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I. હેતુ: 

 

સૅંિ લ્યૂક્સ યુમિવર્સષિી હેલ્થ િેિવકષ (St. Luke’s University Health Network - Warren 

Campus)- Warren કેમ્પસ આપણા સમુદાયિે ઉચ્ચત્તમ ગુણવત્તાિી સ્વાસ્્ય કાળજી પૂરી પાડવા માિે 

પ્રમતબદ્ધ છે. સૅંિ લ્યૂક્સ યુમિવર્સષિી હેલ્થ િેિવકષ - Warren કેમ્પસ સેવામાાં શ્રેષ્ઠતા સુધી પહોંચવાિી એક 

એવી પૉલીસી પ્રત્યે પ્રમતબદ્ધ છે જે દદીિી અપેક્ષાઓિ ેપહોંચી વળવા અથવા તેિાથી પણ વધુ આપવા માિે 

અથાક રીતે કાયષરત છે. કોઈપણ જાતિા સામાજીક, સાાંસ્કૃમતક, આર્થષક, ધાર્મષક, જામતય, લલાંગ અથવા જામતય 

અમિમુખતાિા પટરબળોિા િેદિાવ મવિા બધાાં જ દદીઓ સમાિ ધોરણે અમારી તમામ સુમવધાઓ પર 

સાંિાળ મેળવશે. સૅંિ લ્યૂક્સ યુમિવર્સષિી હેલ્થ િેિવકષ - Warren કેમ્પસ દદીિી િાણાાં ચુકવણીિી ક્ષમતાિે 

ધ્યાિમાાં લીધા મવિા બધાાં જ દદીઓિ ેઆવશ્યક કિોકિીિી અિે બીજી તબીબી રીતે જરૂરી સ્વાસ્્ય સાંિાળિી 

સેવાઓ મળી રહે તેવુાં સુમિમચચત કરવા માિ ેઅથાક રીતે કાયષરત છે. 

 

પૉલીસી: 

 

આ આર્થષક સહાય પૉલીસી/ફાઈિૅન્શલ આમસસ્િન્સ પૉલીસી ("FAP") અિુસાર, સૅંિ લ્યૂક્સ યુમિવર્સષિી હેલ્થ 

િેિવકષ - Warren કેમ્પસ એવી વ્યમક્તઓ કે જેમિ ેસ્વાસ્્ય સાંિાળિી જરૂર હોય અિે જેમિી પાસ ેવીમો 

હોય િહીં, સરકારી સહાય મેળવવાિે યોગ્ય હોય િહીં, અથવા અન્યથા ચુકવણી કરવામાાં સક્ષમ હોય િહીં, તેમિ ે

તેમિી વ્યમક્તગત આર્થષક મસ્થમતિા આધાર ેતેમિી તબીબી જરૂટરયાતો માિે આર્થષક સહાય પૂરી પાડવા માિે 



 

 

પ્રમતબદ્ધ છે. એવા બધાાં જ લોકો જે પોતાિ ેકિોકિીિી સારવાર અથવા અન્ય તબીબી રીતે જરૂરી સ્વાસ્્ય 

સાંિાળ માિે હાજર કરે તેમિે દાખલ કરવા જોઈશે અિ ેતેમિ ેસારવાર આપવી જોઈશે; તેમિે હૉમસ્પિલિા દદી 

તરીક ેિોંધવાિા રહેશે અિે એ દદીિા ટફમિમશયિ દ્વારા આપવામાાં આવેલી લેમખત સલાહ અિુસાર તેમિ ેએ 

જરૂરી સેવાઓ મળવી જોઈશે. કોઈપણ ટકસ્સામાાં સૅંિ લ્યૂક્સ યુમિવર્સષિી હેલ્થ િેિવકષ - Warren કેમ્પસ 

કોઈપણ સાંિમવત દદીિે તેમિી/તેણીિી િાણાાં ચુકવણીિી ક્ષમતાિા આધાર પર ક્યારેય સ્વાસ્્ય સાંિાળ સેવાઓ 

આપવાિો ઇન્કાર કરશ ેિહીં. 

 

સૅંિ લ્યૂક્સ યુમિવર્સષિી હેલ્થ િેિવકષ - Warren કેમ્પસ, અિે િોંધિીય રીતે સાંબાંમધત બીજા કોઈપણ એકમો 

(ઇન્િરિલ રેવન્યુ કૉડ (“IRC”) §501(r) અાંમતમ મિયમો હેઠળ વ્યાખ્યામયત) એ, એફોડેબલ કૅર ઍક્િ 

(ઇન્િરિલ રેવન્યુ કૉડ §501(r)), ન્યુ જસી હૉમસ્પિલ કેર પેમેન્િ આમસસ્િન્સ પ્રોગ્રામ (N.J.A.C.) હેઠળ 

IRC §501(c)(3) હૉમસ્પિલ માિેિી જરૂટરયાતો સાથે  ઇન્િરિલ  રેવન્યુ સર્વષસ (આાંતટરક મહેસૂલી સેવા) િી 

જરૂટરયાતોિુાં પાલિ કરશે. 10:52) અિે ન્યુ જસી અિઇિસ્યોડષ ટડસ્કાઉન્િ  (પમલલક લૉ 2008, ચૅપ્િર60). 

 

સૅંિ લ્યૂક્સ યુમિવર્સષિી હેલ્થ િેિવકષ - Warren કેમ્પસ, કોઈપણ જાતિા િેદિાવ મવિા, વ્યમક્તઓિે તેમિી 

આર્થષક સહાયતા મેળવવાિી યોગ્યતા અથવા આર્થષક ચુકવણીિી ક્ષમતાિે ધ્યાિમાાં લીધા મવિા તેમિે તમામ 

તબીબી કિોકિીિી મસ્થમતમાાં સાંિાળ પૂરી પાડશે. સૅંિ લ્યૂક્સ યુમિવર્સષિી હેલ્થ િેિવકષ - Warren કેમ્પસિી આ 

પૉલીસી છે કે કોઈપણ વ્યમક્ત જ્યારે સારવાર લેવા માિ ેકિોકિી સારવાર મવિાગમાાં આવે ત્યારે તેમિી તબીબી 

મસ્થમતિ ેમસ્થર કરવા માિે જરૂરી પરીક્ષણો કરીિ ેજરૂર હોય તેવી સારવાર આપવા માિે એ ફેડરલ ઇમરજન્સી 

મેટડકલ રીિમેન્િમાાં અિે એક્િીવ લેબર રાન્સપોિષ એક્િ, 1986 (“EMTALA”) માાં સ્થાપવામાાં આવેલ 

ધોરણોિુાં અિે (“EMTALA”)િા મિયમોિુાં પાલિ કરવુાં.  

 

આર્થષક સહાયિે વ્યમક્તગત જવાબદારીિી અવેજી ગણવામાાં આવતી િથી. આર્થષક સહાય મેળવવા માિેિી 

અરજીઓ (એપેમન્ડક્સ સી), અન્ય પ્રકારિી ચુકવણીઓ કરવા માિેિી પ્રટિયાઓ અથવા દદીઓિી સાંિાળિા 

ખચષમાાં યોગદાિ માિે દદીઓ તેમિી િાણાાં ચુકવણીિી વ્યમક્તગત ક્ષમતાિા આધારે સૅંિ લ્યૂક્સ યુમિવર્સષિી હેલ્થ 

િેિવકષ - Warren કેમ્પસિે સહકાર આપે તેવી અપેક્ષા રાખવામાાં આવે છે.   જે વ્યમક્તઓ સ્વાસ્્ય વીમો 

ખરીદવાિી આર્થષક ક્ષમતા ધરાવતા હોય તેમિે તેવુાં કરવા માિે પ્રોત્સામહત કરવા જોઈએ જેથી વ્યમક્તગત એકાંદર 

સ્વાસ્્ય  જાળવવાિા સાધિ તરીકે તેઓ સ્વાસ્્ય સાંિાળિી સેવા સુધી સુમિમચચત રીતે પહોંચી શકે અિે તેમિી 

વ્યમક્તગત મમલકતોિુાં સાંરક્ષણ થઈ શકે. 

 

માત્ર કિોકિીિી સારવાર અથવા તબીબી રીતે જરૂરી સ્વાસ્્ય સાંિાળિી સેવાઓ માિે જ આર્થષક સહાય 

ઉપલલધ છે. સૅંિ લ્યૂક્સ યુમિવર્સષિી હેલ્થ િેિવકષ - Warren કેમ્પસ હૉમસ્પિલિી સુમવધામાાં આપવામાાં 

આવતી તમામ સેવાઓિ ેઆ FAP (ફાઈિૅન્શલ આમસસ્િન્સ પૉલીસી) હેઠળ આવરી લેવામાાં આવી િથી. સૅંિ 

લ્યૂક્સ યુમિવર્સષિી હેલ્થ િેિવકષ - Warren કેમ્પસ હૉમસ્પિલિી સુમવધામાાં કિોકિીિી સારવાર પૂરી પાડતાાં 

અથવા અન્ય તબીબી રીતે જરૂરી સ્વાસ્્ય સાંિાળિી સેવાઓ પૂરી પાડતાાં પ્રદાતાઓિી એક યાદી માિે કૃપા 



 

 

કરીિે એપેમન્ડક્સ એ િો સાંદિષ લો. આ એપેમન્ડક્સ ક્યા પ્રદાતાઓ આ FAP હેઠળ આવરી લવેામાાં આવેલા છે 

અિે ક્યા પ્રદાતાઓિ ેઆવરી લેવામાાં આવ્યા િથી તે સ્પષ્ટ કરે છે. જો જરૂરી હોય તો, પ્રદાતાઓિી યાદીિી 

મત્રમામસક સમીક્ષા કરવામાાં આવશે અિે તેિ ેઅદ્યતિ કરવામાાં આવશે. 

 

જો ઉપર દશાષવેલ જાહેર સહાય કાયષિમો માિે અયોગ્ય હોવ, તો સૅંિ લ્યૂક્સ યુમિવર્સષિી હેલ્થ િેિવકષ - Warren 

કેમ્પસ દદીિી આવકિુાં અિે મમલકતોિુાં ન્ય ુજસી હૉમસ્પિલ કેર પેમેન્િ આમસસ્િન્સ પ્રોગ્રામ ("ફાઈિૅન્શલ 

આમસસ્િન્સ") હેઠળ પરીક્ષણ કરશે. ન્ય ુજસી હૉમસ્પિલ આમસસ્િન્સ પ્રોગ્રામ માિેિી ઍમપ્લકેશિ ફોર 

પાર્િષમસપેશિ (“ઍમપ્લકેશિ”)માાં દશાષવ્યા પ્રમાણે દદીિે સલાહ આપવામાાં આવશે કે, રહેઠાણ, ઓળખ, આવક, 

મમલકતો, વગેરેિા (િીચે વણષવેલ) જરૂરી દસ્તાવેજો પૂરા પાડવા એ તેમિી/તેણીિી જવાબદારી છે. જો દદીિો 

વીમો હોય િહીં, તો સૅંિ લ્યૂક્સ યુમિવર્સષિી હેલ્થ િેિવકષ - Warren કેમ્પસ દદીિે ન્યુ જસી અિઇિસ્યોડષ 

ટડસ્કાઉન્િ પ્રમાણે, કુલ ખચષિા 10% અથવા તબીબી દરોિા 115% થી ઓછુાં બીલ આપશે. 

 

II. વ્યાખ્યાઓ: 

 

આ FAP િા હેતુ માિે, મિમ્િમલમખત પટરિાર્ાઓિ ેિીચે મુજબ વ્યાખ્યામયત કરવામાાં આવેલ છે: 

 

સામાન્ય રીતે બીલમાાં સમાવેશ કરવામાાં આવેલી રકમો (અમાઉન્્સ જિરલી મબલ્ડ) (“AGB”) - ઇન્િિષલ 

રેવન્યુ કોડિી કલમ 501(r)(5) મુજબ, કિોકિીિા અથવા તબીબી રીતે જરૂરી બીજી સાંિાળિા ટકસ્સામાાં, 

FAP-યોગ્ય દદીઓ પાસેથી, એક વીમો લીધેલો હોય તેવી વ્યમક્ત પાસેથી આવી સાંિાળ માિે વસૂલવામાાં 

આવતા િાણાાંથી વધુ વસૂલવામાાં આવશે િહીં. 

 

AGB િકાવારી - એક હૉમસ્પિલ દ્વારા એક એવી વ્યમક્ત જે FAP હેઠળ સહાય મેળવવાિે યોગ્ય હોય તેિે 

હૉમસ્પિલ દ્વારા પૂરી પાડવામાાં આવેલી કિોકિીિી સારવાર અથવા તબીબી રીતે જરૂરી અન્ય સાંિાળ માિેિા 

કુલ ખચષિા િકા. 

 

કિોકિીિી તબીબી મસ્થમતઓ - સોમશયલ મસક્યુટરિી એક્િ (42 U.S.C. 1395dd)િી કલમ 1867 િા 

અથષિી મયાષદામાાં વ્યાખ્યામયત કરેલ. 

 

અતિતિક્ત સંસાધનો - આવક જ ેઆવકવરેાના દસ્તાવેજો, સામાજજક સુરક્ષા લાભોના 

જનવેદનો અથવા એમ્પ્લોયર દ્વારા નોોંધાયેલા પગારપત્રકના જનવેદનો પર નોોંધાયેલ નથી. 

અજતજરક્ત આવક દસ્તાવેજોમાોં રોકાણ / જનવૃજિ એકાઉન્ટ સ સામેલ નથી પરોંતુ જો ત ેરકમ 

સામેલ કરો જો તેને રોકડ રકમ તરીકે આપવામાોં આવી હોય અને તેન ેચેજકોંગ/બચત ખાતામાોં 

રાખવામાોં આવ ેછે. 



 

 

 એકત્ર કરવાિી અસાધારણ ટિયાઓ/એક્સ્રાઓર્ડષિરી કલેક્શિ એકશન્સ (“ECAs”) - તમામ કાયદેસર અથવા 

ન્યામયક પ્રટિયાઓ, જેમાાં આિા સમહત, પરાંતુ તેિા પૂરતી જ મયાષટદત િ હોય તેવી પ્રટિયાઓ જેમ કે વેતિ 

આપવાિી, મમલકત પર પૂવાષમધકાર મૂકવાિી અિે િેટડિ એજન્સીઓિે અહેવાલ આપવાિી ટિયાઓ.  ECAs 

માાં એક વ્યમક્તિા દેવાિે બીજા પક્ષિે વેચી િાખવાિો, કાયદેસરિા કેસિો,  રહેઠાણો પર પૂવાષમધકારોિો, 

ધરપકડોિો, શારીટરક જપ્તીિો અથવા એકમત્રકરણિી સમાિ અન્ય પ્રટિયાઓિો સમાવેશ થાય છે.  

 

આર્થષક સહાય - સ્વાસ્્ય સાંિાળિી સેવાઓ જે પૂરી પાડવામાાં આવી રહી છે અથવા જે પૂરી પાડવામાાં આવશે 

પરાંતુ જે ક્યારેય રોકડ પ્રવાહમાાં પટરણમવાિી અપેક્ષા રાખવામાાં આવતી િથી.  આર્થષક સહાય એક દદીિે મફત 

અથવા વળતર સાથેિી કિોકિીિી સારવાર અથવા તબીબી રીતે જરૂરી અન્ય સ્વાસ્્ય સાંિાળ પૂરી પાડે છે જો 

તેઓ સ્થામપત માપદાંડોિે પૂરા કરતા હોય અિે તેઓ યોગ્ય હોવાિુાં મિધાષટરત કરવામાાં આવે.  

 

પટરવાર - સેન્સસ લયુરોિી વ્યાખ્યાિો ઉપયોગ કરીિે, બે અથવા તેથી વધુ એવી વ્યમક્તઓિુાં જૂથ કે જે સાથે 

રહેતા હોય અિે જેમિી વચ્ચે જન્મ, લગ્િ, અથવા દત્તક લેવાિે કારણે સાંબાંધ હોય. ઇન્િિષલ રેવન્યુ સર્વષસિા 

મિયમો પ્રમાણે, જો દદી તેમિા/તેણીિા ઇન્કમ િૅક્સ ટરિિષ પર કોઈ વ્યમક્ત તેમિા પર આમશ્રત હોવાિો દાવો કરે, 

તો આર્થષક સહાયિી જોગવાઇિા હેતુ માિે તેમિે એક આમશ્રત ગણવામાાં આવશે. 

 

પટરવારિી કુલ આવક - સેન્સસ લયુરોિી વ્યાખ્યાિો ઉપયોગ કરીિે પટરવારિી આવકિે િક્કી કરવામાાં આવે છે, 

ગરીબીિી માગષદર્શષકાિી ગણતરી કરતી વખતે તે મિમ્િમલમખત આવકિો ઉપયોગ કરે છે: 

• આવકિી કમાણીઓ, બેરોજગારીિુાં વળતર, કામદારોિુાં વળતર, સામામજક સુરક્ષા, પૂરક સુરક્ષા આવક, 

જાહેર સહાય, લશ્કરી મિવૃત્તોિી ચુકવણીઓ, જીવાંત રહેિારિે મળતા ફાયદાઓ, પેન્શિ અથવા 

મિવૃમત્તિી આવક, વ્યાજ, ટડમવડન્ડ, િાડાાં, રોયલ્િી, એસ્િે્સમાાંથી આવક, રસ્િો, શૈક્ષમણક સહાય, 

ગુજરાિ-ખચષ, બાળ સહાય, ઘરિી બહારથી મળતી સહાય, અિ ેઅન્ય પરચુરણ સ્ત્રોતો. 

• મબિ રોકડ લાિ જેમ કે ફૂડ સ્િેમ્પ્સ અિે ગૃહ મિમાષણિી સબમસડીઓિે ગણવામાાં આવતી િથી; 

• કર-પહેલાાંિા ધોરણે િક્કી કરવામાાં આવે છે; 

• િાણાાંકીય લાિ (કેમપિલ ગેઇિ) અથવા ખોિિ ેબાકાત રાખે છે; અિે 

• જો એક વ્યમક્ત પટરવારિી સાથે રહે છે, તો પટરવારિા બધાાં જ સભ્યોિી આવકિો સમાવેશ થાય છે 

(મબિ-સાંબાંમધત, જેમ કે ઘરમાાં સાથે રહેિારાઓિી ગણતરી થતી િથી). 

• અજતજરક્ત સોંસાધનો ધ્યાનમાોં લેવામાોં આવે છે જ્યાર ેએવા પ્રકારની કોઈ રકમ હોય 

છે જ ેદદીની સ્વાસ્્ય સોંભાળના ખચચ માટે નજીવી રકમ ચૂકવવાની ક્ષમતાને સરળ 

બનાવ ેછે. 

 



 

 

સમવાયી ગરીબી સ્તર - સ્વાસ્્ય, અિે માિવ સેવાઓિા મવિાગ દ્વારા વાર્ર્ષકપણે બહાર પાડવામાાં આવતા 

આવકિા સ્તરિુાં એક માપ. સમવાયી ગરીબી સ્તરોિો આર્થષક સહાયતાિી યોગ્યતાિે િક્કી કરવા માિે ઉપયોગ 

કરવામાાં આવે છે. 

 

કુલ ખચષ - હૉમસ્પિલિી સુમવધા દ્વારા દદીઓ પાસેથી સાતત્યપૂણષ રીતે અિે એક સમાિ રીતે કોઈપણ કરાર 

અાંતગષત મળતાાં િ્થાાં, ટડસ્કાઉન્િ કે કપાતોિે લાગુ કરતાાં પહેલાાં વસૂલવામાાં આવતી તબીબી સાંિાળ માિેિી 

પૂણષ, સ્થામપત કકાંમત.  

 

તબીબી રીતે જરૂરી સેવાઓ - સ્વાસ્્ય સાંિાળિી એવી સેવાઓ કે જેિે એક ટફમિમશયિ સમજદારી પૂવષકિા 

તબીબી મિણષય બાદ, એક દદીિે તેમિી મબમારીિુાં મૂલ્યાાંકિ કરવા, મિદાિ કરવા અથવા એક મબમારી, ઈજા, રોગ 

અથવા તેિા લક્ષણોિી સારવાર કરવા માિે ઉપયોગમાાં લે છે, અિે તે આ પ્રમાણે છે:  (અ) તબીબી પ્રણાલીિા 

સામાન્ય રીતે મસ્વકૃત ધોરણો પ્રમાણે; (બ) તબીબી રીતે યોગ્ય; અિે (ક) પ્રાથમમક રીતે દદીિી સગવડતા માિ ે

િહીં. 

 

િાજ્યની Medicaid થી બહાિ: રાજ્યના કવચ જવનાના દદીઓ અથવા તેમના રાજ્યના 

રહેવા માટેના Medicaid પ્રોગ્રામ માટે લાયક છે, પરોંતુ SLUHN અન ેપેટાકોંપનીઓને 

જનધાચરીત સેવાઓ માટે નેટવકચમાોં માનવામાોં આવતી નથી. 

 

સાદી િાર્ામાાં સારાાંશ/પ્લેિ લૅંગ્વેજ સમરી (“PLS”) - એક લેમખત મિવેદિ જે એક વ્યમક્તિે એવી સૂચિા 

આપે છે કે સૅંિ લ્યૂક્સ યુમિવર્સષિી હેલ્થ િેિવકષ - Warren કેમ્પસ આ FAP હેઠળ આર્થષક સહાય આપે છે 

અિે વધારાિી મામહતી એક સ્પષ્ટ, સાંમક્ષપ્ત અિે સમજવામાાં સરળ રીતે આપવામાાં આવે છે. 

 

જરૂર કરતા ઓછો વીમો - દદી પાસે અમુક સ્તરિો વીમો અથવા ત્રીજા પક્ષિી સહાયતા છે પરાંતુ હજુ પણ તેિે 

તેિા મખસ્સામાાંથી એવા ખચષ કરવાિા છે જે તેમિી આર્થષક ક્ષમતાિી બહાર છે. 

 

વીમામવમહિ - દદી પાસે કોઈપણ સ્તરિો વીમો િથી અથવા ત્રીજા પક્ષિી સહાય િથી કે જેિા દ્વારા તેઓ 

તેમિી ચુકવણીિી જવાબદારીઓિે પૂણષ કરી શકે. 

 



 

 

III. પ્રટિયા 

 

A. આર્થષક સહાય માિે યોગ્યતાિા માપદાંડો: 

 

1. આર્થષક સહાય (ફાઈિૅન્શલ આમસસ્િન્સ) ન્ય ુજસીિા એવા રહેવાસીઓ માિ ેઉપલલધ છે કે જેઓ: 

2. જેમિી પાસે સ્વાસ્્ય સાંિાળિુાં કોઈ આવરણ િથી અથવા એવુાં આવરણ છે જેિા દ્વારા એ મબલિી 

માત્ર આાંમશક ચુકવણી કરી શકાય;  

3. જેઓ કોઈપણ ખાિગી અથવા સરકાર દ્વારા પ્રાયોજીત આવરણ (જેમ કે મેટડકેઇડ) મેળવવા માિે 

યોગ્ય હોય િહીં; અિે 

4. િીચે વણષવેલા આવક અિે મમલકતિા માપદાંડો પૂરા કરતા હોય.  

 

ન્ય ુજસીિા રહેવાસી હોય િહીં તેમિ ેઆર્થષક સહાય ઉપલલધ હોઈ શકે છે, જે ચોક્કસ જોગવાઇિે આમધિ છે 

(જેમ કે કિોકિીિી સારવારિી જરૂર હોય તેવી તબીબી મસ્થમતઓ). 

 

આવકિો માપદાંડ - જે દદીઓિી કુલ પાટરવાટરક આવક સમવાયી ગરીબી મયાષદા/ફેડરલ પૉવિી મલમમ્સ 

("FPL") િા 200%થી ઓછી અથવા તેિા જેિલી religious affiliationહોય તેઓ 100% આર્થષક 

સહાયિુાં આવરણ મેળવવા માિે યોગ્ય છે. જે દદીઓિી કુલ પાટરવાટરક આવક FPG િા 200% કરતાાં વધુ 

હોય પરાંતુ 300% થી ઓછી અથવા તેિા જેિલી હોય તો તેઓ આર્થષક સહાયિા કાયષિમ હેઠળ વળતર યુક્ત 

(ટડસ્કાઉન્િેડ) સાંિાળ મેળવવાિે યોગ્ય છે. િીચે મુજબિા ફી શેડ્યુલ દ્વારા મફત અથવા વળતર યુક્ત ચાજષિ ે

િક્કી કરવામાાં આવે છે (એપેમન્ડક્સ બી પણ જુઓ): 

 

િી એક િકાવારી તરીક ેઆવક 

સમવાયી ગરીબી મયાષદા 

મેટડકેઇડિી િકાવારી 

દદી દ્વારા ચૂકવાયેલ દર  

200% િી બરાબર અથવા તેિાથી ઓછો 0% 

200% થી વધુ પરાંતુ 225% િી બરાબર અથવા તેિાથી ઓછો 20% 

225% થી વધુ પરાંત ુ250% િી બરાબર અથવા તેિાથી ઓછો 40% 

250% થી વધુ પરાંત ુ275% િી બરાબર અથવા તેિાથી ઓછો 60% 

275% થી વધુ પરાંતુ 300% િી બરાબર અથવા તેિાથી ઓછો  80% 

300% થી વધ ુ જાત-ચુકવણીિુાં વળતર ઉપલલધ  

 

મમલકતિો માપદાંડ - એક દદીિે યોગ્ય બિવા માિે સેવા મળવાિી તારીખિા રોજ તેમિી વ્યમક્તગત મમલકતો 

$7,500 થી વધારે હોઈ શકે િહીં અિે પાટરવાટરક મમલકતો $15,000 થી વધારે હોઇ શકે િહીં. દદી આર્થષક 

સહાય મેળવવા માિે યોગ્ય બિી શકે તે માિે હૉમસ્પિલિા મબલિી આાંમશક ચુકવણી દ્વારા મમલકતોિા મૂલ્યો 



 

 

ઘિાડવાિી પ્રટિયાિી (સ્પેન્ડ ડાઉિ) પરવાિગી આપવામાાં આવે છે. આાંમશક આર્થષક સહાય મેળવ્યા બાદ દદીિે 

જે રકમ માિે જવાબદાર છે તે તેમિી/તેણીિી આવકિા 30% જેિલી મયાષટદત હોવી જોઈએ. 

 

આર્થષક સહાય મેળવવા માિે એવી વ્યમક્તઓિે યોગ્ય ગણવામાાં આવશે કે જેઓ વીમામવમહિ છે, સરકારિા 

સ્વાસ્્ય સાંિાળિા કાયષિમિો લાિ મેળવવાિે યોગ્ય િથી, અિે જેઓ આ FAP અિુસાર આર્થષક જરૂટરયાતિે 

િક્કી કરવાિા આધાર,ે તેમિી સાંિાળ માિેિી ચુકવણી કરવા માિે સક્ષમ િથી. આર્થષક સહાયિે માંજૂરી આપતી 

વખતે વ્યમક્તગત આર્થષક જરૂટરયાતિે ધ્યાિમાાં લેવી જોઈએ, અિે ઉંમર, લલાંગ, જામત, સામાજીક અથવા 

ઇમમગ્રેન્િ મસ્થમતિ,ે જામતય અમિમુખતાિે અથવા ધાર્મષક જોડાણિે ધ્યાિમાાં લેવા િહીં.  

 

તેિા સ્ત્રોતોિુાં જવાબદારીપૂવષક સાંચાલિ કરવા માિે અિે સૅંિ લ્યૂક્સ યુમિવર્સષિી હેલ્થ િેિવકષ - Warren કેમ્પસ 

જરૂટરયાતવાળા વધુમાાં વધુ લોકોિે યોગ્ય સ્તરિી આર્થષક સહાય આપી શકે તે માિ,ે સૅંિ લ્યૂક્સ યુમિવર્સષિી હેલ્થ 

િેિવકષ - Warren કેમ્પસ આર્થષક સહાયિી જોગવાઇ કરવા માિે િીચ ેમુજબિી માગષદર્શષકા સ્થામપત કરે છે. 

 

1. આર્થષક સહાય મેળવવા માિે યોગ્ય સેવાઓ 

 

િીચે મુજબિી સેવાઓ આર્થષક સહાય મેળવવાિે યોગ્ય છે: 

 

i. એક કિોકિીિી સારવાર માિે ગોઠવેલા રૂમમાાં આપવામાાં આવેલી કિોકિીિી તબીબી સેવાઓ; 

ii. એક એવી મસ્થમત માિે આપવામાાં આવેલી સેવાઓ, જેિ ેજો તુરાંત જ સારવાર આપવામાાં િા 

આવે તો એક વ્યમક્તિા સ્વાસ્્યિી મસ્થમત ખરાબ રીતે બદલી શકે; 

iii. એક કિોકિીિી સારવાર માિે િા ગોઠવવામાાં આવેલ હોય તેવા રૂમમાાં પ્રાણ ઘાતક સાંજોગોમાાં 

આપવામાાં આવેલ મબિ-વૈકમલ્પક સ્વાસ્્ય સાંિાળિી સેવાઓ; અિે   

iv. તબીબી રીતે જરૂરી સ્વાસ્્ય સાંિાળિી સેવાઓ, જેિુાં વ્યમક્તગત ટકસ્સાઓિ ેઆધારે દદીિા 

ટફમિમશયિ અિે/અથવા સૅંિ લ્યૂક્સ યુમિવર્સષિી હેલ્થ િેિવકષ - Warren કેમ્પસ દ્વારા 

મૂલ્યાાંકિ કરવામાાં આવેલુાં હોય. 

 

2. આર્થષક સહાય મેળવવા માિે યોગ્ય હોય િહીં તેવી સેવાઓ 

 

જો દદી મેટડકેર દ્વારા આવટરત હોય િહીં તો પણ, સેવાઓ જે સામાન્ય રીતે "મૂળિૂત" અથવા "પરાંપરાગત" 

મેટડકેર પ્લાિ દ્વારા આવટરત હોય િહીં,  સેવાઓ જે તબીબી રીતે જરૂરી ગણવામાાં આવી હોય િહીં અિે જે 

આર્થષક સહાય મેળવવા માિે યોગ્ય હોય િહીં. મેટડકેર દ્િારા આવટરત હોય િહીં અિે આર્થષક સહાય મેળવવા 



 

 

માિે યોગ્ય હોય િહીં તેવી સેવાઓિા ઉદાહરણમાાં િીચેિાિો સમાવેશ થાય છે, પરાંતુ તેિલા પૂરતી જ મયાષટદત 

િથી: 

 

i. વૈકમલ્પક દવા: પ્રયોગાત્મક પ્રટિયાઓ અિે સારવારો, એક્યુપાંકચર, અિે ટકરોપ્રેમક્િક સેવાઓ 

(કરોડરજ્જુિી સામાન્ય આાંમશક સ્થાિભ્રષ્ટતા મસવાય) 

ii. કોસ્મેટિક સજષરી: (જ્યાાં સુધી શરીરિા કોઈ બગડેલાાં/કઢાંગા િાગિા કાયષિ ેસુધારવાિી જરૂર 

હોય િહીં) 

iii. દાાંતિી સાંિાળ 

iv. શ્રવણ સહાયકો: અથવા શ્રવણ સહાયકોિ ેટફિ કરવાિુાં મપ્રસ્િાઇબ કરતાાં પહેલાાંિા પરીક્ષણો 

(મસવાય કે કેિલાાંક ટકસ્સામાાં શ્રવણ શમક્તિી તીવ્ર ખોિિી સારવાર માિે પ્રત્યારોપણ કરવાિુાં 

હોય) 

v. મબિ-તબીબી સેવાઓ: હૉમસ્પિલિા િેમલમવિિ અિે િેમલફોિ સમહત, એક ખાિગી રૂમ, રદ 

કરેલી અથવા ચૂકી ગયેલ એપોઇંિમેન્્સ અિે એક્સ-રેિી િકલો. 

vi. મોિાિાગિુાં મબિ-કિોકિી પટરવહિ,  

vii. કેિલીક મિવારણાત્મક સાંિાળ: મોિાિાગિા મિયમમત શારીટરક પરીક્ષણો અિે ચકાસણીઓ 

સમહત, રસીકરણ, અિે પગિી તથા આાંખિી મિયમમત સાંિાળ 

viii. પટરવહિ: તબીબી રીતે જરૂરી હોય તેવી એમ્લયુલન્સિી સેવા મસવાય. 

ix. દ્રષ્ટીિી સાંિાળ: આાંખિા ચશ્મા સમહત (મસવાય કે મોમતયાિા ઑપરેશિ બાદ) અિે ચશ્માિા 

ટફકિાંગ માિે અથવા તેિા મપ્રમસ્િપ્શિ આપવા માિે થતુાં પરીક્ષણ. 

 

B. દદી પાસેથી વસૂલવામાાં આવતી રકમિી ગણતરી કરવા માિેિો આધાર: 

 

વીમામવમહિ દદીઓ કે જેઓ પૂણષ અથવા આાંમશક આર્થષક સહાય માિે યોગ્ય બિતા હોય તેમિા મબલિે આર્થષક 

સહાયિા માપદાંડો (ઉપર ચચાષ કરેલ)િા આધારે 20-100% જેિલુાં ઘિાડવામાાં આવશે. 

 

FPLિા 301% થી વધુ કુલ પાટરવાટરક આવક ધરાવિાર દદીઓિે એક િોંધિીય વળતર આપવામાાં આવશે, જે 

ન્યુ જસી અિઇિસ્યોડષ ટડસ્કાઉન્િ અિુસાર રહેશે, અિે તેમિુાં મબલ મેટડકેરિા દાખલ થયેલા દદીઓ અિે 

બહારિા દદીઓિે આપવામાાં આવતી સેવાિા દરોિા 115% થી ઓછુાં બિાવવામાાં આવશે અથવા આ FAP 

હેઠળ ઉપલલધ અન્ય કોઈપણ વળતર આપવામાાં આવશે.  

 

વીમો લીધેલ દદીઓ કે જેઓ આર્થષક સહાય માિે યોગ્ય છે તેમિે કપાતિ ેપાત્ર, સહ-ચુકવણીઓ, સહવીમા 

અથવા મખસ્સામાાંથી કરવા પડતાાં અન્ય ખચષ માિે યોગ્ય િકાવારીિુાં વળતર આપવામાાં આવશે. 

 



 

 

ઇન્િિષલ રેવન્ય ુકોડિી કલમ 501(r)(5) મુજબ, કિોકિીિી સારવારિા ટકસ્સામાાં અથવા તબીબી રીતે જરૂરી 

બીજી સાંિાળિા ટકસ્સામાાં, આ FAP હેઠળ આર્થષક સહાયિ ેયોગ્ય દદીઓ પાસેથી વીમો લીધેલો હોય તેવી 

વ્યમક્ત પાસેથી આવી સાંિાળ માિે વસૂલવામાાં આવતા િાણાાંથી વધુ વસૂલવામાાં આવશે િહીં. 

 

સૅંિ લ્યૂક્સ યુમિવર્સષિી હેલ્થ િેિવકષ - Warren કેમ્પસ તેિી 18% િી AGB િકાવારી ગણવા માિે લૂક-બૅક 

(મવચારણા) પ્રટિયાિો ઉપયોગ કરે છે. AGB િકાવારીિે વાર્ર્ષક ધોરણે ગણવામાાં આવે છે અિે તે મેટડકેર ફી-

ફોર-સર્વષસ વત્તા બધાાં જ ખાિગી સ્વાસ્્ય વીમા ઉતારિાર કાંપિીઓ દ્વારા 12-મમહિાિા સમયગાળામાાં 

પરવાિગી આપવામાાં આવેલ દાવાઓ આધારીત છે, જેિુાં આ દાવાઓ સાથે સાંકળાયેલ કુલ ખચષ વડે મવિાજિ 

કરવામાાં આવે છે. ઇન્િિષલ રેવન્યુ કોડિી કલમ 501(r)(5) મુજબ કોઈપણ વ્યમક્ત જેિે FAP-યોગ્ય ગણવામાાં 

આવેલ હોય તેમિી પાસેથી કિોકિીિી સારવાર માિે અથવા તબીબી રીતે જરૂરી સ્વાસ્્ય સાંિાળિી સેવાઓ 

માિે AGB થી ઓછી વસૂલાત કરવામાાં આવશે અથવા ખચષ પર 90% જાત-ચુકવણી વળતર આપવામાાં આવશે 

જે એવા કોઈપણ દદી કે જેઓ FAP માિે યોગ્ય થતા હોય િહીં તેમિે આપવામાાં આવતા વળતરિો દર છે.  

લાગુ પડતાાં વળતરિે કુલ ખચષ પર લાગુ પાડવામાાં આવશે.  

 

કોઈપણ વ્યમક્ત પાસેથી હાંમેશા AGB થી ઓછી વસૂલાત કરવામાાં આવશે અથવા આ FAP હેઠળ ઉપલલધ 

કોઈપણ વળતર આપવામાાં આવશે. 

 

C. પ્રટિયા: 

 

સેવાઓ આપવામાાં આવે એ પહેલાાં આર્થષક સહાય માિેિી એક મવિાંતી કરવામાાં આવે અિે આર્થષક જરૂટરયાતિે 

િક્કી કરવામાાં આવે તેિે અગ્રતા આપવામાાં આવે છે પરાંતુ તેવુાં જરૂરી િથી. જો કે, એકમત્રકરણિા ચિમાાં કોઈપણ 

સમયે તેિે િક્કી કરવામાાં આવી શકે. જો અાંમતમ આર્થષક મૂલ્યાાંકિ એક વર્ષ કરતાાં વધુ સમય પહેલાાં કરવામાાં 

આવેલુાં હોય અથવા જ્યારે દદીિી યોગ્યતાિે સાંબાંધી કોઈપણ વધારાિી મામહતી જાણમાાં આવે ત્યારે સેવા 

મેળવવાિા દરેક વખતે ચુકવણીમાાં સહાયિી જરૂટરયાતિુાં પુિ:મૂલ્યાાંકિ કરવુાં જોઈશે. 

સૅંિ લ્યૂક્સ યુમિવર્સષિી હેલ્થ િેિવકષ - Warren કેમ્પસ યોગ્ય પ્રકારિા વૈકમલ્પક સ્ત્રોતોિે શોધી કાઢવા માિેિા 

અિે  જાહેર તથા ખાિગી ચુકવણીિા કાયષિમોમાાંથી આવરણ મેળવવા અિે દદીઓિે આવા કાયષિમોમાાં અરજી 

કરવામાાં સહાય કરવા માિેિા વાજબી પ્રયત્િો કરશે. 

 

D. અરજી કરવાિી રીત: 

 

જે દદીઓ આર્થષક સહાય મેળવવા માિેિા માપદાંડોિ ેપૂરા કરતા હોય તેમણે એક પૂણષ કરેલી અરજી મોકલવી 

અમિવાયષ છે. એક પૂણષ કરેલી અરજીમાાં કેિલાાંક ચોક્કસ દસ્તાવેજોિો સમાવેશ કરવો અમિવાયષ છે.  િીચ ે

મુજબિા દસ્તાવેજો જરૂરી છે: 

 



 

 

• ઓળખિી સામબતી; 

• આવકિી સામબતી; 

• મમલકતિી સામબતી; અિે 

• ન્યુ જસીમાાં રહેઠાણિી સામબતી  

 

આર્થષક સહાય માિે ધ્યાિમાાં લઈ શકાય તે માિે એક વ્યમક્તએ એક આર્થષક સહાય માિેિી અરજી આપવી જ 

જોઈએ. દદી અથવા દદીિી બાાંયધરી  આપિારે સહકાર આપવો જરૂરી છે અિે જો મવિાંતી કરવામાાં આવી હોય 

તો આર્થષક જરૂટરયાતિે િક્કી કરવા સાથે સાંબાંમધત દસ્તાવેજો અિે વ્યમક્તગત, આર્થષક અિે અન્ય મામહતી 

આપવી આવશ્યક છે. જે દદીઓ યોગ્યતાિા માપદાંડો પૂરા કરતા હોય અિે આ FAP હેઠળ આપવામાાં આવતી 

આર્થષક સહાય મેળવવા માાંગતા હોય તેઓ િીચે પ્રમાણે એક અરજી મેળવી શકે છે: 

 

1. હૉમસ્પિલિી મુખ્ય રજીસ્રેશિ ડેસ્ક પર અથવા કિોકિીિી સારવારિા રૂમિી ડેસ્ક પરથી મેળવી શકે છે 

જે અહીં આવેલ છે: 

 

St. Luke’s Hospital-Warren 

185 Roseberry Street 

Phillipsburg, NJ 08865 

 

2. 484-526-3150 પર પેશન્િ આવક સર્વષમસિ ટડપાિષમેન્િિે ફોિ કરીિે 

 

3. 908-847-6024 પર સૅંિ લ્યકૂ્સ Warren કેમ્પસ ફાઈિૅન્શલ કાઉન્સેલસષિ ેફોિ કરીિે 

 

4. દસ્તાવેજોિે હૉમસ્પિલિી વેબસાઇિ www.slhn.org પરથી ડાઉિલૉડ કરો: . 

 

કૃપા કરીિ ેતમારી પૂણષ કરેલી અરજી સાથે આપવા માિેિા જરૂરી દસ્તાવેજો માિે તમારી FAP અરજી સાંદર્િષત 

કરો. જરૂરી દસ્તાવેજોમાાં આિો સમાવેશ થાય છે, પરાંતુ તેિા પૂરતા જ મયાષટદત િથી, પટરવારિા કદ અાંગેિા 

દસ્તાવેજ, સાવ તાજેતરિા િૅક્સ ટરિિષ, પગાર સાંબાંમધત ચેકિા અડમધયા અિે ઘરિી કુલ આવકિી સામબતી. 

 

5. તમામ પૂણષ કરેલી અરજીઓ (જરૂરી દસ્તાવેજોિી સાથે) અહીં િપાલથી મોકલવી: 

 

St. Luke’s Hospital-Warren 

Attn: Financial Counselor 

http://www.slhn.org/


 

 

185 Roseberry Street 

Phillipsburg, NJ 08865 

 

કામકાજિા કલાકો સોમવાર - શુિવાર 8:00 am to 4:30 pm છે. 

 

E. યોગ્યતા િક્કી કરવી: 

 

અરજીિી પ્રટિયામાાં, આર્થષક જરૂરિે િક્કી કરવામાાં અિે આર્થષક સહાય આપવામાાં સૅંિ લ્યૂક્સ યુમિવર્સષિી હેલ્થ 

િેિવકષ - Warren કેમ્પસિા માિવ ગૌરવ અિે સાંરક્ષકતાિા મૂલ્યો પ્રમતલબાંમબત થવા જોઈશે. આર્થષક સહાય 

માિેિી અરજીઓ પર ત્વરીત પ્રટિયા થવી જોઈશે અિે સૅંિ લ્યૂક્સ યુમિવર્સષિી હેલ્થ િેિવકષ દ્વારા પૂણષ કરેલી 

અરજી (સહાયક દસ્તાવેજોિો સમાવેશ કરતાાં) મળ્યાિા 30 ટદવસિી અાંદર એ દદીિે અથવા અરજી કરિારિે 

લેમખતમાાં સૂચિા મળવી જોઈશે. 

 

1. અપૂણષ અરજીઓ માિેિી પ્રટિયા 

 

આર્થષક સહાય શક્ય હોય તેિલી િડપથી િક્કી કરવી જોઈશે, પરાંતુ એ મવિાંતીિા 30 કામકાજિા 

ટદવસથી મોડુાં થવુાં જોઈએ િહીં. જો પૂરતાાં દસ્તાવેજો અપાયેલા હોય િહીં તો એ મવિાંતી અપૂણષ 

અરજી ગણાવાિે યોગ્ય બિશે.  જો એક અપૂણષ અરજી મળી હોય તો સૅંિ લ્યૂક્સ યુમિવર્સષિી હેલ્થ 

િેિવકષ - Warren કેમ્પસ  એ અરજી કરિારિે એક લેમખત સૂચિા આપશે જેમાાં FAP-યોગ્યતા િક્કી 

કરવા માિે જરૂરી વધારાિી મામહતી/દસ્તાવેજોિુાં વણષિ કરવામાાં આવશે અિે એ દદીિે મવિાંતી કરવામાાં 

આવેલ એ દસ્તાવેજો પૂરા પાડવા માિે વાજબી સમયગાળો (30 ટદવસ) પૂરા પાડવામાાં આવશે. 

વધુમાાં, સૅંિ લ્યૂક્સ યુમિવર્સષિી હેલ્થ િેિવકષ - Warren કેમ્પસ, અિે તેિા વતી કાયષ કરતાાં કોઈપણ 

ત્રીજા પક્ષકારો, જ્યાાં સુધી FAP-યોગ્યતા િક્કી િા થયેલી હોય ત્યાાં સુધી ચુકવણી મેળવવા માિેિા 

કોઈપણ ECA's િે મોકૂફ રાખશે. 

 

2. પૂણષ કરેલી અરજીઓ માિેિી પ્રટિયા 

 

એક વખત પૂણષ કરેલી અરજી મળી ગયા બાદ,  સૅંિ લ્યૂક્સ યુમિવર્સષિી હેલ્થ િેિવકષ - Warren કેમ્પસ 

િીચે મુજબ કરશે: 

 

• એક વ્યમક્તિી સામેિા કોઈપણ ECAs િે મોકૂફ રાખવામાાં આવશે (તેમિા વતી કાયષ કરિાર 

કોઈપણ ત્રીજા પક્ષકારો પણ હાથ ધરવામાાં આવેલાાં ECAs િે મોકૂફ રાખશે); 



 

 

• સમયબદ્ધ રીતે FAP-યોગ્યતા િક્કી કરવી અિે તેિ ેદસ્તાવેજીત કરવી; અિે 

• જવાબદાર પક્ષકાર અથવા વ્યમક્તિ ેજે િક્કી થયેલ હોય તેિી તથા જેિા આધારે િક્કી કરવામાાં 

આવેલ હોય તેિી સૂચિા લેમખતમાાં આપવી. 

 

આર્થષક સહાય મેળવવા માિે યોગ્ય ગણવામાાં આવેલાાં વ્યમક્તિ ેસાંમમતસૂચક મિણષય અાંગેિી સૂચિા 

લેમખતમાાં આપવામાાં આવશે. સૂચિામાાં િીચેિાિો સમાવેશ કરવામાાં આવશે: 

• સેવાઓિી મવિાંતી કયાષિી તારીખ; 

• મિણષય લેવાયાિી તારીખ; 

• અરજી કરિારિી આવક; અિે 

• આર્થષક સહાય માિે ફાળવવામાાં આવિારી રકમ ડોલરમાાં અથવા તેિી િકાવારી. 

 

ઇન્િરિલ રેવન્ય ુકોડિી કલમ 501(r) પ્રમાણે સૅંિ લ્યૂક્સ યુમિવર્સષિી હેલ્થ િેિવકષ - Warren કેમ્પસ 

આ પણ કરશે: 

 

• FAP-યોગ્ય વ્યમક્તએ ચૂકવવાિી બાકી હોય તે રકમ દશાષવતુાં, એ રકમિ ેકઈ રીતે િક્કી કરવામાાં 

આવેલી અિે જો લાગુ પડતુાં હોય તો AGBિે લગતી મામહતીિે કઈ રીતે મેળવી શકાશે તે દશાષવતુાં 

એક મબલલાંગ સ્િેિમેન્િ પૂરૂાં પાડવામાાં આવશે; 

• એ વ્યમક્ત દ્વારા કરવામાાં આવેલી કોઈપણ વધારાિી ચુકવણી પરત કરવામાાં આવશે; અિે 

• તેમિા વતી કાયષ કરતાાં કોઈપણ ત્રીજા પક્ષકારો સાથે કાયષ કરવુાં જેથી દદીિા દેવાિી ચુકવણી કરવા 

માિે તેમિી સામે લેવામાાં આવેલ કોઈપણ ECAs િે ઉલ્િાવવા માિે તમામ વાજબી અિે 

ઉપલલધ પગલાાં લઈ શકાય. 

 

જ્યારે આર્થષક સહાયિી  મવિાંતીિે િકારવામાાં આવે છે, ત્યારે એ અરજી કરિારિે લેમખતમાાં સૂચિા 

આપવી જોઈશે. જો દદી કુલ મબલિી ચુકવણી િા કરી શકે તો સૅંિ લ્યૂક્સ યુમિવર્સષિી હેલ્થ િેિવકષ - 

Warren કેમ્પસ વૈકમલ્પક ચુકવણીિી ગોઠવણ અાંગે ચચાષ કરશે. 

 

F. ગૃમહત યોગ્યતા 

 

એવુાં બિેલુાં છે કે જ્યારે એક દદી આર્થષક સહાય માિે યોગ્ય દેખાતા હોય, પરાંતુ સહાયક દસ્તાવેજોિા અિાવિે 

લીધે ફાઇલ પર આર્થષક સહાય માિેિુાં ફોમષ હોય િહીં. ઘણી વાર દદી દ્વારા પૂરતી મામહતી પૂરી પાડવામાાં આવે 

છે અથવા અન્ય સ્ત્રોતોમાાંથી મેળવવામાાં આવે છે, જેિાથી એ દદીિે આર્થષક સહાય આપવા અાંગેિી પૂરતી 

સામબતી મળી શકે છે. જ્યારે એક દદીિી આર્થષક સહાયિે િેકો આપે તેવો કોઈપણ પૂરાવો ઉપલલધ હોય િહીં 

તેવા ટકસ્સામાાં,  સૅંિ લ્યૂક્સ યુમિવર્સષિી હેલ્થ િેિવકષ - Warren કેમ્પસ આર્થષક સહાય માિેિી યોગ્યતાિે િક્કી 



 

 

કરવા માિેિા આધાર તરીકે અાંદાજીત આવકિી રકમોિે િક્કી કરવા માિે અિે સાંિમવત વળતરિી રકમો િક્કી 

કરવા માિે બહારિી એજન્સીઓિો ઉપયોગ કરી શકે છે. ગૃમહત યોગ્યતાિે એ વ્યમક્તિા જીવિિા સાંજોગોિે 

આધારે િક્કી કરવામાાં આવી શકે જેમાાં આિો સમાવેશ થાય છે: 

 

• રાજ્ય દ્વારા િાંડોળ આપવામાાં આવેલ હોય તેવા મપ્રમસ્િપ્શિ કાયષિમો; 

• ઘરમવમહિ અથવા ઘરમવમહિ લોકો માિેિા એક દવાખાિામાાંથી સાંિાળ મેળવેલી હોય; 

• મમહલાઓ, િવજાત મશશુઓ અિે બાળકો (WIC) િા કાયષિમોમાાં સહિાગ લીધો હોય; 

• ફૂડ સ્િેમ્પ માિેિી યોગ્યતા 

• રાહત દર ેશાળામાાં બપોરિા િોજિિા કાયષિમ માિેિી યોગ્યતા; 

• રાજ્ય સરકારિા અથવા સ્થામિક અન્ય સહાયિા કાયષિમો માિેિી યોગ્યતા કે જેિા માિે િાંડોળ પૂરાં 

પાડવામાાં આવેલ હોય િહીં (ઉદાહરણ તરીક,ે મેટડકેઇડ સ્પેન્ડ ડાઉિ); 

• દદીની સેવાની તારીખો સામેલ કરવા રાજ્યની બહારના Medicaid પ્રોગ્રામ્પસ સાથે 

પુજિ પાત્રતા, અન ેસુજવધા/જચજકત્સકની નોોંધણીના અભાવ ેઅથવા ચુકવણીકતાચ દ્વારા 

જનધાચજરત અન્ટય કારણોસર રાજ્ય ચુકવણીનો ઈનકાર કર ેછે.  પાત્ર ખાતાઓને ચેજરટી 

તરીકે ઉમેરવામાોં આવ ેતે પહેલાોં SLUHN અને / અથવા SLPG દ્વારા સુજવધાઓ 

અન/ેઅથવા રાજ્યની બહારના Medicaid પ્રોગ્રામવાળા જચજકત્સકોની નોોંધણી માટે 

વાજબી પ્રયત્નો કરવામાોં આવશે. 

• ઓછી આવક/રાહત દરિા ઘરિે એક માન્ય સરિામા તરીક ેપૂરૂાં પાડવામાાં આવેલ હોય; 

• કોઈપણ જાણીતી મમલકતો મવિા દદીિુાં મૃત્યુ થયુાં છે; 

• પ્રકરણ 7 મુજબ દેવાળુાં ફૂાંક્યુાં હોય અિે દેવાળુાં ફૂાંકતા પહેલાાં સાંિાળ મેળવી હોય; 

• પ્રકરણ 13 મુજબ દેવાળુાં ફૂાંક્યુાં હોય અિે ચુકવણીિુાં સમયપત્રક મેળવ્યા બાદ દદી પાસ ેિહીં ચૂકવાયેલ 

બાકી રકમ હોય. 

 

વધુમાાં, ગૃમહત યોગ્યતામાાં એક દદીિી અથવા દદીિી બાાંયધરી  આપિારિી ચુકવણી કરવાિી ક્ષમતા અાંગે 

મામહતી પૂરી પાડી શકે તેવા જાહેર રીતે ઉપલલધ મામહતીિા બાહ્ય સ્ત્રોતો(જેમ કે, િેટડિ સ્કોકરાંગ) િા ઉપયોગિો 

સમાવેશ થઈ શકે છે. એક વખત િક્કી થઈ ગયા બાદ, ગૃમહત સાંજોગોિી અાંતરાંગ પ્રકૃમતિે લીધે, એ દદી તેિા 

ખાતાિી બાકી રહેતી 100% રકમિી માાંડવાળ માિે યોગ્ય હોઈ શકે છે. જો દદીિે ગૃમહત રીતે ઉપલલધ સૌથી 

ઉદાર સહાય થી ઓછી સહાય મેળવવાિે યોગ્ય માિવામાાં આવેલ હોય, તો સૅંિ લ્યૂક્સ યુમિવર્સષિી હેલ્થ િેિવકષ 

-Warren કેમ્પસ એ વ્યમક્તિે PLS પૂરૂાં પાડશે જે ગૃમહત યોગ્યતા િક્કી કરવા માિેિા આધાર અાંગે ચૂચિા 

આપવામાાં સહાય કરશે.  સૅંિ લ્યૂક્સ યુમિવર્સષિી હેલ્થ િેિવકષ - Warren કેમ્પસ, વ્યમક્તિી સામે સાંિાળિી 

વળતર અપાયેલી રકમિી સામે ECAs શરૂ કરતા પહેલાાં એ વ્યમક્તિે વધુ ઉદાર સહાય મેળવવા માિેિી અરજી 

કરવા માિે એક વાજબી સમય પણ પૂરો પાડશે 

 

G. બહોળા પ્રમાણમાાં જાહેરાત કરતાાં: 



 

 

 

સૅંિ લ્યૂક્સ યુમિવર્સષિી હેલ્થ િેિવકષ - Warren કેમ્પસિી FAP અરજી અિે PLS અાંગ્રેજીમાાં અિે અાંગ્રેજી પર 

મયાષટદત પ્રિુત્વ(“LEP”) ધરાવતી  વસ્તીિી પ્રાથમમક િાર્ામાાં ઉપલલધ છે, આવા લોકોમાાં 1,000 થી ઓછાાં 

લોકોિો અથવા સૅંિ લ્યૂક્સિા પ્રાથમમક સેવા ક્ષેત્રિા સમુદાયિા 5% વ્યમક્તઓિો સમાવેશ થાય છે. અમારા 

દદીઓિા લાિાથે FAP, અરજી અિે PLS એ બધુાં જ ઑિ-લાઇિ આ વેબસાઇિ પર ઉપલલધ છે: 

https://www.sluhn.org. મવિાંતી કરવાથી FAP, અરજી અિે PLSિી કાગળ પર િકલોિે કોઈપણ િાણાાં 

લીધા મવિા િપાલ દ્વારા મોકલવામાાં આવશે અિે તેઓ હૉમસ્પિલિી સુમવધાિા રજીસ્રેશિ મવસ્તાર કે જેમાાં 

કિોકિીિી સારવારિા રૂમ, દાખલ કરવાિા અિે રજીસ્રેશિ મવિાગમાાં, હૉમસ્પિલ પર મસ્થત દવાખાિા, અિે 

દદી માિેિી આર્થષક સેવાઓિા મવિાગ પર ઉપલલધ છે. 

 

બધાાં જ દદીઓિે દાખલ કરવાિી/રજા આપવાિી પ્રટિયાિા િાગરૂપે PLSિી એક િકલ પૂરી પાડવામાાં આવશે. 

સાંકેતો અથવા પ્રદર્શષત કરતાાં (બોડષ,પોસ્િર વગેરે) િજરે ચડે એ રીતે જાહેર હૉમસ્પિલિા સ્થળો જેમાાં કિોકિી 

સારવાર મવિાગ અિે દાખલ કરવાિા/રજીસ્રેશિિા મવિાગોિો સમાવેશ થાય છે ત્યાાં દશાષવવામાાં આવશે 

જેિાથી દદીઓિે આર્થષક સહાય ઉપલલધ હોવા અાંગે સૂચિા અિે મામહતી મળી શકશે. 

 

સૅંિ લ્યૂક્સ યુમિવર્સષિી હેલ્થ િેિવકષ - Warren કેમ્પસ તેિા સાંદેશા-વ્યવહાર મવિાગ દ્વારા સમુદાયિા 

સભ્યોિે આર્થષક સહાય ઉપલલધ હોવા અાંગેિી મામહતી આપવા અાંગે પણ વાજબી પ્રયત્િો કરશે. 

 

દદીિે આર્થષક સહાય માિે મોકલવાિુાં કાયષ હૉમસ્પિલિા કમષચારીગણિા સભ્ય અથવા તબીબી કમષચારીગણિા 

સભ્ય દ્વારા પણ થઈ શકે છે જેમાાં ટફમિમશયિ, િસષ, ફાઈિૅન્શલ કાઉન્સેલસષ, સામાજીક કાયષકરો, કેસ સાંચાલકો, 

પાદરીઓ અિે ધાર્મષક પ્રાયોજકોિો સમાવેશ થાય છે. 

 

 

 

 

H. મબલલાંગ અિે વસૂલાત: 

 

સૅંિ લ્યૂક્સ યુમિવર્સષિી હેલ્થ િેિવકષ - Warren કેમ્પસિા સાંચાલક માંડળે આાંતરીક અિે બાહ્ય વસૂલાતિી 

પ્રણાલી માિે એવી િીમતઓ અિે પ્રટિયાઓ મવકસાવવી જોઈએ જેમાાં એ દદી કેિલી હદ સુધી આર્થષક સહાયિ ે

યોગ્ય છે તેિ,ે દદીિો સૅંિ લ્યૂક્સ યુમિવર્સષિી હેલ્થ િેિવકષ - Warren કેમ્પસમાાંથી સરકારિા એક આર્થષક સહાય 

અાંગેિા કાયષિમમાાં અરજી કરવાિા પ્રયત્િ અિે ઉદ્દેશિી પ્રામામણકતા, અિે દદી દ્વારા તેિા અથવા તેણીિા સૅંિ 

લ્યૂક્સ સાથેિા ચુકવણી અાંગેિા કરારિુાં પાલિ કરવા માિેિા પ્રયત્િો અિે ઉદ્દેશિી પ્રામામણકતાિે ધ્યાિમાાં લેવા 

જોઈએ. 



 

 

 

સૅંિ લ્યૂક્સ યુમિવર્સષિી હેલ્થ િેિવકષ - Warren કેમ્પસ જે દદીઓ તેમિા હૉમસ્પિલિા મબલિો ઉકેલ લાવવા 

માિે ઉદ્દેશિી પ્રામામણકતા સાથે સહકાર આપી રહ્યા હોય તેમિે ચુકવણી માિેિી મવસ્તૃત યોજિા પૂરી પાડી શકે 

છે. 

 

સૅંિ લ્યૂક્સ યુમિવર્સષિી હેલ્થ િેિવકષ - Warren કેમ્પસ એવી કોઈપણ ટિયામાાં સાંલગ્િ થશે િહીં જેિાથી 

વ્યમક્તઓ કિોકિીિી સારવાર મેળવવામાાં હતોત્સાહ થાય, જેમ કે કિોકિીિી સારવારિી જરૂર હોય તેવી તબીબી 

મસ્થમતમાાં સારવાર શરૂ કરતાાં પહેલાાં તેમિી પાસેથી કિોકિીિી સારવાર મવિાગ દ્વારા ચુકવણી કરવાિી માાંગ 

કરવી અથવા બાકી ચુકવણીિી વસૂલાતિી ટિયાઓિી કિોકિી સારવાર મવિાગમાાં અથવા એવા મવસ્તારો જ્યાાં 

આવી પ્રવૃમત્તઓ દ્વારા િેદિાવ મવિા કિોકિીિી સારવારિી સાંિાળ આપવામાાં ખલેલ પહોંચી શકે તેમ હોય 

ત્યાાં માંજૂરી આપવી. 

 

I. ઇન્િિષલ રેવન્ય ુસર્વષસ કોડિી કલમ 501(r)(6): 

 

સૅંિ લ્યૂક્સ યુમિવર્સષિી હેલ્થ િેિવકષ - Warren કેમ્પસ "િોટિટફકેશિિા સમયગાળા" િી સમામપ્ત પહેલાાં જેિી 

ઇન્િિષલ રેવન્યુ સર્વષસ કોડિી કલમ 501(r)(6) માાં વ્યાખ્યા આપવામાાં આવેલી છે તેવા કોઈપણ ECAs િી 

સાથે સાંકળાશે િહીં. િોટિટફકેશિિા સમયગાળાિી વ્યાખ્યા 120-ટદવસ અથવા વધુ ટદવસિા સમયગાળા તરીકે 

આપવામાાં આવેલ છે, જેિી શરૂઆત રજા લીધા બાદ આપવામાાં આવતા 1લા મબલલાંગ સ્િેિમેન્િિી તારીખથી 

થશે, જેમાાં એ દદીિી સામે કોઈપણ ECAs િે શરૂ કરવામાાં આવશે િહીં.  

 

િોટિટફકેશિિો સમયગાળો પૂરો થઈ ગયા બાદ જો FAP-યોગ્યતા િક્કી થયેલી હોય િહીં અથવા જો એક 

વ્યમક્ત આર્થષક સહાય મેળવવાિે યોગ્ય હોય િહીં તો દદીિી સામે તેમિી િહીં ચૂકવાયેલી બાકી રકમ માિે સૅંિ 

લ્યૂક્સ યુમિવર્સષિી હેલ્થ િેિવકષ - Warren કેમ્પસ અથવા તેિા વતી કાયષ કરતાાં કોઈપણ ત્રીજા પક્ષકારો િીચે 

મુજબિા ECAs શરૂ કરી શકે છે. સૅંિ લ્યૂક્સ યુમિવર્સષિી હેલ્થ િેિવકષ - Warren કેમ્પસ િોટિટફકેશિિા 

સમયગાળા બાદ ત્રીજા પક્ષોિે એ વ્યમક્તિા અપરાધી મહસાબ અાંગેિી પ્રમતકૂળ મામહતી ઉપિોક્તાિી શાખિો 

અહેવાલ આપતી એજન્સીઓિે અથવા િેટડિ લયુરોિે આપવા માિે અમધકૃત કરી શકે છે. તેઓ સુમિમચચત કરશે 

કે એક વ્યમક્ત આ FAP હેઠળ આર્થષક સહાય મેળવવા માિે યોગ્ય  છે કે િહીં તે િક્કી કરવા માિે વાજબી 

પ્રયત્િો કરવામાાં આવેલા છે અિે કોઈપણ ECAિી શરૂઆત કરવાિા ઓછામાાં ઓછા 30 ટદવસ પહેલાાં િીચે 

મુજબિા પગલાાં લેશે:  

 

1. દદીિે લેમખત સૂચિા આપવામાાં આવશે જે: 

a) સૂચવે છે કે યોગ્ય દદીઓ માિે આર્થષક સહાય ઉપલલધ છે; 



 

 

b) સૅંિ લ્યૂક્સ યુમિવર્સષિી હેલ્થ િેિવકષ - Warren કેમ્પસ એ સાંિાળ માિેિી ચુકવણી મેળવવા માિે જે 

ECAs શરૂ કરવા માાંગે છે તેિ ેઓળખી કાઢશે; અિે 

c) એક અાંમતમ તારીખ જે મવતી ગયા બાદ ECAs શરૂ કરવામાાં આવશે તેિા મવશ ેકહેશે. 

2. આવુાં લખેલુાં હોય તે PLS દદીએ મેળવેલ છે; અિે 

3. વ્યમક્તિ ેFAP અાંગે અિે એ આર્થષક સહાય મેળવવા માિેિી અરજીિી જે પ્રટિયા હોય તે અાંગે મૌમખક રીતે 

જાણ કરવાિા વાજબી પ્રયત્િો કરવામાાં આવેલ છે. 

 

સૅંિ લ્યૂક્સ યુમિવર્સષિી હેલ્થ િેિવકષ - Warren કેમ્પસ "અરજીિા સમયગાળા" દરમમયાિ આ FAP હેઠળ 

ઉપલલધ આર્થષક સહાય માિે સુપ્રત કરવામાાં આવેલી અરજીિો સ્વીકાર કરીિ ેતેિા પર પ્રટિયા કરશે. જ્યારે 

સાંિાળ આપવાિી શરૂઆત થયેલી હોય એ તારીખથી એ અરજીિો સમયગાળો શરૂ થાય છે અિે રજા આપ્યા 

બાદ આપવામાાં આવેલ પ્રથમ મબલલાંગ સ્િેિમેન્િિી તારીખથી 240 ટદવસો બાદ પૂરો થાય છે. 

 

J. મિયમિકારી જરૂટરયાતો: 

 

આ FAPિો અમલ કરવામાાં, સૅંિ લ્યૂક્સ યુમિવર્સષિી હેલ્થ િેિવકષ - Warren કેમ્પસિા સાંચાલક માંડળ દ્વારા 

હાથ ધરવામાાં આવતી પ્રવૃમત્તઓિે લાગુ પડી શકતાાં હોય એવા બાકી બધાાં જ સમવાયી, રાજ્યિા અિે સ્થામિક 

કાયદા અિે મિયમોિુાં પાલિ કરવાિુાં રહેશે. 

 

IV. જોડાણો: 

 

 એપેમન્ડક્સ એ - પ્રદાતાિી યાદી 

એપેમન્ડક્સ બી - સમવાયી ગરીબી સ્તર 

એપેમન્ડક્સ સી - અરજી 

એપેમન્ડક્સ ડી - સૂચિા 

 

V. સાંદિો: 

 

 લાગુ િહીં 

 

VI. પૉલીસીિી  જવાબદારી: 

 



 

 

Warren વીપી કોપોરેિ રેવન્ય ુસાયકલ મુખ્ય બિાવિાર  

 

VII. ટડસક્લેમર મિવેદિ: 

 

આ પૉલીસી અિે પ્રટિયા કાયદેસરિી જરૂટરયાતો અિે/અથવા કાયાષત્મક ધોરણોિા પાલિ માિેિી ટિયામવમધિુાં 

વણષિ પૂરૂાં પાડવાિો હેતુ ધરાવે છે.  એવા કોઈ ચોક્કસ સાંજોગો હોઈ શકે જેિુાં આ પૉલીસી અિે પ્રટિયા દ્વારા 

લચાંતિ થયુાં હોય િહીં અિે જેિા દ્વારા પાલિ કરવુાં કાાંતો અસ્પષ્ટ બિે અથવા અયોગ્ય બિે. આવા સાંજોગોમાાં 

સલાહ માિે, તમારા ચેઇિ ઑફ કમાન્ડ, એડમમમિસ્રેિર ઑિ કૉલ, મક્લમિકલ ટરસ્ક મેિેજમેન્િ, લીગલ 

સર્વષમસિ, અિેટડિેશિ એન્ડ સ્િાન્ડડ્સષ, અથવા કમ્પ્લાયન્સ ઑટફસર, જે યોગ્ય હોય તેમિી સાથે પરામશષ કરવો. 

 

VIII. માંજૂરી: 

 

વાર્ર્ષક ધોરણે વીપી કોપોરેિ રેવન્યુ સાયકલ 


