નાણાકીય સહાયતા નીતત (સખાવતી સંભાળ/બાળ
સંભાળ/મેડીકે ઇડ) – સરળ ભાષામાં સારાંશ
HMH Hospitals Corporation (“હોસ્પિટલ”) નાણાકીય સહાયતા નીસ્ત અને નાણાકીય સહાયતા નીસ્ત
(સખાવતી સંભાળ/ બાળ સંભાળ/ મેડીકે ઇડ) (હવે િછી તેનો, એક સાથે, “FAP” તરીકે ઉલ્લેખ કરાયો છે ) HMH
Hospitals Corporation દ્વારા િૂરી િાડવામાં આવતી આિાતકાલીન અથવા અન્ય જરૂરી તબીબી
આરોગ્યસંભાળ સેવાઓ આંસ્િક અથવા સંિૂણિ
ણ ણે રાહત દરે લાયકાત ધરાવતા માતા-સ્િતાને િૂરી િાડવા
અસ્પતત્વ ધરાવે છે . નાણાકીય સહાયતા મેળવવા ઇચ્છતાં માતા-સ્િતાઓએ આ કાયણક્રમ માટે અરજી કરવાની રહેિ,ે
જેની માસ્હતી અહીં સારાંિરૂિે આિવામાં આવી છે .
મળવાપાત્ર સેવાઓ- હોસ્પિટલ દ્વારા િૂરી િાડવામાં આવતી અથવા હોસ્પિટલ દ્વારા સ્બલમાં િામેલ કરાતી
આિાતકાલીન અથવા અન્ય તબીબી રીતે જરૂરી આરોગ્યસંભાળ સેવાઓ. FAP માત્ર હોસ્પિટલ દ્વારા સ્બલમાં
િામેલ કરાતી સેવાઓને જ લાગુ િડે છે . અન્ય સેવાઓ જેમ કે , સ્િસ્િસ્િયન અથવા લેબોરેટરી જેવા સેવા પ્રદાતાઓ
દ્વારા અલગ રીતે િૈસા વસૂલીને આિવામાં આવતી અન્ય સેવાઓ FAP હેઠળ મળવાિાત્ર નથી.
લાયકાત ધરાવતાં દદીઓ -મળવાિાત્ર સેવાઓ પ્રાપ્ત કરી રહેલા દદીઓ, જેમણે સંિણ
ૂ ણ નાણાકીય સહાયતા અરજી
(સંબસ્ં ધત દપતાવેજો/માસ્હતી સસ્હત) જમા કરાવયાં છે અને જેમને હોસ્પિટલ દ્વારા નાણાકીય સહાયતા માટે લાયક
નક્કી કરવામાં આવયાં છે .
કે વી રીતે અરજી કરવી-FAP અને સંબંસ્ધત અરજીિત્રક નીચે જણાવયા અનુસાર પ્રાપ્ત/િૂણણ/જમા કરાવી િકાય છે ેઃ
હોસ્પિટલની વેબસાઇટ ઉિર માસ્હતી જૂ ઓ અને સ્પ્રન્ટ કાઢો
વેબસાઇટ: નીચેની વેબસાઇટ ઉિર વયસ્િ નાણાકીય સહાયતા અંગે માસ્હતી ઑનલાઇન જોઇ િકે છે ેઃ
https://www.hackensackmeridianhealth.org/
અરજીપત્રકઃ અરજીિત્રકની િેિર કૉસ્િ ભરીને જે-તે વયસ્િ નાણાસ્કય સહાયતા માટે અરજી કરી િકે છે. નીચે
જણાવેલ કોઈિણ માધ્યમ દ્વારા િેિર અરજીિત્રક સ્નેઃિુલ્ક ઉિલબ્ધ છે ેઃ
a) મેઇલ દ્વારા: નીચેના સરનામાં ઉિર લખીને અને નાણાકીય સહાયતા અરજીિત્રકની કાગળની નકલ માટે સ્વનંતી
કરીને.
•

HUMC patients 100 First Street - Suite 300 Hackensack, NJ 07601,

•

Palisades Medical Center, 7600 River Road, North Bergen, NJ, 07047,

•

Jersey Shore University Medical Center, Ocean Medical Center, Riverview Medical Center,
Southern Ocean Medical Center, Bayshore Medical Center, and Raritan Bay Medical
Center - 1945 Route 33, Neptune NJ, 07753

b) વ્યતિગત રીતે: નીચેના સરનામે આવેલા નાણાકીય સહાયતા સ્વભાગની વયસ્િગત મુલાકાત લઇને (સોમવાર
ગુરૂવાર િુક્રવાર, સવારે 8:00 – સાંજ ે 4:00):
•

HUMC,100 First Street - Suite 300 Hackensack, NJ 07601

•

Palisades Medical Center, 7600 River Road, North Bergen, NJ, 07047

•

Jersey Shore University Medical Center, 1945 Route 33, Neptune, NJ, 07753

•

Ocean Medical Center, 425 Jack Martin Boulevard, Brick, NJ 08724

•

Riverview Medical Center, 1 Riverview Plaza, Red Bank, NJ 07701

નાણાકીય સહાયતા નીતત (સખાવતી સંભાળ/બાળ
સંભાળ/મેડીકે ઇડ) – સરળ ભાષામાં સારાંશ
•

Southern Ocean Medical Center, 1140 Route 72 W, Manahawkin, NJ 08050

•

Bayshore Medical Center, 727 N Beers St, Holmdel, NJ 07733,

•

Meridian Family Health Center, 1828 W Lake Ave # 202, Neptune, NJ, 07753

•

Jane H Booker Family Health Center, Neptune, NJ, 07753

•

Booker Behavioral Health Center, Shrewsbury, NJ, Parkway 100 Behavioral Health
Center, Neptune, NJ, 07753

•

Raritan Bay Medical Center, 530 New Brunswick Ave, Perth Amboy, NJ

c) ફોન દ્વારા: નાણાકીય સહાયતા સ્વભાગનો સંિકણ તમામ અન્ય પથાનોએ (551) 996-4343 HUMC, (201) 8545092 PMC અથવા (732) 902-7080 િર કરી િકાય છે
અરજી પ્રસ્ક્રયાનો સારાંિ • દદી લેસ્ખત અરજી િૂણણ કરે છે જેમાં કુ ટુંબની આવક, કુ ટુંબની સ્મલકતો, િસ્રવારના કદ સ્વિે માસ્હતી માંગેલી હોય
છે
• ન્યૂજસીનું ડર ાઇવર લાઇસન્સ, વિરાિ સ્બલ અથવા અન્ય સહાયક કાગળોના પવરૂિમાં રહેઠાણનો િુરાવો જરૂરી
છે .
• અરજીની સંિૂણણતા અને સચોટતા માટે સમીક્ષા કરવામાં આવે છે .
• કોઇ ખૂટતી માસ્હતી િૂરી િાડવા માટે દદીને સ્વનંતી કરવામાં આવે છે
• અરજી ગ્રાહ્ય કરવા અથવા નકારવાની સ્વગતો મોકલવામાં આવે છે
ઉપલબ્ધ ભાષાઓ- હોસ્પિટલ દ્વારા આવરી લેવામાં આવતા પ્રાથસ્મક સેવા સ્વપતારની અંદર િાંચ (5%) ટકા
અથવા 1,000 વયસ્િઓથી ઓછી વયસ્િઓ માટે નાણાકીય સહાયતા નીસ્ત, અરજીિત્રક અને સરળ ભાષામાં
ટૂં કી સમજૂ તી અંગ્રજી
ે ની મયાણસ્દત સમજ ધરાવતી કોઇિણ વપતીની પ્રાથસ્મક ભાષામાં ઉિલબ્ધ છે .
િૂણણ કરેલી અરજી નાણાકીય સહાયતા સ્વભાગને ઉિરોિ સરનામે મોકલી િકાય છે .
નાણાકીય સહાયતાની લાયકાત નક્કી કરવી – સામાન્ય રીતે િે ડરલ સરકારની િે ડરલ િોવટી ગાઇડલાઇન (FPG)થી
500% અથવા તેથી ઓછી િસ્રવારની આવક ધરાવતા હોય ત્યારે પલાઇસ્ડં ગ માિદં ડનો ઉિયોગ કરીને લાયકાત
ધરાવતાં વયસ્િઓ નાણાકીય સહાયતા માટે લાયક બને છે .
નાણાકીય સહાયતા માટે લાયકાત એટલે લાયકાત ધરાવતી વયસ્િની સંિણ
ૂ ણ અથવા આંસ્િક રીતે તેની સંભાળ
આવરી લેવામાં આવિે અને વીમાકૃ ત વયસ્િને “સામાન્ય રીતે સ્બલ કરાતી રકમ” (AGB) કરતાં વધારે સ્બલ કરવામાં
આવિે નહીં (AGB, આંતસ્રક મહેસૂલ સેવા દ્વારા IRC કલમ 501 (r)માં સ્નધાણસ્રત કયાણ મુજબ). નાણાકીય સહાયતા
પતર એક માત્ર િસ્રવારની આવક અને FPG ઉિર આધાસ્રત છે અને જો FPGના 500% સુધી હોય તો સ્નધાણસ્રત
કરવામાં આવે છે .
નોંધ – FPG ઉિરાંત અન્ય માિદં ડો િણ સ્વચારણામાં લેવામાં આવે છે (જેમ કે , રોકડ અથવા અન્ય સ્મલકતો જેને
રોકડમાં રૂિાંતસ્રત કરી િકાય તેની ઉિલબ્ધી, અને માસ્સક ઘરેલું ખચણની સરખામણીમાં વધારાની માસ્સક ચોખ્ખી

નાણાકીય સહાયતા નીતત (સખાવતી સંભાળ/બાળ
સંભાળ/મેડીકે ઇડ) – સરળ ભાષામાં સારાંશ
આવક), જે િૂવણવતી બાબતના અિવાદમાં િસ્રણમી િકે છે . જો િસ્રવારની કોઇ આવક જણાવવામાં ન આવે તો
રોસ્જં દી જરૂસ્રયાતો કે વી રીતે િૂણણ થાય છે તે સંબંસ્ધત માસ્હતી જરૂરી બનિે. હોસ્પિટલ નાણાકીય સહાયતા
સ્વભાગ જમા કરાવેલી અરજીઓની સમીક્ષા કરે છે જે િૂણણ હોય છે અને હોસ્પિટલની નાણાકીય સહાયતા નીસ્ત
અનુસાર નાણાકીય સહાયતા લાયકાત સ્નધાણસ્રત કરે છે . અધૂરી અરજીઓ ધ્યાનમાં લેવાિે નહીં, િરં તુ અરજદારને
તે અંગે સૂસ્ચત કરાિે અને ખૂટતા દપતાવેજો/માસ્હતી િૂરી િાડવાની તક આિવામાં આવિે.
નીચેના સરનામે આવેલા નાણાકીય સહાયતા સ્વભાગ ખાતેથી (સોમવાર ગુરૂવાર િુક્રવાર, સવારે 8:00 – સાંજ ે
4:00) દરસ્મયાન વયસ્િગત રીતે મદદ, સહાયતા અથવા પ્રશ્નો પ્રાપ્ત કરી િકાય છે અને તેના જવાબો મેળવી િકાય
છે .
•

HUMC,100 First Street - Suite 300 Hackensack, NJ 07601

•

Palisades Medical Center, 7600 River Road, North Bergen, NJ, 07047

•

Jersey Shore University Medical Center, 1945 Route 33, Neptune, NJ, 07753

•

Ocean Medical Center, 425 Jack Martin Boulevard, Brick, NJ 08724

•

Riverview Medical Center, 1 Riverview Plaza, Red Bank, NJ 07701

•

Southern Ocean Medical Center, 1140 Route 72 W, Manahawkin, NJ 08050

•

Bayshore Medical Center, 727 N Beers St, Holmdel, NJ 07733,

•

Meridian Family Health Center, 1828 W Lake Ave # 202, Neptune, NJ, 07753

•

Jane H Booker Family Health Center, Neptune, NJ, 07753

•

Booker Behavioral Health Center, Shrewsbury, NJ, Parkway 100 Behavioral Health
Center, Neptune, NJ, 07753

•

Raritan Bay Medical Center, 530 New Brunswick Ave, Perth Amboy, NJ

િોન દ્વારાેઃ નાણાકીય સહાયતા સ્વભાગનો સંિકણ તમામ અન્ય પથળોએ (551) 996-4343 HUMC, (201) 8545092 PMC, અથવા (732) 902-7080 િર કરી િકાય છે.

