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હતે ુ

 

HMH Carrier Clinic (Carrier Clinic) એ િાિત સનુનનિત િરે છે િે ચોક્સાઈયકુ્ત, સાતત્યતાપણૂદ 
અને સમયાનસુાર ક્લેક્શન પ્રકિયાઓનુું અનસુરણ થાય તેમજ તે ફેડરલ અને રાજ્ય નિનનયમોનુું 
ચસુ્તપણે પાલન િરે છે જેમાું ઈમર્જન્સી ટ્રીટમેન્ટ અને લેિર એક્ટ (EMTALA), ડેટ િલેક્શન 
પ્રેક્ક્ટસીસ એક્ટ, ફેર િેડીટ બિલીંગ એક્ટ્, સેન્ટર ફોર મેડીિેર એન્ડ મેડીિેઈડ (CMS) િેડ ડેટ 
રીક્િાયરમેન્્સ અને ઈન્ટનદલ રેિન્ય ુ સનિિસની િલમ 501 (r) ઉપરાુંત અન્ય િાયર્ાઓ અન ે
નિનનયમોનો પણ સમાિેશ થાય છે.  

 

આ નીનત અંતગદત માકિતી મેળિિા માટેના તમેજ ચિાસિા માટેના ઉપરાુંત થડદ પાટી િીમા 
િુંપનીઓ, ર્ર્ીઓ, તેમના ગેરુંટસદ તેમજ િલે્થ િેર સનિિસીઝ માટે ચિૂિણી િરિા જિાિર્ાર અન્ય 
નાણાકિય સુંસ્થાઓ પાસથેી નાણા ઉઘરાિિા માટેના કર્શાસચૂનોનો સમાિેશ થાય છે.  િોસ્સ્પટલ 
દ્વારા પરૂી પાડિામાું આિેલ સેિાઓ તેમજ તે અંગેનાું નાણા િસલુિા અંગેની િાિતોને આ નીનત 
લાગ ુપડે છે. જો િે, તેમાું પકરનશષ્ટ Aમાું ર્શાદિેલ એિમો દ્વારા પરૂી પાડિામાું આિેલ સેિાઓ 
તેમજ તે સુંિુંધમાું નાણા િસલુિા અંગેની િાિતોનો સમાિેશ થતો નથી. તેમજ આ કિસ્સામાું 
આિી સેિાઓ ભલે િોસ્સ્પટલમાું જ પરૂી પાડિામાું આિી િોય તેમ છતાું તે ધ્યાનમાું લેિામાું 
આિતી નથી. 
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આ નીનત પાછળનાું માગદર્શદિ નસદ્ાુંતોમાું તમામ ર્ર્ીઓ સાથે ગકરમા અને આર્રપણૂદ વ્યિિાર 
અપનાિિાની િાિતનો સમાિેશ થાય છે. જેથી િરીને બિલીંગ અને િલેક્શન સુંિુંધી યોગ્ય 
પ્રકિયાઓનુું અનસુરણ સનુનનિત િરી શિાય. ઉપરાુંત, પેશન્ટ એિાઉન્ટની તમામ અથિા તો આંનશિ 
રિમની ચિૂિણી િરિા માટે જિાિર્ાર વ્યસ્ક્ત નાણાકિય સિાય નીનત િઠેળ લાયિ છે િે િેમ ત ે
િાિત નક્કી િરિા માટે વ્યાજિી પ્રયત્નો િરી શિાય.  

 

પ્રક્રિયાઓ 

 

દદીની માક્રહિી એકતિિ કરવી િેમજ િેની ચકાસણી કરવી 

િોસ્સ્પટલને સમયસર િીમા સુંિુંધી અને પકરિાર સુંિુંધી સુંપણૂદ માકિતી પરૂી પાડિી એ ર્ર્ીની 
જિાિર્ારી છે.  પેશન્ટ ઍક્સેસ સાયિલ ર્રનમયાન નપ્ર-એડનમશન, એડનમશન અથિા નોંધણી 
અંગેની પ્રકિયા િોઈપણ તિકે્ક િરિી પડે છે.  પશેન્ટ એિાઉન્ટ શરૂ િરિાની િાિતમાું આટલી 
િાિતોનો સમાિેશ થાય છેેઃ  પકરિાર સુંિુંધી માકિતી તેમજ ગેરુંટર અન ેિીમા સુંિુંધી માકિતીની 
સમીક્ષા, િાર્્દસની નિલ િઢાિિી, સુંમનત અન ે સિી મેળિિા િગેરે.  િલે્થ ચેન્જ (આનસસ્ટન્ટ) 

નસસ્ટમ દ્વારા િીમા અંગનેી સુંપણૂદ માકિતી મળી જાય પછી તરત જ િીમા અંગેની સ્સ્થનત અન ે
લાભો નિષયિ ચિાસણી િાથ ધરિામાું આિે છે.  ત્યાર પછી ઑનલાઈન ઈન્ક્િાયરી િે ટેબલફોન 
દ્વારા ટૂુંિ સમયમાું િધ ુઊંડાણપિૂદિની ચિાસણી િાથ ધરિામાું આિે છે.   

સુંપણૂદ માકિતી મેળિિાની જરૂકરયાત અંતગદત ર્ર્ીની સ્સ્થનતને ધ્યાનમાું લેિામાું આિે છે જેમાું 
ર્ર્ીને તાત્િાબલિ જરૂર િોય તેિી સ્િાસ્્ય સુંિુંધી જરૂકરયાતોને પ્રાધાન્ય આપિામાું આિે છે.   

ર્ાખલ િરતી િખતે લાયિ ર્ર્ી/પકરિારને પેશન્ટ સનિિસીઝ રીપ્રેઝન્ટેટીિ (PSR) પાસ ેમોિલિામાું 
આિે છે અને તેઓને િોસ્સ્પટલની નાણા ચિૂિણી નીનત, અંર્ાજીત આઉટ ઑફ પૉિૅટ ખચદ, 
ચિૂિણીનાું નિિલ્પો તેમજ નાણાકિય સિાયની ઉપલબ્ધતા અંગે જાણિારી આપિામાું આિે છે.     

દદીને ઈમર્જન્સીમા ંઅને િાકીદના ધોરણે દાખલ કરવો 

તમામ ઈમર્જન્સી સેિાઓ ર્ર્ીની નાણા ચિૂિણી ક્ષમતાને ધ્યાનમાું લીધા નસિાય પરૂી પાડિામાું 
આિશે.  આિા સમયે િોઈપણ સુંજોગોમાું િોસ્સ્પટલના સ્ટાફ દ્વારા ર્ર્ીની િીમા સુંિુંધી માકિતી 
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મેળિિાનો, લાયિાત ચિાસિાનો િે થડદ પાટી પાસેથી ર્ાખલ િરિા અંગે પિૂદ-મુંજૂરી મેળિિાનો 
પ્રયત્ન િરિામાું આિશે નિી.  ર્ર્ીને તપાસિામાું આિે તેમજ ર્ાખલ િરનાર પ્રોિાઈડરની મુંજૂરી 
મળે ત્યાર પછી જ િીમા સુંિુંધી માકિતી મેળિિા માટે તેમજ નાણાકિય જિાિર્ારી અંગે, 
ચિૂિણીના નિિલ્પો અંગ ેતેમજ નાણાિીય સિાય અંગેની ચચાદ િરિા અંગે ર્ર્ીનો સુંપિદ િરિામાું 
આિશે. 

ઇમર્જન્સીમા ંઅર્વા િાકીદના ધોરણે દાખલ ન કરવાના હોય િેવા દદીઓ   

નોન-ઇમર્જન્સી અથિા નોન-અર્જન્ટ કિસ્સાઓમાું ર્ર્ીને ર્ાખલ િરતી િખતે અથિા સેિા પરૂી 
પાડતાું પિલેાું નોંધણી અને પ્રિેશ સુંિુંધી પ્રકિયા િરી શિાય છે.   િારુંિાર ર્ાખલ થતાું િે સ્થાયી 
ર્ર્ીઓનાું કિસ્સામાું તેઓએ જરૂકરયાત અનસુાર પોતાના પકરિારના સભ્યો અંગે િીમા અંગે તેમજ 
માકિતીની સમીક્ષા િરાિડાિી િશે તેમજ છેલ્લી માકિતીની જાણ િરેલી િશે જેમાું લાગ ુ પડતાું 
કિસ્સામાું, ઈલેક્ટ્રોનીિ અથિા ટેબલફોનનિ માધ્યમ દ્વારા ર્ર્ીની િીમા સુંિુંધી લાયિાતની ચિાસણી 
િાથ ધરિાનો સમાિેશ થાય છે.  નોંધણી નિભાગને િીમા સુંિુંધી તેમજ પકરિાર સુંિુંધી અધ્યતન 
માકિતી પરૂી પાડિાની જિાિર્ારી ર્ર્ીની છે.   

નાણાક્રકય સહાય મેળવવા માટેની લાયકાિ નક્કી કરવી 

નાણાકિય સિાય નીનત (FAP) માું વ્યાખ્યાનયત િરાયેલ જોગિાઈઓને તેમજ અત્રે સમાનિષ્ટ 
જોગિાઇઓને આધીન Carrier Clinic િોઈપણ સરિારી સ્િાસ્્ય સેિા લાભ િાયદિમ માટે ગેરલાયિ 
િોય અથિા બિનિીમાકૃત િોય અથિા આંનશિ ધોરણે િીમાકૃત િોય તેિા ર્ર્ીઓને અથિા 
પોતાની સારિાર માટે નાણા ન ખચી શિતાું િોય તેિા ર્ર્ીઓને નાણાકિય સિાય પરૂી પાડી શિે 
છે.  

અરજીપત્રિની પેપર િૉપી ભરીન ેજે-તે વ્યસ્ક્ત નાણાકિય સિાય માટે અરજી િરી શિે છે.  નીચ ે
જણાિેલ િોઈપણ માધ્યમ દ્વારા પેપર અરજીપત્રિ નનેઃશલુ્િ ઉપલબ્ધ છેેઃ 
 

• મેઈલ દ્વારાેઃ  નીચેના સરનામે પત્ર લખીને નાણાકિય સિાય અરજીપત્રિની નિલ માટે 
નિનુંતી િરેથીેઃ  HMH Carrier Clinic 252 County Road 601  Belle Mead, NJ  08502  

Attention:  ર્ર્ી નાણાકિય સેિા નિભાગ 
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• રૂિરૂમાું:  ર્ર્ી નાણાકિય સિાય સેિા નિભાગનો સુંપિદ િરીને (સોમિાર થી શિુિાર, સિારે 
8.00 થી સાુંજે 6.00)  HMH Carrier Clinic 252 County Road 601 Belle Mead, NJ  08502 

• ફોન દ્વારાઃ  908-281-1522 પર ર્ર્ી નાણાકિય સિાય નિભાગનો સિારે 8.00 થી સાુંજે 4.30 

ર્રનમયાન સુંપિદ િરીને 
• િેિસાઈટેઃ https://carrierclinic.org/2019/08/09/carrier-clinics-financial-assistance-policy/  

સુંપણૂદપણે ભરેલ અરજીપત્રિો ર્ર્ી નાણાકિય સેિા નિભાગ, 252 County Road 601 Belle Mead, NJ 

08502 ખાતે સિાયિ ર્સ્તાિેજો સકિત જમા િરાિિાનાું રિશેે. જેમાું નીચે ર્શાદિેલ ર્સ્તાિેજોનો 
પણ સમાિેશ થઈ શિે. 

• ફેડરલ ટેક્સ રીટન્સદની છેલ્લી નિલ તમામ સભ્યોની 
• ત્રણ માસના િેંિ સ્ટેટમેન્્સેઃ િચત ખાત,ુ ચેિીંગ ખાત ુઅને અન્ય િોઈ રોિાણો 
• આિિનાું સ્ત્રોતો (છેલ્લી િે િેતન રસીર્ો, સામાજીિ સરુક્ષા આિિ એિોડદ પત્ર અથિા 

િેંિ કડપોઝીટનો પરુાિો, િેરોજગારી ભ્થ)ુ 

અપણૂદ અરજીપત્રિોને ધ્યાનમાું લેિામાું આિશે નિી, પરુંત ુ અરજર્ારોને તે અંગે જાણ િરિામાું 
આિશે અને ખટૂતાું ર્સ્તાિેજો જમા િરાિિાની તિ આપિામાું આિશે. 

નાણાકિય સિાય માટે અરજી જમા િરાિિા માટે જે-તે વ્યસ્ક્ત પાસે પ્રથમ પોસ્ટ કડસ્ચાર્જ બિલીંગ 
સ્ટેટમેન્ટની તારીખથી 240 કર્િસનો સમય િોય છે. 

ર્રેિ અરજીપત્રિોની સમીક્ષા િરીને CFO ની મુંજુરી મેળિિામાું આિે છે. સામાન્ય રીતે લાયિ ર્ર્ી 
ફેડરલ સરિારની પોિટી ગાઈડલાઈન્સનાું 100% િરતાું નીચે અથિા તેના જેટલી ઘરેલુું આિિ 
ધરાિતો િોય તેિા સુંજોગોમાું સ્લાઈડીંગ સ્િેલનો ઉપયોગ િરીને નાણાિીય સિાય મેળિિા લાયિ 
િને છે. 

નાણાકિય મશુ્િેલીઓનાું સમથદનમાું ર્ર્ી પરૂતી માકિતી પરૂી પાડિામાું નનષ્ફળ જાય તેિા 
સુંજોગોમાું Carrier Clinic લાયિાત નક્કી િરિા માટે િાહ્ય સ્ત્રોતો અને/અથિા અન્ય પ્રોગ્રામ 
એનરોલમેન્ટ રીસોસીસ પર આધાર રાખી શિે છે જે ર્ર્ીએ નીચેના સુંજોગોમાું પરૂા પાડિા 
અનનિાયદ છેેઃ 

https://carrierclinic.org/2019/08/09/carrier-clinics-financial-assistance-policy/


પેજ 56નુું 
                  

   

 

• ર્ર્ી િેઘર િોય 

• ર્ર્ી અન્ય રાજ્ય અથિા સ્થાનનિ સિાય િાયદિમ માટે લાયિ િોય 

• ર્ર્ી ફુડ સ્ટેમ્પ્સ અથિા સિસીડાઈઝ્ડ લુંચ પ્રોગ્રામ માટે લાયિ િોય 

• ર્ર્ી રાજ્ય દ્વારા સિાયપ્રા્ત નપ્રસ્િી્શન મેડીિેશન પ્રોગ્રામ માટે લાયિ િોય 

• ર્ર્ીનુું માન્ય સરનામુું ઓછી-આિિ અથિા સિસીડાઈઝ્ડ િાઉનસિંગ તરીિે ગણિામાું આિે 
• ર્ર્ીને િોમ્પયનુનટી ક્લીનનિમાુંથી નનેઃશલુ્િ સારિાર મળતી િોય અને તેને Carrierમાું િધ ુ

સારિાર અથે મોિલિામાું આવ્યો િોય 

• ર્ર્ી િોડીંગ િોમમાું રિતેો િોય 

 

અનામિ રકમ  

સેિા પરૂી પાડતી િખતે િીમા િપાત, સિ ચિૂિણી, તેમજ સિિીમાની રિમ માુંગિામાું આિી શિે 
છે. જો ર્ર્ીની િીમો ચાલ ુિોિા અંગેની સ્સ્થનતની ખાતરી ન િરી શિાય, અથિા અનધકૃત મુંજુરી ન 
મેળિી શિાય તેમ િોય તો ર્ર્ીને અમિુ રિમ કડપોઝીટ િરાિિાનુું જણાિિામાું આિી શિે. 

જો ર્ર્ી રે્િાર્ાર ન િોય અને િોઈ િૈિલ્લ્પિ અને સ્િીિાયદ નાણા ચિૂિણી વ્યિસ્થા ઊભી િરિામાું 
આિે તો આ શરતને જતી િરી શિાય.    

હોસ્સ્પટલમા ંજ નાણાની ચકૂવણી  

ર્ર્ી જેટલો સમય િોસ્સ્પટલમાું ર્ાખલ િોય તેટલાું સમય ર્રનમયાનમાું ર્ર્ીની નાણાકિય 
જિાિર્ારી પરુી ન થાય, તો ર્ર્ી અથિા ગેરુંટરનો સુંપિદ િરીને તેઓને િામચલાઉ ધોરણ નાણા 
ચિૂિિા માટે અને/અથિા નાણા ચિૂિિાની વ્યિસ્થા િરિા માટે જણાિિામાું આિે તેવુું િની શિે. 

િીમા અંગેની લાયિાત તેમજ લાભો અંગેના પ્રશ્નોના જિાિ આપિા અથિા માકિતી પરુી પાડિા 
પેશન્ટ સનિિસ કરપ્રેઝન્ટેટીિ ઉપલબ્ધ િોય છે. િોસ્સ્પટલનાું એિમો ખાતે Patient Handbook માું સુંપિદ 
માકિતી પરુી પાડિામાું આિેલી િોય છે. 

 વીમા અંગે ચકાસણી  

ર્ાખલ થતાું પિલેાું અથિા ત્યારપછી થોડીિારમાું જ િોસ્સ્પટલનો સ્ટાફ લાયિાત અને લાભો 
અંગેની ચિાસણી િાથ ધરશે, પરુંત ુઈન્સ્યોરન્સ િેકરયર પાસેથી તેમને પ્રા્ત થતી િીમા લાયિાત 
અને લાભ સુંિુંધી માકિતીની ચોિસાઈ અંગે તેઓ ખાતરી આપી શિશે નિી.   
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અતધકૃિ મજુંરી  

િોસ્સ્પટલનાું સ્ટાફ દ્વારા થડદ પાટી પેયસદ પાસેથી નનયત સારિાર પરૂી પાડિા માટે લેબખત અથિા 
મૌબખિ સ્િરૂપે મુંજુરી મેળિિામાું આિશે જેમાું પરૂી પાડિામાું આિતી સેિાઓ ર્ર્ીનાું િલે્થિેર 
્લાનની શરતો િઠેળ અનધકૃત મુંજુરી ધરાિે છે તે િાિતની ખાતરી િરિાનો સમાિેશ થતો િશે.  

માત્ર અનધકૃત મુંજુરી મળી જિાથી લાયિાત અથિા લાભો મેળિિાની પાત્રતા નસદ્ થતી નથી 
તેમજ નાણાકિય ચિૂિણીની ખાતરી પણ મળી જતી નથી. 

અતધકૃિ મજુંરીનો ઈન્કાર  

ઈન્સ્યોરન્સ િેકરયર દ્વારા િોસ્સ્પટલમાું િધ ુ રોિાણને અનધકૃત મુંજુરી ન આપિામાું આિે તેિા 
કિસ્સામાું ર્ર્ી અને/અથિા ગેરુંટરને જાણ િરિામાું આિશે.  ર્ર્ી/ગેરુંટરને અનપલ પ્રકિયા અંગેની 
સમજણ આપિામાું આિશે જેમાું ર્ર્ીને ઉપલબ્ધ િાહ્ય અનપલનો પણ સમાિેશ થશે.  જેટલાું 
કર્િસની અનધકૃત મુંજુરી પ્રા્ત ન થઈ િોય તેટલાું કર્િસ માટે નાણાકિય ચિૂિણી િરિાની 
જિાિર્ારી સ્િીિારિા માટેની પ્રકિયા પણૂદ િરિાનુું ર્ર્ી/ગેરુંટરને જણાિિામાું આિશે તેમજ 
તેઓને કડપોઝી્સ મિૂિાનુું જણાિિામાું આિે તેવુું પણ િની શિે.  

નાણાક્રકય ચકૂવણી અંગેની વ્યવસ્ર્ા  

જે-તે તારીખે ર્ર્ી સુંપણૂદ રિમ ચિૂિિા માટે અક્ષમ િોય, તો આંનશિ રિમ ચિૂિિાની મુંજુરી મળી 
શિે છે.  ર્ર્ીને આનથિિ તિલીફ છે તે િાિતનો નાણાકિય પરુાિો ર્ર્ી પાસે માુંગિામાું આિી શિે 
અને તેના આધારે ર્ર્ી તેમજ િોસ્સ્પટલની જરૂકરયાતોને ધ્યાનમાું રાખીને સ્િીિાયદ ચિૂિણી 
વ્યિસ્થા અંગે નનણદય િરી શિાય.  ર્ર્ી દ્વારા જ્યારે નાણાકિય મશુ્િેલી અંગેની રજૂઆત િરિામાું 
આિે અને તે યોગ્ય િોય તેિા કિસ્સામાું ર્રેિ ર્ર્ી અને/અથિા ગેરુંટર સાથે નાણાકિય લાયિાત 
અંગેના માપર્ુંડ નિશે ચચાદ િરિામાું આિે છે.  

નાણા ચકૂવવાની પદ્ધતિઓ  

નીચે જણાિેલ ચિૂિણી પદ્નતઓ સ્િીિાયદ છેેઃ  રોિડ, ચેિ, મની ઓડદર, Visa, MasterCard, 

American Express, અને Discover Card. 

અપરૂત ુ ંફંડ (NSF)  
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ર્રેિ રીટનદ ચેિ ર્ીઠ ર્ર્ીના એિાઉન્ટને $25.00ની પ્રોસેનસિંગ ફી લાગ ુપડશે. 

રીફંડ  

ર્ર્ીનાું તમામ રીફુંડ્સની ર્ર અઠિાકડયે સમીક્ષા િરિામાું આિે છે અને તેને મુંજુરી અથે PFS 

નનર્દશિ અને/અથિા ઓકફસ મેનેજર અન ેCFO પાસે મોિલિામાું આિે છે.  એિ જ ર્ર્ી અન ેએિ 
જ ગેરુંટરનાું કિસ્સામાું એિાઉન્ટ િેલેન્સનુું ઓિર પેમેન્ટ િાિી િેલેન્સને લાગ ુપડશે.   જો િોઈ 
િાિી ચિૂિણી નિી િોય, તો િેકડટ િેલેન્સ િરી િોય તેિી તમામ પાટીઓ સાથે સુંપિદમાું રિીન ે
પેમેન્ટ પરત િરિામાું આિશે.  ર્ર્ીનાું તમામ રીફુંડ્સ મળૂ ચિૂિણી પદ્નતનો ઉપયોગ િરીને જ 
ઈસ્ય ુિરિામાું આિશે. 

 

પેશન્ટ સ્ટેટમેન્ટ અને ઉઘરાણીનુ ંસમયપિક 

Carrier Clinic દ્વારા િીમા ચિૂિણીઓ અને બિન-િીમાકૃત વ્યસ્ક્તઓ પછી ર્ર્ીનાું તમામ િાિી 
નાણાનાું િલેક્શન માટે Arcadia Recovery Services (ARS), Inc.નો ઉપયોગ િરિામાું આિ ે છે.  

િિારની િલેક્શન એજન્સીને િાિી નાણા અંગેની નિગતો મોિલતાું પિલેાું બિલીંગ સાયિલ કુલ 
120 કર્િસની િોય છે.  

 

ARS િલેક્શન પ્રવનૃિમાું નીચેની િાિતોનો સમાિેશ થાય છેેઃ 
 

• માન્ય ફોન નુંિર અસ્સ્તત્િમાું િોય ત્યારે પાુંચ ફોન િોલ્સ (કર્િસ 15; 40; 50; 75; 110)   

• ઉપરાુંત ર્ર્ીનુું જે સરનામુું રેિોડદમાું િોય તે સરનામે ચાર સ્ટેટમેન્ટ મોિલિામાું આિે છે.  

o િીમાની રિમની ચિૂિણી પછી ર્ર્ીનાું િાિી નાણા માટે િીમાની રિમની 
ચિૂિણીની તારીખ પછી કર્િસ 1; 30; 60; 90 (અંનતમ સ્ટેટમેન્ટ) પ્રમાણે સ્ટેટમેન્્સ 
ઈસ્ય ુિરિામાું આિે છે. 

 

બિબલિંગ સ્ટેટમેન્્સમાું નીચે જણાિેલ િાિતોનો સમાિેશ થાય છેેઃ 
 

• ર્ર્ીનુું નામ, પકરિારની માકિતી, સરનામુું, સેિાની તારીખ(ખો), એિાઉન્ટ નુંિર, 

ચિૂિિાપાત્ર રિમ અને ચિૂિેલ રિમ, એડજસ્ટમેન્્સ અને િાિી રિમ. 

• ARS ની સુંપિદ નિગતો 
• Carrier Clinic નાણાકિય સિાય નીનત અંગે સરળ ભાષામાું સારાુંશ 
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પોતાની િાિી નીિળતી રિમ અંગે માકિતી મેળિિા માટે ર્ર્ીઓ 800-888-1301 પર ગ્રાિિ સેિા 
નિભાગનો (સોમિાર થી બધુિાર સિારે 8 - સાુંજે 7, ગરુુિાર-શિુિાર સિારે 8 - સાુંજે 6) અથિા 
908-281-1554 પર ર્ર્ી નાણાકિય સેિા નિભાગનો સુંપિદ િરી શિે છે. 

 

ચિૂિણી િરિા માટેનુું સરનામુું: 
HMH Carrier Clinic, Inc. 

ATT:  Finance/AP 

PO Box 147 

Belle Mead, NJ 08502-0147 

 

 

 

ચકૂવણી ન કરવામા ંઆવે િો લેવામા ંઆવનાર પગલા ં

જે-તે ર્ર્ીનાું એિાઉન્ટને િિારની ક્લેક્શન એજન્સીને મોિલતાું પિલેાું િોસ્સ્પટલ દ્વારા ર્ર્ીઓને 
ઉપર જણાિેલ “પેશન્ટ સ્ટેટમેન્ટ અને િલેક્શનનુું સમયપત્રિ” સેક્શનમાું જણાવ્યા પ્રમાણે પોતાની 
નાણાકિય જિાિર્ારીઓ નનભાિિા માટે પરૂતી તિ આપિાનો વ્યાજિી પ્રયાસ િરિામાું આિશે.  
Arcadia દ્વારા નાણાકિય સિાય અને ચિૂિણી નિિલ્પો અંગે માકિતી પરુી પાડિામાું આિશે. ર્ર્ીઓ 
https://carrierclinic.org/2019/08/09/carrier-clinics-financial-assistance-policy/ િેિસાઈટના 
માધ્યમથી પણ HMH Carrier Clinicની નાણાકિય સિાય નીનત (FAP) નિશે જાણિારી મેળિી શિશે અથિા નીચે 
જણાિેલ પદ્નત પ્રમાણે બિલીંગ રીપે્રઝન્ટીિનો સુંપિદ િરીને પણ આ અંગે માકિતી મેળિી શિશેેઃ  
 

• મેઈલ દ્વારાેઃ  નીચેના સરનામે પત્ર લખીને નાણાકિય સિાય અરજીપત્રિની નિલ માટે 
નિનુંતી િરેથીેઃ  HMH Carrier Clinic 252 County Road 601  Belle Mead, NJ  08502  

Attention:  ર્ર્ી નાણાકિય સેિા નિભાગ 

• રૂિરૂમાું:  િિીિટી ભિન (ર્ર્ી નાણાકિય સેિા નિભાગ), 252 County Road  601  Belle 

Mead, NJ  08502 (સોમિાર થી શિુિાર, સિારે 8:00 થી સાુંજે 4:30)  

• ફોન દ્વારાઃ  908-281-1522 પર િૉલ િરીને ર્ર્ી નાણાકિય સેિા નિભાગનો સુંપિદ િરી 
શિાશે.  

બિલીંગ સ્ટેટમેન્ટમાુંનાસમયપત્રિ પ્રમાણેનો સમયગાળો પણૂદ થયા પછી પણ અને/અથિા િોઈપણ 
નાણાકિય સિાય અંગે અંનતમ નનણદય લેિાયા િાર્ પણ જો િોઈ નાણાકિય ચિૂિણી િાિી રિતેી 
િશ,ે તો ર્ર્ીનુું એિાઉન્ટ િાહ્ય િલેક્શન એજન્સીને સોંપી રે્િામાું આિશે. 

 

https://carrierclinic.org/2019/08/09/carrier-clinics-financial-assistance-policy/
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િાહ્ય કલેક્શન એજન્સીને સોંપણી  

િાિી નાણાની ચિૂિણી િલેક્શનને સોંપતાું પિલેાું બિલીંગ સાયિલ માું વ્યાખ્યાનયત િરાયા પ્રમાણ ે
કુલ 120 કર્િસની િોય છે.  ર્ર્ીનુું સ્ટેટમેન્ટ અને િલેક્શનનુું સમયપત્રિ. 

જો િાિી નાણા ચિૂિામાું નિી આિે, તો એિાઉન્ટને િલેક્શન એજન્સીને સોંપી રે્િામાું આિશે.  

HMH Carrier Clinic, Arcadia Recovery Services અને િલેક્શન એજન્સીનાું પ્રયાસોમાું અસાધારણ 
િલેક્શન પગલાુંઓનો સમાિેશ થતો નથી.  

 

 

 


