к :
Shore Rehabilitation Institute (ш

:
ш !"к:
%

к к

# к$
$х:

% &

ш

)

' /(к) к #
%+

06/05/2018

к #

$х: 06/05/2018

# к$
,:

I.

ુ ાયોને ઉ ચતમ ણ
ુ વ ાની આરો ય સંભાળ સેવાઓ ૂર
Shore Rehabilitation Institute (SRI) આપણાં સ દ
પાડવા ક"ટબ% છે અને એ ખાતર કરવા *ય+નશીલ રહ/ છે ક/ તમામ દદ0ઓ પોતાની 1 ૂકવવાની 2મતાને
3યાનમાં લીધા વગર તબીબી 6ૃ 89ટએ જ;ર આરો ય સંભાળ સેવાઓ મેળવે.
II.

:
આ નાણાક ય સહાયતા નીિત (“FAP”) SRI માટ/ નાણાક ય સહાયતા નીિતઓ અને >યવહારોની ;પર/ ખા જણાવશે.
આ FAP અ?ુસાર, SRI આરો ય સંભાળ જ;"રયાતમંદ લોકોને અને Aઓ વીમો વગરના, ઓછ રકમનો વીમો
ધરાવતા, અપાB હોય અથવા અDયથા પોતાની >યEFતગત નાણાક ય પ"રEGથિત આધાર/ તબીબી 6ૃ 89ટએ જ;ર
આરો ય સંભાળ સેવાઓ માટ/ 1 ૂકવણી કરવામાં અ2મ હોય, તેવા લોકોને નાણાક ય સહાયતા ૂર પાડવા
ક"ટબ% છે .
SRI કોઇ ભેદભાવ વગર, 1 ૂકવણી કરવાની લોકોની 2મતાને 3યાનમાં લીધા વગર તબીબી EGથિતઓ માટ/ સંભાળ
ૂર પાડશે.
નાણાક ય સહાયતા માB તબીબી 6ૃ 89ટએ જ;ર આરો ય સંભાળ સેવાઓ માટ/ ઉપલIધ છે . વJુમાં, SRI ની
સગવડોમાં ૂર પડાતી તમામ સેવાઓ SRI કમKચાર ઓ Lારા ૂર પાડવામાં આવતી નથી અને તેથી આ FAP
હ/ઠળ આવર ન લેવાય તેN ુ ં બની શક/. SRI ની સગવડમાં તબીબી 6ૃ 89ટએ જ;ર આરો ય સંભાળ સેવાઓ ૂર
પાડનારાઓની યાદ માટ/ Oૃ પા કર પ"રિશ9ટ A વાંચો. આ પ"રિશ9ટ આ FAP હ/ઠળ આવર ન લેવાયેલી
GપેિશયાPલટ સનો ઉQલેખ કર/ છે . યાદ ની િBમાિસક ધોરણે સમી2ા કરવામાં આવશે અને જ;ર પડ/ અRતન
કરવામાં આવશે.
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ુ ર, નીચેની પ"રભાષાઓ નીચે જણા>યા *માણે >યાUયાં"કત કરવામાં આવી છે :
આ FAP નાં હ/Sસ

1

એમાઉDVસ જનરલી PબQડ (“AGB” - સામાDય ર તે Pબલ અપાતી રકમ): Xત"રક મહ/Y ૂલ સં"હતાની કલમ
501(r)(5) અ?ુસાર, તબીબી 6ૃ 89ટએ જ;ર સંભાળના "કGસામાં, FAP-પાB દદ0ઓને આવી સંભાળ આવર લેતો
વીમો ધરાવતી >યEFત કરતા વધાર/ રકમ?ુ ં Pબલ આપવામાં આવશે નહZ.
AGB ટકાવાર : Oુ લ દરોની ટકાવાર Aનો ઉપયોગ FAP હ/ઠળ સહાયતા માટ/ પાBતા ધરાવનાર કોઇ >યEFતને
ૂર પાડવામાં આવતી તબીબી 6ૃ 89ટએ જ;ર સંભાળ માટ/ AGB િનધાK "રત કરવા "રહ/PબPલટ/ શન હોEGપટલ
સગવડ કર/ છે .

પાBતા માપદં ડ: આ FAP માં (અને કાયKપ%િતથી સહાયક) આગળ ન] કર/ લો માપદં ડ એ િનધાK "રત કરવા
વપરાય છે ક/ ^ુ ં કોઇ દદ0 નાણાક ય સહાયતા મેળવવાને લાયક છે ક/ નહZ.
એFG_ાઓ"ડ`નર કલેFશન એFશDસ (“ECAs” - અસાધારણ ઉઘરાણી કાયKવાહ ઓ): તમામ કાયદ/ સર ક/ Dયાય
સંબિં ધત *"bયાઓ, Aમાં વેતનમાંથી કપાત, િમલકત પર?ુ ં દ/ N ુ ં 1 ૂકવાય ન"હ +યાં Yુધી િમલકત કબcમાં
રાખવાનો હક અને b/"ડટ એજDસીઓને cણ કરવા?ુ ં સામેલ છે પણ તેટલે Yુધી જ સીિમત નથી. ECAs માં બીc
કોઇ પ2ને >યEFત?ુ ં ઋણ વેચNુ,ં કુ દમાઓ, રહ/ઠાણો?ુ ં દ/ N ુ ં 1 ૂકવાય ન"હ +યાં Yુધી કબcમાં રાખવાનો હક,
ધરપકડો, >યEFતને Dયાયાલયમાં હાજર કરવો ક/ અDય સરખી ઉઘરાણી *"bયાઓ?ુ ં વેચાણ સામેલ છે .

નાણાક ય સહાયતા: કોઇ >યEFત ક/ સંGથાને નાણા, ઋણ, કરોમાં ઘટાડો, વગેર/ Gવ;પે કર/ લી ઔપચા"રક મદદ. આ
FAP અ?ુસાર, નાણાક ય સહાયતા દદ0ને તબીબી 6ૃ 89ટએ જ;ર આરો ય સંભાળ માટ/ fટ
Gથાિપત માપદં ડો સંતોષે અને પાB હોવા?ુ ં િનધાK "રત થાય.

ૂર પાડ/ છે જો તેઓ

gોસ ચાજhસ (Oુ લ દર): Shore Rehabilitation Institute ની તબીબી સંભાળ માટ/ ૂર િનધાK "રત "કમત A કોઇ
કરારબ% માફ ઓ, fટ ક/ કપાતો લા ુ કરતા પહ/લાં દદ0ઓને 6ૃ ઢતા અને એક;પ દર/ લા ુ કરવામાં આવે છે .
તબીબી 6ૃ 89ટએ જ;ર સેવાઓ: આરો ય સંભાળ સેવાઓ A એક "ફPઝિશયન, 6ૂ રંદ/શી િનદાનની અ?ુમાન
ુ ર દદ0ને ૂર
દશાK વવા, કોઇ બીમાર , ઇc, રોગ ક/ તેના લ2ણો?ુ ં ૂQયાંકન, િનદાન ક/ સારવાર કરવાના હ/Sસ
પાડશે, અને આ સેવાઓ: (a) તબીબી *Gથાિપત ર તના સામાDય ર તે GવીકાયK ધોરણો અ?ુસાર હોય છે ; (b)
િનદાનની 6ૃ 89ટએ યો ય હોય છે ; અને (c) Uુ ય+વે દદ0ની અ?ુOૂળતા માટ/ હોતી નથી.
નો"ટ"ફક/શન પી"રયડ (cણ કરવાનો સમયગાળો): 120-"દવસનો સમયગાળો, A રc આlયા પછ ના પહ/લા
PબPલmગ Gટ/ ટમેDટની તાર ખથી શ; થાય છે , Aમાં દદ0 સામે કોઇ ECAs શ; કરવામાં આવી શક/ નહZ.

lલેઇન લn વેજ સમર (“PLS” - સરળ ભાષામાં સારાંશ): એક લેPખત Gટ/ ટમેDટ A >યEFતને જણાવે છે ક/ આ FAP
હ/ઠળ SRI નાણાક ય સહાયતા આપે છે અને વધારાની મા"હતી Gપ9ટ, oૂંકાણમાં અને સમજવામાં સરળ ર તે
પાડ/ છે .

ૂર

અનઇDGયોડK (વીમોિવ"હન): A દદ0 પોતાની 1 ૂકવણી ફરજોને પહpચી વળવામાં મદદ માટ/ કોઇ વીમો ક/ Bા"હત
પ2ની સહાયતા ન ધરાવતા હોય.
IV.
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SRI વીમો ન ધરાવતા દદ0ઓને મદદ કરવા નાણાક ય સહાયતા કાયKbમ ચલાવે છે . નીચે સમાવેલો નાણાક ય
સહાયતા કાયKbમ લોકોને તબીબી 6ૃ 89ટએ જ;ર આરો ય સંભાળ સેવાઓ ૂર પાડ/ છે જો તેઓ માપદં ડ સંતોષે
અને તેઓ તે મેળવવાને પાB હોવા?ુ ં િનધાK "રત થાય.

2

к40&ш & к5

67 1 (к8# 1

3

9 к ":1)

SRI કqપેશનેટ કrર *ોgામ એ લોકોને ઉપલIધ છે Aઓને આરો ય સંભાળની જ;ર હોય અને તેઓ પાસે વીમો ન
હોય, અથવા અDયથા તબીબી 6ૃ 89ટએ જ;ર આરો ય સંભાળ 1 ૂકવવા અસમથK હોય. કqપેશનેટ કrર *ોgામ.
V.

к

"0; /

જો દદ0 કોઇ વીમો કવચ ન હોવાનો દાવો કર/ , તો તેઓને “કોઇ વીમો ન હોવાના *માણપB (એટ/ Gટ/ શન)” પર
સહ કરવા?ુ ં કહ/વામાં આવશે. વJુમાં, એNુ ં સમcવવામાં આવશે ક/ જો તેઓ પાછળથી વીમો ૂરો પાડ/ તો
કsુણામય સંભાળ હ/ઠળ ભલામણો તર ક/ અને/અથવા precert (*ીસટK ) તર ક/ ન મેળવી હોય અને/અથવા
સમયસર ફાઇલ કરવાની સીમાઓ પસાર થઇ હોય તેવી અગાઉ મેળવેલી સિવtસની તાર ખો માટ/ Pબલ
મોકલવામાં આવશે નહZ. સિવtસની ભિવ9યની તાર ખોમાં સારવાર ચાuુ રાખતા પહ/લાં તમામ ભલામણો
અને/અથવા precert (*ીસટK ) વીમા જ;"રયાતો ચાuુ રાખવાની જ;ર પડશે.
vયાર/ કોઇ દદ0 વીમા કવચ ૂsું પાડ/ જોક/ ચકાસણીમાં જોવામાં આવે ક/ લાભો ખલાસ થઇ ગયા છે અથવા ૂર
પાડવાની સેવા(ઓ) માટ/ કોઇ લાભ નથી, તો તેઓને “કવચ ન ધરાવનાર (નોન-કવર/ જ) નો"ટસ” પર સહ
કરવા?ુ ં કહ/વામાં આવશે, Aમાં નોન-કવર/ જ માટ/ ? ુ ં કારણ દશાK વાશે અને GવીકાયKતા wગત ર તે જવાબદાર બની
રહ/શે. દદ0ઓને +યાર પછ ન આવર લેવાઇ હોય તેવી સેવાઓ માટ/ કsુણામય સંભાળ કાયKbમ આપવાની
તૈયાર બતાવવામાં આવશે.
જો દદ0 પોતાના હાલના લાભ પૅક/જથી સિવtસને આવર ન લેવાઇ હોવા?ુ ં cણીને વીમા?ુ ં બીલ મોકલવાની
િવનંતી કર/ , તો એNુ ં સમcવવામાં આવશે ક/ લાભો નકારવાની સમજ દદ0 જવાબદાર ન હોવા?ુ ં દ/ ખાડ/, તો પણ
તેઓ નોન-કવર/ જની અગાઉથી cણ હોવાને લીધે wગત ર તે જવાબદાર રહ/શે.
નાણાક ય સહાયતા મેળવવાને પાB ઠર/ લી કોઇ >યEFતને અ?ુOૂળ િનધાK રણની લેPખતમાં cણ કરવામાં આવશે.
IRC §501(r) અ?ુસાર, SRI પોતે:
FAP-પાB >યEFતએ 1 ૂકવવાની બાક રકમ દશાK વSુ ં Gટ/ ટમેDટ પણ
ૂsું પાડશે, તે રકમ ક/વી ર તે
િનધાK "રત કરવામાં આવી હતી અને AGB ને સંબિં ધત મા"હતી ક/વી ર તે મેળવવામાં આવી હતી, જો તે
લા ુ પડSુ ં હોય;

•

VI.

•

>યEFતએ 1 ૂકવેલી કોઇ વધારાની 1 ૂકવણી રકમ પરત ("રફંડ) પણ કરશે; અને

•

ઋણ ઉઘરાવવા દદ0 સામે અગાઉ કર/ લી કોઇ ECAs (અસાધારણ ઉઘરાણી કાયKવાહ ઓ) પલટાવી
નાખવા તમામ >યાજબી ઉપલIધ પગલાઓ લેવા SRI વતી કાયKરત Bા"હત પ2ો સાથે કામ પણ કરશે.
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કqપેશનેટ કrર *ોgામ માટ/ પાB Shore Rehabilitation Institute દદ0ઓની તબીબી સંભાળ વળતર દરની
પોતાની Gવ-1 ૂકવણી િસલક ઘટ ને 115% Aટલી ઓછ થશે A SRI ક/ AGB Lારા અપાયેલા Pબલ *માણે (નીચે
જણા>યા *માણે) હોEGપટલમાં દાખલ દદ0ઓ માટ/ CMG આધા"રત અને બહારથી આવતા દદ0ઓ માટ/ APC
અથવા થેરાપી ફ િનધાK રણ પર આધા"રત રહ/શે.

3

AGB ((>

)

IRC §501(r)(5) અ?ુસાર SRI પોતે AGB ની ગણતર કરવા u ૂક-બૅક (પાછળ zુ ઓ) પ%િતનો ઉપયોગ કર/ છે .
AGB % ની ગણતર વાિષtક ધોરણે કરવામાં આવે છે અને તે મે"ડક/ ર સિવtસ માટ/ ની ફ Lારા fટ અપાયેલા
તમામ દાવાઓ + 12-મ"હના ઉપરાંતના સમયગાળા માટ/ તમામ ખાનગી આરો ય વીમાઓ, ભા યા તે દાવાઓ
સાથે સંકળાયેલા Oુ લ દરો આધા"રત હોય છે . લા ુ પડતી AGB % Oુ લ દરોને લા ુ પડ/ છે Aથી AGB િનધાK "રત
ુ બ હોય છે :
થઇ શક/. Shore Rehabilitation Institute માટ/ AGB ટકાવાર ઓ નીચે જ
Shore Rehabilitation Institute (શૉર "રહ/PબPલટ/ શન ઇ|DGટટ}ુટ): 69%
આ FAP હ/ઠળ નાણાક ય સહાયતા માટ/ પાB બનવા કોઇ >યEFતને તબીબી 6ૃ 89ટએ જ;ર કોઇ આરો ય સંભાળ
સેવાઓ માટ/ AGB થી વધાર/ Pબલ મોકલવામાં આવશે નહZ. FAP-પાB કોઇ >યEFતને હંમેશા AGB થી ઓછ
રકમ?ુ ં અથવા આ પોPલસી હ/ઠળ ઉપલIધ કોઇ fટ સ"હત?ુ ં Pબલ મોકલવામાં આવશે.
VI.

69$ ?

к

FAP, કqપેશનેટ કrર *ોgામ માટ/ ની િવનંતી અને PLS આ તમામ નીચેની વેબસાઇટ પર ઓનલાઇન ઉપલIધ છે ઃ
https://www.meridianhealth.com/location/shore-rehabilitation-institute/index.aspx
FAP, કqપેશનેટ કrર *ોgામ માટ/ ની િવનંતી અને PLS ની કાગળ નકલો કોઇ દર િવના ટપાલથી અને સમg SRI
ની સગવડોમાં િવિવધ િવGતારોમાં ઉપલIધ છે . આમાં, દદ0 નpધણી આગમન િવGતારો અને ધંધાક ય કાયાK લય
સામેલ છે પણ તેટલે Yુધી જ સીિમત રહ/S ુ ં નથી.
SRI નાં તમામ દદ0ઓને સમાવેશ *"bયાના ભાગ;પે PLS ની નકલ આપવામાં આવશે.
નાણાક ય સહાયતાની ઉપલIધતા િવશે દદ0ને cણકાર આપતા Pચ•ો ક/ "ડGlલે બો€્ K સ સાવKજિનક Gથળોએ
YુGપ9ટપણે ૂકવામાં આવશે.
ુ ાિયક *સંગોમાં (એટલે ક/ આરો ય મેળાઓ, Gb િનm સ - *ારં Pભક
SRI સમg વષK દરિમયાન યોcતા સા દ
ુ ાયના સ‚યો સાથે વાત કર તેઓને નાણાક ય સહાયતાની ઉપલIધતા
તપાસો, શૈ2Pણક સBો, વગેર/માં) સ દ
િવશે જણાવવા માટ/ >યાજબી *ય+નો કર/ છે .
ુ તા (“LEP”)
SRI ની FAP (નાણાક ય સહાયતા નીિત), અરƒ અને PLS wgેƒમાં અને wgેƒમાં સીિમત િન ણ
ધરાવતી વGતીઓની *ાથિમક ભાષાઓમાં ઉપલIધ છે Aમાં 1,000 થી ઓછ >યEFતઓ હોય અથવા SRI Lારા
ુ ાયમાં *ાથિમક સેવા 2ેBમાં 5% Aટલી >યEFતઓને સેવા આપી હોય તેઓ સામેલ છે .
સેવા અપાતા સ દ
SRI મફત અથKઘટન, ભાષાંતર અને સાંક/િતક ભાષા સેવાઓ LEP >યEFતઓ અને બિધર દદ0ઓને
સેવાઓ દદ0ઓને "દવસના 24 કલાક અને અઠવા"ડયાના 7 "દવસ ઉપલIધ હોય છે .

ૂર પાડ/ છે . આ

અમે મહ+વની તબીબી ચચાK ઓ માટ/ દદ0ઓને ઉપલIધ અથKઘટન સેવાઓનો ઉપયોગ કરવા દદ0ઓને *ો+સા"હત
ું વાડાભર હોઇ
કર એ છ એ. દદ0 સંભાળ સારવારમાં તબીબી પ"રભાષાઓ સામેલ હોય છે A કોઇપણ ભાષામાં ચ
શક/. Shore Rehabilitation Institute મારફતે ઉપલIધ અથKઘટન સેવાઓમાં મોટા ભાગની ભાષાઓમાં ફોન
પર અથKઘટન સામેલ છે . સટ ક દGતાવેજો અને સામાDય દદ0 EGથિતઓ માટ/ દદ0 િશ2ણ સા"હ+ય?ુ ં ભાષાંતર પણ
ઉપલIધ હોય છે .
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જો તમને 6ુ ભાિષયો, સાંક/િતક ભાષા 6ુ ભાિષયો ક/ ભાષાંતરકતાK ની જ;ર પડ/, તો Oૃ પા કર સહાયતા માટ/ SRI
ટ મમાંથી કોઇ સ‚યનો સંપકK કરો.
% & @A #
'
I.

,
તમામ PબPલmગ, b/"ડટ અને ઉઘરાણી >યવહારો તમામ સંઘીય અને રાvયના કાયદાઓ, િનયમન માગKર/ખાઓ અને
નીિતઓ સાથે Yુસગ
ં ત હોવાની ખાતર કરવી.

II.
SRI ની નીિત PબPલmગ અને ઉઘરાણી *N ૃિ ઓ સાથે Yુસગ
ં ત અને સચોટ રહ/વાની છે . આ નીિતમાં તમામ માપદં ડો
સંતોષવા?ુ ં લ„ય આ દGતાવેજમાં િનધાK "રત કર/ લી કાયKપ%િતઓ અ?ુસર ને હાસલ કર શકાય છે . Pબઝનેસ
ઓ"ફસ, ફાઇનાDસ, ઇDફમ…શન િસGટqસ અને વેDડર મેનેજમેDટનો સં ૂણK સહયોગ અને સા "ુ હક કામગીર અમારા
લ„ય સાથે બ†ુ મહ+વના હોય છે .
III.

к

"0; /

એકવાર દદ0ના દાવાની *"bયા તેઓની વીમા કંપની Lારા કરવામાં આવે એટલે, SRI દદ0ની જવાબદાર Y ૂચવSુ ં
Pબલ દદ0ને મોકલશે. વJુમાં, જો દદ0 પાસે કોઇ Bા"હત પ2?ુ ં કવચ ન હોય, તો તેઓ પોતાના દદ0ની
જવાબદાર Y ૂચવSુ ં Pબલ મેળવશે. આ દદ0ને રc આlયા પછ ?ુ ં પહ/u ું Gટ/ ટમેDટ હશે. આ Gટ/ ટમેDટ પરની
તાર ખ અરƒનો અને cહ/રાતનો સમયગાળો (ઉપર જણા>યા *માણે) શ; કરશે.
દદ0ને રc આlયા પછ ?ુ ં પહ/u ું PબPલmગ Gટ/ ટમેDટ મળે પછ , SRI પોતે 3 વધારાના Gટ/ ટમેDVસ (28 "દવસના
wતરાળમાં, Oુ લ 4 PબPલmગ Gટ/ ટમેDVસ) અને 2 પBો મોકલશે.
જો 4 PબPલmગ Gટ/ ટમેDVસ પછ પણ 1 ૂકવણી ના મળે , તો SRI દદ0ને એ મા"હતી જણાવતો લેPખત પB મોકલશે
અથવા તેઓનો "હસાબ ઉઘરાણીને મોકલવામાં આવશે જો 1 ૂકવણી 30 "દવસમાં ના મળે . ઉપરાંત, પBમાં ECAs
(ઉપર જણા>યા *માણે)નો સમાવેશ થશે A દદ0?ુ ં ખાSુ ઉઘરાણીમાં રાખવામાં આવે +યાર પછ કરવામાં આવે
તેN ુ ં બની શક/. લેPખત નો"ટસમાં PLS ની નકલ પણ સમાવવામાં આવશે.
vયાર/ PબPલmગ ઇનવોઇસ દદ0?ુ ં ૃ+‡ુ થ‡ુ ં હોવા?ુ ં અથવા અિવતર ત અથવા અDય કોઇ સરના ુ ં મˆ‡ુ ં ન"હ એમ
જણાવીને પરત આવે, તો એકાઉDVસ ફૉલો-અપ અને *માણ‰ ૂતતા ચકાસવા ઉઘરાણી-પહ/લાંની EGથિતએ વળશે.

ઉઘરાણીઓ (કલેFશDસ)
PબPલmગ સમયચbમાં SRI એકાઉDVસને ઉઘરાણી-પહ/લાંની કામગીર કરવા?ુ ં કહ શક/. આ સમયગાળા દરિમયાન,
SRI વતી કાયKરત Bા"હત પ2ો 1 ૂકવણી ઉઘરાવવા દદ0ઓનો ટ/ Pલફોનથી સંપકK કર શક/. "હસાબ ઉઘરાણીપહ/લાંના સમયચbમાં હોય +યાર/ દદ0 સામે કોઇ ECAs કરવામાં આવશે નહZ.
cહ/રાત કરવાના સમયગાળાની સમા|lત પછ , SRI દદ0નો "હસાબ ઉઘરાણીને મોકલશે. કલેFશન એજDસીની
1 ૂકવણી ઉઘરાવવાની ર તોમાં ટ/ Pલફોન કૉQસ, પBો અને ચો]સ ECA નો સમાવેશ થશે. તેઓની તમામ
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*N ૃિ ઓ?ુ ં PબPલmગ િસGટમમાં ૂર/ ૂsું દGતાવેƒકરણ કરવામાં આવશે અને કલેFશન એજDસીઓને િનયંિBત કરતા
સરકાર િનયમનોની તમામ માગKર/ખાઓ અ?ુસરવામાં આવશે.
જો કલેFશન એજDસીઓ +યારપછ અસફળ રહ/ (180 "દવસ ન વટાવેલા સમયગાળા માટ/ ) તો દદ0નો "હસાબ SRI
ને પરત મોકલવામાં આવશે. "હસાબ મોકલવામાં આવે તે વખતે, કલેFશન એજDસી પોતાની *N ૃિ ઓ અને
શોધ?ુ ં સં ૂણK દGતાવેƒકરણ સમાવશે vયાર/ દદ0 તેમજ SRI ને "હસાબ પરત મોકલવાની તાર ખ સાથે સંવાદ
કરવામાં આવે.
IV.

IRC §501(r)(6)

B& %C0

IRC §501(r)(6) અ?ુસાર, SRI cહ/રાત સમયગાળો

ૂરો થતા પહ/લાં કોઇ ECAs માં *N ૃ મય થSુ ં નથી.

cહ/રાત સમયગાળા પછ SRI, ક/ તેઓ વતી કાયKરત કોઇ Bા"હત પ2ો, કોઇ દદ0 સામે વણ1 ૂકવેલી િસલક માટ/
નીચેની ECAs આરં ભી શક/ જો FAP-પાBતા િનધાK રણ કરવામાં ન આવે અથવા જો કોઇ >યEFત નાણાક ય
સહાયતા મેળવવાને અપાB હોય.
•
•
•
•
•
•

>યEFત િવશે *િતOૂળ મા"હતીની cણ કDઝŠુમર b/ "ડટ "રપો"ટ‹ગ એજDસીઓ ક/ b/"ડટ I‡ુરોને કરવી;
>યEFતની િમલકત પર?ુ ં દ/ N ુ ં 1 ૂકવાય ન"હ +યાં Yુધી િમલકત કબcમાં રાખવા હકદાર બનNુ;ં
>યEFતની ખર િમલકત પર દ/ N ુ ં ન 1 ૂકવવાને લીધે િમલકત છોડાવવાનો હક રદ કરવો;
>યEFત?ુ ં બnક ખાSુ ક/ અDય wગત િમલકત જlત કરવી ક/ Xચક લેવી;
>યEFત સામે "દવાની કાયKવાહ આરં ભવી; અને
>યEFતના વેતનમાંથી કપાત શ; કરાવવી.

ુ ેગાર દદ0 ખાતાઓ પર ECAs શ; કરવા Bા"હત પ2ોને અિધOૃ ત કર શક/.
SRI cહ/રાત સમયગાળા પછ
ન
તેઓ ખાતર કરશે ક/ ^ુ ં કોઇ >યEFત આ FAP હ/ઠળ નાણાક ય સહાયતા મેળવવાને પાB છે ક/ ક/ મ તે િનધાK "રત
કરવા >યાજબી પગલાઓ લેવામાં આ>યા છે અને કોઇ ECA શ; કરવા ઓછામાં ઓછાં 30 "દવસ પહ/લાં નીચેની
કાયKવાહ ઓ કરશે:
1. દદ0ને લેPખત નો"ટસ

ૂર પાડવામાં આવશે A:

(a) દશાK વે છે ક/ નાણાક ય સહાયતા પાB દદ0ઓ માટ/ ઉપલIધ છે ;
(b) ECA(s) ને ઓળખે છે Aને SRI સંભાળ માટ/ 1 ૂકવણી મેળવવા?ુ ં શ; કરવાનો હ/S ુ ધરાવે છે ;
અને
(c) એક સમયસીમા વણKવે છે Aના પછ આવી ECAs આરં ભી શકાય.
2. દદ0એ આ લેPખત cહ/રાત સાથે PLS ની નકલ મેળવી છે ; અને
3. >યEFતને FAP અને >યEFત નાણાક ય સહાયતા અરƒ *"bયા સાથે સહાયતા ક/વી ર તે મેળવી શક/ તે િવશે
મૌPખક cણ કરવા >યાજબી પગલાઓ ભરવામાં આ>યા છે .
SRI, અને તેઓ વતી કાયKરત Bા"હત પ2 િવb/તાઓ અરƒ સમયગાળા દરિમયાન રzૂ કર/ લી આ નીિત હ/ઠળ
ઉપલIધ નાણાક ય સહાયતા માટ/ તમામ અરƒઓ Gવીકારશે અને તેની *"bયા કરશે.
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SRI નાણાક ય સહાયતા નીિત Shore Rehabilitation Institute ને લા ુ પડ/ છે . Shore Rehabilitation
ુ "ફPઝિશયનો અને અDય આરો ય સંભાળ આપનારાઓએ અDયથા આ
Institute માં સિવtસીસ આપનાર અ ક
નાણાક ય સહાયતા નીિત અ?ુસરવી જ;ર નથી.
નીચે આપેલી યાદ , સિવtસ લાઇન *માણે છે , A Shore Rehabilitation Institute માં તબીબી 6ૃ 89ટએ જ;ર
આરો ય સંભાળ સેવાઓ
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િવનંતી કરવાથી
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િવનંતી કરવાથી

ૂર પાડ/ છે .
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ૂર પાડવામાં આવશે
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