

908-522-4689, Fax, 908-522-2031, E-mail, angela.algarin@atlantichealth.org 

o Chilton Medical Center, 97 West Parkway, Pompton Plains, New Jersey, 07444, Phone # 

973-831-5113, Fax, 973-907-1037, E-mail, magali.pacheco@atlantichealth.org 

o Newton Medical Center, 175 High Street, Newton, New Jersey, 07860, Phone # 973-579-

8407, Fax, 973-579-8814, E-mail, victoria.goncalves@atlantichealth.org 
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o Hackettstown Medical Center, 651 Willow Grove Street, Hackettstown, New Jersey, 

07840, Phone # 908-850-6902, Fax, 908-441-1146, E-mail, 

margit.santos@atlantichealth.org 

o ગ્રલહક સવેલવવભલગ: 1-800-619-4024.  

 વ્યસ્ક્તગત રૂર્પ ેઈમરજન્સી વવભલગોમલાં અન ેફલઇનલસ્ન્સય્ કલઉન્સલે્િંગ કચરેીઑમલાં 
 

તમે હોસ્સ્ર્પિ્મલાં તમલરી અરજી વ્યસ્ક્તગત રૂર્પે, મે્  દ્વલરલ, ફેક્સ દ્વલરલ, અથવલ ઈ -મે્  દ્વલરલ મોક્ી શકો છો . AHS તમલરી 
અરજી પરુી થયલ બલદ તનેલ ર્પર વવચલરણલ કરશ ેઅન ેતમન ેતમલરલ લબ્ મલિે કેિ્ી મદદ મળી શકે તનેો અંદલજ કલઢશ.ે 
AHS અપણૂણ અરજીઓ ર્પર ધ્યલન આર્પશે નહીં ર્પણ તમન ેખિૂતી મલટહતી ચોક્કસ તલરીખ સધુીમલાં મોક્ી આર્પવલ મલિે 
મોકો આર્પશે. 
 

ભલષલની મદદ ઉર્પ્બ્ધ છે?  

નલણલકીય સહલય નીવત, અરજી અન ેનલણલકીય સહલય નીવતનો સલરલાંશ તમલરી ભલષલમલાં ઉર્પ્બ્ધ હોઈ શકે. આ સવેલની મલટહતી 
અથવલ હોસ્સ્ર્પિ્ લબ્ ભરવલની મદદન ે્ગતલ બીજા કોઈ ર્પણ પ્રશ્નો મલિે ગ્રલહક સેવલ વવભલગને 1-800-619-4024 ર્પર કો્ કરો 
અથવલ અમલરી વબેસલઇિની મુ્ લકલત ્ો .તમ ેઅમલરી કોઈ ર્પણ હોસ્સ્ર્પિ્ની ફલઇનલસ્ન્સય્ કલઉન્સલે િ્ંગ કચરેીની ર્પણ મુ્ લકલત 
્ઈ શકો છો. સોમવાર -શકુ્રવાર ,સવારના 8:00 થી – સાાંજના 4:00 સધુી. 


