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પ્રાથતિક જવાબદારીઃ હિરેક્ટર- પેશન્ટ ફાયનાન્ન્િયલ િતવિતિિ 

 

I.  ઉદે્દશઃ 
 

તમામ દદીઓની આર્થિક ચકુવણીની ર્ોગ્ર્તાન ે ધ્ર્ાનમાું લીધા વગર એટલાન્ટીક હલે્થ 
ર્સસ્ટમ,ઇન્ક(“એટલાન્ટીક હલે્થ ર્સસ્ટમ”) ની હોસ્સ્પટલ સરુ્વધાઓ દ્વારા ઉપલબ્ધ કરાવવામાું આવતી 
આવશ્ર્ક તાત્કાલલક (ઈમરજન્સી) તથા અન્ર્ તબીબી દ્રષ્ટટએ જરૂરી આરોગ્ર્ સવેાઓ તમેન ેમળે ત ે
બાબતન ેસરુ્નર્િત કરવી. આ નીર્ત મોરરસટાઉન મેરિકલ સેન્ટર, ઓવરલકૂ મેરિકલ સેન્ટર, ચીલ્ટોન 
મેરિકલ સેન્ટર, ન્યટૂન મેરિકલ સેન્ટર, હકેેટ્સટાઉન મેરિકલ સેન્ટર અન ે એટલાષ્ન્ટક રરહલેબલલટેશન 
ઇન્સન્સ્ટટયટૂ સરહત કોઈપણ એટલાષ્ન્ટક હલૅ્થ ર્સસ્ટમ હૉસ્સ્પટલ અને 42 C.F.R. 413.65 પ્રમાણે પ્રોવાઇિર 
આધારરત તરીકે ર્નરદિટટ કરવામાું આવેલ કોઈપણ એટલાષ્ન્ટક હલૅ્થ ર્સસ્ટમ સરુ્વધાને લાગ ુપિશે. 
 
II.  નીર્ત (પોલલસી): 

 
 

 
દદીની ચકૂવણી કરવાની ક્ષમતા સાથે કોઈ સુંબુંધ ર્વના દદીઓ હૉસ્સ્પટલ સરુ્વધાઓ દ્વારા પરૂી પાિવામાું 
આવતી આવશ્ર્ક કટોકટીની અને અન્ર્ તબીબી રીતે જરૂરી સ્વાસ્્ર્સુંભાળ સેવાઓ મેળવે તેની ખાતરી 
કરવી એ એટલાષ્ન્ટક હલૅ્થ ર્સસ્ટમની નીર્ત છે. જેઓ અન્ર્થા પોતાના હૉસ્સ્પટલના લબલની પરેૂપરૂી અથવા 
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આંર્શક રકમ ચકૂવવા સક્ષમ ન હોર્ તેવા ઓછી આવક ધરાવતા, વીમો ન ધરાવતા અને અપરૂતો વીમો 
ધરાવતા દદીઓને નીચે ર્વભાગ IV માું વણાવ્ર્ા પ્રમાણે ર્વર્વધ કાર્ાક્રમો દ્વારા નાણાકીર્ સહાર્તા ઉપલબ્ધ 
કરાવવામાું આવે છે. ઉપર દશાાવ્ર્ા પ્રમાણનેી એટલાન્ટીક હલે્થ ર્સસ્ટમ હોસ્સ્પટલ સરુ્વધા તથા ફેિરલ 
ર્નર્મનકારી સુંચાલનથી 42 સી.એફ.આર 413.65 આધારરત દરજ્જો ધરાવતી કોઇ પણ એટલાન્ટીક 
હલે્થ ર્સસ્ટમ સરુ્વધા ખાત ેઆ નીર્ત લાગ ુપિશે. 

 

આપાતકાલીન અથવા અન્ર્ તબીબી રીતે આવશ્ર્ક હોર્ તેવી આરોગ્ર્ કાળજીની સેવાઓ માટે જ આર્થિક 
સહાર્ અને રિસ્કાઉન્ટ ઉપલબ્ધ છે. રફઝીર્શર્નની ફી, એનેસ્થેર્સઓલોજી ફી, રેરિર્ોલોજી ઈન્ટરપ્રીટેશન 
તથા બહારના દદીને લગતા ર્પ્રસ્ક્રીપ્શનને લગતી કેટલીક સેવાઓનો સમાવેશ સાથે પરુંત ુ તે પરુતી 
મર્ાારદત નહીં તેવી હોસ્સ્પટલ ચાજીસથી અલગસેવાઓ એટલાન્ટીક હલે્થ ર્સસ્ટમ મારફતે આર્થિક સહાર્ 
ઉપલન્સબ્ધ માટે ર્ોગ્ર્તા નહીં ધરાવે. હોસ્સ્પટલ સરુ્વધા ર્સવાર્ના તમામ પ્રદાતાઓની  ર્ાદી, કે જે 
હોસ્સ્પટલ સરુ્વધામાું ઈમરજન્સી અથવા અન્ર્ મેરિકલ સેવા આપે છે તેની સરુ્વધાવાર અને આમાુંથી કોને  
ફાર્નાસ્ન્સર્લ આર્સસ્ટન્ટ પોલલસી (“FAP”) દ્વારા આવરવામાું આવ્ય ુછે અન ેકોને નથી તે આ FAPમાું 
પરરર્શટટ એ ખાતે જોઈ શકાર્ છે.આ પ્રદાતાઓની ર્ાદીની ત્રીમાર્સક ધોરણે સમીક્ષા કરાશે અને જરુર 
મજુબ સધુારો કરવામાું આવશે. 

 

III.  િાિાન્ય 
 
 A. એટલાન્ટીક હલે્થ ર્સસ્ટમ ન્ય ુ જર્સિના રહવેાસીઓ, ઈનપેશન્ટ અને આઉટપેશન્ટ કે જેમન ે
તાત્કાલલક અથવા તબીબી સારવારની જરૂર છે તેમને આરોગ્ર્લક્ષી સેવાઓ આપશે. આ પ્રકારની સેવાઓ 
માટે દદી દ્વારા ચકુવણી કરવાની ક્ષમતાને ધ્ર્ાનમાું લીધે વગર તેમ જ આ FAPમાું તેની ર્ોગ્ર્તા કે 
સમાવેશ ને ધ્ર્ાન માું ર્વસ્તારવામાું આવશે. 

 

 B. એટલાન્ટીક હલે્થ ર્સસ્ટમ કોઈ પણ ભેદભાવ વગર એવી કોઈ પણ કામગીરીઓમાું શામેલ થશે 
નહીં. કે જેનાથતાત્કાલીક તબીબી સારવારની માગ કરનાર વ્ર્સ્તતઓ હત્તોત્સાહી બને, જેમ કે સારવાર મળે 
તે અગાઉ ઈમરજન્સી ર્વભાગ દ્વારા દદીને અગાઉથી ચકુવણી કરવાની માુંગણી અથવા ઈમરજન્સી 
ર્વભાગમાું દેવાની વસલુાતની પ્રવરૃ્ત્તને પરવાનગી આપવી અથવા એવા કે્ષત્રો કે જર્ાું આવાું પ્રવરૃ્ત્ત 
ઈમરજન્સી સેવાઓ માું દાખલ આપી શકે  
  

 C. એટલાન્ટીક હલે્થ ર્સસ્ટમની FAP, આર્થિક સહાર્ માટેની અરજી અને તમામ પ્લેઇન લેંગ્વજે 
સમરી (“પીએલએસ”) નીચેની વેબસાઈટ પર ઓન-લાઈન ઉપલબ્ધ છેેઃ 
www.atlantichealth.org/financialassistance 

   

 D. એટલાન્ટીક હલે્થ ર્સસ્ટમ્સની FAP, આર્થિક સહાર્ માટેની અરજી તથા પીએલએસ અંગે્રજી તેમ 
જ દરેક હોસ્સ્પટલની સરુ્વધાની પ્રાથર્મક સેવાના કે્ષત્ર દ્વારા સમદુાર્ના 5 ટકા અથવા 1,000 કરતાું ઓછા 
વ્ર્સ્તતથી બનેલ હોર્ તેવા અંગે્રજીમાું મર્ાારદત જ્ઞાન ધરાવનાર લોકોની પ્રાથર્મક ભાષામાું તે ઉપલબ્ધ 

http://www.atlantichealth.org/financialassistance
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છે. FAPનો અનવુાદ, આર્થિક સહાર્નો અરજી અને પીએલએસ આ એફએપીમાું પરરર્શટઠ બી માું દશાાવેલ 
ભાષાઓમાું ઉપલબ્ધ છે. દરેક વખતે આ બાબતને સરુ્નર્િત કરવાનો પ્રર્ત્ન થશે કે FAP, આર્થિક સહાર્ 
માટેની અરજી તથા પીએલએસ એવા દદીઓ ને સ્પટટ રીતે જણાવવામાું આવે કે જેમની પ્રાથર્મક ભાષાઓ 
ઉપલબ્ધ અનવુાદોમાું સમાર્વટટ નથી.  
  

 E. FAPની પેપર નકલો, આર્થિક સહાર્ માટેની અરજી અને પીએલએસ ર્વનુંતી કરવાથી મેઈલ 
દ્વારા ઉપલબ્ધ કરાવવામાું આવે છે, જેના માટે કોઈ જ ખચા વસલુવામાું આવતો નથી, તેમ જ પ્રવેશ 
ર્વભાગો, ઈમરજન્સી ર્વભાગો, અને નીચે આપેલી આર્થિક સલાહ આપતી ઓરફસોની ર્ાદી સરહતની 
હોસ્સ્પટલની સરુ્વધાઓ મારફતે ર્વર્વધ કે્ષત્રોમાું પરૂા પાિવામાું આવે છે. આર્થિક સહાર્ માટેની અરજીઓ 
વ્ર્સ્તતગત રીતે, પત્ર વ્ર્વહાર દ્વારા, ફેતસ દ્વારા અથવા ઈ-મેઇલ દ્વારા રજૂ કરી શકાર્ છે. 
 

 આર્થિક સલાહ આપતી ઓરફસોેઃ 
 

મોરરસટાઉન મેરિકલ સેન્ટરેઃ 100 મેરિસન એવેન્ય,ુ મેરરસ્ટોવન, ન્ય ુ જર્સિ 07960, 
ફાર્નાસ્ન્સલ કાઉસ્ન્સલલિંગ ઓરફસ, ફોન #973-971-8964 

ઓવરલકૂ મેરિકલ સેન્ટરેઃ 99 બ્યવુોઇર એવેન્ય,ુ સર્મટ, ન્ય ુજસી 07901, ફાર્નાસ્ન્સર્લ 
કાઉસ્ન્સલલિંગ ઓરફસ, ફોન # 908-522-4689 

લચલ્ટન મેરિકલ સેન્ટરેઃ 97 વેસ્ટ પાકાવે, પોમ્પ્ટોન પ્લેઈન્સ, ન્ય ુ જસી 07444, 
ફાર્નાસ્ન્સર્લ કાઉસ્ન્સલલિંગ ઓરફસ, ફોન # 973-831-5113 

ન્યટુન મેરિકલ સેન્ટરેઃ 175 હાઈ સ્રીટ, ન્યટુોન, ન્ય ુ જસી 07860, ફાર્નાસ્ન્સર્લ 
કાઉસ્ન્સલલગ ઓરફસ, ફોન # 973-579-8407 

હકેેટ્સટાઉન મેરિકલ સને્ટર: 651 ર્વલો ગ્રોવ સ્રીટ, હકેેટ્સટાઉન, ન્ય ુ જસી 07840, 
ફાર્નાસ્ન્સર્લ કાઉન્સેલીંગ ઓરફસ, ફોન # 973-579-8407 

એટલાન્ટીક રરહલેબલેશન ઈન્સન્સ્ટટયટુેઃ 100 મેરિસન એવેન્ય,ુ મેરરસ્ટોવન, ન્ય ુ જસી 07960, 
ફાર્નાસ્ન્સર્લ કાઉસ્ન્સલલિંગ ઓરફસ, ફોન #973-971-8964. 

 

 F. જો FAPની પેપર નકલો, આર્થિક સહાર્ માટેની અરજી અથવા પીએલએસ મેળવવામાું 
દદીઓને સહાર્તાની જરૂર હોર્, અથવા અન્ર્ કોઇ સહાર્તાની જરૂર હોર્ તો તેઓ 1-800-619-4024 
ખાતે કસ્ટમર સર્વિસ રિપાટામેન્ટ પહોંચી શકે છે અથવા ઉપર દશાાવવામાું આવેલ ફાર્નાસ્ન્સર્લ 
કાઉસ્ન્સલલિંગ ઓરફસોની મલુાકાત લેવી અથવા સુંપકા  કરવો. 
 

 G. પ્રવેશ ક્ષેત્રો, ઈમરજન્સી ર્વભાગો, અને ફાર્નાસ્ન્સર્લ કાઉસ્ન્સલલિંગ ઓરફસો સરહતના જાહરે 
હોસ્સ્પટલ સ્થળો ખાતે આર્થિક સહાર્તાની ઉપલબ્ધતા અંગે જોવા મળે છે અથવા રિસપ્લે કરવામાું આવશે. 
 

 H. પીએલએસ આવશ્ર્ક મખુ્ર્ પ્રરક્રર્ાના ભાગરૂપે તમામ દદીઓને ઓફર કરાશે. 
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 I. એટલાન્ટીક હલે્થ ર્સસ્ટમ જે દદી ઈમરજન્સી અથવા અન્ર્ તબીબી સારવાર માટે જરૂરી 
સેવાઓની સુંપણૂા અથવા આંર્શક ચકુવણી કરવા સક્ષમ નથી તેવા ર્ોગ્ર્તા ધરાવતા દદીઓને આર્થિક 
સહાર્તાની ઓફર કરવા માટે કરટબદ્ધ છે. આ ચેરરટેબલ લક્ષર્ાુંક પ્રમાણે એટલાન્ટીક હલે્થ ર્સસ્ટમ આ 
FAP, આર્થિક સહાર્ માટેની અરજી અને પીએલએસની વ્ર્ાપક પ્રમાણમાું પ્રર્સદ્ધી કરશે અને આ માટે 
સ્થાર્નક સામાજજક સેવાઓ તથા લબન-નફાનો ઉદે્દશ ધરાવતી સુંસ્થાઓ નાું સહર્ોગ મેળવશે. 
 

 J. દદી અથવા તેમના પ્રર્તર્નર્ધઓ આર્થિક સહાર્ માટે ર્વનુંતી કરી શકે છે. દદીઓ અથવા તેમના 
પ્રર્તર્નર્ધઓને એટલાન્ટીક હલે્થ ર્સસ્ટમના કમાચારીઓ દ્વારા, રેફેરીંગ રફલઝશીર્નોં કે અન્ર્ દ્વારા આર્થિક 
બાબતોના સલાહકારો સમક્ષ મોકલાર્ છે. આર્થિક સલાહકારો ઉપલબ્ધ આર્થિક સહાર્ કાર્ાક્રમો માટેની 
જરૂરરર્ાતોની ર્વસ્તતૃ મારહતી આપે છે અને આર્થિક સહાર્ કાર્ાક્રમ માટે દદી ર્ોગ્ર્તા ધરાવે છે કે કેમ તે 
અંગે ર્નણાર્ કરે છે. જે દદીઓ આર્થિક સહાર્તા માટે ર્વનુંતી કરતા હોર્ છે તેમને આર્થિક સહાર્ માટે 
એટલાન્ટીક હલે્થ ર્સસ્ટમની અરજી પણૂા કરવી જરૂરી રહશેે (તેમાું પ્રમાણન પ્રટુઠ સમાર્વટટ છે) અને આર્થિક 
સહાર્ માટે ધ્ર્ાનમાું લેવા માટે અરજીમાું જરૂરી દસ્તાવેજોનો સેટ રાખવાના રહશેે. અંગે્રજીની ઓછી 
જાણકારી ધરાવનાર વ્ર્સ્તતઓ સાથે અથાપણૂા સ ુંપકા માટે જરૂર પ્રમાણે, અનવુાદ કરવામાું આવેલ સામગ્રી 
તથા દુભાર્ષર્ાનો ઉપર્ોગ કરવામાું આવશે.  

 

K. વીમો નહીં ધરાવનાર દદીએ પ્રથમ રિસચાર્જ લબલ સ્ટેટમેન્ટ બાદ 365 રદવસમાું આર્થિક સહાર્ 
માટેની સુંપણૂા અરજી રજૂ કરવાની રહશેે. વીમો ધરાવનાર કે અપર્ાાપ્ત વીમો ધરાવનાર દદીએ પ્રથમ 
પોસ્ટ-રિસચાર્જ વીમાકતાા ના પ્રરક્રર્ા દશાાવતા લબલ સ્ટેટમેન્ટથી 365 રદવસ સધુીમાું આર્થિક સહાર્ માટે 
સુંપણૂા અરજી રજૂ કરવાની રહ ેછે. 
 

IV. આતથિક િિાય કાયયક્રિ ઃ 
 

એટલાન્ટીક હલે્થ ર્સસ્ટમના દદીઓ નીચે દશાાવાવમાું આવેલ ર્વર્વધ કાર્ાક્રમો અંતગાત મફત અથવા 
રિસ્કાઉન્ટથી ર્ોગ્ર્ સારવાર મેળવી શકે છે. દરેક કેસમાું એટલાન્ટીક હલે્થ ર્સસ્ટમ સેવા આપવાનાું કુલ 
ચાજીસનાું કેતેમા દદી અથવા દદીની વીમા કુંપની (જો હોર્ તો) દ્વારા ચકુવવામાું આવતી રકમ તથા કોઈ 
પણ સરકારી રરઇમ્બસામેન્ટ અથવા ચકુવણીને બાદ કરીને જે રકમ બનતી હોર્ એના સમાન રકમમાું આર્થિક 
સહાર્ પરૂી પાિશે એમ માનવામાું આવશે. એટલાન્ટીક હલે્થ ર્સસ્ટમ આ પ્રકારની ચોખ્ખી રકમ (કોસ્ટ-ટુ-
ચાર્જ રેર્શર્ોને આર્ધન, એવા કેસો કે જર્ાું આર્થિક સહાર્ કોઈ ચાજીસને બદલ ેખચા પર નોંધપાત્ર આધાર 
ધરાવતો હોર્) તો સુંગઠન દ્વારા આર્થિક સહાર્ પરૂી પાિવામાું આવે છે. 
 
 A. ન્ય ુજિી સ્ટેટ પ્ર ગ્રામ્િઃ 
 

1. ચેરીટી કેયર 

આ કાર્ાક્રમ ફતત ચોક્કસ કેર હોસ્સ્પટલ ચાજી કે જે તબીબી રીતે આવશ્ર્ક સેવાઓ માટે 
છે તેને આવરે છે, તે સ્ટેટ મેરિકેઇિ પ્રોગ્રામ અંતગાત આવરવામાું આવશે, અલબત આ 
માટે દદી ર્ોગ્ર્તા ધરાવતો હોવો જોઈએ. અરજદાર શરૂઆતી અરજી મળવાના 10 રદવસ 
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માું ફાર્નાસ્ન્સર્લ કાઉસ્ન્સલલિંગ ઓરફસ એ બાબતને નક્કી કરશે કે અરજદાર આ સરુ્વધા 
માટે ર્ોગ્ર્તા ધરાવે છે કે નહીં. જો અરજી અધરુી હોર્ હોર્ (જેમ કે આવક/ર્મલકતના 
પરૂાવા પરૂા પાિવામાું ન આવેલ હોર્ અથવા અપરૂતા હોર્) તો લેલખતમાું ઇન્કાર કરવામાું 
આવશે, જેમાું વધારાના દસ્તાવેજ આપવા માટે કહવેામાું આવશે, જેથી મુંજૂરી મેળવવામાું 
સહાર્ક બને. વીમો નહીં ધરાવનાર દદીએ પ્રથમ રિસચાર્જ લબલ સ્ટેટમેન્ટ બાદ 365 
રદવસમાું આર્થિક સહાર્ માટેની સુંપણૂા અરજી રજૂ કરવાની રહશેે. વીમો ધરાવનાર કે 
અપર્ાાપ્ત વીમો ધરાવનાર દદીએ પ્રથમ પોસ્ટ-રિસચાર્જ વીમાકતાા ના પ્રરક્રર્ા દશાાવતા 
લબલ સ્ટેટમને્ટથી 365 રદવસ સધુીમાું આર્થિક સહાર્ માટે સુંપણૂા અરજી રજૂ કરવાની રહ ે
છે. 
 

જે દદી ચેરરટી કેર માટે ર્ોગ્ર્તા ધરાવતો હશે તેને મફતમાું સારવાર મળશે અથવા કુલ 
ચાજીસમાું રિસ્કાઉન્ટ મળશે, જે પરરર્શટટ સી ની માગાદર્શિકા પ્રમાણે રહશેે. 
 

જે અરજદારો ર્ોગ્ર્તા ધરાવતા ન હોર્ તેઓ ભર્વટર્માું જર્ારે સેવાઓ માટે ઉપસ્સ્થત થાર્ 
અને તેમની આર્થિક પરરસ્સ્થર્તમાું ફેરફાર થાર્ ત્ર્ારે તેઓ ફરી વખત અરજી કરી શકે છે. 

 
ચેરીટી કેયર  એ એક રાજર્ કાર્ાક્રમ છે, જે ન્ય ુજસીના એવા રહવેાસીઓ માટે ઉપલબ્ધ છે જેઓેઃ 
 

એ. વીમા કવચ ધરાવતા નથી અથવા વીમા કવચ લબલના ભાગ માટે જ ચકુવણીને આવરે છે. 
બી. કોઈ ખાનગી અથવા સરકાર દ્વારા પ્રાર્ોજજક કવચ (જેમ કે સામાજજક સરુક્ષા (ર્નવતૃ અને અક્ષમ); 

પરુક સામાજીક આવક (એસએસઆઈ) મેરિકેઇિ;અથવા મેરિકેઇિ), દ્વારા અર્ોગ્ર્તા ધરાવતા હોર્, 
અને 

સી. સ્ટેટ દ્વારા સ્થાર્પત ચોક્કસ આવક અને ર્મલકતની ર્ોગ્ર્તાના માપદુંિને ધરાવતા હોર્. 
 

ચેરીટી કેયર માટે ર્ોગ્ર્ બનવા માટે વધારાના માપદુંિ કેળવવા જરૂરી છેેઃ 
 

a. દદીની ચેરીટી કેયર પ્રોગ્રામ માટે તપાસ કરવામાું આવશે, જેમાું પરરર્શટટ સી ની માગ્રદર્શિકાની 
પ્રમાણે પરરવારની કુલ આવક ફેિરલ ગરીબી રેખાના 200 ટકા કરતા ઓછી હોર્ તેમને ચાજીસમાું 
100 ટકા કવર મળશે અને પરરવારની કુલ આવક ફેિરલ ગરીબી રેખાના 200 ટકા અને 300ટકા 
વચ્ચે હોર્ તેને ચાજીસમાું અમકુ ભાગ કવર કરવામાું આવશે.  

b. ચેરરટી કેયર ની ર્ોગ્ર્તાની મર્ાાદા વ્ર્સ્તતગત ર્મલકતના 7,500 િોલર છે અને પરરવારની 
ર્મલકતની મર્ાાદા 15,000 િોલર છે. આ ર્વભાગના ઉદે્દશ માટે પરરવારના સભ્ર્ો કે જેમની 
ર્મલકતો N.J.A.C. 10:52-11.8 (એ)માું વ્ર્ાખ્ર્ાર્ર્ત કરવામાું આવી છે તેને ધ્ર્ાનમાું લેવામાું 
આવશ.ે પખુ્ત અરજદાર માટે પરરવારના કદમાું અરજદાર,જીવનસાથી, કોઇ પણ સગીર બાળકો 
જેઓ તેમની સહાર્તા પર આધારરત હોર્ છે, અને પખુ્તો કે જે અરજદાર કાર્દાકીર્ રીતે 
જવાબદાર છે. સગીર અરજદાર માટે પરરવારના કદમાું માતા-ર્પતા બન્ને, માતા ર્પતામાું પર્ત કે 
પત્ની, સગીરના ભાઈ કે બહને અને એવા પખુ્ત વ્ર્સ્તતઓ કે જેઓ અરજદારના માતાર્પતા માટે 
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કાર્દાકીર્ રીતે જવાબદાર છે. જો અરજદાર માતાર્પતા દ્વારા ત્ર્જી દેવામાું આવેલ છે તેવા 
દસ્તાવેજો ધરાવતા હોર્ તો પરરવારના સભ્ર્ોમાું માતા-ર્પતા અથવા તે પૈકી કોઇ પણનો સમાવેશ 
થતો નથી. સગભાા મરહલાને પરરવારના બે સભ્ર્ તરીકે ગણવામાું આવે છે. 

 

હોસ્સ્પટલ સર્વિર્સસ મને્યઅુલ, N.J.A.C. 10:52ના ચેરરટી કેર ર્વભાગ પ્રમાણે આ પ્રમાણે દસ્તાવેજો જરૂરી છે. 
એ. દદી અને પરરવારની ર્ોગ્ર્ ઓળખ દશાાવતા દસ્તાવેજો. તેમા નીચે પ્રમાણેની બાબતનો સમાવેશ 

થાર્ છે. ડ્રાઈર્વિંગ લાઇસન્સ, સામાજજક સરુક્ષા કાિા, એલાઈન રજજસ્રી કાિા, જન્મ પ્રમાણપત્ર, પેચેક 
સ્ટબ, પાસપોટા , ર્વઝા વગેરે. 

 

બી. ન્ય ુ જસીના રહવેાસી તરીકેના પરૂાવા જે સર્વિસની તારીખ (નોંધેઃચોક્કસ સુંજોગો અંતગાત, 
ઈમરજન્સી કેરને રહવેાસીની જરૂરરર્ાતમાુંથી માફી આપવામાું આવે છે). તેમાું નીચેની બાબતનો 
સમાવેશ થઈ શકે છેેઃ ડ્રાઈર્વિંગ લાઇસન્સ, મતદાર નોંધણી કાિા , યરુ્નર્ન મેમ્બરર્શપ કાિા, 
ઇન્સ્ર્ોરન્સ અથવા કલ્ર્ાણલક્ષી ર્ોજનાનુું ઓળખ કાિા, ર્વદ્યાથી ઓળખ કાિા, યરુટલલટી લબલ, 
ફેિરલ ઇન્કમ ટેતસ રરટના, સ્ટેટ ઇન્કમ ટેતસ રરટના, અથવા બેરોજગારના લાભો દશાાવત ુું ર્નવેદનનો 
સમાવેશ થાર્ છે. 

સી. કુલ આવકના પરૂાવા. તેમા હોસ્સ્પટલ દ્વારા જરૂરી મારહતીનો સમાવેશ થાર્ છે, જે દદીની કુલ 
આવકને ધ્ર્ાનમાું લેવામાું મદદરૂપ બને છે ( જે નીચે પ્રમાણે છે) 

i. સેવાઓના પહલેા 12 મરહના માટેની વાસ્તર્વક કુલ આવક 

ii. સેવાઓના પહલેા 3 મરહના માટેની વાસ્તર્વક કુલ આવક 

iii. સેવાઓના ચોક્કસ પહલેા  મરહના માટેની વાસ્તર્વક આવક  

  

િી. સેવાની તારીખ પ્રમાણે ર્મલકતનો પરૂાવો. આ એવી સામગ્રી છે જે રોકિમાું રૂપાુંતરીત થઈ જાર્ 
છે, જેમ કે શેર, બોન્િ, આઈઆરએ, સીિી, ચેરકિંગ અને બચત ખાતા અથવા નોન-પ્રાઈમરી 
રેર્સિેન્સીમાું ઇસ્તવટી. 

 

 

 
 2. N.J.S.A. 26:2એચ-12.52 અંિર્યિ હિસ્કાઉન્ટેિ િભંાળ િાટે ય ગ્યિાઃ 
 

વીમો નહીં ધરાવનાર દદીઓ કે જેઓ ન્ય ુજસીના રહવેાસીઓ છે અને તેમના પરરવારની કુલ આવક 
ફેિરલ ગરીબી રેખાના 500 ટકાથી ઓછી છે તેઓ FAPના ર્વભાગ 4.C પ્રમાણે સારવારમાું રિસ્કાઉન્ટ 
મેળવવી શકશે. ચેરરટી કેયર સમક્ષ અરજી કરતી વખતે જરૂરી દસ્તાવેજ રજૂ કરવા તેમ જ આ ર્વભાગ 
અંતગા ર્ોગ્ર્તા અંગે ર્નણાર્ કરી શકાર્ તે માટે ઉપરોતત અરજીને ર્વભાગ એ.1 માું દશાાવેલ માગાદર્શિકા 
પ્રમાણે તે હોવા જોઈએ. વ્ર્સ્તતગત અને પારરવારીક ર્મલકતનો સમાવેશ કરવામાું નહીં આવે તો આ 
ર્વભાગ હઠેળ સારવારમાું આર્થિક રાહત મેળવવા અરજી કરી શકાશે નહીં. 

 

 3. ર્ભંીર િાદંર્ીની ન્સ્થતિિા ંબાળ રાિિ ફંિ કાયયક્રિિા ં 
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સ્ટેટ ઓફ ન્ય ુજસીના બાળ રાિિ ફંિ કાયયક્રિિા ંગુંભીર માદગી ધરાવતા બાળકોના પરરવારને આર્થિક 
સહાર્ કરવામાું આવે છે. આ માટેની ર્ોગ્ર્તા, ર્ોગ્ર્ ખચા, તથા સહાર્ માટે અરજી કરવા અંગેની મારહતી 
http://www.state.nj.us/humanservices/cicrf/home/ વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ છે. 
 

4. ન્ય ુજિી તવક્ક્ટમ્િ ઓફ ક્રાઈિ ક મ્પેન્શેશન ઓહફિ  
સ્ટેટ ઓફ ન્ય ુજસી દ્વારા ન્ય ુજસી ર્વષ્તટમ્સ ઓફ કોમ્પેનસેશન ઓરફસની સ્થાપની કરી છે, જે નકુસાન 
અને ખચા માટે ગનુાનો ભોગ બનનારન ેર્ોગ્ર્ વળતર આપ ેછે, તેમાું ચોક્કસ મરેિકલ ખચાાનો સમાવેશ 
થાર્ છે. ર્ોગ્ર્તા, ર્ોગ્ર્ ખચાાને લગતી મારહતી, અને અરજી કરવા માટેની સહાર્તા અંગનેી મારહતી 
http://www.nj.gov/oag/njvictims/application.html ઉપલબ્ધ છે. 

 

 બી. િેલ્ફ પેઃ સ્વ ચકુવણા ં
 

1. ન્ય ૂજસીના રહીશો 
 

વીમા આરક્ષણ નરહ ધરાવતા દદીઓ કે જેઓ ચૅરરટી કેર અથવા અન્ર્ કોઈ પણ પ્રકારની સુંઘીર્ અથવા 
રાજર્ના ભુંિોળ સાથેની આર્થિક સહાર્તા ર્ોજનાઓ માટે લાર્ક સાલબત થતા નથી તેમની પાસેથી નીચે 
પ્રમાણે ચાર્જ લેવામાું આવશે: 
 

i. ઈનપેશન્ટ્સ: દદીઓ કે જેઓ તબીબી રીત ે જરૂરી ઈનપેશન્ટ સારવાર મેળવી રહ્યા છે તેમને ર્ોગ્ર્ 
મેરિકેઅર DRG દર વત્તા મેળવવામાું આવેલી સેવા માટે 15%નો ચાર્જ લાગશ.ે 
 

ii. આઉટપેશન્ટ્સ: મૉરરસટાઉન મેરિકલ સેન્ટર અને ઓવરલકૂ મૅરિકલ સેન્ટર ખાતે આઉટપેશન્ટ સેવાઓ 
મેળવી રહલેા દદીઓ પાસેથી હૉસ્સ્પટલના દરોમાુંથી 40%નુું વળતર આપ્ર્ા બાદ વધતી રકમ વસલૂવામાું 
આવશે. ન્યતૂન મેરિકલ સેન્ટરના દદીઓ 88% વળતર મેળવશે, ર્શલ્ટન મેરિકલ સેન્ટરના આઉટપેશન્ટ્સ 
82.4% વળતર મેળવશે અને હકેૅટ્સટાઉન મેરિકલ સેન્ટરના આઉટપેશન્ટ્સ 89% વળતર મેળવશે.  
 

2. બહારના રાજર્ના અને ર્વદેશી દદીઓ 

 

a. ઈનપેશન્ટ્સ: દદીઓ કે જેઓ તબીબી રીત ે જરૂરી ઈનપેશન્ટ સારવાર મળેવી રહ્યા છે તેમને ર્ોગ્ર્ 
મેરિકેઅર DRG દર વત્તા મેળવવામાું આવેલી સેવા માટે 25%નો ચાર્જ લાગશ.ે 
 

b. આઉટપેશન્ટ્સ: મૉરરસટાઉન મેરિકલ સેન્ટર અને ઓવરલકૂ મૅરિકલ સેન્ટર ખાતે આઉટપેશન્ટ સેવાઓ 
મેળવી રહલેા દદીઓ પાસેથી હૉસ્સ્પટલના દરોમાુંથી 40%નુું વળતર આપ્ર્ા બાદ વધતી રકમ વસલૂવામાું 
આવશે. ન્યતૂન મેરિકલ સેન્ટરના દદીઓ 88% વળતર મેળવશે, ર્શલ્ટન મેરિકલ સેન્ટરના આઉટપેશન્ટ્સ 
82.4% વળતર મેળવશે અને હકેૅટ્સટાઉન મેરિકલ સેન્ટરના આઉટપેશન્ટ્સ 89% વળતર મેળવશે. 
 

a.  

http://www.state.nj.us/humanservices/cicrf/home/
http://www.nj.gov/oag/njvictims/application.html
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િી. રકિ જે િાિાન્ય રીિે વસલૂવાિા ંઆવે છે 

વીમા આરક્ષણ વવનાના દદીઓ કે જેઓ ન્ય ૂજર્સીના રહીશો હોય અને જેમની કુલ કૌટુુંબિક આવક ર્સુંઘીય ગરીિી 
સ્તરના 500%થી ઓછી હોય, જેઓ ર્સુંઘીય કે રાજ્યના અનદુાનથી ચાલતી નાણાકીય ર્સહાયતાની યોજનાઓ 

માટે લાયક ર્સાબિત ન થતા હોય (ચૅરરટી કેરના અપવાદ ર્સાથ)ે તેઓના ખાતામાું ર્સેક્શન IV અનરુ્સાર રિસ્કાઉન્ટ 

લાગ ુકરવામાું આવશ.ે  આવથિક ર્સહાયતા માટેની અરજી સપુ્રત કરવા પર અન ેદદી આ ર્સેક્શન હઠેળ આવથિક 

ર્સહાયતા માટે લાયક ર્સાબિત થતા હોવાનો વનણણય કરવામાું આવે તો તેમને AGB અથવા યોગ્ય મેરિકેર દર 

વત્તા 15%નો ચાર્જ એ િેમાુંથી જે રકમ ઓછી હોય તેનો ચાર્જ લાગશે. 
 

 

 

દરેક સુંબુંર્ધત હોસ્સ્પટલ સરુ્વધા માટે લકૂ-બેક પદ્ધર્તનો ઉપર્ોગ કરવા એટલાન્ટીક હલે્થ ર્સસ્ટમે પસુંદ કર્ાા 
છે. AGB ટકાવારી (હોસ્સ્પટલ સરુ્વધા દ્વારા) આ પ્રમાણે છેેઃ 
 

મોરરસટાઉન મેરિકલ સેન્ટર:  25.6% 
ઓવરલકૂ મેરિકલ સેન્ટર:  26.4% 
ચીલ્ટોન મેરિકલ સેન્ટર: 19.2% 
ન્યટૂન મેરિકલ સેન્ટર: 14.4% 
હકેેટ્સટાઉન મેરિકલ સેન્ટર 14.4% 
એટલાષ્ન્ટક રરહલેબલલટેશન ઇન્સન્સ્ટટયટૂ: 27.6%   
 

 

ઇન્ટનાલ રેવેન્ય ુકોિ સેતસન 501(આર) મજુબ દરેક હૉસ્સ્પટલ સરુ્વધાએ પોતાના AGBની ટકાવારી 
ગણવા માટે લકૂ-બૅક પદ્ધર્તનો ઉપર્ોગ કર્ો.  12 મરહનાના સમર્ગાળા દરર્મર્ાન માન્ર્ બધા 
તલેઈમની રકમને તે તલેઈમ સાથે સુંબ ુંર્ધત કુલ ચાર્જ વિે ભાગતાું જે રકમ મળે તે પ્રમાણે દર વષે 
AGB ટકાવારીઓ ગણવામાું આવી હતી.  બધી હૉસ્સ્પટલ સરુ્વધાઓ માટે નીચેના પેર્ર ર્મતસની 
પસુંદગી કરવામાું આવી હતી: મેરિકેર સેવા-માટે-ફી + તમામ ખાનગી સ્વાસ્્ર્ વીમા કુંપનીઓ. 
 
કેલેન્િર વષાના એકસો વીસ (120) રદવસોની અંદર AGBની ટકાવારીઓ સધુારવામાું આવશે. 

 

જો ગણતરી કરવામાું આવેલ AGB ટકાવારી પરરણામો, દદી દ્વારા ચકુવવામાું આવતી રકમ કરતા ઓછી 
રકમમાું પરરણમે , તો દદી માત્ર AGB હઠેળ ગણતરી કરવામાું આવેલ રકમ ચકુવવા માટે જવાબદાર હશે. 

 

જો ગણતરી કરવામાું આવેલ AGB ટકાવારી પરરણામો, દદીએ ચકુવવાની રકમ કરતા વધ ુરકમમાું પરરણમ ે
, તો દદી માત્ર ઉપર વણાવેલ આર્થિક સહાર્તા કાર્ાક્રમો હઠેળ ગણતરી કરવામાું આવેલ રકમ ચકુવવા માટે 
જવાબદાર હશે. 
 

 

 

 

V. બબબલિંર્ અને વસલૂાિ નીતિ 
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આ ર્વભાગ એટલાષ્ન્ટક આરોગ્ર્ વ્ર્વસ્થાની લબલલિંગ અને વસલૂાત નીર્તઓ અને પ્રરક્રર્ાઓ દશાાવે છે અને 
આર્થિક સહાર્તાની છૂટ પછી બાકી બેલેંસ સરહત, તબીબી સારવાર માટે લબલ ચકુવવામાું ન આવે, તો 
લેવામાું આવી શકે તેવા પગલાું સમજાવે છે. એટલાષ્ન્ટક આરોગ્ર્ વ્ર્વસ્થા વતી કાર્ા કરનાર વસલૂાત 
એજન્સીઓ અને વકીલોને આ FAP ની એક નકલ આપવામાું આવશે. 
 

પ્રત્ર્ેક લબલલિંગ સ્ટેટમને્ટમાું દદીઓ જર્ાું FAP અને આર્થિક સહાર્તા માટેની અરજીમાું સહાર્તા ર્વશે મારહતી 
પ્રાપ્ત કરી શકે તેવી ર્વશેષ હોસ્સ્પટલ સરુ્વધાના નાણાકીર્ સલાહકાર કાર્ાાલર્ માટેના ટેલલફોન નુંબર સાથે, 
આર્થિક સહાર્તાની ઉપલન્સબ્ધનાું સ ુંબ ુંધમાું સ્પટટ સચૂનાનો સમાવેશ હશે. લબલલિંગ સ્ટેટમેન્ટમાું જર્ાુંથી આર્થિક 
સહાર્તા માટે FAP, અરજીની નકલ અને PLS મેળવી શકાર્ તે વેબસાઇટ સરનામુું પણ શામેલશામેલ હશે.  
 

A. સચૂનાનો સમર્ગાળો: એટલાષ્ન્ટક હલે્થ ર્સસ્ટમ દદીના બેલેંસની પષુ્ટટ થતાુંની સાથે જ કોઈપણ 
બાકી બેલેંસ માટે દદીઓને લબલ આપશે. લબનવીમાકૃત દદીઓ માટે, પ્રથમ પોસ્ટ-રિસચાર્જ લબલલિંગ 
સ્ટેટમેન્ટને 120-રદવસીર્ સચૂના સમર્ગાળાની શરૂઆતથી ગણવામાું આવશે જેમાું દદી સામ ે
કોઈપણ અસામાન્ર્ વસલૂાત પગલાું ("ECA") (નીચ ેપરરભાર્ષત છે) શરૂ કરી શકાશે નહીં. વીમાકૃત 
અથવા અપર્ાાપ્ત વીમાકૃત દદીઓ માટે, વીમાકતાા દ્વારા પ્રરક્રર્ાન ેદશાાવત ુું પ્રથમ પોસ્ટ-રિસચાર્જ 
લબલલિંગ સ્ટેટમેન્ટ 120-રદવસીર્ અર્ધસચૂનાના સમર્ગાળાની શરૂઆત ગણવામાું આવશે જેમાું દદી 
સામ ેકોઈ ECA શરૂ કરી શકાશ ેનહીં ("120-રદવસીર્ અર્ધસચૂના સમર્ગાળો"). 

B. જર્ારે કોઈ દદી ચકુવણીમાું અર્નર્ર્મત રહ,ે ત્ર્ારે દદીને આર્થિક સહાર્તા અથવા નવી અથવા 
સધુારા કરારે્લ ર્ોજનાની જરૂર છે કે કેમ તે નક્કી કરવા માટે લબલલિંગ સ્ટેટમેન્ટની ચચાા કરવાનો 
પ્રસ્તાવ આપતી એક સચૂના મોકલવામાું આવશે. એટલાષ્ન્ટક આરોગ્ર્ વ્ર્વસ્થા ર્વનુંતી કરી હોર્  
તેવા દદીઓનો સમાવેશ કરી ચકુવણી ર્ોજના પ્રસ્થાર્પત કરી શકે છે. 

 

C. જર્ારે 120-રદવસીર્ સચૂના સમર્ગાળાન ેઅંતે કોઈ ચકુવણી પ્રાપ્ત ન થાર્ અને દદીએ આર્થિક 
સહાર્તા માટે અરજી કરેલી ન હોર્ અથવા વૈકન્સલ્પક ચકુવણી ર્ોજના માટે હોસ્સ્પટલ સરુ્વધાના 
ગ્રાહક સેવા કાર્ાાલર્ સાથે વ્ર્વસ્થા ન કરી હોર્, ત્ર્ારે દદીનુું ખાત ુું વસલૂાત એજન્સીને સોંપવામાું 
આવશ.ે એટલાષ્ન્ટક આરોગ્ર્ વ્ર્વસ્થા દદીન ેલેલખતમાું જાણ કરશ ેકે જો 10 રદવસની અંદર કોઈ 
ચકુવણી પ્રાપ્ત ન થાર્ તો દદીનુું ખાત ુું વસલૂાત એજન્સીને સોંપવામાું આવશ ે("અંર્તમ સચૂના"). 
અંર્તમ સચૂના દદીન ેજાણ કરશ ેકે પાત્ર દદીઓ માટે આર્થિક સહાર્તા ઉપલબ્ધ છે અને ર્વશેષ 
હોસ્સ્પટલ સરુ્વધાના નાણાકીર્ સલાહકાર કાર્ાાલર્ માટેનો ટેલલફોન નુંબર શામેલ કરવામાું આવશ ે
જર્ાુંથી દદી આર્થિક સહાર્તા માટે FAP અને આર્થિક સહાર્તા અરજી પ્રરક્રર્ામાું સહાર્તા ર્વશ ે
મારહતી પ્રાપ્ત કરી શકે છે. લબલલિંગ સ્ટેટમેન્ટમાું જર્ાુંથી આર્થિક સહાર્તા માટે FAP, અરજીની નકલ 
અને PLS મેળવી શકાર્ તે વેબસાઇટ સરનામુું પણ શામેલ હશે . 
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D. એટલાષ્ન્ટક હલે્થ ર્સસ્ટમ 120-રદવસીર્ સચૂના સમર્ગાળા પછી અર્નર્ર્મત દદી ખાતાઓ પર ECA 

શરૂ કરવા માટે એટલાષ્ન્ટક હલે્થ ર્સસ્ટમ વતી વસલૂાત એજ ુંસીઓ અને વકીલો (તતૃીર્ પક્ષ)ને કાર્ા 
કરવા માટે અર્ધકૃત કરી શકે છે. એકવાર તતૃીર્ પક્ષને સુંદલભિત કર્ાા પછી, તતૃીર્ પક્ષ પષુ્ટટ કરે 
છે કે દદી FAP હઠેળ આર્થિક સહાર્તા માટે પાત્ર છે કે કેમ તે નક્કી કરવા માટે ર્ોગ્ર્ પગલાું લેવામાું 
આવ્ર્ાું છે અને તે કે ECA શરૂ કરતા પહલેાું નીચ ેજણાવેલ પગલાું લેવામાું આવ્ર્ાું છે: 

 

1. દદીન ેલેલખત સચૂના ("30-રદવસીર્ પત્ર") પ્રદાન કરવામાું આવેલ છે, જે: (a) દશાાવે 
છે કે આર્થિક સહાર્તા પાત્ર દદીઓ માટે આર્થિક સહાર્તા ઉપલબ્ધ હોર્ છે; (b) 

દશાાવે છે કે ECA(s) સારવાર માટે ચકુવણી મેળવવાનુું શરૂ કરવા માટે તતૃીર્ પક્ષના 
હતેસુર છે; અને (c) જણાવ ેછે કે અંર્તમ તારીખ પછી આવી ECA શરૂ થઈ શકે છે 
(જે અંર્તમ તારીખ સચૂના પ્રદાન કરાર્ાની તારીખના 30 રદવસ પહલેાું હોતી નથી); 

2. 30-રદવસીર્ પત્રમાું સરળ ભાષામાું FAP ના સારાુંશની એક નકલ શામેલ હોર્ છે; 
અને 

3. એટલાષ્ન્ટક હલે્થ ર્સસ્ટમ અને/અથવા તતૃીર્ પકે્ષ FAP ર્વશે અને આર્થિક સહાર્ 
અરજી પ્રરક્રર્ામાું દદી કેવી તરીકે સહાર્ મેળવી શકે છે તે ર્વષે દદીને મૌલખક 
સચૂના આપવાના વાજબી પ્રર્ાસો કર્ાા છે 

 

E. એકવાર દદી FAP હઠેળ આર્થિક સહાર્તા માટે પાત્ર છે કે કેમ તે નક્કી કરવા માટે વાજબી 
પ્રર્ાસો કરવામાું આવ્ર્ાું છે તેની પષુ્ટટ થઈ જાર્, તે પછી તતૃીર્ પક્ષો સારવાર માટે ચકુવણી 
મેળવવા માટે દદી સામે ECA અનસુરવાનુું શરૂ કરી શકે છે. 

 

1. કાર્દેસર અથવા અદાલતી પ્રરક્રર્ા માટે આવશ્ર્ક હોર્ તેવી રક્રર્ાઓ, અહીં આપેલ 

છે પણ એટલ ેસધુી મર્ાારદત નથી: 
a. આઇ.આર.સી કલમ 501(r) માું પ્રદાન કરેલ ર્સવાર્ની, દદીની સુંપર્ત્ત પર 

ધારણાર્ધકાર મકૂવો; 
b. દદીના બેંક ખાતાને અટેચ  અથવા કબ્જે કરવુું: 
c. દદી સામે ફોજદારી કાર્ાવાહી શરૂ કરવી; 
d. દદીના વેતનમાું કાપ મકૂવો. 

  

2. ECA માું વ્ર્સ્તતગત ઇજાના ર્નણાર્ો, પતાવટ અથવા સમજૂતી અથવા નાદારીમાું 
નોંધાવેલા દાવાની પ્રરક્રર્ા પર ધારણાર્ધકારોનો સમાવેશ હોતો નથી. 
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F. જો આર્થિક સહાર્તા માટે અધરૂી અરજી પ્રાપ્ત થાર્, તો એટલાષ્ન્ટક હલે્થ ર્સસ્ટમ દદીને લેલખત 
સચૂના આપશે કે જે FAP-પાત્રતા નક્કી કરવા માટે આવશ્ર્ક વધારાની મારહતી અથવા 
દસ્તાવેજીકરણનુું વણાન કરે છે. એટલાષ્ન્ટક હલે્થ ર્સસ્ટમ તતૃીર્ પક્ષોને જાણ કરશે કે આર્થિક 
સહાર્તા માટે અધરૂી અરજી જમા કરવામાું આવી હતી અને તતૃીર્ પક્ષો 30-રદવસીર્ 
સમર્ગાળા હતે ુસારવાર માટે ચકુવણી મેળવવા કોઈપણ ECA ને સસ્પેન્િ કરી શકે છે. 

 

G. જો આર્થિક સહાર્તા માટે પણૂા ભરેલી અરજી પ્રાપ્ત થાર્, તો એટલાષ્ન્ટક હલે્થ ર્સસ્ટમ નીચે 
આપેલ કાર્ાવાહી કરવામાું આવે તેની ખાતરી કરશે: 

1. દદી સામે ECA મોકુફ રાખવામાું આવશે: 
2. પાત્રતાનો ર્નણાર્ કરવામાું આવશ ેઅને સમર્સર તેનો દસ્તાવેજ કરાશે. 
3. એટલાષ્ન્ટક હલે્થ ર્સસ્ટમ દદીને ર્નણાર્ની અને ર્નણાર્ માટેના આધારની લેલખતમાું 

સચૂના આપશે. 
4.  FAP-પાત્ર દદી (જો લાગ ુપિત ુું હોર્) દ્વારા ચકુવવાપાત્ર રકમ અને તે રકમ કેવી 

રીતે નક્કી કરવામાું આવી હતી અને લાગ ુAGB ટકાવારી દશાાવત ુું એક સધુારેલ 
લબલીંગ સ્ટેટમેંટ પ્રદાન કરવામાું આવશે ; 

5. FAP-પાત્ર દદી દ્વારા ચકુવવી દીધેલી રકમની ઉપરાુંત કોઈપણ ચકુવણી કરારે્લ 
રકમ રરફુંિ કરવામાું આવશે (લાગ ુપિત ુું હોર્); અને  

6. તતૃીર્ પક્ષ ઋણ વસલૂવા માટે દદી સામે લીધેલા કોઈપણ ECA ને ઉલટાવવાના 
તમામ ઉપલબ્ધ વાજબી ઉપાર્ો કરશે, જેમ કે કોટાના ર્નણાર્ રદ કરાવવો અથવા 
વસલૂાત અથવા ધારણાર્ધકારો હટાવવા.   

 

H. જો કોઈ હોસ્સ્પટલ સરુ્વધા સુંભવનીર્ ર્ોગ્ર્તા ર્નણાર્ો લે છે તો નીચે જણાવેલ આવશ્ર્ક છે: 

1. જો દદી FAP હઠેળ ઉપલબ્ધ સૌથી વધ ુઉદાર સહાર્તા કરતા ઓછા માટે 
પાત્ર હોવાનુું સ ુંભર્વત રૂપે નક્કી કરવામાું આવે, ત એટલાન્ટીક હલે્થ ર્સસ્ટમ 
આટલુું કરશે: 
a. દદીને સુંભર્વત FAP-પાત્રતા ર્નણાર્ માટે આધારના સુંબુંધમાું સચૂના 

આપશે અને વધ ુઉદાર સહાર્તા માટે કેવી રીતે અરજી કરવી તે સમજાવશે; 
b. દદીને ગણતરી કરેલ છૂટવાળી રકમ મેળવવા માટે ECA ની શરૂઆતને 

અર્ધકૃત કરતા પહલેાું વધ ુઉદાર સહાર્તા માટે અરજી કરવાનો વાજબી 
સમર્ આપશે 

c. જો આર્થિક સહાર્તા માટે પણૂા ભરેલી અરજી પ્રાપ્ત થાર્, તો દદીની FAP 
પાત્રતા સ્સ્થર્ત માટે ફરીથી ર્નણાર્ લેશે.   

 



પાન 12 કુલ 16 

 

સુંદભો: 
ઇન્ટરનલ રેવન્ય ૂ સર્વિસ, 26 CFR પાટટાસ, 1, 53, અને 602, ચેરીટી હોસ્સ્પટલો માટે વધારાની 
જરૂરરર્ાતો;સામદુાર્ર્ક આરોગ્ર્ માટે ચેરીટી હોસ્સ્પટલો માટે મલૂ્ર્ાુંકનો જરૂરી છે; એતસાઇઝ ટેતસ રીટના અને 
રીટના જમા કરવાના સમર્ની જરૂરરર્ાત, અંર્તમ ર્નર્મ; N.J.S.A. 26:2H-12.52; N.J.A.C. 10:52 

 

 

_____________________________________   ______________________________ 

બ્રાર્ન ગ્રગેનોલારટ, પ્રમખુ/સીઈઓ   તારીખ 
એટલાષ્ન્ટક હલૅ્થ ર્સસ્ટમ, ઈન્ક. 
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જોિાણ એ 

પ્રદાતા સલૂચ 
 

એટલાષ્ન્ટક હલૅ્થ ર્સસ્ટમ, ઈન્ક ("એટલાષ્ન્ટક હલૅ્થ ર્સસ્ટમ")ની નાણાકીર્ સહાર્તા નીર્ત ("FAP") એટલાષ્ન્ટક હલૅ્થ 
ર્સસ્ટમ હૉસ્સ્પટલ ખાતે કટોકટી અથવા અન્ર્ તબીબી રીતે જરૂરી સેવાઓ અથવા પ્રદાતા-આધારરત બહારના દદીઓ 
માટેની સરુ્વધા કે જે AHS હોસ્સ્પટલ કોપા વિે લબલ થતી હોર્, એટલાષ્ન્ટક આરોગ્ર્ ર્સસ્ટમની પેટાકુંપની, તેમાું લાગ ુ
પિશે. 
 
FAP એમાું પણ લાગ ુપિશે જેમાું કટોકટીની અથવા અન્ર્ તબીબી રીતે જરૂરી ઈનપેશન્ટ સુંભાળ પે્રષ્તટસ અસોર્સએટ્સ 
મેરિકલ ગ્રપુ, પી.એ. િી/બી/એ એટલાષ્ન્ટક મેરિકલ ગ્રપુ ("AMG")ના તબીબો કે જેમના દ્વારા એટલાષ્ન્ટક હલૅ્થ ર્સસ્ટમની 
હૉસ્સ્પટલ ખાતે પરૂી પાિવામાું આવે છે.FAP એવી વ્ર્ાવસાર્ર્ક ફીને લાગ ુપિશે નરહ જેનુું લબલ AMG રફલઝશનો દ્વારા 
એટલાષ્ન્ટક હલૅ્થ ર્સસ્ટમ હૉસ્સ્પટલ બહાર પરૂી પાિવામાું આવેલી સુંભાળ માટે આપવામાું આવ્યુું હોર્. 
 
એટલાષ્ન્ટક હલૅ્થ ર્સસ્ટમ હૉસ્સ્પટલો અને આઉટપેશન્ટ સરુ્વધાઓ ખાતે તમારી સુંભાળમાું અન્ર્ પ્રદાતાઓ ભાગ લઈ શકે 
છે.  જો તે પ્રદાતાઓ ખાસ કરીને ઉપર સચૂવેલાું ન હોર્ તો તેઓ એટલાષ્ન્ટક હલૅ્થ ર્સસ્ટમની નાણાકીર્ સહાર્તાની 
નીર્તનુું પાલન કરતા નથી.  તે પ્રદાતાઓ દ્વારા તમને અલગથી લબલ મોકલવામાું આવશે અને તમારે તેમને ચકૂવણીની 
વ્ર્વસ્થા તે પ્રમાણે કરવાની રહશેે.  
 
પ્રદાતાઓની ર્ાદીની દર ત્રણ મરહને સમીક્ષા કરવામાું આવશે અને જરૂરી જણાર્ તો સધુારવામાું આવશે.  FAP અથવા 
આ પ્રોવાઇિરની ર્ાદી ર્વશેના પ્રશ્નોમાું મદદ જોઈતી હોર્ તો કૃપા કરીને 1-800-619-4024 પર કસ્ટમર સર્વિસ 
રિપાટામેન્ટને કૉલ કરો. 
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જોિાણ િી 
FAP, આર્થિક સહાર્તા માટે અરજી અને PLS ના અનવુાદો અંગે્રજીમાું અને ર્નમ્નલલલખત ભાષાઓમાું ઉપલબ્ધ છે: 

 

અરેલબક 

આમેર્નર્ન 
ચાઇનીઝ 

ફે્રન્ચ કે્રઓલ 

ગ્રીક 
ગજુરાતી 
રહન્દી 

ઇટાલલર્ન 
જાપાનીઝ 

કોરરર્ન 
પોલીશ 
પોટુાગીઝ 
રર્શર્ન 

સબો-ક્રોએર્શર્ન 
સ્પેર્નશ 
ટૅગાલૉગ 
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આવકના િાપદંિ  

ચૅહરટી કેર અને ઘટાિેલી ચૅહરટી કેરની ય ગ્યિાના િાપદંિ  
અિલી: િાચય 31, 2019 

 
દદી આવક અને િપંતિ બનેંના િાપદંિ  પરૂા કરે િે જરૂરી છે 

 

આવકના િાપદંિ  
 

જ્યારે કુલ વાતષિક આવક નીચેની િયાયદાઓિા ંિ ય ત્યારે 

દદી દ્વારા ચકૂવવાિાં આવેલા ચાજીિની ટકાવારી 
 

 દદી 
ચાજીિના 

0% 

ચકૂવે છે 

દદી 
ચાજીિના 

20% 

ચકૂવે છે 

દદી 
ચાજીિના 

40% 

ચકૂવે છે 

દદી 
ચાજીિના 

60% 

ચકૂવે છે 

દદી 
ચાજીિના 

80% 

ચકૂવે છે 

દદી 
ચાજીિના 

100% 

ચકૂવે છે 

કુટંુબના 
િભ્ય ની 
િખં્યા 

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

1 $24,980 

અથવા ઓછી રકમ 

         

$24,981થી     
$28,103 

       

$28,104થી   
$31,225 

       

$31,226થી    
$34,348 

       

$34,349થી    
$37,470 

        
$37,471 
અથવા 
વધ ુ

2      $33,820 

        અથવા ઓછી રકમ 

         

$33,821થી     
$38,048 

       

$38,049થી   
$42,275 

       

$42,276થી   
$46,503 

       

$46,504થી   
$50,730 

         
$50,731  

અથવા 
વધ ુ

3      $42,660 

        અથવા ઓછી રકમ 

         

$42,661થી     
$47,993 

       

$47,994થી   
$53,325 

       

$53,326થી   
$58,658 

       

$58,659થી   
$63,990 

         
$63,991   
અથવા 
વધ ુ   

4      $51,500 

        અથવા ઓછી રકમ 

         

$51,501થી     
$57,938 

       

$57,939થી   
$64,375 

       

$64,376થી   
$70,813 

       

$70,814થી   
$77,250 

         
$77,251 

    થવા 
વધ ુ

5      $60,340 

        અથવા ઓછી રકમ 

         

$60,341થી     
$67,883 

       

$67,884થી   
$75,425 

       

$75,426થી   
$82,968 

       

$82,969થી   
$90,510 

         
$90,511 

   અથવા 
વધ ુ
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િપંતિના િાપદંિ  
વ્ર્સ્તતગત સુંપર્ત્ત $7,500 અને પારરવારરક સુંપર્ત્ત $15,000થી વધી શકે નહીં. 

માચા, 31 

6      $69,180 

        અથવા ઓછી રકમ 

         

$69,181થી     
$77,828 

       

$77,829થી   
$86,475 

       

$86,476થી   
$95,123 

       

$95,124થી   
$103,770 

       
$103,771 

  થવા 
વધ ુ

7      $78,020 

        અથવા ઓછી રકમ 

         

$78,021થી     
$87,773 

       

$87,774થી   
$97,525 

       

$97,526થી   
$107,278 

       

$107,279થી   
$117,030 

       
$117,031 

  થવા 
વધ ુ

8      $86,860 

        અથવા ઓછી રકમ 

         

$86,861થી     
$97,718 

       

$97,719થી   
$108,575 

       

$108,576થી   
$119,433 

       

$119,434થી   
$130,290 

       
$130,291 

   વા વધ ુ

8થી વધ ુસભ્ર્ોનાું કુટુુંબો માટે, વધારાના પ્રત્રે્ક કુટુુંબીજન માટે દરેક કૉલમમાું સવાાર્ધક રકમમાું નીચેની રકમ ઉમેરો. 

        $8,840           $9,945         $11,050        $12,155        $13,260 

* ગભાવતી સ્ત્રીની ગણતરી કુટુુંબનાું 2 સભ્ર્ો તરીકે કરવામાું આવે છે. 
 

જો 20%થી 80%ના સ્લાઇરિિંગ ફી સ્કેલ પરના દદીઓ પોતાની કુલ વાર્ષિક આવકથી 30% વધારાની રકમ જેટલા લખસ્સા 
બહારના લાર્ક ચકૂવેલા તબીબી ખચાાઓ (એટલે કે એવાું લબલો જેની અન્ર્ પાટીઓ દ્વારા ચકૂવણી કરવામાું આવી ન હોર્) 
માટે જવાબદાર હોર્ તો 30% જેટલી વધારાની રકમને હૉસ્સ્પટલ ચકૂવણી સહાર્તા (ચૅરરટી કેર) માનવામાું આવે છે. 


