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I.  $%�ш 

 

તમામ દદ#ઓની આિથ&ક /કુવણીની યો1યતાને 2યાનમા ં લીધા વગર એટલા6ટ�ક હ�7થ 

િસ.ટમ,ઇ6ક(“એટલા6ટ�ક હ�7થ િસ.ટમ”) ની હો;.પટલ <િુવધાઓ =ારા ઉપલ?ધ કરાવવામા ંઆવતી 

આવ@યક તાAકા+લક (ઈમરજ6સી) તથા અ6ય તબીબી CDEટએ જFર� આરો1ય સેવાઓ તેમને મળે તે 

બાબતને <િુનિGત કરવી. આ નીિત મોIરસટાઉન મેIડકલ સે6ટર, ઓવરKકૂ મેIડકલ સે6ટર, ચી7ટોન 

મેIડકલ સે6ટર, 6Nટૂન મેIડકલ સે6ટર, હ�ક�Oસટાઉન મેIડકલ સે6ટર અને એટલાD6ટક Iરહ�+બ+લટ�શન 

ઇQ6.ટટRટૂ સIહત કોઈપણ એટલાD6ટક હS7થ િસ.ટમ હૉ;.પટલ અને 42 C.F.R. 413.65 Tમાણે Tોવાઇડર 

આધાIરત તર�ક� િનIદUEટ કરવામા ંઆવેલ કોઈપણ એટલાD6ટક હS7થ િસ.ટમ <િુવધાને લાV ુપડશે. 

 

II.  નીિત (પો+લસી): 
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દદ#ની /કૂવણી કરવાની Wમતા સાથે કોઈ સબંધં િવના દદ#ઓ હૉ;.પટલ <િુવધાઓ =ારા Xરૂ� પાડવામા ં

આવતી આવ@યક કટોકટ�ની અને અ6ય તબીબી ર�તે જFર� .વા.Yયસભંાળ સેવાઓ મેળવે તેની ખાતર� 

કરવી એ એટલાD6ટક હS7થ િસ.ટમની નીિત છે. [ઓ અ6યથા પોતાના હૉ;.પટલના +બલની Xરૂ�Xરૂ� અથવા 

\િશક રકમ /કૂવવા સWમ ન હોય તેવા ઓછ� આવક ધરાવતા, વીમો ન ધરાવતા અને અXરૂતો વીમો 

ધરાવતા દદ#ઓને નીચ ેિવભાગ IV મા ંવણ�_યા Tમાણ ેિવિવધ કાય�`મો =ારા નાણાક�ય સહાયતા ઉપલ?ધ 

કરાવવામા ંઆવે છે. ઉપર દશા�_યા Tમાણેની એટલા6ટ�ક હ�7થ િસ.ટમ હો;.પટલ <િુવધા તથા ફ�ડરલ 

િનયમનકાર� સચંાલનથી 42 સી.એફ.આર 413.65 આધાIરત દરgજો ધરાવતી કોઇ પણ એટલા6ટ�ક 

હ�7થ િસ.ટમ <િુવધા ખાતે આ નીિત લાV ુપડશે. 

 

આપાતકાલીન અથવા અ6ય તબીબી ર�તે આવ@યક હોય તેવી આરો1ય કાળhની સેવાઓ માટ� જ આિથ&ક 

સહાય અને Iડ.કાઉ6ટ ઉપલ?ધ છે. Iફઝીિશયનની ફ�, એને.થેિસઓલોh ફ�, ર�Iડયોલોh ઈ6ટરTીટ�શન 

તથા બહારના દદ#ને લગતા િT.`��શનને લગતી ક�ટલીક સેવાઓનો સમાવેશ સાથે પરંj ુ તે Xરુતી 

મયા�Iદત નહ� તેવી હો;.પટલ ચાજkસથી અલગસેવાઓ એટલા6ટ�ક હ�7થ િસ.ટમ મારફતે આિથ&ક સહાય 

ઉપલQ?ધ માટ� યો1યતા નહ� ધરાવે. હો;.પટલ <િુવધા િસવાયના તમામ Tદાતાઓની  યાદ�, ક� [ 

હો;.પટલ <િુવધામા ંઈમરજ6સી અથવા અ6ય મેIડકલ સેવા આપે છે તેની <િુવધાવાર અને આમાથંી કોને  

ફાયના;6સયલ આિસ.ટ6ટ પો+લસી (“FAP”) =ારા આવરવામા ંઆ_N ુછે અને કોને નથી તે આ FAPમા ં

પIરિશEટ એ ખાતે જોઈ શકાય છે.આ Tદાતાઓની યાદ�ની oીમાિસક ધોરણે સમીWા કરાશે અને જpુર 

qજુબ <ધુારો કરવામા ંઆવશે. 

 

III.  !����� 

 

 A. એટલા6ટ�ક હ�7થ િસ.ટમ 6N ુ જિસ&ના રહ�વાસીઓ, ઈનપેશ6ટ અને આઉટપેશ6ટ ક� [મને 

તાAકા+લક અથવા તબીબી સારવારની જFર છે તેમને આરો1યલWી સેવાઓ આપશે. આ Tકારની સેવાઓ 

માટ� દદ# =ારા /કુવણી કરવાની Wમતાને 2યાનમા ંલીધે વગર તેમ જ આ FAPમા ં તેની યો1યતા ક� 

સમાવેશ ને 2યાન મા ંિવ.તારવામા ંઆવશે. 

 

 B. એટલા6ટ�ક હ�7થ િસ.ટમ કોઈ પણ ભેદભાવ વગર એવી કોઈ પણ કામગીર�ઓમા ંશામેલ થશે 

નહ�. ક� [નાથતાAકાલીક તબીબી સારવારની માગ કરનાર _ય;sતઓ હtોAસાહ� બને, [મ ક� સારવાર મળે 

તે અગાઉ ઈમરજ6સી િવભાગ =ારા દદ#ને અગાઉથી /કુવણી કરવાની માગંણી અથવા ઈમરજ6સી 

િવભાગમા ં દ�વાની વ<લુાતની Tuિૃtને પરવાનગી આપવી અથવા એવા Wેoો ક� wયા ંઆવા ં Tuિૃt 

ઈમરજ6સી સેવાઓ મા ંદાખલ આપી શક�  
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 C. એટલા6ટ�ક હ�7થ િસ.ટમની FAP, આિથ&ક સહાય માટ�ની અરh અને તમામ �લેઇન લy1વેજ 

સમર� (“પીએલએસ”) નીચેની વેબસાઈટ પર ઓન-લાઈન ઉપલ?ધ છેઃ 

www.atlantichealth.org/financialassistance 

   

 D. એટલા6ટ�ક હ�7થ િસ.ટ}સની FAP, આિથ&ક સહાય માટ�ની અરh તથા પીએલએસ ~�ેh તેમ 

જ દર�ક હો;.પટલની <િુવધાની Tાથિમક સેવાના Wેo =ારા સqદુાયના 5 ટકા અથવા 1,000 કરતા ંઓછા 

_ય;sતથી બનેલ હોય તેવા ~�hેમા ંમયા�Iદત �ાન ધરાવનાર લોકોની Tાથિમક ભાષામા ંતે ઉપલ?ધ 

છે. FAPનો અ,વુાદ, આિથ&ક સહાયનો અરh અને પીએલએસ આ એફએપીમા ંપIરિશEઠ બી મા ંદશા�વેલ 

ભાષાઓમા ંઉપલ?ધ છે. દર�ક વખતે આ બાબતને <િુનિGત કરવાનો TયAન થશે ક� FAP, આિથ&ક સહાય 

માટ�ની અરh તથા પીએલએસ એવા દદ#ઓ ને .પEટ ર�તે જણાવવામા ંઆવે ક� [મની Tાથિમક ભાષાઓ 

ઉપલ?ધ અ,વુાદોમા ંસમાિવEટ નથી.  

  

 E. FAPની પેપર નકલો, આિથ&ક સહાય માટ�ની અરh અને પીએલએસ િવનતંી કરવાથી મેઈલ 

=ારા ઉપલ?ધ કરાવવામા ંઆવે છે, [ના માટ� કોઈ જ ખચ� વ<લુવામા ંઆવતો નથી, તેમ જ Tવેશ 

િવભાગો, ઈમરજ6સી િવભાગો, અને નીચે આપેલી આિથ&ક સલાહ આપતી ઓIફસોની યાદ� સIહતની 

હો;.પટલની <િુવધાઓ મારફતે િવિવધ Wેoોમા ંXરૂા પાડવામા ંઆવે છે. આિથ&ક સહાય માટ�ની અરhઓ 

_ય;sતગત ર�તે, પo _યવહાર =ારા, ફ�sસ =ારા અથવા ઈ-મેઇલ =ારા ર�ૂ કર� શકાય છે. 

 

 આિથ&ક સલાહ આપતી ઓIફસોઃ 

 

મોIરસટાઉન મેIડકલ સે6ટરઃ 100 મેIડસન એવે6N,ુ મેIર.ટોવન, 6N ુ જિસ& 07960, 

ફાયના;6સલ કાઉ;6સ+લ�ગ ઓIફસ, ફોન #973-971-8964 

ઓવરKકૂ મેIડકલ સે6ટરઃ 99 ?Nવુોઇર એવે6N,ુ સિમટ, 6N ુજસk 07901, ફાયના;6સયલ 

કાઉ;6સ+લ�ગ ઓIફસ, ફોન # 908-522-4689 

+ચ7ટન મેIડકલ સે6ટરઃ 97 વે.ટ પાક�વે, પો}�ટોન �લઈે6સ, 6N ુ જસk 07444, 

ફાયના;6સયલ કાઉ;6સ+લ�ગ ઓIફસ, ફોન # 973-831-5113 

6Nટુન મેIડકલ સે6ટરઃ 175 હાઈ .��ટ, 6Nટુોન, 6N ુ જસk 07860, ફાયના;6સયલ 

કાઉ;6સ+લગ ઓIફસ, ફોન # 973-579-8407 

હ�ક�Oસટાઉન મેIડકલ સે6ટર: 651 િવલો �ોવ .��ટ, હ�ક�Oસટાઉન, 6N ુ જસk 07840, 

ફાયના;6સયલ કાઉ6સેલ�ગ ઓIફસ, ફોન # 973-579-8407 

એટલા6ટ�ક Iરહ�+બલેશન ઈQ6.ટટRટુઃ 100 મેIડસન એવે6N,ુ મેIર.ટોવન, 6N ુ જસk 07960, 

ફાયના;6સયલ કાઉ;6સ+લ�ગ ઓIફસ, ફોન #973-971-8964. 
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 F. જો FAPની પેપર નકલો, આિથ&ક સહાય માટ�ની અરh અથવા પીએલએસ મેળવવામા ં

દદ#ઓને સહાયતાની જFર હોય, અથવા અ6ય કોઇ સહાયતાની જFર હોય તો તેઓ 1-800-619-4024 

ખાતે ક.ટમર સિવ&સ Iડપાટ�મે6ટ પહ�ચી શક� છે અથવા ઉપર દશા�વવામા ં આવેલ ફાયના;6સયલ 

કાઉ;6સ+લ�ગ ઓIફસોની qલુાકાત લેવી અથવા સપંક� કરવો. 

 

 G. Tવેશ Wેoો, ઈમરજ6સી િવભાગો, અને ફાયના;6સયલ કાઉ;6સ+લ�ગ ઓIફસો સIહતના �હ�ર 

હો;.પટલ .થળો ખાતે આિથ&ક સહાયતાની ઉપલ?ધતા ~ગે જોવા મળે છે અથવા Iડસ�લે કરવામા ંઆવશે. 

 

 H. પીએલએસ આવ@યક q�ુય TI`યાના ભાગFપે તમામ દદ#ઓને ઓફર કરાશે. 

 

 I. એટલા6ટ�ક હ�7થ િસ.ટમ [ દદ# ઈમરજ6સી અથવા અ6ય તબીબી સારવાર માટ� જFર� 

સેવાઓની સXંણૂ� અથવા \િશક /કુવણી કરવા સWમ નથી તેવા યો1યતા ધરાવતા દદ#ઓને આિથ&ક 

સહાયતાની ઓફર કરવા માટ� કIટબ� છે. આ ચેIરટ�બલ લ�યાકં Tમાણ ેએટલા6ટ�ક હ�7થ િસ.ટમ આ 

FAP, આિથ&ક સહાય માટ�ની અરh અને પીએલએસની _યાપક Tમાણમા ંTિસ�� કરશે અને આ માટ� 

.થાિનક સામા�જક સેવાઓ તથા +બન-નફાનો ઉ�ેશ ધરાવતી સ.ંથાઓ ના ંસહયોગ મેળવશે. 

 

 J. દદ# અથવા તેમના Tિતિનિધઓ આિથ&ક સહાય માટ� િવનતંી કર� શક� છે. દદ#ઓ અથવા તેમના 

Tિતિનિધઓને એટલા6ટ�ક હ�7થ િસ.ટમના કમ�ચાર�ઓ =ારા, ર�ફ�ર�ગ Iફ+ઝશીયન� ક� અ6ય =ારા આિથ&ક 

બાબતોના સલાહકારો સમW મોકલાય છે. આિથ&ક સલાહકારો ઉપલ?ધ આિથ&ક સહાય કાય�`મો માટ�ની 

જFIરયાતોની િવ.jતૃ માIહતી આપે છે અને આિથ&ક સહાય કાય�`મ માટ� દદ# યો1યતા ધરાવે છે ક� ક�મ તે 

~ગ ે િનણ�ય કર� છે. [ દદ#ઓ આિથ&ક સહાયતા માટ� િવનતંી કરતા હોય છે તેમને આિથ&ક સહાય માટ� 

એટલા6ટ�ક હ�7થ િસ.ટમની અરh Xણૂ� કરવી જFર� રહ�શે (તેમા ંTમાણન �Eુઠ સમાિવEટ છે) અને આિથ&ક 

સહાય માટ� 2યાનમા ં લેવા માટ� અરhમા ં જFર� દ.તાવેજોનો સેટ રાખવાના રહ�શે. ~�hેની ઓછ� 

�ણકાર� ધરાવનાર _ય;sતઓ સાથે અથ�Xણૂ� સપંક� માટ� જFર Tમાણે, અ,વુાદ કરવામા ંઆવેલ સામ�ી 

તથા �ુભાિષયાનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવશે.  

 

K. વીમો નહ� ધરાવનાર દદ#એ Tથમ Iડસચા� +બલ .ટ�ટમે6ટ બાદ 365 Iદવસમા ંઆિથ&ક સહાય 

માટ�ની સXંણૂ� અરh ર�ૂ કરવાની રહ�શે. વીમો ધરાવનાર ક� અપયા��ત વીમો ધરાવનાર દદ#એ Tથમ 

પો.ટ-Iડસચા� વીમાકતા� ના TI`યા દશા�વતા +બલ .ટ�ટમે6ટથી 365 Iદવસ <ધુીમા ંઆિથ&ક સહાય માટ� 

સXંણૂ� અરh ર�ૂ કરવાની રહ� છે. 
 

IV. &	�#к !��� к��'(�) 
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એટલા6ટ�ક હ�7થ િસ.ટમના દદ#ઓ નીચે દશા�વાવમા ં આવેલ િવિવધ કાય�`મો ~તગ�ત મફત અથવા 

Iડ.કાઉ6ટથી યો1ય સારવાર મેળવી શક� છે. દર�ક ક�સમા ંએટલા6ટ�ક હ�7થ િસ.ટમ સેવા આપવાના ં �ુલ 

ચાજkસના ંક�તેમા દદ# અથવા દદ#ની વીમા કંપની (જો હોય તો) =ારા /કુવવામા ંઆવતી રકમ તથા કોઈ 

પણ સરકાર� Iરઇ}બસ�મે6ટ અથવા /કુવણીને બાદ કર�ને [ રકમ બનતી હોય એના સમાન રકમમા ંઆિથ&ક 

સહાય Xરૂ� પાડશે એમ માનવામા ંઆવશે. એટલા6ટ�ક હ�7થ િસ.ટમ આ Tકારની ચો�ખી રકમ (કો.ટ-�ુ-

ચા� ર�િશયોને આિધન, એવા ક�સો ક� wયા ંઆિથ&ક સહાય કોઈ ચાજkસને બદલે ખચ� પર ન�ધપાo આધાર 

ધરાવતો હોય) તો સગંઠન =ારા આિથ&ક સહાય Xરૂ� પાડવામા ંઆવે છે. 

 

 A. �,- �!. /��� �)0�1! 

 
1. 2����� к��� 

આ કાય�`મ ફsત ચો�સ ક�ર હો;.પટલ ચાજk ક� [ તબીબી ર�તે આવ@યક સેવાઓ માટ� 

છે તેને આવર� છે, તે .ટ�ટ મેIડક�ઇડ Tો�ામ ~તગ�ત આવરવામા ંઆવશે, અલબત આ 

માટ� દદ# યો1યતા ધરાવતો હોવો જોઈએ. અરજદાર શFઆતી અરh મળવાના 10 Iદવસ 

મા ંફાયના;6સયલ કાઉ;6સ+લ�ગ ઓIફસ એ બાબતને ન�� કરશે ક� અરજદાર આ <િુવધા 

માટ� યો1યતા ધરાવે છે ક� નહ�. જો અરh અ�રુ� હોય હોય ([મ ક� આવક/િમલકતના 

Xરૂાવા Xરૂા પાડવામા ંન આવેલ હોય અથવા અXરૂતા હોય) તો લે+ખતમા ંઇ6કાર કરવામા ં

આવશે, [મા ંવધારાના દ.તાવેજ આપવા માટ� કહ�વામા ંઆવશે, [થી મ�ૂંર� મેળવવામા ં

સહાયક બને. વીમો નહ� ધરાવનાર દદ#એ Tથમ Iડસચા� +બલ .ટ�ટમે6ટ બાદ 365 

Iદવસમા ંઆિથ&ક સહાય માટ�ની સXંણૂ� અરh ર�ૂ કરવાની રહ�શે. વીમો ધરાવનાર ક� 

અપયા��ત વીમો ધરાવનાર દદ#એ Tથમ પો.ટ-Iડસચા� વીમાકતા� ના TI`યા દશા�વતા 

+બલ .ટ�ટમે6ટથી 365 Iદવસ <ધુીમા ંઆિથ&ક સહાય માટ� સXંણૂ� અરh ર�ૂ કરવાની રહ� 

છે. 
 

[ દદ# ચેIરટ� ક�ર માટ� યો1યતા ધરાવતો હશે તેને મફતમા ંસારવાર મળશે અથવા �ુલ 

ચાજkસમા ંIડ.કાઉ6ટ મળશે, [ પIરિશEટ સી ની માગ�દિશ&કા Tમાણે રહ�શે. 

 

[ અરજદારો યો1યતા ધરાવતા ન હોય તેઓ ભિવEયમા ંwયાર� સેવાઓ માટ� ઉપ;.થત થાય 
અને તેમની આિથ&ક પIર;.થિતમા ંફ�રફાર થાય Aયાર� તેઓ ફર� વખત અરh કર� શક� છે. 

 

ચેર�ટ� к���  એ એક રાwય કાય�`મ છે, [ 6N ુજસkના એવા રહ�વાસીઓ માટ� ઉપલ?ધ છે [ઓઃ 

 

એ. વીમા કવચ ધરાવતા નથી અથવા વીમા કવચ +બલના ભાગ માટ� જ /કુવણીને આવર� છે. 
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બી. કોઈ ખાનગી અથવા સરકાર =ારા Tાયો�જક કવચ ([મ ક� સામા�જક <રુWા (િનuતૃ અને અWમ); 

Xરુક સામાhક આવક (એસએસઆઈ) મેIડક�ઇડ;અથવા મેIડક�ઇડ), =ારા અયો1યતા ધરાવતા હોય, 

અને 

સી. .ટ�ટ =ારા .થાિપત ચો�સ આવક અને િમલકતની યો1યતાના માપદંડને ધરાવતા હોય. 

 

ચેર�ટ� к��� માટ� યો1ય બનવા માટ� વધારાના માપદંડ ક�ળવવા જFર� છેઃ 
 

a. દદ#ની ચેર�ટ� к��� Tો�ામ માટ� તપાસ કરવામા ંઆવશે, [મા ંપIરિશEટ સી ની મા�દિશ&કાની 

Tમાણ ેપIરવારની �ુલ આવક ફ�ડરલ ગર�બી ર�ખાના 200 ટકા કરતા ઓછ� હોય તેમને ચાજkસમા ં

100 ટકા કવર મળશે અને પIરવારની �ુલ આવક ફ�ડરલ ગર�બી ર�ખાના 200 ટકા અને 300ટકા 

વ�ચે હોય તેને ચાજkસમા ંઅqકુ ભાગ કવર કરવામા ંઆવશે.  

b. ચેIરટ� к��� ની યો1યતાની મયા�દા _ય;sતગત િમલકતના 7,500 ડોલર છે અને પIરવારની 

િમલકતની મયા�દા 15,000 ડોલર છે. આ િવભાગના ઉ�ેશ માટ� પIરવારના સ�યો ક� [મની 

િમલકતો N.J.A.C. 10:52-11.8 (એ)મા ં _યા�યાિયત કરવામા ં આવી છે તેને 2યાનમા ં લેવામા ં

આવશે. X�ુત અરજદાર માટ� પIરવારના કદમા ંઅરજદાર,hવનસાથી, કોઇ પણ સગીર બાળકો 

[ઓ તેમની સહાયતા પર આધાIરત હોય છે, અને X�ુતો ક� [ અરજદાર કાયદાક�ય ર�તે 

જવાબદાર છે. સગીર અરજદાર માટ� પIરવારના કદમા ંમાતા-િપતા બ¡ે, માતા િપતામા ંપિત ક� 

પAની, સગીરના ભાઈ ક� બહ�ન અને એવા X�ુત _ય;sતઓ ક� [ઓ અરજદારના માતાિપતા માટ� 

કાયદાક�ય ર�તે જવાબદાર છે. જો અરજદાર માતાિપતા =ારા Aયh દ�વામા ં આવેલ છે તેવા 

દ.તાવેજો ધરાવતા હોય તો પIરવારના સ�યોમા ંમાતા-િપતા અથવા તે પૈક� કોઇ પણનો સમાવેશ 

થતો નથી. સગભા� મIહલાને પIરવારના બે સ�ય તર�ક� ગણવામા ંઆવે છે. 

 

હો;.પટલ સિવ&િસસ મે6Nઅુલ, N.J.A.C. 10:52ના ચેIરટ� ક�ર િવભાગ Tમાણ ેઆ Tમાણ ેદ.તાવેજો જFર� છે. 
એ. દદ# અને પIરવારની યો1ય ઓળખ દશા�વતા દ.તાવેજો. તેમા નીચ ેTમાણેની બાબતનો સમાવેશ 

થાય છે. £ાઈિવ�ગ લાઇસ6સ, સામા�જક <રુWા કાડ�, એલાઈન ર�જ.�� કાડ�, જ6મ Tમાણપo, પેચેક 

.ટબ, પાસપોટ� , િવઝા વગેર�. 

 

બી. 6N ુ જસkના રહ�વાસી તર�ક�ના Xરૂાવા [ સિવ&સની તાર�ખ (ન�ધઃચો�સ સજંોગો ~તગ�ત, 

ઈમરજ6સી ક�રને રહ�વાસીની જFIરયાતમાથંી માફ� આપવામા ંઆવે છે). તેમા ંનીચેની બાબતનો 

સમાવેશ થઈ શક� છેઃ £ાઈિવ�ગ લાઇસ6સ, મતદાર ન�ધણી કાડ�, Nિુનયન મે}બરિશપ કાડ�, 

ઇ6.યોર6સ અથવા ક7યાણલWી યોજના,ુ ંઓળખ કાડ�, િવ¤ાથk ઓળખ કાડ�, NIુટ+લટ� +બલ, 

ફ�ડરલ ઇ6કમ ટ�sસ Iરટન�, .ટ�ટ ઇ6કમ ટ�sસ Iરટન�, અથવા બેરોજગારના લાભો દશા�વj ુ ંિનવેદનનો 

સમાવેશ થાય છે. 
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સી. �ુલ આવકના Xરૂાવા. તેમા હો;.પટલ =ારા જFર� માIહતીનો સમાવેશ થાય છે, [ દદ#ની �ુલ 

આવકને 2યાનમા ંલેવામા ંમદદFપ બને છે ( [ નીચ ેTમાણ ેછે) 

i. સેવાઓના પહ�લા 12 મIહના માટ�ની વા.તિવક �ુલ આવક 

ii. સેવાઓના પહ�લા 3 મIહના માટ�ની વા.તિવક �ુલ આવક 

iii. સેવાઓના ચો�સ પહ�લા  મIહના માટ�ની વા.તિવક આવક  

  

ડ�. સેવાની તાર�ખ Tમાણે િમલકતનો Xરૂાવો. આ એવી સામ�ી છે [ રોકડમા ંFપાતંર�ત થઈ �ય 

છે, [મ ક� શેર, બો6ડ, આઈઆરએ, સીડ�, ચેIક�ગ અને બચત ખાતા અથવા નોન-Tાઈમર� 

ર�િસડ�6સીમા ંઇ;sવટ�. 

 

 

 

 3. N.J.S.A. 37:392-:3.;3 <
='
 ��/к�$���� !>?�@ ���� �)A�
� 

 

વીમો નહ� ધરાવનાર દદ#ઓ ક� [ઓ 6N ુજસkના રહ�વાસીઓ છે અને તેમના પIરવારની �ુલ આવક 

ફ�ડરલ ગર�બી ર�ખાના 500 ટકાથી ઓછ� છે તેઓ FAPના િવભાગ 4.C Tમાણે સારવારમા ં Iડ.કાઉ6ટ 

મેળવવી શકશે. ચેIરટ� к��� સમW અરh કરતી વખતે જFર� દ.તાવેજ ર�ૂ કરવા તેમ જ આ િવભાગ 

~તગ� યો1યતા ~ગ ેિનણ�ય કર� શકાય તે માટ� ઉપરોsત અરhને િવભાગ એ.1 મા ંદશા�વેલ માગ�દિશ&કા 

Tમાણે તે હોવા જોઈએ. _ય;sતગત અને પાIરવાર�ક િમલકતનો સમાવેશ કરવામા ંનહ� આવે તો આ 

િવભાગ હ�ઠળ સારવારમા ંઆિથ&ક રાહત મેળવવા અરh કર� શકાશે નહ�. 

 

 B. =>?�� ��>�=���  /�	
��> ��@ ���
 �>� к��'(���>  

 

.ટ�ટ ઓફ 6N ુજસkના ��@ ���
 �>� к��'(���> ગભંીર માદગી ધરાવતા બાળકોના પIરવારને આિથ&ક 

સહાય કરવામા ંઆવે છે. આ માટ�ની યો1યતા, યો1ય ખચ�, તથા સહાય માટ� અરh કરવા ~ગેની માIહતી 

http://www.state.nj.us/humanservices/cicrf/home/ વેબસાઈટ પર ઉપલ?ધ છે. 

 

4. �,- �!. 	�C��1! D� (�E� к)1���ш�ш� D��!  

.ટ�ટ ઓફ 6N ુજસk =ારા 6N ુજસk િવDsટ}સ ઓફ કો}પેનસેશન ઓIફસની .થાપની કર� છે, [ ,કુસાન 

અને ખચ� માટ� Vનુાનો ભોગ બનનારને યો1ય વળતર આપે છે, તેમા ંચો�સ મેIડકલ ખચા�નો સમાવેશ 

થાય છે. યો1યતા, યો1ય ખચા�ને લગતી માIહતી, અને અરh કરવા માટ�ની સહાયતા ~ગેની માIહતી 

http://www.nj.gov/oag/njvictims/application.html ઉપલ?ધ છે. 

 

 ��. !�F� �� /� G-к�H�> 
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1. 6N ૂજસkના રહ�શો 
 

વીમા આરWણ નIહ ધરાવતા દદ#ઓ ક� [ઓ ચૅIરટ� ક�ર અથવા અ6ય કોઈ પણ Tકારની સઘંીય અથવા 

રાwયના ભડંોળ સાથેની આિથ&ક સહાયતા યોજનાઓ માટ� લાયક સા+બત થતા નથી તેમની પાસેથી નીચે 

Tમાણે ચા� લેવામા ંઆવશે: 
 

i. ઈનપેશ6Oસ: દદ#ઓ ક� [ઓ તબીબી ર�તે જFર� ઈનપેશ6ટ સારવાર મેળવી ર¨ા છે તેમને યો1ય 

મેIડક�અર DRG દર વtા મેળવવામા ંઆવેલી સેવા માટ� 15%નો ચા� લાગશે. 
 

ii. આઉટપેશ6Oસ: મૉIરસટાઉન મેIડકલ સે6ટર અને ઓવરKકૂ મૅIડકલ સે6ટર ખાતે આઉટપેશ6ટ સેવાઓ 

મેળવી રહ�લા દદ#ઓ પાસેથી હૉ;.પટલના દરોમાથંી 40%,ુ ંવળતર આ�યા બાદ વધતી રકમ વ<લૂવામા ં

આવશે. 6Nતૂન મેIડકલ સે6ટરના દદ#ઓ 88% વળતર મેળવશે, િશ7ટન મેIડકલ સે6ટરના આઉટપેશ6Oસ 

82.4% વળતર મેળવશે અને હSક�Oસટાઉન મેIડકલ સે6ટરના આઉટપેશ6Oસ 89% વળતર મેળવશે.  
 

2. બહારના રાwયના અને િવદ�શી દદ#ઓ 

 

a. ઈનપેશ6Oસ: દદ#ઓ ક� [ઓ તબીબી ર�તે જFર� ઈનપેશ6ટ સારવાર મેળવી ર¨ા છે તેમને યો1ય 

મેIડક�અર DRG દર વtા મેળવવામા ંઆવેલી સેવા માટ� 25%નો ચા� લાગશે. 
 

b. આઉટપેશ6Oસ: મૉIરસટાઉન મેIડકલ સે6ટર અને ઓવરKકૂ મૅIડકલ સે6ટર ખાતે આઉટપેશ6ટ સેવાઓ 

મેળવી રહ�લા દદ#ઓ પાસેથી હૉ;.પટલના દરોમાથંી 40%,ુ ંવળતર આ�યા બાદ વધતી રકમ વ<લૂવામા ં

આવશે. 6Nતૂન મેIડકલ સે6ટરના દદ#ઓ 88% વળતર મેળવશે, િશ7ટન મેIડકલ સે6ટરના આઉટપેશ6Oસ 

82.4% વળતર મેળવશે અને હSક�Oસટાઉન મેIડકલ સે6ટરના આઉટપેશ6Oસ 89% વળતર મેળવશે. 
 

a.  
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દર�ક સબંિંધત હો;.પટલ <િુવધા માટ� Kકૂ-બેક પ�િતનો ઉપયોગ કરવા એટલા6ટ�ક હ�7થ િસ.ટમે પસદં કયા� 

છે. AGB ટકાવાર� (હો;.પટલ <િુવધા =ારા) આ Tમાણે છેઃ 

 

મોIરસટાઉન મેIડકલ સે6ટર:  26.3% 
ઓવરKકૂ મેIડકલ સે6ટર:  26.6% 
ચી7ટોન મેIડકલ સે6ટર: 21.7% 
6Nટૂન મેIડકલ સે6ટર: 14.4% 
હ�ક�Oસટાઉન મેIડકલ સે6ટર 12.6% 
એટલાD6ટક Iરહ�+બ+લટ�શન ઇQ6.ટટRટૂ: 40.5%   
 

 

ઇ6ટન�લ ર�વે6N ુકોડ સેsસન 501(આર) qજુબ દર�ક હૉ;.પટલ <િુવધાએ પોતાના AGBની ટકાવાર� 
ગણવા માટ� Kકૂ-બૅક પ�િતનો ઉપયોગ કય«.  12 મIહનાના સમયગાળા દરિમયાન મા6ય બધા 
sલેઈમની રકમને તે sલેઈમ સાથે સબંિંધત �ુલ ચા� વડ� ભાગતા ં[ રકમ મળે તે Tમાણ ેદર વષ¬ 
AGB ટકાવાર�ઓ ગણવામા ંઆવી હતી.  બધી હૉ;.પટલ <િુવધાઓ માટ� નીચેના પેયર િમsસની 
પસદંગી કરવામા ંઆવી હતી: મેIડક�ર સેવા-માટ�-ફ� + તમામ ખાનગી .વા.Yય વીમા કંપનીઓ. 
 
ક�લે6ડર વષ�ના એકસો વીસ (120) Iદવસોની ~દર AGBની ટકાવાર�ઓ <ધુારવામા ંઆવશે. 

 

જો ગણતર� કરવામા ંઆવેલ AGB ટકાવાર� પIરણામો, દદ# =ારા /કુવવામા ંઆવતી રકમ કરતા ઓછ� 

રકમમા ંપIરણમે , તો દદ# માo AGB હ�ઠળ ગણતર� કરવામા ંઆવેલ રકમ /કુવવા માટ� જવાબદાર હશે. 

 

જો ગણતર� કરવામા ંઆવેલ AGB ટકાવાર� પIરણામો, દદ#એ /કુવવાની રકમ કરતા વ� ુરકમમા ંપIરણમે 

, તો દદ# માo ઉપર વણ�વેલ આિથ&ક સહાયતા કાય�`મો હ�ઠળ ગણતર� કરવામા ંઆવેલ રકમ /કુવવા માટ� 

જવાબદાર હશે. 

 

 

 

 

V. M�M"N= O�� �J K"�
 ��	
 

આ િવભાગ એટલાD6ટક આરો1ય _યવ.થાની +બ+લ�ગ અને વ<લૂાત નીિતઓ અને TI`યાઓ દશા�વે છે અને 

આિથ&ક સહાયતાની ®ટ પછ� બાક� બલેyસ સIહત, તબીબી સારવાર માટ� +બલ /કુવવામા ંન આવે, તો 

લેવામા ંઆવી શક� તેવા પગલા ંસમ�વે છે. એટલાD6ટક આરો1ય _યવ.થા વતી કાય� કરનાર વ<લૂાત 

એજ6સીઓ અને વક�લોને આ FAP ની એક નકલ આપવામા ંઆવશે. 
 

TAયેક +બ+લ�ગ .ટ�ટમે6ટમા ંદદ#ઓ wયા ંFAP અને આિથ&ક સહાયતા માટ�ની અરhમા ંસહાયતા િવશે માIહતી 

Tા�ત કર� શક� તેવી િવશેષ હો;.પટલ <િુવધાના નાણાક�ય સલાહકાર કાયા�લય માટ�ના ટ�+લફોન નબંર સાથે, 

આિથ&ક સહાયતાની ઉપલQ?ધના ંસબંધંમા ં.પEટ <ચૂનાનો સમાવેશ હશે. +બ+લ�ગ .ટ�ટમે6ટમા ંwયાથંી આિથ&ક 

સહાયતા માટ� FAP, અરhની નકલ અને PLS મેળવી શકાય તે વેબસાઇટ સરનાqુ ંપણ શામેલશામેલ હશે.  



પાન 10 �ુલ 18 

 

 

A. <ચૂનાનો સમયગાળો: એટલાD6ટક હ�7થ િસ.ટમ દદ#ના બલેyસની XDુEટ થતાનંી સાથે જ કોઈપણ 

બાક� બલેyસ માટ� દદ#ઓને +બલ આપશે. +બનવીમા�ૃત દદ#ઓ માટ�, Tથમ પો.ટ-Iડસચા� +બ+લ�ગ 

.ટ�ટમે6ટને 120-Iદવસીય <ચૂના સમયગાળાની શFઆતથી ગણવામા ં આવશે [મા ં દદ# સામે 

કોઈપણ અસામા6ય વ<લૂાત પગલા ં("ECA") (નીચ ેપIરભાિષત છે) શF કર� શકાશે નહ�. વીમા�ૃત 

અથવા અપયા��ત વીમા�ૃત દદ#ઓ માટ�, વીમાકતા� =ારા TI`યાને દશા�વj ુ ંTથમ પો.ટ-Iડસચા� 

+બ+લ�ગ .ટ�ટમે6ટ 120-Iદવસીય અિધ<ચૂનાના સમયગાળાની શFઆત ગણવામા ંઆવશે [મા ંદદ# 

સામે કોઈ ECA શF કર� શકાશે નહ� ("120-Iદવસીય અિધ<ચૂના સમયગાળો"). 

B. wયાર� કોઈ દદ# /કુવણીમા ંઅિનયિમત રહ�, Aયાર� દદ#ને આિથ&ક સહાયતા અથવા નવી અથવા 

<ધુારા કરાયેલ યોજનાની જFર છે ક� ક�મ તે ન�� કરવા માટ� +બ+લ�ગ .ટ�ટમે6ટની ચચા� કરવાનો 

T.તાવ આપતી એક <ચૂના મોકલવામા ંઆવશે. એટલાD6ટક આરો1ય _યવ.થા િવનતંી કર� હોય  

તેવા દદ#ઓનો સમાવેશ કર� /કુવણી યોજના T.થાિપત કર� શક� છે. 

 

C. wયાર� 120-Iદવસીય <ચૂના સમયગાળાને ~તે કોઈ /કુવણી Tા�ત ન થાય અને દદ#એ આિથ&ક 

સહાયતા માટ� અરh કર�લી ન હોય અથવા વૈકQ7પક /કુવણી યોજના માટ� હો;.પટલ <િુવધાના 

�ાહક સેવા કાયા�લય સાથે _યવ.થા ન કર� હોય, Aયાર� દદ#,ુ ંખાj ુ ંવ<લૂાત એજ6સીને સ�પવામા ં

આવશે. એટલાD6ટક આરો1ય _યવ.થા દદ#ને લે+ખતમા ં�ણ કરશે ક� જો 10 Iદવસની ~દર કોઈ 

/કુવણી Tા�ત ન થાય તો દદ#,ુ ંખાj ુ ંવ<લૂાત એજ6સીને સ�પવામા ંઆવશે ("~િતમ <ચૂના"). 

~િતમ <ચૂના દદ#ને �ણ કરશે ક� પાo દદ#ઓ માટ� આિથ&ક સહાયતા ઉપલ?ધ છે અને િવશેષ 

હો;.પટલ <િુવધાના નાણાક�ય સલાહકાર કાયા�લય માટ�નો ટ�+લફોન નબંર શામેલ કરવામા ંઆવશે 

wયાથંી દદ# આિથ&ક સહાયતા માટ� FAP અને આિથ&ક સહાયતા અરh TI`યામા ંસહાયતા િવશે 

માIહતી Tા�ત કર� શક� છે. +બ+લ�ગ .ટ�ટમે6ટમા ંwયાથંી આિથ&ક સહાયતા માટ� FAP, અરhની નકલ 

અને PLS મેળવી શકાય તે વેબસાઇટ સરનાqુ ંપણ શામેલ હશે . 

 

D. એટલાD6ટક હ�7થ િસ.ટમ 120-Iદવસીય <ચૂના સમયગાળા પછ� અિનયિમત દદ# ખાતાઓ પર ECA 

શF કરવા માટ� એટલાD6ટક હ�7થ િસ.ટમ વતી વ<લૂાત એજસંીઓ અને વક�લો (jતૃીય પW)ને કાય� 

કરવા માટ� અિધ�ૃત કર� શક� છે. એકવાર jતૃીય પWને સદં+ભ°ત કયા� પછ�, jતૃીય પW XDુEટ કર� 

છે ક� દદ# FAP હ�ઠળ આિથ&ક સહાયતા માટ� પાo છે ક� ક�મ તે ન�� કરવા માટ� યો1ય પગલા ંલેવામા ં

આ_યા ંછે અને તે ક� ECA શF કરતા પહ�લા ંનીચે જણાવેલ પગલા ંલેવામા ંઆ_યા ંછે: 
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1. દદ#ને લે+ખત <ચૂના ("30-Iદવસીય પo") Tદાન કરવામા ંઆવેલ છે, [: (a) દશા�વે 

છે ક� આિથ&ક સહાયતા પાo દદ#ઓ માટ� આિથ&ક સહાયતા ઉપલ?ધ હોય છે; (b) 

દશા�વે છે ક� ECA(s) સારવાર માટ� /કુવણી મેળવવા,ુ ંશF કરવા માટ� jતૃીય પWના 

હ�jસુર છે; અને (c) જણાવે છે ક� ~િતમ તાર�ખ પછ� આવી ECA શF થઈ શક� છે 

([ ~િતમ તાર�ખ <ચૂના Tદાન કરાયાની તાર�ખના 30 Iદવસ પહ�લા ંહોતી નથી); 

2. 30-Iદવસીય પoમા ંસરળ ભાષામા ંFAP ના સારાશંની એક નકલ શામેલ હોય છે; 

અને 

3. એટલાD6ટક હ�7થ િસ.ટમ અને/અથવા jતૃીય પWે FAP િવશે અને આિથ&ક સહાય 

અરh TI`યામા ંદદ# ક�વી તર�ક� સહાય મેળવી શક� છે તે િવષે દદ#ને મૌ+ખક 

<ચૂના આપવાના વાજબી Tયાસો કયા� છે 

 

E. એકવાર દદ# FAP હ�ઠળ આિથ&ક સહાયતા માટ� પાo છે ક� ક�મ તે ન�� કરવા માટ� વાજબી 

Tયાસો કરવામા ંઆ_યા ંછે તેની XDુEટ થઈ �ય, તે પછ� jતૃીય પWો સારવાર માટ� /કુવણી 

મેળવવા માટ� દદ# સામે ECA અ,સુરવા,ુ ંશF કર� શક� છે. 

 

1. કાયદ�સર અથવા અદાલતી TI`યા માટ� આવ@યક હોય તેવી I`યાઓ, અહ� આપેલ 

છે પણ એટલે <ધુી મયા�Iદત નથી: 

a. આઇ.આર.સી કલમ 501(r) મા ંTદાન કર�લ િસવાયની, દદ#ની સપંિt પર 

ધારણાિધકાર qકૂવો; 

b. દદ#ના બyક ખાતાને અટ�ચ  અથવા ક?[ કરuુ:ં 

c. દદ# સામે ફોજદાર� કાય�વાહ� શF કરવી; 

d. દદ#,ુ ંદંડકર Iરટ આદ�શને પાo હોવા, ુ ંકારણ બનuુ’ં 

e. દદ#ના વેતનમા ંકાપ qકૂવો. 
  

2. ECA મા ં_ય;sતગત ઇ�ના િનણ�યો, પતાવટ અથવા સમ�ૂતી અથવા નાદાર�મા ં

ન�ધાવેલા દાવાની TI`યા પર ધારણાિધકારોનો સમાવેશ હોતો નથી. 
 

F. જો આિથ&ક સહાયતા માટ� અ�રૂ� અરh Tા�ત થાય, તો એટલાD6ટક હ�7થ િસ.ટમ દદ#ને લે+ખત 

<ચૂના આપશે ક� [ FAP-પાoતા ન�� કરવા માટ� આવ@યક વધારાની માIહતી અથવા 

દ.તાવેhકરણ,ુ ંવણ�ન કર� છે. એટલાD6ટક હ�7થ િસ.ટમ jતૃીય પWોને �ણ કરશે ક� આિથ&ક 
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સહાયતા માટ� અ�રૂ� અરh જમા કરવામા ં આવી હતી અને jતૃીય પWો 30-Iદવસીય 

સમયગાળા હ�j ુસારવાર માટ� /કુવણી મેળવવા કોઈપણ ECA ને સ.પે6ડ કર� શક� છે. 

 

G. જો આિથ&ક સહાયતા માટ� Xણૂ� ભર�લી અરh Tા�ત થાય, તો એટલાD6ટક હ�7થ િસ.ટમ નીચે 

આપેલ કાય�વાહ� કરવામા ંઆવે તેની ખાતર� કરશે: 

1. દદ# સામે ECA મો�ુફ રાખવામા ંઆવશે: 

2. પાoતાનો િનણ�ય કરવામા ંઆવશે અને સમયસર તેનો દ.તાવેજ કરાશે. 

3. એટલાD6ટક હ�7થ િસ.ટમ દદ#ને િનણ�યની અને િનણ�ય માટ�ના આધારની લે+ખતમા ં

<ચૂના આપશે. 

4.  FAP-પાo દદ# (જો લાV ુપડj ુ ંહોય) =ારા /કુવવાપાo રકમ અને તે રકમ ક�વી 

ર�તે ન�� કરવામા ંઆવી હતી અને લાV ુAGB ટકાવાર� દશા�વj ુ ંએક <ધુાર�લ 

+બલ�ગ .ટ�ટમyટ Tદાન કરવામા ંઆવશે ; 

5. FAP-પાo દદ# =ારા /કુવવી દ�ધેલી રકમની ઉપરાતં કોઈપણ /કુવણી કરાયેલ 

રકમ Iરફડં કરવામા ંઆવશે (લાV ુપડj ુ ંહોય); અને  

6. jતૃીય પW ઋણ વ<લૂવા માટ� દદ# સામે લીધેલા કોઈપણ ECA ને ઉલટાવવાના 

તમામ ઉપલ?ધ વાજબી ઉપાયો કરશે, [મ ક� કોટ�ના િનણ�ય રદ કરાવવો અથવા 

વ<લૂાત અથવા ધારણાિધકારો હટાવવા.   

 

H. જો કોઈ હો;.પટલ <િુવધા સભંવનીય યો1યતા િનણ�યો લે છે તો નીચે જણાવેલ આવ@યક છે: 

1. જો દદ# FAP હ�ઠળ ઉપલ?ધ સૌથી વ� ુઉદાર સહાયતા કરતા ઓછા માટ� 

પાo હોવા, ુ ંસભંિવત Fપે ન�� કરવામા ંઆવે, ત એટલા6ટ�ક હ�7થ િસ.ટમ 

આટKુ ંકરશે: 

a. દદ#ને સભંિવત FAP-પાoતા િનણ�ય માટ� આધારના સબંધંમા ં<ચૂના 

આપશે અને વ� ુઉદાર સહાયતા માટ� ક�વી ર�તે અરh કરવી તે સમ�વશે; 

b. દદ#ને ગણતર� કર�લ ®ટવાળ� રકમ મેળવવા માટ� ECA ની શFઆતને 

અિધ�ૃત કરતા પહ�લા ંવ� ુઉદાર સહાયતા માટ� અરh કરવાનો વાજબી 

સમય આપશે 

c. જો આિથ&ક સહાયતા માટ� Xણૂ� ભર�લી અરh Tા�ત થાય, તો દદ#ની FAP 

પાoતા ;.થિત માટ� ફર�થી િનણ�ય લેશે.   
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સદંભ«: 

ઇ6ટરનલ ર�વ6N ૂ સિવ&સ, 26 CFR પા�્�સ, 1, 53, અને 602, ચેર�ટ� હો;.પટલો માટ� વધારાની 

જFIરયાતો;સાqદુાિયક આરો1ય માટ� ચેર�ટ� હો;.પટલો માટ� q7ૂયાકંનો જFર� છે; એsસાઇઝ ટ�sસ ર�ટન� અને 

ર�ટન� જમા કરવાના સમયની જFIરયાત, ~િતમ િનયમ; N.J.S.A. 26:2H-12.52; N.J.A.C. 10:52 

 
 
_____________________________________   ______________________________ 

¶ાયન �ેગનોલાIટ, Tqખુ/સીઈઓ   તાર�ખ 
એટલાD6ટક હS7થ િસ.ટમ, ઈ6ક. 
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જોડાણ એ 

Tદાતા <+ૂચ 

 

એટલાD6ટક હS7થ િસ.ટમ, ઈ6ક ("એટલાD6ટક હS7થ િસ.ટમ")ની નાણાક�ય સહાયતા નીિત ("FAP") એટલાD6ટક હS7થ 

િસ.ટમ હૉ;.પટલ ખાતે કટોકટ� અથવા અ6ય તબીબી ર�તે જFર� સેવાઓ અથવા Tદાતા-આધાIરત બહારના દદ#ઓ 

માટ�ની <િુવધા ક� [ AHS હો;.પટલ કોપ� વડ� +બલ થતી હોય, એટલાD6ટક આરો1ય િસ.ટમની પેટાકંપની, તેમા ંલાV ુ

પડશે. 

 

FAP એમા ંપણ લાV ુપડશે [મા ંકટોકટ�ની અથવા અ6ય તબીબી ર�તે જFર� ઈનપેશ6ટ સભંાળ TેDsટસ અસોિસએOસ 

મેIડકલ ¸પુ, પી.એ. ડ�/બી/એ એટલાD6ટક મેIડકલ ¸પુ ("AMG")ના તબીબો ક� [મના =ારા એટલાD6ટક હS7થ િસ.ટમની 

હૉ;.પટલ ખાતે Xરૂ� પાડવામા ંઆવે છે.FAP એવી _યાવસાિયક ફ�ને લાV ુપડશે નIહ [,ુ ં +બલ AMG Iફ+ઝશનો =ારા 

એટલાD6ટક હS7થ િસ.ટમ હૉ;.પટલ બહાર Xરૂ� પાડવામા ંઆવેલી સભંાળ માટ� આપવામા ંઆ_Nુ ંહોય. 

 

એટલાD6ટક હS7થ િસ.ટમ હૉ;.પટલો અને આઉટપેશ6ટ <િુવધાઓ ખાતે તમાર� સભંાળમા ંઅ6ય Tદાતાઓ ભાગ લઈ શક� 

છે.  જો તે Tદાતાઓ ખાસ કર�ને ઉપર <ચૂવેલા ંન હોય તો તેઓ એટલાD6ટક હS7થ િસ.ટમની નાણાક�ય સહાયતાની 

નીિત,ુ ંપાલન કરતા નથી.  તે Tદાતાઓ =ારા તમને અલગથી +બલ મોકલવામા ંઆવશે અને તમાર� તેમને /કૂવણીની 

_યવ.થા તે Tમાણ ેકરવાની રહ�શે.  
 
Tદાતાઓની યાદ�ની દર oણ મIહને સમીWા કરવામા ંઆવશે અને જFર� જણાય તો <ધુારવામા ંઆવશે.  FAP અથવા 
આ Tોવાઇડરની યાદ� િવશેના Tºોમા ં મદદ જોઈતી હોય તો �ૃપા કર�ને 1-800-619-4024 પર ક.ટમર સિવ&સ 
Iડપાટ�મે6ટને કૉલ કરો. 
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જોડાણ બી 

FAP, આિથ&ક સહાયતા માટ� અરh અને PLS ના અ,વુાદો ~�ેhમા ંઅને િન}ન+લ+ખત ભાષાઓમા ંઉપલ?ધ છે: 

 

અર�+બક 

આમ¬િનયન 

ચાઇનીઝ 

»�6ચ �̀ઓલ 

�ીક 

Vજુરાતી 

Iહ6દ� 

ઇટા+લયન 

�પાનીઝ 

કોIરયન 

પોલીશ 

પો�ુ�ગીઝ 

રિશયન 

સબ«-`ોએિશયન 

.પેિનશ 

ટSગાલૉગ 
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2��.!�� 
40% 

G Kк�� L� 
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2��.!�� 
60% 

G Kк�� L� 
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2��.!�� 
80% 

G Kк�� L� 
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2��.!�� 
100% 

G Kк�� L� 

W-Z->��� 

![�)�� 

!>\�� 

<=200% >200<=225% >225<=250% >250<=275% >275<=300% >300% 

1 $24,280 

અથવા ઓછ� રકમ 

         

$24,281થી     
$27,315 

       

$27,316થી   
$30,350 

       

$30,351થી    
$33,385 

       

$33,386થી    
$36,420 

        

$36,421 
અથવા 

વ� ુ

2      $32,920 

        અથવા ઓછ� રકમ 

         

$32,921થી     
$37,035 

       

$37,036થી   
$41,150 

       

$41,151થી   
$45,265 

       

$45,266થી   
$49,380 

         

$49,381 

        

અથવા 

વ� ુ

3      $41,560 

        અથવા ઓછ� રકમ 

         

$41,561થી     
       

$46,756થી   
       

$51,951થી   
       

$57,146થી   
         

$62,341 
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$46,755 $51,950 $57,145 $62,340          

અથવા 

વ� ુ   

4      $50,200 

        અથવા ઓછ� રકમ 

         

$50,201થી     
$56,475 

       

$56,476થી   
$62,750 

       

$62,751થી   
$69,025 

       

$69,026થી   
$75,300 

         

$75,301 

         

અથવા 

વ� ુ

5      $58,840 

        અથવા ઓછ� રકમ 

         

$58,841થી     
$66,195 

       

$66,196થી   
$73,550 

       

$73,551થી   
$80,905 

       

$80,906થી   
$88,260 

         

$88,261 

         

અથવા 

વ� ુ

6      $67,480 

        અથવા ઓછ� રકમ 

         

$67,481થી     
$75,915 

       

$75,916થી   
$84,350 

       

$84,351થી   
$92,785 

       

$92,786થી   
$101,220 

       

$101,221 

         

અથવા 

વ� ુ

7      $76,120 

        અથવા ઓછ� રકમ 

         

$76,121થી     
$85,635 

       

$85,636થી   
$95,150 

       

$95,151થી   
$104,665 

       

$104,666થી   
$114,180 

       

$114,181 

         

અથવા 

વ� ુ

8      $84,760 

        અથવા ઓછ� રકમ 

         

$84,761થી     
$95,355 

       

$95,356થી   
$105,950 

       

$105,951થી   
$116,545 

       

$116,546થી   
$127,140 

       

$127,141 

         

અથવા 

વ� ુ

8થી વ� ુસ�યોના ં�ુ�ંુબો માટ�, વધારાના TAયેક �ુ�ંુબીજન માટ� દર�ક કૉલમમા ંસવા�િધક રકમમા ંનીચેની રકમ ઉમેરો. 

        $8,640            

$9,720 

         

$10,800 

       $11,880        $12,960 

* ગભ�વતી ¼ીની ગણતર� �ુ�ંુબના ં2 સ�યો તર�ક� કરવામા ંઆવે છે. 

 

જો 20%થી 80%ના .લાઇIડ�ગ ફ� .ક�લ પરના દદ#ઓ પોતાની �ુલ વાિષ&ક આવકથી 30% વધારાની રકમ [ટલા +ખ.સા 

બહારના લાયક /કૂવેલા તબીબી ખચા�ઓ (એટલે ક� એવા ં+બલો [ની અ6ય પાટ#ઓ =ારા /કૂવણી કરવામા ંઆવી ન હોય) 

માટ� જવાબદાર હોય તો 30% [ટલી વધારાની રકમને હૉ;.પટલ /કૂવણી સહાયતા (ચIૅરટ� ક�ર) માનવામા ંઆવે છે. 
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!>�	S�� ����>�) 
_ય;sતગત સપંિt $7,500 અને પાIરવાIરક સપંિt $15,000થી વધી શક� નહ�. 

માચ�, 20 


