
 

નાણાકીય સહાયતા નીિત - સાદી ભાષા 

એચએમએચ હોિસ્પટલ્સ કોપ�રશેન ("હોિસ્પટલ્સ") નાણાકીય સહાય નીિત અને નાણાકીય સહાયતા નીિત (ચેિરટી કેર/િકડ કેર/મેિડકેડ) (હવે પછી, સાથ ે
મળીને "એફએપી") લાયક દદ�ઓને આંિશક અથવા સંપૂણ� િડસ્કાઉન્ટેડ ઇમરજન્સી અથવા અન્ય તબીબી રીતે આવશ્યક આરોગ્ય સંભાળ સેવાઓ 
એચએમએચ હોિસ્પટલ્સ કોપ�રશેન �ારા પૂરી પાડવા માટે અિસ્તત્વમા ંછે. નાણાકીય સહાય મેળવવા માંગતા દદ�ઓએ પ્રોગ્રામ માટે અર� કરવી આવશ્યક 
છે, જનેો સારાંશ નીચે આપવામાં આવ્યો છે. 

લાયક સેવાઓ- હોિસ્પટલો �ારા પૂરી પાડવામાં આવતી અને હોિસ્પટલો �ારા િબલ આપવામા ંઆવતી એનસીવાય અથવા અન્ય તબીબી રીતે આવશ્યક 
આરોગ્ય સંભાળ સેવાઓનો ઉદભવ કરો. એફએપી ફ� હોિસ્પટલો �ારા િબલ આપવામા ંઆવતી સેવાઓ પર જ લાગ ુપડે છે. અન્ય સેવાઓ કે જ ેઅન્ય 
પ્રદાતાઓ �ારા અલગથી િબલ આપવામાં આવે છે, જમે કે િફિઝિશયન્સ અથવા પ્રયોગશાળાઓ, તેએફએપી હેઠળ લાયક નથી. 

લાયક દદ�ઓ- લાયક સેવાઓ મેળવતા દદ�ઓ, જમેણ ેસંપૂણ� નાણાકીય સહાય અર� (સંબંિધત દસ્તાવેજો/માિહતી સિહત) સુપરત કરી હોય, અને જઓે 
હોિસ્પતા એલએસ �ારા નાણાકીય સહાય માટે લાયક ઠરલેા હોયતેવા દદ�ઓ. 

વેબસાઇટ: કોઈ પણ વ્યિ� નીચેની વેબસાઇટ પર નાણાકીય સહાય િવશેની માિહતી ઓનલાઇન જોઈ શકે છે: 
https://www.hackensackmeridianhealth.org/en/Pay-Bill/Finaએનસીઆઈએલ-આિસસ્ટન્સ 

કેવી રીતે અર� કરવી- એફએપી અને સંબંિધત અર�પત્રકો નીચે મુજબ મેળવી શકાય છે: 

અર�ઃ કોઈ પણ વ્યિ� પ્રારંિભક િસ્ક્રિનંગ પૂણ� કરીને નાણાકીય સહાય માટે અર� કરી શકે છે, જથેી એ ન�ી કરી શકાય કે તે અર�ને પૂણ� 
કરવાઅને/અથવા પૂણ� કરવા/સહી કરવા માટે લાયક છે કે નહી.ં (નોધંઃ ચેિરટી કેર હોિસ્પટલ સ્પેિસિફક છે, તેથી જો એકથી વધુ સ્થળોએ સેવાઓ પૂરી પાડવામા ં
આવી હોય, તો એકથી વધુ અર�ઓ સબિમટ કરવી પડે છે.) એિપ્લકેશન કોઈપણ ફોલ લોઇંગ પ�િત �ારા િવના મૂલ્યે ઉપલબ્ધછે: 

મેઇલ, ફોન અથવા �બ�મા ં: નીચેના સરનામા ંપર લખીને, સોમવાર-શુક્રવારના નાણાકીય સહાયતા િવભાગમાથંી કોઈ એક �ારા �બ�માં અટકી જવુ.ં  
નીચે જણાવેલી હોિસ્પટલોમા ંઅથવા ફોન �ારા કલાકો અલગ-અલગ હોય છેઃ 

 
Bayshore Medical Center (Attn: Charity Care) 
727 N Beers St 
Holmdel, NJ 07733        732-902-7080 
 
Hackensack University Medical Center 
100 First Street, Suite 300 
Hackensack, NJ 07601      551-996-4343 
 
Jane H Booker Family Health Center 
1828 W Lake Ave # 202 
Neptune, NJ, 07753      732-902-7080 
 
Jersey Shore University Medical Center 
1945 Route 33 
Neptune, NJ, 07753      732-902-7080 
 
JFK University Medical Center (Attn: Charity Care) 
80 James Street, 3rd Fl 
Edison, NJ 08818 
દદ�ઓન ેએપોઇન્ટમેન્ટ �ારા તપાસવામાં આવે છે     732-321-7534 
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Ocean University Medical Center (Attn: Charity Care) 
425 Jack Martin Boulevard 
Brick, NJ 08724       732-902-7080 
 
Old Bridge Medical Center (Attn: Charity Care) 
One Hospital Plaza 
Old Bridge, NJ 08857      732-902-7080 
 
Palisades Medical Center (Attn: Charity Care) 
7600 River Road 
North Bergen, NJ, 07047     201-854-5092 
 
Raritan Bay Medical Center (Attn: Charity Care) 
530 New Brunswick Ave 
Perth Amboy, NJ       732-902-7080 
 
Riverview Medical Center (Attn: Charity Care) 
1 Riverview Plaza 
Red Bank, NJ 07701      732-902-7080 
 
Southern Ocean Medical Center (Attn: Charity Care) 
1140 Route 72 W 
Manahawkin, NJ 08050      732-902-7080 
 
 

ચેિરટી કેર એિપ્લકેશનને હેકેન્સેક મેિરિડયન હેલ્થ વેબસાઇટ પર િ�લક કરીને  પણ િપ્રન્ટ કરી શકાય 
https://www.hackensackmeridianhealth.org/en/Pay-Bill/Financial-Assistance 

ઉપલબ્ધ ભાષાઓ - નાણાકીય સહાય નીિત, એિપ્લકેશન અને સાદી ભાષાનો સારાંશ અંગ્ર�ેમાંમયા�િદત િનપુણતા ("એલઇપી") ધરાવતા કોઈપણ વસ્તી 
ધરાવતા આયનોની પ્રાથિમક ભાષામાં ઉપલબ્ધ છે, જ ેહોિસ્પટલો �ારા સેવા આપવામા ંઆવતા પ્રાથિમક સેવા િવસ્તારમાં પાંચ (5 ટકા) અથવા 1,000 
વ્યિ�ઓથી ઓછી છે. 

કાય�ક્રમ પ્રિક્રયાનો સારાંશ – 

● દદ� એક લેિખત અર� પૂણ� કરછેે જ ેઘરની આવક, ઘરની સંપિ�, કુટંુબના કદને ફરીથી ચકાસે છે 

● રહેઠાણના પુરાવા એનજ ેડ� ાઇિવંગ લાઇસન્સ, યુિટિલટી િબલ અથવા અન્ય સપોટ� લેટરના સ્વ�પમા ંજ�રી છે. 

● સંપૂણ�તા અને ચોકસાઈ માટે એિપ્લકેશનની સમી�ા કરવામા ંઆવ ેછે. 

● ગુમ થયેલ માિહતી માટે દદ�ન ેિવનંતી કરવામાં આવે છે 

● અર�ની મંજૂરી અથવા ઇનકાર મોકલવામા ંઆવ ેછે. 

● પૂણ� થયેલી અર�ઓ નાણાકીય સહાયતા િવભાગને ઉપરના સરનામાંમાંથી કોઈ એક પર મોકલી શકાય છે. 

નાણાકીય સહાયની લાયકાતનો િનણ�ય - સામાન્ય રીતે, વ્યિ�ઓ િફનએિન્શયલ આિસસ્ટન્સ માટે લાયક હોય છે, જમેા ંસ્લાઇિડંગ સ્કેલનો ઉપયોગ 
કરવામાં આવ ેછે, �ાર ેતેમની પાિરવાિરક આવક ફેડરલ ગવન�મેન્ટની ફેડરલ પોવટ� ગાઇડલાઇન્સ (એફપી�)ના 600 ટકા અથવા તેનાથી ઓછી હોય છે. 

નાણાકીય સહાય માટેની પાત્રતાનો અથ� એ છે કે લાયક વ્યિ�ઓએ તેમની સંભાળને સંપૂણ�પણે અથવા આંિશક રીતે આવરી લેવાનીરહેશે, અને તેમને 
આંતિરક મહેસૂલ સેવા �ારા આઇઆરસી િવભાગ 501 (આર)માં વ્યાખ્યાિયત કયા� મુજબ વીમાકૃત વ્યિ�ઓ (એ�બી) માટે "રકમ સામાન્ય રીતે િબલ્ડ" 
(એ�બી) કરતા વધુ િબલ આપવામાં આવશ ેનહી.ં નાણાકીય સહાયનંુ સ્તર, જ ેસંપૂણ�પણે પાિરવાિરક આવક અને એફપી� પર આધાિરત છે, તે ન�ી 
કરવામાં આવ ેછે કે શુ ંઆવક એફપી�ના 500 ટકા સુધી છે. 

નોધં- એફપી� (FPG) િસવાયના અન્ય માપદંડોને પણ ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે (દા.ત., રોકડ અથવા અન્ય અસ્�ામતોની ઉપલબ્ધતા કે જનેે રોકડમા ં
�પાંતિરત કરી શકાય છે, અને માિસક ઘરગથ્થ ુખચ�ની સાપે�માં વધારાની માિસક ચોખ્ખી આવક), જ ેઅગાઉના માપદંડોમાંપિરણમી શકે છે. જો કોઈ 
પાિરવાિરક આવકની �ણ કરવામા ંન આવે, તો દૈિનક જ�િરયાતો કેવી રીતે પૂરી કરાય છે તે અંગેની માિહતી જ�રી રહેશે. હોિસ્પટલોના નાણાકીય સહાયતા 
િવભાગની સમી�ાઓમા ંપૂણ� થયેલી અર�ઓ રજૂ કરવામાં આવી હતી અને હોિસ્પટલોની નાણાકીય સહાય નીિત અનુસાર નાણાકીય સહાય એિલિગિબલી 
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ટાય ન�ી કરવામાઆંવી હતી. અધૂરી અર�ઓને ધ્યાનમા ંલેવામા ંઆવતી નથી, પરંતુ અરજદારોને સૂિચત કરવામા ંઆવ ેછે અને ગુમ થયેલ દસ્તાવેજો / 
માિહતી રજૂ કરવાની તક આપવામાં આવે છે.  (નોધંઃ ચેિરટી કેર હોિસ્પટલ સ્પેિસિફક છે, તેથી જો  સેવાઓ બહુિવધ સ્થળોએ પૂરી પાડવામા ંઆવી હતી, 
બહુિવધ અર�ઓ સબિમટ કરવી આવશ્યક છે.)  

ઉપર જણાવેલ સરનામા પર િસ્થત નાણાકીય સહાય િવભાગ (સોમવાર શુક્રવાર, સવાર ે૮:૦૦-સાજંના ૪:૦૦) �ારા ફોન �ારા અથવા બંધ કરીને સહાય મેળવી 
શકાય છે . 


