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પકરચયઃ 
 

જે સમરુ્ાયને કાંપની પોતે સેિા પરુી પાડે છે તે સમરુ્ાયમાાં ઉપલબ્િ સાંસાિનોને આિીન 
સસુ્િાસ્્ય સાંિાંિી કામગીરીને પ્રોત્સાકહત કરિા અંગેના પોતાના ધ્યેયનાાં અનસુાંિાનમાાં HMH 

Carrier Clinic આ સ્િાસ્્ય સાંિાંિી સેિાઓ1 માટે નાણા ચકૂિી શકિા અક્ષમ હોય તેિા 
બિનિીમાકૃત અથિા આંનશક િીમાકૃત ર્ર્ીઓને નનઃશલુ્ક અથિા ઓછાાં ર્રે સારિાર અને સેિાઓ 
રૂપે િખતોિખત નાણાકકય સહાય પરુી પાડશે.1   આમ કરિા માટે HMH Carrier Clinic દ્વારા 
નાણાકકય સહાય નીનત (FAP)ની સ્થાપના કરિામાાં આિી છે. જેનો હતે ુએ િાિત સનુનનિત 
કરિાનો છે કે નાણાકકય સહાય પરૂી પાડિાનો નનણદય એકસમાન અને હતેલુક્ષી માપર્ાંડો પર 
આિાકરત હોય તેમજ નાણાકકય સહાયની જરૂર હોઈ શકે તેિા ર્ર્ીઓને ઓળખિાની અને તેઓને 
સહાય પરુી પાડિાની ચોક્કસ પ્રકિયાઓ અને કાયદિાહીઓ અસ્સ્તત્િ િરાિતી હોય. 

 

હતેઃુ 
 

નાણાકકય સહાય ઉપલબ્િતા અંગે ર્ર્ીઓને જાણકારી આપિાનો, ર્ર્ીઓન ેનાણાકકય સહાય માટે 
અરજી કરિાની અને તેન ેલાયક ઠરિાની તક આપિાનો તેમજ IRC ની કલમ 501(r)નુાં 
અનપુાલન કરિાનો જેમાાં આંનશકપણે નીચે જણાિેલ જરૂકરયાતોનો સમાિેશ થાય છેઃ 

 
1કોઈપણ પ્રકારના કો-પેમેન્ટ અને કપાત સાંિાંિી જરૂકરયાતો પરૂી કરિામાાં અક્ષમ હોય તેિા િીમાકૃત ર્ર્ીઓનુાં આ 
જિાિર્ારીઓ હઠેળની ચકૂિણીઓ જતી કરિા માટે કોપોરેટ પોલીસી ઑન ડાયરેક્ટ-ટુ-કન્્યમુર માકેટીંગ અને પેશન્ટ 
િેઈિસદ ઑફ કો-પેમેન્્સ એન્ડ ડીડક્ટીિલ્સ હઠેળ મલૂ્યાાંકન કરિામાાં આિશે. 
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1. નાણાકકય સહાય નીનત જાળિિી, 
2. આ નીનતને આિીન ર્ર્ીઓને ઉપલબ્િ સાંસાિનો અંગે જાણકારી આપિી, 
3. આ નીનત સાંિાંનિત તમામ ર્સ્તાિેજો ર્ર્ીઓને નનઃશલુ્ક ઉપલબ્િ કરાિિા, 
4. EMTALA પ્રમાણે ઈમર્જન્સી બચકકત્સકકય સારિાર પરૂી પાડિી, 
5. નાણાકકય સહાય માટે લાયક હોય તેિી વ્યસ્ક્તઓ માટે ચકૂિિાપાત્ર રકમની મયાદર્ા 

નક્કી કરિી, અન ે

6. નાણાકકય સહાય માટે જે-તે વ્યસ્ક્તની લાયકાત નક્કી કયાદ અગાઉ અસાિારણ કલેક્શન 
પ્રવનૃિ મયાદકર્ત કરિી 

 

વ્યાખ્યાઓઃ 
 

• “નાણાકકય સહાય” એટલે બિનિીમાકૃત અથિા આંનશકપણે િીમાકૃત ર્ર્ીઓને આપિામાાં 
આિતી નાણાકકય સહાય જેઓ પોતાના સરકારી અથિા િાબણજ્જ્યક િીમા લાભો દ્વારા આિરી 
લેિામાાં આિેલ ન હોય તેિી કોઈપણ કપાત, સહ-ચકૂિણી અથિા શેષ રકમ માટે નાણાકકય 
મશુ્કેલી સાબિત કરે અને આિા કકસ્સામાાં તેઓ ફેડરલ કર્શાસચૂનો પ્રમાણે “ઉપલબ્િ ઘરેલુાં 
સ્ત્રોત” નાાં આિારે નાણાકકય સહાય માટે લાયક ઠરી શકે.  

 

•  “બિનિીમાકૃત” એટલે એિો ર્ર્ી જે પોતાની ચકૂિણી સાંિાંિી જિાિર્ારીઓ નનભાિી શકિા 
માટે થડદ પાટી કે િીમા કાંપની પાસેથી સહાય મેળિી શકિાનુાં કોઈ સ્તર િરાિતો ન હોય.   

 

• “આંનશકપણે િીમાકૃત” એટલે એિો ર્ર્ી જે િીમાકાંપની અથિા થડદ પાટી પાસેથી સહાય 
મેળિી શકિા માટે થોડુાં ઘણુાં સ્તર િરાિતો હોય, પરાંત ુતેમ છતાાં કેટલાાંક પ્રમાણમાાં આઉટ 
ઑફ પૉકૅટ ખચદ િરાિતો હોય જે તેની નાણાકકય જિાિર્ારીઓ કરતાાં સાંભનિતપણે િધ ુહોય. 

  

• “ઉપલબ્િ ઘરેલ ુસ્ત્રોતો, (AHR)” એટલે જો ર્ર્ી પખુ્ત િયના સભ્ય (એટલે કે, લગ્ન, ર્િક, 

અથિા લોહીનો સાંિાંિ િરાિતી વ્યસ્ક્ત) સાથે રહતેો હોય, તો ર્ર્ી તેમજ પકરિારનાાં તમામ 
સભ્યો દ્વારા ઉપાજીત કરિામાાં આિતી અથિા તઓેની માબલકીની તમામ આિક અને 
નમલકતોનો સરિાળો. આિો પખુ્તિયનો સભ્ય(ભ્યો) ર્ર્ીના ઘરનો કહસ્સો ગણાશે અને આિા 
સભ્ય(ભ્યો)ની આિક અને નમલકતોને ર્ર્ીની આિક અને નમલકતો ઉપરાાંત કુલ AHR નક્કી 
કરિા માટે ગણતરીમાાં લિેામાાં આિશે, પછી ભલે ર્ર્ીનો ઉલ્લેખ તે સભ્ય(ભ્યો)નાાં આિકિેરાાં 
કરટન્સદમાાં પરાિલાંિી વ્યસ્ક્ત તરીકે કરિામાાં આવ્યો હોય કે ન કરિામાાં હોય. અંહી નોંિિામાાં 
આિેલ નાણાકકય શે્રણીઓ અંગેની િધ ુનિગતોનુાં િણદન નાણાકકય સહાય માટેનાાં 
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અરજીપત્રકમાાં કરિામાાં આવ્્ુાં છે. 

 

નીતિઃ 
 

1. નાણાકકય સહાયકની ઉપલબ્િતા અંગેની સચૂના.  HMH Carrier Clinic તેના ર્ર્ીઓ માટે 
કેટલીક ચોક્કસ નાણાકકય શરતો અને સ્ત્રોતોને અનિન નાણાકકય સહાય સલુભ િનાિે છે. તમામ 
ર્ર્ીઓને નાણાકકય સહાયની ઉપલબ્િતા અંગે જાણ કરિામાાં આિશે. આ માટે હોસ્સ્પટલનાાં સમગ્ર 
કેમ્પસમાાં સાઈન િોડદ લગાિિામાાં આિશે તેમજ HMH Carrier Clinicની િેિસાઈટ પર સાંિાંનિત 
માકહતી મકૂિામાાં આિે છે, તેમજ હોસ્સ્પટલમાાં ર્ાખલ થતી િખતે તેમજ હોસ્સ્પટલમાાંથી રજા લેતી 
િખતે આ નીનતનો “સરળ ભાષામાાં સારાાંશ” (PLS) ર્ર્ીને, તેના પકરિારને અને/અથિા ગેરાંટરને 
વ્યિહારુાં ઢિે પરૂો પાડિામાાં આિે છે. 

 

જો ર્ાખલ થયા પછી ર્ર્ી, તેનો પકરિાર અને/અથિા ગેરાંટર િધ ુનિગતો મેળિિા ઇચ્છતાાં હોય, 

તો તેઓ પેશન્ટ સનિિસ કરપ્રે્ન્ટેટીિ અથિા સોસ્શ્યલ સનિિસ કડપાટદમેન્ટ કરપે્ર્ન્ટેટીિનો સાંપકદ 
કરીને નાણાકકય સહાય નીનત અને/અથિા નાણાકકય સહાય માટેના અરજીપત્રકની નકલ મેળિી 
શકે છે અથિા હોસ્સ્પટલમાાંથી રજા લેતી િખતે પેશન્ટ સનિિસ કરપ્રે્ન્ટેટીિ (908-281-1624)નો 
સાંપકદ કરીને મેળિી શકે છે અથિા HMH Carrier Clinic ની િેિસાઈટ પરથી આિી માકહતી 
મેળિી શકે છે. https://carrierclinic.org/2019/08/09/carrier-clinics-financial-assistance-policy/  

 

 

2. લાગ ુપડિા અંગે.  આ નીનત હઠેળની નાણાકકય સહાય એટલે લાયક ર્ર્ીઓને HMH 

Carrier Clinicનાાં િેતન-પ્રાપ્ત લાયસન્સ્ડ ઈન્ન્ડપેન્ડન્ટ પ્રેન્ક્ટશ્નર (LIP’s) દ્વારા પરૂી પાડિામાાં 
આિતી બચકકત્સકકય દ્રન્ટટએ જરૂરી સ્િાસ્્ય સાંિાંિી સારિારજન્ય સેિાઓ અને સામગ્રીરૂપી 
નાણાકકય સહાય.   HMH Carrier Clinic ખાતે પોતાની સેિાઓ અને સપ્લાય માટે ર્ર્ીઓ પાસેથી 
અલગથી નાણા લેતાાં બિન-િેતનપ્રાપ્તકફબ્શ્યન્સ અથિા અન્ય પ્રોિાઈડસદ અને સપ્લાયસદ દ્વારા 
પરૂી પાડિામાાં આિતી સેિાઓને નાણાકકય સહાય લાગ ુપડશે નહી. પકરનશટટ A- લાયક અને 
બિનલાયક પ્રોિાઈડસદની સબૂચ અંહી જોઈ શકાશેઃ https://carrierclinic.org/2019/08/09/carrier-clinics-

financial-assistance-policy/. 

 

 

3. નાણાકકય સહાય માટે લાયક ઠરવુાં નાણાકકય સહાય મેળિિા ઈચ્છતાાં તમામ ર્ર્ીઓએ 
નાણાકકય સહાય માટેનુ ંઅરજીપત્રક (“અરજીપત્રક”) સાંપણૂદપણે ભરવુાં અનનિાયદ છે જેમાાં 
અરજીપત્રકમાાં ર્શાદવ્યા પ્રમાણેનાાં સાંિાંનિત વ્યસ્ક્તગત અને પકરિાર સાંિાંિી નાણાકકય ર્સ્તાિેજો 
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પરૂાાં પાડિા જેિી િાિતનો સમાિેશ થાય છે. લાયકાત નક્કી કરિાનો અંગેનો નનણદય સ્લાઈકડિંગ 
સ્કેલના આિારે ્નુાઇટેડ સ્ટે્સ ડીપાટદમેન્ટ ઑફ હલે્થ એન્ડ હ્યમુન સનિિસી્ ફેડરલ પોિટી 
ગાઈડલાઈન્સ (US DHHS FPG) અનસુાર કુલ ઉપલબ્િ ઘરેલુાં સ્ત્રોતો (AHR)નાાં આિારે લેિામાાં 
આિશે. AHR માાં ર્ર્ી અને પકરિારનાાં નાણાકકય સ્ત્રોતો ઉપરાાંત આટલી િાિતોનો સમાિેશ થાય 
છેઃ આિકના તમામ સ્ત્રોત, ઈન્િેસ્ટમેન્્સ, મ્્ચુ્્અુલ ફાંડ્સ, સેનિિંગ્સ, ચેકીંગ્સ ખાતાઓમાાં િેલેન્સ, 

અરજીપત્રકમાાંિધ ુવ્યાખ્યાનયત કરાયા પ્રમાણે પ્રાથનમક રેહણાાંક નસિાયની કેટલીક સ્થાિર 
નમલકતો.  અરજીપત્રકમાાં નાણાકકય સહાય પરૂી પાડિા સાંિાંિી મલૂ્યાાંકન અને નનણદય અંગે 
ધ્યાનમાાં લેિાનાર અન્્ ્સ્ત્રોતો અંગેની નિગતો પણ આપિામાાં આિી છે જે સાંપણૂદપણે ર્ર્ી, તેના 
પકરિાર અથિા ગેરાંટર દ્વારા પરૂા પાડિામાાં આિતી માકહતી અને ર્સ્તાિેજો પર આિાકરત હશે. 

 

• નાણાકકય સહાય ઈનપેશન્ટ અને કડટોક્સીકફકેશન પરુૂાં પાડિા અંગેની બચકકત્સકકય સારિારનાાં 
માપર્ાંડો સાંતોષતાાં Somerset County નાાં રહિેાસીઓને લાગ ુપડતી નથી, પરાંત ુતેઓ Carrier 

Clinicમાાં Somerset County પ્રકરણ 51 ફાંડીંગ ગ્રાન્ટ માટે લાયક છે. 

 

સાંપણૂદપણે ભરેલ અરજીપત્રક મળ્યા તારીખથી 45 કર્િસમાાં અરજી તેમજ સહાયક ર્સ્તાિેજોની 
સમીક્ષા કરાવ્યા િાર્ ર્ર્ી અને/અથિા તેના ગેરાંટરને (જો લાગ ુપડત ુાં હોય તો) લેબખતમાાં તે 
અરજીપત્રક સાંિાંિમાાં લેિાયેલ નનણદય અંગે તેમજ કાંઈ િાકી હોય તો તે અંગે જાણ કરિામાાં 
આિશે. આિા નનણદય અંગે કોઈ પ્રશ્ન હોય, તો પેશન્ટ નાણાકકય સેિાઓનાાં નનર્દશકને (908-281-

1526) જાણ કરી શકાશે. અરજીપત્રક હોસ્સ્પટલ ખાતે તેમજ HMH Carrier Clinicની િેિસાઈટઃ પર 
ઉપલબ્િ છે.  https://carrierclinic.org/2019/08/09/carrier-clinics-financial-assistance-policy/  

 

4. નાણાકકય સહાય િળતરની ટકાિારી.  માંજૂર કરાયેલ નાણાકકય સહાય પરૂા ાં પાડિામાાં આિેલ 
ર્સ્તાિેજનાાં આિારે ઘરેલ ુસ્ત્રોતો (AHR) તેમજ US DHHS FPGs નો ઉપયોગ કરીને નક્કી 
કરાયેલ સ્લાઈડીંગ સ્કેલ પર નીચે પ્રમાણે આિાકરત હશેઃ HMH Carrier Clinic આ નીનતની 
જોગિાઈઓ પ્રમાણે નોટીસ આપીને ઘરેલુાં આિક નમલકતોની સમીક્ષા કરિામાાં ધ્યાનમાાં 
લેિાયેલ માપર્ાંડોમાાં ફેરફાર કરિાનો અનિકાર અનામત રાખે છે. 
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5. સામાન્ય રીતે ચકૂિિાપાત્ર રકમ (AGB) અને િાકી રકમની ગણતરી.   નાણાકકય સહાય માટે 
લાયક વ્યસ્ક્તઓ પાસેથી ઈમર્જન્સી અને બચકકત્સકકય દ્રન્ટટએ જરૂરી હોય તેિી સારિાર માટે 
આિી સારિાર માટે િીમાકૃત હોય તેિી વ્યસ્ક્તઓને ચકૂિિી પડતી AGB ની રકમ કરતાાં 
િધ ુરકમ લેિામાાં આિશે નહી.  AGB પર િળતર ટકાિારી લાગ ુપડશે. સાઈકીયાટ્રીક સેિાઓ 
માટે મેડીકેર ઈનપેશન્ટ સાઈકીયાટ્રીક ફેસીલીટી પ્રોસ્પેક્ટીિ પેમેન્ટ નસસ્ટમ (IPF PPS) તથા 
એડીક્શન સાંિાંિી સેિાઓ માટે િિા િીમાઓનાાં આિારે AGB ની ગણતરી લકુ-િેક પદ્ધનતનો 
ઉપયોગ કરીને નીચે પ્રમાણે કરિામાાં આિે છેઃ 
 

સાઈકીયાટ્રીક સેિાઓ AGB ટકાિારી 
a) ઈનપેશન્ટ    42.9% 

b) આઉટપેશન્ટ  53.9% 

એડીક્શન સેિાઓ AGB% 49.9% છે 

 

AGB એડજસ્ટમેન્ટ લાગ ુકયાદ પછી પકરણામી રકમ ઉપરોક્ત ફકરા (3)માાં ર્શાદવ્યા પ્રમાણે 
લાગ ુપડતી િળતર ટકાિારીને પાત્ર છે.  િળતર ટકાિારી લાગ ુકયાદ પછી િાકી રહતેી 
કોઈપણ રકમ પેશન્ટ અને/અથિા ગેરાંટર પાસેથી િસલુિામાાં આિશે. 

 

6. બિન-ચકૂિણીની અસરઃ  િળતર ટકાિારી લાગ ુકયાદ પછી િાકી રહતેી રકમ સ્ટાન્ડડદ HMH 

Carrier Clinic બિલીંગ અને કલેક્શન પ્રણાબલકા અનસુાર સમયસર ચકૂિણીને પાત્ર છે. િાકી 
રહતેી બિલની રકમ ચકૂિિામાાં નનટફળ જિાથી ઉઘરાણીલક્ષી નિનિિ પગલાાંઓ લેિામાાં આિે 

2019 FINANCIAL ASSISTANCE PROGRAM (FAP)
SLIDING SCALE PERCENTAGE REDUCTION

FAMILY 

SIZE 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1 37,470      34,972      32,474      29,976      27,478      24,980      22,482      19,984      17,486         14,988      12,490      

OR MORE 37,469      34,971      32,473      29,975      27,477      24,979      22,481      19,983         17,485      14,987      

2 50,730      47,348      43,966      40,584      37,202      33,820      30,438      27,056      23,674         20,292      16,910      

OR MORE 50,729      47,347      43,965      40,583      37,201      33,819      30,437      27,055         23,673      20,291      

3 63,990      59,724      55,458      51,192      46,926      42,660      38,394      34,128      29,862         25,596      21,330      

OR MORE 63,989      59,723      55,457      51,191      46,925      42,659      38,393      34,127         29,861      25,595      

4 77,250      72,100      66,950      61,800      56,650      51,500      46,350      41,200      36,050         30,900      25,750      

OR MORE 77,249      72,099      66,949      61,799      56,649      51,499      46,349      41,199         36,049      30,899      

5 90,510      84,476      78,442      72,408      66,374      60,340      54,306      48,272      42,238         36,204      30,170      

OR MORE 90,509      84,475      78,441      72,407      66,373      60,339      54,305      48,271         42,237      36,203      

6 103,770    96,852      89,934      83,016      76,098      69,180      62,262      55,344      48,426         41,508      34,590      

OR MORE 103,769    96,851      89,933      83,015      76,097      69,179      62,261      55,343         48,425      41,507      

7 117,030    109,228    101,426    93,624      85,822      78,020      70,218      62,416      54,614         46,812      39,010      

OR MORE 117,029    109,227    101,425    93,623      85,821      78,019      70,217      62,415         54,613      46,811      

8 130,290    121,604    112,918    104,232    95,546      86,860      78,174      69,488      60,802         52,116      43,430      

OR MORE 130,289    121,603    112,917    104,231    95,545      86,859      78,173      69,487         60,801      52,115      
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તેવુાં િની શકે છે જેમાાં િાહ્ય કલેક્શન એજન્સીને એકાઉન્ટ સોંપિાની િાિતનો પણ સમાિેશ 
થાય છે.  િધ ુમાકહતી માટે બિલીંગ અને કલેક્શન નીતિ જુઓ. જેની નકલ 
https://carrierclinic.org/2019/08/09/carrier-clinics-financial-assistance-policy/પર ઉપલબ્િ છે. 

 

7. સ્ત્રોત મયાદર્ાઃ  િોડદ ઑફ ટ્રસ્ટી્ દ્વારા માંજૂર કરાયા પ્રમાણે નાણાકકય સહાય અંગેની જોગિાઈનો િાનષિક 
િજેટમાાં સમાિેશ કરિામાાં આિશે. 

 

8. અન્ય લાભો પહલેાાં લાગ.ુ  ર્ર્ીઓને નાણાકકય સહાય મળી શકે તે પહલેાાં તેઓ મેડીકેઈડ 
તેમજ અન્ય લાગ ુપડતાાં િીમા કિચ અને સરકારી સહાય કાયદિમો સાંિાંિી નિકલ્પોનુાં અન્િેષણ 
કરે (અને અરજી કરે, ઉપલબ્િ હોય તેટલી માત્રા સિુી) ત્યાર પછી જ નાણાકકય સહાય મેળિિા 
માટે તેઓ લાયક ઠરી શકે.  િીમા પોબલસીના કર્શાસચૂનો (એટલે કે અનપલ, રેફરલ્સ તથા બિન-

અનિકૃત સેિાઓ)નુાં અનપુાલન ન કરિા પર કે ઉપલબ્િ સરકારી સહાય કાયદિમોનો લાભ ન 
લેિા પર HMH Carrier Clinic તેની નિિેકબદુ્ધદ્ધ અનસુાર નક્કી કરીને નાણાકકય સહાય રોકે તેવુાં 
િની શકે. 

 

9. ભેર્ભાિરકહત નીનતઃ  આ નીનતમાાં સમાનિટટ જોગિાઈઓ હઠેળ કોઈપણ ર્ર્ીને તેઓની 
જાનત, બલિંગ, િાંશ, ઉદ્દભિ, નાગકરકતા કે સ્થળાાંતર આિાકરત સ્સ્થનતના આિારે નાણાકકય સહાય 
આપિાનો ઈન્કાર કરિામાાં આિશે નહી.  નાણા ચકૂિી શકિાની ક્ષમતા સાંિાંિી સાંજોગો 
વ્યસ્ક્તગત રીતે તપાસ્યા િાર્ ચકૂિિાપાત્ર સેિાઓની સાંપણૂદ અથિા આંનશક રકમ અથિા આઉટ 
ઑફ પૉકૅટ નાણાકકય જિાિર્ારીઓની રકમ ર્ર્ી પોતે અને તેનો અથિા તણેીનો ગેરાંટર ચકૂિી 
શકે તેમ નથી તેવુાં નક્કી થિા પર તેિા ર્ર્ીઓને નાણાકકય સહાય પરૂી પાડિામાાં આિશે. 

 

10. સિદગ્રાહી નીનતઃ  આ નીનતમાાં જણાિેલ જોગિાઈઓમાાં સમાનિટટ ન હોય તેિા કોઇપણ 
કકસ્સામાાં HMH Carrier Clinic દ્વારા બિનિીમાકૃત અથિા આંનશક રીતે િીમાકૃત ર્ર્ીઓને કોઈપણ 
પ્રકારની નાણાકકય સહાય પરૂી પાડિામાાં આિશે નહી.   

 

11. EMTALA હઠેળની જિાિર્ારીઓને અસર થતી નથી.  ઉપર જણાિેલ િાિતોને ધ્યાનમાાં 
ન લેતાાં, HMH Carrier Clinic તેના િેતન-પ્રાપ્ત લાયસન્સ્ડ્ ઈન્ન્ડપેન્ડન્ટ પ્રેન્ક્ટશનસદ દ્વારા કોઈપણ 
જાતના ભેર્ભાિ નસિાય ઈમર્જન્સી બચકકત્સકકય સ્સ્થનતઓ (સોસ્શ્યલ નસક્યોરીટી એક્ટ 42 USC 

1395dd ની કલમ 1867માાં કરાયેલ અથદ પ્રમાણેની) માટે જરૂરી સારિાર આિી સારિાર ઈચ્છતી 
ર્રેક વ્યસ્ક્તને પરૂી પાડશે અને આમ કરતી િખતે જે-તે વ્યસ્ક્ત નાણા ચકૂિિા માટે સક્ષમ છે કે 
નહી અથિા આ નીનત હઠેળ નાણાકીય સહાય મેળિિા લાયક છે કે નહી તે િાિત ધ્યાનમાાં લેશે 
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નહી.   જુઓ HMH Carrier Clinicની [EMTALA પોબલસી].  

 

12. ભાષાાંતર. આ નીનત તેમજ અત્રે તેમજ બિલીંગ અને કલેક્શન નીનતમાાં ઉલ્લ્લબખતતમામ 
સાંિાંનિત ર્સ્તાિેજોનુાં સાંસ્થાનાાં છેલ્લાાં કોમ્્નુનટી હલે્થ નીડ્સ એસેસમેન્ટ કરપોટદમાાં ઓળખી 
કાઢિામાાં આિેલ ગ્રાહકોની ભાષાઓમાાં ભાષાાંતર કરિામાાં આવ્્ુાં છે. આ ભાષાાંતર નિનાંતી કરેથી 
નનઃશલુ્ક ઉપલબ્િ છે તેમજ પર પણ ઉપલબ્િ છે: https://carrierclinic.org/2019/08/09/carrier-clinics-

financial-assistance-policy/ 

 

 

13. િહીિટીમાંડળ દ્વારા માંજૂરી-પ્રાપ્ત નીનત. આ પોબલસી તેમજ તે અંગેનાાં તમામ 
સિુારાિિારાઓને સાંસ્થાના અગ્રણીઓ તેમજ િોડદ ઑફ ટ્રસ્ટી્ દ્વારા સમીક્ષા કરીને માંજૂરી 
આપિામાાં આિી છે. 
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