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I. હતે:ુ 

 

સૅંટ લ્યૂક્સ યુશનવર્સષટી હેલ્થ નેટવકષ -  Bethlehem કેમ્પસ (St. Luke’s University Health 

Network - Bethlehem Campus) આપણા સમુદાયને ઉચ્ચત્તમ ગુણવત્તાની સ્વાસ્્ય કાળજી પૂરી 

પાડવા માટે પ્રશતબદ્ધ છે. સૅંટ લ્યૂક્સ યુશનવર્સષટી હેલ્થ નેટવકષ - Bethlehem કેમ્પસ સેવામાાં શ્રેષ્ઠતા સુધી 

પહોંચવાની એક એવી પૉલીસી પ્રત્યે પ્રશતબદ્ધ છે જે દદીની અપેક્ષાઓને પહોંચી વળવા અથવા તેનાથી પણ 

વધુ આપવા માટે અથાક રીતે કાયષરત છે. કોઈપણ જાતના સામાજીક, સાાંસ્કૃશતક, આર્થષક, ધાર્મષક, જાશતય, લલાંગ 

અથવા જાશતય અશિમુખતાના પટરબળોના િેદિાવ શવના બધાાં જ દદીઓ સમાન ધોરણે અમારી તમામ 

સવલતો પર સાંિાળ મેળવિે. સૅંટ લ્યૂક્સ યુશનવર્સષટી હેલ્થ નેટવકષ - Bethlehem કેમ્પસ દદીની નાણાાં 

ચુકવણીની ક્ષમતાને ધ્યાનમાાં લીધા શવના બધાાં જ દદીઓને આવશ્યક કટોકટીની અને બીજી તબીબી રીતે જરૂરી 

સ્વાસ્્ય સાંિાળની સેવાઓ મળી રહે તેવુાં સુશનશચચત કરવા માટે અથાક રીતે કાયષરત છે. 

 

પૉલીસી: 

 

આ આર્થષક સહાયની પૉલીસી ("FAP") અનુસાર, સૅંટ લ્યૂક્સ યુશનવર્સષટી હેલ્થ નેટવકષ - Bethlehem 

કેમ્પસ એવી વ્યશક્તઓ કે જેમને સ્વાસ્્ય સાંિાળની જરૂર હોય અને જેમની પાસ ેવીમો હોય નહીં, સરકારી 

સહાય મેળવવાને યોગ્ય હોય નહીં, અથવા અન્યથા ચુકવણી કરવામાાં સક્ષમ હોય નહીં, તેમન ેતેમની વ્યશક્તગત 



 

 

આર્થષક શસ્થશતના આધાર ેતેમની તબીબી જરૂટરયાતો માટ ેઆર્થષક સહાય પૂરી પાડવા માટે પ્રશતબદ્ધ છે. એવા 

બધાાં જ લોકો કે જે પોતાને કટોકટીની સારવાર અથવા તબીબી રીતે જરૂરી સ્વાસ્્ય સાંિાળ માટ ેહાજર કરે 

તેમન ેદાખલ કરવા જોઈિે અને સારવાર આપવી જોઈિે; તેમને હૉશસ્પટલના દદી તરીક ેનોંધવાના રહેિે અને 

એ દદીના ટફશિશિયન દ્વારા આપવામાાં આવેલી લેશખત સલાહ અનુસાર તેમન ેએ જરૂરી સેવાઓ મળવી 

જોઈિે. કોઈપણ ટકસ્સામાાં સૅંટ લ્યૂક્સ યુશનવર્સષટી હેલ્થ નેટવકષ - Bethlehem કેમ્પસ કોઈપણ સાંિશવત 

દદીને તેમની/તેણીની નાણાાં ચુકવણીની ક્ષમતાના આધાર પર ક્યારેય પણ સ્વાસ્્ય સાંિાળ આપવાનો ઇન્કાર 

કરિ ેનહીં. 

 

સૅંટ લ્યૂક્સ યુશનવર્સષટી હેલ્થ નેટવકષ - Bethlehem કેમ્પસ, કોઈપણ જાતના િેદિાવ શવના, વ્યશક્તઓને 

તેમની આર્થષક સહાયતા મેળવવાની યોગ્યતા અથવા આર્થષક ચુકવણીની ક્ષમતાને ધ્યાનમાાં લીધા શવના તેમને 

તમામ તબીબી કટોકટીની શસ્થશતમાાં સાંિાળ પૂરી પાડિે. સૅંટ લ્યૂક્સ યુશનવર્સષટી હેલ્થ નેટવકષ - Bethlehem 

કેમ્પસની આ પૉલીસી છે કે કોઈપણ વ્યશક્ત જ્યારે સારવાર લેવા માટે કટોકટી સારવાર શવિાગમાાં આવે ત્યારે 

તેની તબીબી શસ્થશતન ેશસ્થર કરવા માટે જરૂરી પરીક્ષણો કરીન ેજરૂર હોય તેવી સારવાર આપવા માટે એ ફેડરલ 

ઇમરજન્સી મેટડકલ રીટમેન્ટમાાં અને એક્ટીવ લેબર રાન્સપોટષ એક્ટ, 1986 (“EMTALA”) માાં સ્થાપવામાાં 

આવેલ ધોરણોનુાં અને (“EMTALA”)ના શનયમોનુાં પાલન કરવુાં.  

 

આર્થષક સહાયન ેવ્યશક્તગત જવાબદારીની અવેજી ગણવામાાં આવતી નથી. આર્થષક સહાય મેળવવા માટેની 

અરજીઓ (એપેશન્ડક્સ સી), અન્ય પ્રકારની ચુકવણીઓ કરવા માટેની પ્રટિયાઓ અથવા દદીઓની સાંિાળના 

ખચષમાાં યોગદાન માટ ેદદીઓ તેમની નાણાાં ચુકવણીની વ્યશક્તગત ક્ષમતાના આધાર ેસૅંટ લ્યૂક્સ યુશનવર્સષટી હેલ્થ 

નેટવકષ - Bethlehem કેમ્પસને સહકાર આપ ેતેવી અપેક્ષા રાખવામાાં આવે છે.   જે વ્યશક્તઓ સ્વાસ્્ય વીમો 

ખરીદવાની આર્થષક ક્ષમતા ધરાવતા હોય તેમન ેતેવુાં કરવા માટે પ્રોત્સાશહત કરવા જોઈએ જેથી તેમનુાં વ્યશક્તગત 

એકાંદર સ્વાસ્્ય જાળવવાના સાધન તરીક ેતેઓ સ્વાસ્્ય સાંિાળની સેવા સુધી સુશનશચચત રીતે પહોંચી િકે અને 

તેમની વ્યશક્તગત શમલકતોનુાં સાંરક્ષણ થઈ િકે. 

 

માત્ર કટોકટીની સારવાર અથવા તબીબી રીતે જરૂરી સ્વાસ્્ય સાંિાળની સેવાઓ માટે જ આર્થષક સહાય 

ઉપલબ્ધ છે. સૅંટ લ્યૂક્સ યુશનવર્સષટી હેલ્થ નેટવકષ - Bethlehem કેમ્પસ હૉશસ્પટલની સુશવધામાાં આપવામાાં 

આવતી તમામ સેવાઓને આ FAP (ફાઈનૅન્િલ આશસસ્ટન્સ પૉલીસી) હેઠળ આવરી લેવામાાં આવી નથી. કૃપા 

કરીને એપેશન્ડક્સ એ - પ્રદાતાની યાદીનો સાંદિષ લો જેઓ નીચે દિાષવેલની અાંદર રહીને કટોકટીની સારવાર 

અથવા તબીબી રીતે જરૂરી સ્વાસ્થયની સાંિાળની અન્ય સેવાઓ પૂરી પાડે છે  

સૅંટ લ્યૂક્સ યુશનવર્સષટી હેલ્થ નેટવકષ - Bethlehem કેમ્પસ હૉશસ્પટલની સુશવધા.  આ એપેશન્ડક્સ ક્યા 

પ્રદાતાઓ આ FAP હેઠળ આવરી લેવામાાં આવેલાાં છે અને ક્યા પ્રદાતાઓને આવરી લેવામાાં આવ્યાાં નથી તે 

સ્પષ્ટ કરે છે. પ્રદાતાઓની એ યાદીની શત્રમાશસક સમીક્ષા કરવામાાં આવિે અને જો જરૂરી હોય તો, તેન ેઅદ્યતન 

કરવામાાં આવિે. 

 



 

 

II. વ્યાખ્યાઓ: 

 

આ FAPના હેતુ માટે, શનમ્નશલશખત પટરિાર્ાઓન ેનીચે મુજબ વ્યાખ્યાશયત કરવામાાં આવેલ છે: 

 

સામાન્ય રીતે બીલમાાં સમાવિે કરવામાાં આવલેી રકમો (અમાઉન્્સ જનરલી શબલ્ડ) (“AGB”) -  ઇન્ટનષલ 

રેવન્યુ કોડની કલમ 501(r)(5) મુજબ, કટોકટીના અથવા તબીબી રીતે જરૂરી બીજી સાંિાળના ટકસ્સામાાં, 

FAP-યોગ્ય દદીઓ પાસેથી, એક વીમો લીધેલો હોય તેવી વ્યશક્ત પાસેથી આવી સાંિાળ માટે વસૂલવામાાં 

આવતા નાણાાંથી વધુ વસૂલવામાાં આવિે નહીં. 

 

AGB ટકાવારી - એક હૉશસ્પટલ દ્વારા એક એવી વ્યશક્ત જે FAP હેઠળ સહાય મેળવવાને યોગ્ય હોય તેને 

હૉશસ્પટલ દ્વારા પૂરી પાડવામાાં આવેલી કટોકટીની સારવાર અથવા તબીબી રીતે જરૂરી અન્ય સાંિાળ માટેના 

કુલ ખચષના ટકા. 

 

કટોકટીની સારવારની તબીબી શસ્થશતઓ - સોશિયલ શસક્યુટરટી એક્ટ (42 U.S.C. 1395dd)ની કલમ 

1867 ના અથષની મયાષદામાાં વ્યાખ્યાશયત કરેલ. 

 

વધારાના સ્ત્રોતો - આવક કે જ ેઆવકવેરા દસ્તાવેજો , સોશિયલ શસક્યુરીટી બેશિફીટ 

સ્ટેટમેન્ટ અથવા એમ્પ્લોયર શરપોટેડ પેરોલ સ્ટેટમેન્ સ પર િોોંધાયેલી િથી. વધારાિા આવક 

દસ્તાવેજોમાોં રોકાણો / શિવૃશિ એકાઉન્ સ િામેલ િથી પરોંતુ જો તે રકમ કેિ કરવામાોં 

આવી હોય અિ ેતેિે ચકાસણી / બચત ખાતામાોં રાખવામાોં આવી હોય તો તે રકમિો 

સમાવેિ કરિો િહીોં. 

 

 એકત્ર કરવાની અસાધારણ ટિયાઓ/એક્સ્રાઓર્ડષનરી કલકે્િન એકિન્સ (“ECAs”) - તમામ કાયદેસર અથવા 

ન્યાશયક પ્રટિયાઓ, જેમાાં આના સશહત, પરાંતુ તેના પૂરતી જ મયાષટદત ન હોય તેવી પ્રટિયાઓ જેમ કે વેતન 

આપવાની, શમલકત પર પૂવાષશધકાર મૂકવાની અને િેટડટ એજન્સીઓને અહેવાલ આપવાની ટિયાઓ. ECAs 

માાં એક વ્યશક્તના દેવાને બીજાને વેચી નાખવાનો, કાયદેસરના કેસનો,  રહેઠાણો પર પૂવાષશધકારોનો, ધરપકડોનો, 

િારીટરક જપ્તીનો અથવા એકશત્રકરણની સમાન અન્ય પ્રટિયાઓનો સમાવેિ થાય છે.  

 

આર્થષક સહાય - સ્વાસ્્ય સાંિાળની સેવાઓ જે પૂરી પાડવામાાં આવી રહી છે અથવા જે પૂરી પાડવામાાં આવિે 

પરાંતુ જે ક્યારેય રોકડ પ્રવાહમાાં પટરણમવાની અપેક્ષા રાખવામાાં આવતી નથી.  આર્થષક સહાય એક દદીને મફત 

અથવા વળતર સાથેની કટોકટીની સારવાર અથવા તબીબી રીતે જરૂરી અન્ય સ્વાસ્્ય સાંિાળ પૂરી પાડે છે જો 

તેઓ સ્થાશપત માપદાંડોને પૂરા કરતા હોય અને તેઓ યોગ્ય હોવાનુાં શનધાષટરત કરવામાાં આવે. 

 



 

 

પટરવાર - સેન્સસ બ્યુરોની વ્યાખ્યાનો ઉપયોગ કરીને, બે અથવા તેથી વધુ એવી વ્યશક્તઓનુાં જૂથ કે જે સાથે 

રહેતા હોય અને જેમની વચ્ચે જન્મ, લગ્ન, અથવા દત્તક લેવાને લીધે સાંબાંધ હોય. ઇન્ટનષલ રેવન્યુ સર્વષસના 

શનયમો પ્રમાણે, જો દદી તેમના/તેણીના ઇન્કમ ટૅક્સ ટરટનષ પર કોઈ વ્યશક્ત તેના પર આશશ્રત હોવાનો દાવો કરે, 

તો આર્થષક સહાયની જોગવાઇના હેતુ માટે તેમને એક આશશ્રત ગણવામાાં આવિે. 

 

પટરવારની કલુ આવક - સેન્સસ બ્યુરોની વ્યાખ્યાનો ઉપયોગ કરીને પટરવારની આવકને નક્કી કરવામાાં આવે છે, 

ગરીબીની માગષદર્િષકાની ગણતરી કરતી વખતે તે શનમ્નશલશખત આવકનો ઉપયોગ કરે છે: 

• આવકની કમાણીઓ, બેરોજગારીનુાં વળતર, કામદારોનુાં વળતર, સામાશજક સુરક્ષા, પૂરક સુરક્ષા આવક, 

જાહેર સહાય, લશ્કરી શનવૃત્તોની ચુકવણીઓ,  જીવાંત રહેનારને મળતા લાિઓ, પેન્િન અથવા 

શનવૃશત્તની આવક, વ્યાજ, ટડશવડન્ડ, િાડાાં, રોયલ્ટી, એસ્ટે્સમાાંથી આવક, રસ્ટો, િૈક્ષશણક સહાય, 

ગુજરાન-ખચષ, બાળ સહાય, ઘરની બહારથી મળતી સહાય, અને અન્ય પરચુરણ સ્ત્રોતો. 

• શબન રોકડ લાિ જેમ કે ફૂડ સ્ટેમ્પ્સ અને ગૃહ શનમાષણની સબશસડીઓને ગણવામાાં આવતી નથી; 

• કર-પહેલાાંના ધોરણે નક્કી કરવામાાં આવે છે; 

• નાણાાંકીય લાિ (કેશપટલ ગેઇન) અથવા ખોટન ેબાકાત રાખે છે; અને 

• જો એક વ્યશક્ત એક પટરવારની સાથે રહે છે, તો પટરવારના બધાાં જ સભ્યોની આવકનો સમાવેિ થાય 

છે (શબન-સાંબાંશધત, જેમ કે ઘરમાાં સાથે રહેનારાઓની  ગણતરી થતી નથી). 

• દદીિી સ્વાસ્્ય સોંભાળિા ખચચ માટે િજીવી રકમ ચૂકવવાિી તેમિી ક્ષમતાિે સરળ 

બિાવ ેતેવી રકમો હોય ત્યાર ેવધારાિા સ્ત્રોતોિે ધ્યાિમાોં લેવામાોં આવે છે. 

 

સમવાયી ગરીબી સ્તર - સ્વાસ્્ય, અને માનવ સેવાઓના શવિાગ દ્વારા વાર્ર્ષકપણે બહાર પાડવામાાં આવતા 

આવકના સ્તરનુાં એક માપ. સમવાયી ગરીબી સ્તરોનો આર્થષક સહાયતાની યોગ્યતાને નક્કી કરવા માટે ઉપયોગ 

કરવામાાં આવે છે. 

 

કુલ ખચષ - હૉશસ્પટલની સુશવધા દ્વારા દદીઓ પાસેથી સાતત્યપૂણષ રીતે અને એક સમાન રીતે કોઈપણ કરાર 

અાંતગષત મળતાાં િ્થાાં, ટડસ્કાઉન્ટ કે કપાતોને લાગુ કરતાાં પહેલાાં વસૂલવામાાં આવતી તબીબી સાંિાળ માટેની 

પૂણષ, સ્થાશપત કકાંમત.  

 

તબીબી રીત ેજરૂરી સવેાઓ - સ્વાસ્્ય સાંિાળની એવી સેવાઓ કે જેને એક ટફશિશિયન સમજદારી પૂવષકના 

તબીબી શનણષય બાદ, એક દદીને તેમની શબમારીનુાં મૂલ્યાાંકન કરવા, શનદાન કરવા અથવા એક શબમારી, ઈજા, રોગ 

અથવા તેના લક્ષણોની સારવાર કરવા માટે ઉપયોગમાાં લે છે, અને તે આ પ્રમાણે છે:  (અ) તબીબી પ્રણાલીના 

સામાન્ય રીતે શસ્વકૃત ધોરણો પ્રમાણે; (બ) તબીબી રીતે યોગ્ય; અને (ક) પ્રાથશમક રીતે દદીની સગવડતા માટ ે

નહીં. 



 

 

આઉટ ઓફ સ્ટેટ મેડિકેઇિ: રાજ્યિા કવરજે શવિાિા દદીઓ અથવા તેમિા શિવાસિા 

રાજ્ય માટેિા મેશડકેઇડ પ્રોગ્રામ માટે લાયક છે, પરોંતુ SLUHN અિ ેપેટાકોંપિીઓિે શિધાચશરત 

સેવાઓ માટે િેટવકચમાોં માિવામાોં આવતી િથી. 

 

સાદી િાર્ામાાં સારાાંિ/પ્લને લૅંગ્વજે સમરી (“PLS”) - એક લેશખત શનવેદન જે એક વ્યશક્તને એવી સૂચના 

આપે છે કે સૅંટ લ્યૂક્સ યુશનવર્સષટી હેલ્થ નેટવકષ - Bethlehem કેમ્પસ આ FAP હેઠળ આર્થષક સહાય આપે 

છે અને વધારાની માશહતી એક સ્પષ્ટ, સાંશક્ષપ્ત અને સમજવામાાં સરળ રીતે આપવામાાં આવે છે. 

 

જરૂર કરતા ઓછો વીમો - દદી પાસે ત્રીજા પક્ષની સહાયતા અથવા અમુક સ્તરનો વીમો છે પરાંતુ હજુ પણ તેને 

તેના શખસ્સામાાંથી એવા ખચષ કરવાના છે જે તેમની આર્થષક ક્ષમતાની બહાર છે. 

 

વીમાશવશહન - દદી પાસે કોઈપણ સ્તરનો વીમો નથી અથવા ત્રીજા પક્ષની સહાય નથી કે જેના દ્વારા તેઓ 

તેમની ચુકવણીની જવાબદારીઓને પૂણષ કરી િકે. 

 

III. પ્રટિયા 

 

A. આર્થષક સહાય માટ ેયોગ્યતાના માપદાંડો: 

જે દદીઓની કુલ પાટરવાટરક આવક FPLના 300% ની બરાબર અથવા તેનાથી ઓછી હોય તેઓ આર્થષક 

સહાય માટે યોગ્ય છે.  

એવા દદીઓ જેમની પાટરવાટરક આવક FPLના 300% થી વધતી હોય તો તેઓ વ્યશક્તગત ટકસ્સાઓન ે

આધાર ેતેમના ચોક્કસ સાંજોગો જેમ કે, િયાવહ શબમારી અથવા તબીબી આપશત્ત માટે, સૅંટ લ્યૂક્સ 

યુશનવર્સષટી હેલ્થ નેટવકષની શવવકે બુશદ્ધના આધાર ેવળતર યુક્ત દરો મેળવવા માટે યોગ્ય બની િકે. 

આવક અાંગેની માગષદર્િષકાઓ એક પટરવારના કદ પર આધાટરત છે અને તે એપેશન્ડક્સ બી ની અાંદર 

ઉપલબ્ધ છે.  

આર્થષક સહાય મેળવવા માટે એવી વ્યશક્તઓન ેયોગ્ય ગણવામાાં આવિે જેઓ વીમાશવશહન છે, સરકારના 

સ્વાસ્્ય સાંિાળના કાયષિમનો ફાયદો મેળવવાને યોગ્ય નથી, અન ેજેઓ આ FAP અનુસાર આર્થષક 

જરૂટરયાતન ેનક્કી કરવાના આધાર,ે તેમની સાંિાળ માટેની ચુકવણી કરવા માટે સક્ષમ નથી. આર્થષક સહાયન ે

માંજૂરી આપતી વખતે વ્યશક્તગત આર્થષક જરૂટરયાતન ેધ્યાનમાાં લેવી જોઈિ,ે અને ઉંમર, લલાંગ, જાશત, 

સામાજીક અથવા ઇશમગ્રેન્ટ શસ્થશતન,ે જાશતય અશિમુખતાને અથવા ધાર્મષક જોડાણન ેધ્યાનમાાં લેવા નહીં. 



 

 

તેના સ્ત્રોતોનુાં જવાબદારીપૂવષક સાંચાલન કરવા માટે અને સૅંટ લ્યૂક્સ યુશનવર્સષટી હેલ્થ નેટવકષ - 

Bethlehem કેમ્પસ જરૂટરયાતવાળા વધુમાાં વધ ુલોકોન ેયોગ્ય સ્તરની આર્થષક સહાય આપી િકે તે માટે, 

સૅંટ લ્યૂક્સ યુશનવર્સષટી હેલ્થ નટેવકષ - Bethlehem કેમ્પસ આર્થષક સહાયની જોગવાઇ કરવા માટે નીચ ે

મુજબની માગષદર્િષકાઓ સ્થાશપત કરે છે. 

1. આર્થષક સહાય મળેવવા માટ ેયોગ્ય સવેાઓ 

નીચે મુજબની સેવાઓ આર્થષક સહાય મેળવવાને યોગ્ય છે: 

i. એક કટોકટીની સારવાર માટે ગોઠવેલા રૂમમાાં આપવામાાં આવેલી કટોકટીની તબીબી 

સેવાઓ; 

ii. એક એવી શસ્થશત માટે આપવામાાં આવેલી સેવાઓ, કે જેન ેજો તુરાંત જ સારવાર 

આપવામાાં ના આવે તો એક વ્યશક્તના સ્વાસ્્યની શસ્થશત ખરાબ રીતે બદલી િકે; 

iii. એક કટોકટીની સારવાર માટે ના ગોઠવવામાાં આવેલ હોય તેવા રૂમમાાં પ્રાણ ઘાતક 

સાંજોગોમાાં આપવામાાં આવેલ શબન-વૈકશલ્પક સ્વાસ્્ય સાંિાળની સેવાઓ; અને 

iv. તબીબી રીતે જરૂરી સ્વાસ્્ય સાંિાળની સેવાઓ, જેનુાં વ્યશક્તગત ટકસ્સાઓને આધાર ે

દદીના ટફશિશિયન અને/અથવા સૅંટ લ્યૂક્સ યુશનવર્સષટી હેલ્થ નટેવકષ - Bethlehem 

કેમ્પસ દ્વારા તેમની શવવેક િશક્ત મુજબ મૂલ્યાાંકન કરવામાાં આવેલુાં હોય. 

2. આર્થષક સહાય મળેવવા માટ ેયોગ્ય હોય નહીં તવેી સવેાઓ 

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

"પરાંપરાગત" મેટડકેર પ્લાન દ્વારા આવટરત હોય નહીં,  સેવાઓ જે તબીબી રીતે જરૂરી ગણવામાાં 

આવી હોય નહીં અને જે આર્થષક સહાય મેળવવા માટે યોગ્ય હોય નહીં. મેટડકેર દ્વારા આવટરત હોય 

નહીં અને આર્થષક સહાય મેળવવા માટે યોગ્ય હોય નહીં તેવી સેવાઓના ઉદાહરણમાાં નીચેનાનો 

સમાવેિ થાય છે, પરાંતુ તેટલાાં પૂરતુાં જ મયાષટદત નથી: 

i. વૈકશલ્પક દવા: પ્રયોગાત્મક પ્રટિયાઓ અને સારવારો, એક્યુપાંકચર, અને ટકરોપ્રેશક્ટક 

સેવાઓ (કરોડરજ્જુની સામાન્ય આાંશિક સ્થાનભ્રષ્ટતા શસવાય) 

ii. કોસ્મેટટક સજષરી: (જ્યાાં સુધી િરીરના કોઈ બગડેલાાં/કઢાંગા િાગના કાયષન ેસુધારવાની 

જરૂર હોય નહીં) 

iii. દાાંતની સાંિાળ 

iv. શ્રવણ સહાયકો: અથવા શ્રવણ સહાયકોન ેટફટ કરવાનુાં શપ્રસ્િાઇબ કરતાાં પહેલાાંના 

પરીક્ષણો (શસવાય કે કેટલાાંક ટકસ્સામાાં શ્રવણ િશક્તની તીવ્ર ખોટની સારવાર માટે 

પ્રત્યારોપણ કરવાનુાં હોય) 



 

 

v. શબન-તબીબી સેવાઓ: હૉશસ્પટલના ટેશલશવિન અને ટેશલફોન સશહત, એક ખાનગી રૂમ, 

રદ કરેલી અથવા ચૂકી ગયેલ એપોઇંટમેન્્સ અને એક્સ-રેની નકલો. 

vi. મોટાિાગનુાં શબન-કટોકટી પટરવહન,  

vii. અમુક શનવારણાત્મક સાંિાળ: મોટાિાગના શનયશમત િારીટરક પરીક્ષણો અને 

ચકાસણીઓ સશહત, રસીકરણ, અને પગની તથા આાંખની શનયશમત સાંિાળ 

viii. પટરવહન: તબીબી રીતે જરૂરી હોય તેવી એમ્બ્યુલન્સની સેવા શસવાય. 

ix. દ્રષ્ટીની સાંિાળ: આાંખના ચશ્મા સશહત (શસવાય કે મોશતયાના ઓપરેિન બાદ) અને 

ચશ્માના ટફકટાંગ માટે અથવા તેના શપ્રશસ્િપ્િન આપવા માટે થતુાં પટરક્ષણ. 

B. દદી પાસેથી વસલૂવામાાં આવતી રકમની ગણતરી કરવા માટનેો આધાર: 

સૅંટ લ્યૂક્સ યુશનવર્સષટી હેલ્થ નેટવકષ - Bethlehem કેમ્પસ તેની 18% AGB ટકાવારી ગણવા માટે લૂક-

બૅક પ્રટિયાનો ઉપયોગ કરે છે. AGB ટકાવારીને વાર્ર્ષક ધોરણે ગણવામાાં આવે છે અને તે મેટડકેર ફી-ફોર-

સર્વષસ વત્તા બધાાં જ ખાનગી સ્વાસ્્ય વીમા ઉતારનાર કાંપનીઓ દ્વારા એક 12-મશહનાના સમયગાળામાાં 

પરવાનગી આપવામાાં આવેલ દાવાઓ આધારીત છે, જેનુાં આ દાવાઓ સાથે સાંકળાયેલ કુલ ખચષ વડે 

શવિાજન કરવામાાં આવ ેછે. ઇન્ટનષલ રેવન્ય ુકોડની કલમ 501(r)(5) મુજબ કોઈપણ વ્યશક્ત જેન ેFAP-

યોગ્ય ગણવામાાં આવેલ હોય તેમની પાસેથી કટોકટીની સારવાર માટે અથવા તબીબી રીતે જરૂરી સ્વાસ્્ય 

સાંિાળની સેવાઓ માટે AGB થી ઓછી વસૂલાત કરવામાાં આવિે અથવા ખચષ પર 18% જાત-ચુકવણી 

વળતર આપવામાાં આવિ ેજે એવા કોઈપણ દદી કે જેઓ FAP માટે યોગ્ય થતા હોય નહીં તેમને 

આપવામાાં આવતા વળતરનો દર છે.  લાગ ુપડતાાં વળતરને કુલ ખચષ પર લાગ ુપાડવામાાં આવિે. કોઈપણ 

FAP-યોગ્ય વ્યશક્ત પાસેથી હાંમેિા AGB થી ઓછી વસૂલાત કરવામાાં આવિ ેઅથવા આ FAP હેઠળ 

ઉપલબ્ધ કોઈપણ વળતર આપવામાાં આવિે. 

C. પ્રટિયા: 

સેવાઓ આપવામાાં આવે એ પહેલાાં આર્થષક સહાય માટેની એક શવનાંતી કરવામાાં આવે અને આર્થષક 

જરૂટરયાતને નક્કી કરવામાાં આવે તેને અગ્રતા આપવામાાં આવે છે પરાંતુ તેવુાં જરૂરી નથી. જો કે, 

એકશત્રકરણના ચિમાાં કોઈપણ સમયે તેને નક્કી કરવામાાં આવિે. જો અાંશતમ આર્થષક મૂલ્યાાંકન એક વર્ષ કરતાાં 

વધુ સમય પહેલાાં કરવામાાં આવેલુાં હોય અથવા જ્યારે દદીની યોગ્યતાને સાંબાંધી કોઈપણ વધારાની માશહતી 

જાણમાાં આવે ત્યારે સેવા મેળવવાના દરેક વખતે ચુકવણીમાાં સહાયની જરૂટરયાતનુાં પુન:મૂલ્યાાંકન કરવુાં 

જોઈિે. સૅંટ લ્યૂક્સ યુશનવર્સષટી હેલ્થ નેટવકષ - Bethlehem કેમ્પસ યોગ્ય પ્રકારના વૈકશલ્પક સ્ત્રોતોને 

િોધી કાઢવા માટેના અને  જાહરે તથા ખાનગી ચુકવણીના કાયષિમોમાાંથી આવરણ મેળવવા અને દદીઓને 

આવા કાયષિમોમાાં અરજી કરવામાાં સહાય કરવા માટેના વાજબી પ્રયત્નો કરિે. 

D. અરજી કરવાની રીત: 



 

 

આર્થષક સહાય માટે ધ્યાનમાાં લઈ િકાય તે માટે એક વ્યશક્તએ એક આર્થષક સહાય માટેની અરજી ("અરજી") 

આપવી અશનવાયષ છે. દદી અથવા દદીની બાાંયધરી આપનારે સહકાર આપવો જરૂરી છે અને જો શવનાંતી 

કરવામાાં આવી હોય તો આર્થષક જરૂટરયાતન ેનક્કી કરવા સાથે સાંબાંશધત દસ્તાવેજો અને વ્યશક્તગત, આર્થષક 

અને અન્ય માશહતી આપવી આવશ્યક છે. જે દદીઓ યોગ્યતાના માપદાંડો પૂરા કરતાાં હોય અને આ FAP 

હેઠળ આપવામાાં આવતી આર્થષક સહાય મેળવવા માાંગતા હોય તેઓ નીચ ેપ્રમાણે એક અરજી મેળવી િકે 

છે: 

1. હૉશસ્પટલની મુખ્ય રજીસ્રેિન ડેસ્ક પર અથવા કટોકટીની સારવારના રૂમની ડેસ્ક પરથી મેળવી િકે 

છે જે અહીં આવેલ છે:  

  

St. Luke’s Hospital-Bethlehem 

801 Ostrum Street 

Bethlehem, PA 18015 

2. 484-526-3150 પર પેિન્ટ આવક શબિનેસ સર્વષશસિ ટડપાટષમેન્ટને ફોન કરીને 

3. 484-526-4153 પર સૅંટ લ્યકૂ્સ Bethlehem કેમ્પસ ફાઈનૅન્િલ કાઉન્સેલસષને ફોન કરીને 

4. દસ્તાવેજોને હૉશસ્પટલની વેબસાઇટ પરથી ડાઉનલૉડ કરો: www.slhn.org. 

કૃપા કરીને તમારી પૂણષ કરેલી અરજી આપવા માટેના જરૂરી દસ્તાવેજો માટે તમારી FAP અરજી સાંદર્િષત 

કરો. જરૂરી દસ્તાવેજોમાાં આનો સમાવેિ થાય છે, પરાંતુ તેના પૂરતાાં જ મયાષટદત નથી, પટરવારના કદ 

અાંગેના દસ્તાવેજ, સાવ તાજેતરના ટૅક્સ ટરટનષ, પગાર સાંબાંશધત ચેકના અડશધયા અને ઘરની કલુ આવકની 

સાશબતી. 

5. તમામ પૂણષ કરેલી અરજીઓ (જરૂરી દસ્તાવેજોની સાથે) અહીં ટપાલથી મોકલવી:  

 

Patient Revenue Services Department 
St. Luke’s Center, 1110 St. Luke’s Way, Suite 300 

Allentown, PA 18109 

 

કામકાજના કલાકો સોમવાર - િુિવાર 8:00 am to 4:30 pm છે. 

E. યોગ્યતાનક્કી કરવી: 

અરજીની પ્રટિયામાાં, આર્થષક જરૂરન ેનક્કી કરવામાાં અને આર્થષક સહાય આપવામાાં સૅંટ લ્યૂક્સ યુશનવર્સષટી 

હેલ્થ નેટવકષ - Bethlehem કમે્પસના માનવ ગૌરવ અને સાંરક્ષકતાના મૂલ્યો પ્રશતલબાંશબત થવા જોઈિે. 

http://www.slhn.org/


 

 

આર્થષક સહાય માટેની અરજીઓ પર ત્વરીત પ્રટિયા થવી જોઈિે અને સૅંટ લ્યૂક્સ યુશનવર્સષટી હેલ્થ નેટવકષ 

દ્વારા પૂણષ કરેલી અરજી (સહાયક દસ્તાવેજોનો સમાવેિ કરતાાં) મળ્યાના 30 ટદવસની અાંદર એ દદીને 

અથવા અરજી કરનારને લેશખતમાાં સૂચના મળવી જ જોઈએ. 

 

1. અપૂણષ અરજીઓ માટેની પ્રટિયા 

 

આર્થષક સહાય િક્ય હોય તેટલી િડપથી નક્કી કરવી જોઈએ, પરાંતુ એ શવનાંતી મળ્યાના 30 

કામકાજના ટદવસથી મોડુાં થવુાં જોઈએ નહીં. જો પૂરતાાં દસ્તાવેજો અપાયેલા હોય નહીં તો એ શવનાંતી 

અપૂણષ અરજી ગણાવાને યોગ્ય બનિે.  એક અપૂણષ અરજી મળી હોય, તો સૅંટ લ્યૂક્સ યુશનવર્સષટી હેલ્થ 

નેટવકષ - Bethlehem કેમ્પસ  એ અરજી કરનારને એક લેશખત સૂચના આપિે જેમાાં FAP-યોગ્યતા 

નક્કી કરવા માટે જરૂરી વધારાની માશહતી/દસ્તાવેજોનુાં વણષન કરવામાાં આવિે અને એ દદીને શવનાંતી 

કરવામાાં આવેલ એ દસ્તાવેજો પૂરા પાડવા માટે વાજબી સમયગાળો (30 ટદવસ) પૂરા પાડવામાાં 

આવિે. વધુમાાં, સૅંટ લ્યૂક્સ યુશનવર્સષટી હેલ્થ નેટવકષ - Bethlehem કેમ્પસ, અને તેના વતી કાયષ 

કરતાાં કોઈપણ ત્રીજા પક્ષકારો, જ્યાાં સુધી FAP-યોગ્યતાનક્કી ના થયેલી હોય ત્યાાં સુધી ચુકવણી 

મેળવવા માટેના કોઈપણ ECA's ને મોકૂફ રાખિે. 

 

2. પૂણષ કરલેી અરજીઓ માટેની પ્રટિયા 

 

એક વખત પૂણષ કરેલી અરજી મળી ગયા બાદ,  સૅંટ લ્યકૂ્સ યુશનવર્સષટી હેલ્થ નેટવકષ - Bethlehem 

કેમ્પસ નીચે મુજબ કરિે: 

• એક વ્યશક્તની સામેના કોઈપણ ECAs ને મોકૂફ રાખવામાાં આવિે (તેમના વતી કાયષ કરનાર 

કોઈપણ ત્રીજા પક્ષકારો પણ હાથ ધરવામાાં આવેલાાં ECAs ને મોકૂફ રાખિે); 

• સમયબદ્ધ રીતે એક FAP-યોગ્યતા નક્કી કરવી અને તેન ેદસ્તાવેજીત કરવી; અને 

• જવાબદાર પક્ષકાર અથવા વ્યશક્તન ેજે નક્કી થયેલ હોય તેની તથા જેના આધાર ેનક્કી કરવામાાં 

આવેલ હોય તેની સૂચના લેશખતમાાં આપવી. 

 

આર્થષક સહાય મેળવવા માટે યોગ્ય ગણવામાાં આવેલા એક વ્યશક્તન ેસાંમશતસૂચક શનણષય અાંગેની સૂચના 

લેશખતમાાં આપવામાાં આવિે. સૂચનામાાં નીચેનાનો સમાવેિ કરવામાાં આવિે: 

• સેવાઓની શવનાંતી કયાષની તારીખ; 

• શનણષય લેવાયાની તારીખ; 

• અરજી કરનારની આવક; અને 



 

 

• આર્થષક સહાય માટે ફાળવવામાાં આવનારી રકમ ડોલરમાાં અથવા તેની ટકાવારી.  

 

ઇન્ટરનલ રેવન્ય ુકોડની કલમ 501(r) પ્રમાણે સૅંટ લ્યૂક્સ યુશનવર્સષટી હેલ્થ નેટવકષ - Bethlehem 

કેમ્પસ આ પણ કરિે: 

• FAP-યોગ્ય વ્યશક્તએ ચૂકવવાની બાકી હોય તે રકમ દિાષવતુાં, એ રકમન ેકઈ રીતે નક્કી કરવામાાં 

આવેલી અને જો લાગ ુપડતુાં હોય તો AGBને લગતી માશહતીને કઈ રીતે મેળવી િકાિે તે દિાષવતુાં 

એક શબલલાંગ સ્ટેટમેન્ટ પૂરાં પાડવામાાં આવિે; 

• એ વ્યશક્ત દ્વારા કરવામાાં આવલેી કોઈપણ વધારાની ચુકવણી પરત કરવામાાં આવિે; અને 

• તેમના વતી કાયષ કરતાાં કોઈપણ ત્રીજા પક્ષકારો સાથે કાયષ કરવુાં જેથી એ દદીના દેવાની ચુકવણી 

કરવા માટે તેમની સામે લેવામાાં આવેલ કોઈપણ ECAs ને ઉલ્ટાવવા માટે તમામ વાજબી અન ે

ઉપલબ્ધ પગલાાં લઈ િકાય. 

 

જ્યારે આર્થષક સહાયની શવનાંતીન ેનકારવામાાં આવે છે, ત્યારે એ અરજી કરનારને લેશખતમાાં સૂચના 

આપવી જોઈિે. જો દદી કુલ શબલની ચુકવણી ના કરી િકે, તો સૅંટ લ્યૂક્સ યુશનવર્સષટી હેલ્થ નટેવકષ - 

Bethlehem કેમ્પસ વૈકશલ્પક ચુકવણીની ગોઠવણ અાંગ ેચચાષ કરિે. 

 

F. ગશૃહત યોગ્યતા: 

એવુાં બનેલુાં છે કે જ્યારે એક દદી આર્થષક સહાય માટે યોગ્ય દેખાતાાં હોય, પરાંતુ સહાયક દસ્તાવજેોના 

અિાવન ેલીધ ેફાઇલ પર આર્થષક સહાય માટેનુાં ફોમષ હોય નહીં. ઘણી વાર દદી દ્વારા પૂરતી માશહતી પૂરી 

પાડવામાાં આવે છે અથવા અન્ય સ્ત્રોતોમાાંથી મેળવવામાાં આવ ેછે, જેનાથી એ દદીને આર્થષક સહાય આપવા 

અાંગેની પૂરતી સાશબતી મળી િક ેછે. જ્યારે એક દદીની આર્થષક સહાયન ેટેકો આપ ેતેવો કોઈપણ પૂરાવો 

ઉપલબ્ધ હોય નહીં તેવા ટકસ્સામાાં, સૅંટ લ્યૂક્સ યુશનવર્સષટી હેલ્થ નેટવકષ - Bethlehem કેમ્પસ આર્થષક 

સહાય માટેની યોગ્યતાને નક્કી કરવા માટેના આધાર તરીક ેઅાંદાજીત આવકની રકમોને નક્કી કરવા માટે અને 

સાંિશવત વળતરની રકમો નક્કી કરવા માટે બહારની એજન્સીઓનો ઉપયોગ કરી િકે છે. ગૃશહત યોગ્યતાને 

કદાચ એ વ્યશક્તના જીવનના સાંજોગોને આધાર ેનક્કી કરવામાાં આવે જેમાાં આનો સમાવેિ થાય છે: 

• રાજ્ય દ્વારા િાંડોળ આપવામાાં આવેલ હોય તેવા શપ્રશસ્િપ્િન કાયષિમો; 

• ઘરશવશહન અથવા ઘરશવશહન લોકો માટેના એક દવાખાનામાાંથી સાંિાળ મેળવેલી; 

• મશહલાઓ, નવજાત શિિુઓ અને બાળકો (WIC) ના કાયષિમોમાાં સહિાગ લીધો હોય; 

• ફૂડ સ્ટેમ્પ માટેની યોગ્યતા 

• રાહત દર ેિાળામાાં બપોરના િોજનના કાયષિમ માટેની યોગ્યતા; 



 

 

• રાજ્ય સરકારના અથવા સ્થાશનક અન્ય સહાયના કાયષિમો માટેની યોગ્યતા કે જેના માટે િાંડોળ 

પૂરાં પાડવામાાં આવેલ હોય નહીં (ઉદાહરણ તરીક,ે મેટડકેઇડ સ્પેન્ડ ડાઉન); 

• દદીિી સેવાિી તારીખો િામેલ કરવા રાજ્યિી બહારિી મેશડકેઇડ પ્રોગ્રામ્પસ સાથે 

પુશિ પાત્રતા અિ ેસુશવધા / શચશકત્સકિી િોોંધણીિા અભાવિ ેકારણે અથવા 

ચુકવણીકતાચ દ્વારા શિધાચશરત અન્ય કારણોસર રાજ્ય ચુકવણીિો ઇિકાર કર ેછે.  

પાત્ર ખાતાઓિે ધમાચદા તરીકે માોંડવાળ કરવામાોં આવે તે પહેલાોં રાજ્ય બહારિા 

મેશડકાઇડ પ્રોગ્રામ સાથે સુશવધાઓ અિે /અથવા શચશકત્સકોિી િોોંધણી કરવા 

SLUHN અિ ે/અથવા SLPG  દ્વારા વાજબી પ્રયત્નો કરવામાોં આવિે. 

• ઓછી આવક/રાહત દરના ઘરન ેએક માન્ય સરનામા તરીક ેપૂરાં પાડવામાાં આવેલ હોય; 

• કોઈપણ જાણીતી શમલકતો શવના દદીનુાં મૃત્યુ થયુાં છે; 

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

• પ્રકરણ 13 મુજબ દેવાળુાં ફૂાંક્યુાં હોય અને ચુકવણીનુાં સમયપત્રક મેળવ્યા બાદ દદી પાસ ેનહીં 

ચૂકવાયેલ બાકી રકમ હોય. 

વધુમાાં, ગૃશહત યોગ્યતામાાં એક દદીની અથવા એક દદીની બાાંયધરી આપનારની ચુકવણી કરવાની ક્ષમતા અાંગે 

માશહતી પૂરી પાડી િકે તેવા જાહેર રીતે ઉપલબ્ધ માશહતીના બાહ્ય સ્ત્રોતો (જેમ કે, િેટડટ સ્કોકરાંગ) ના 

ઉપયોગનો સમાવેિ થઈ િકે છે. એક વખત નક્કી થઈ ગયા બાદ, ગૃશહત સાંજોગોની અાંતરાંગ પ્રકૃશતને લીધ,ે 

એ દદી કદાચ તેના ખાતાની બાકી રહેતી 100% રકમની માાંડવાળ માટે યોગ્ય હોઈ િકે છે. જો દદીને 

ગૃશહત રીતે ઉપલબ્ધ સૌથી ઉદાર સહાયથી ઓછી સહાય મેળવવાન ેયોગ્ય માનવામાાં આવેલ હોય, તો સૅંટ 

લ્યૂક્સ યુશનવર્સષટી હેલ્થ નેટવકષ - Bethlehem કેમ્પસ એ વ્યશક્તન ેPLS પૂરાં પાડિ ેજે ગૃશહત યોગ્યતા 

નક્કી કરવા માટેના આધાર અાંગ ેચૂચના આપવામાાં સહાય કરિે. સૅંટ લ્યૂક્સ યુશનવર્સષટી હેલ્થ નટેવકષ - 

Bethlehem કેમ્પસ, વ્યશક્તની સામે સાંિાળની વળતર અપાયેલી રકમની સામે ECAs િરૂ કરતા પહેલાાં 

એ વ્યશક્તન ેવધ ુઉદાર સહાય મેળવવા માટેની અરજી કરવા માટે એક વાજબી સમય પૂરો પાડિે. 

 

G. બહોળા પ્રમાણમાાં જાહરેાત કરતાાં: 

સૅંટ લ્યૂક્સ યુશનવર્સષટી હેલ્થ નેટવકષ - Bethlehem કેમ્પસની FAP અરજી અને PLS અાંગ્રેજીમાાં અને 

અાંગ્રેજી પર મયાષટદત પ્રિુત્વ(“LEP”) ધરાવતી  વસ્તીની  પ્રાથશમક િાર્ામાાં ઉપલબ્ધ છે, આવા લોકોમાાં 

1,000 થી ઓછાાં લોકોનો અથવા સૅંટ લ્યૂક્સના પ્રાથશમક સેવા ક્ષેત્રના સમુદાયના 5% વ્યશક્તઓનો 

સમાવેિ થાય છે. અમારા દદીઓના લાિાથે FAP, અરજી અને PLS એ બધુાં જ ઑન-લાઇન આ 

વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે: https://www.sluhn.org. શવનાંતી કરવાથી FAP, અરજી અને PLSની 

કાગળ પર નકલોને કોઈપણ નાણાાં લીધાાં શવના ટપાલ દ્વારા મોકલવામાાં આવિે અને તેઓ હૉશસ્પટલની 

સુશવધાના રજીસ્રેિન શવસ્તાર કે જેમાાં કટોકટીની સારવારના રૂમ, દાખલ કરવાના અને રજીસ્રેિન 

શવિાગમાાં, હૉશસ્પટલ પર શસ્થત દવાખાના, અને દદી માટેની આર્થષક સેવાઓના શવિાગ પર ઉપલબ્ધ છે. 



 

 

 

બધાાં જ દદીઓન ેદાખલ કરવાની/રજા આપવાની પ્રટિયાના િાગરૂપ ેPLSની એક નકલ પૂરી પાડવામાાં 

આવિે. સાંકેતો અથવા પ્રદર્િષત કરતાાં (બોડષ,પોસ્ટર વગેરે) નજરે ચડે એ રીતે જાહેર હૉશસ્પટલના સ્થળો કે 

જેમાાં કટોકટી સારવાર શવિાગ અને દાખલ કરવાના/રજીસ્રેિનના શવિાગોનો સમાવેિ થાય છે ત્યાાં 

દિાષવવામાાં આવિે જેનાથી દદીઓને આર્થષક સહાય ઉપલબ્ધ હોવા અાંગે સૂચના અને માશહતી મળી િકિે. 

 

સૅંટ લ્યૂક્સ યુશનવર્સષટી હેલ્થ નટેવકષ - Bethlehem કેમ્પસ તેના સાંદેિા-વ્યવહાર શવિાગ દ્વારા 

સમુદાયના સભ્યોને આર્થષક સહાય ઉપલબ્ધ હોવા અાંગેની માશહતી આપવા અાંગ ેપણ વાજબી પ્રયત્નો 

કરિે. 

 

દદીને આર્થષક સહાય માટે મોકલવાનુાં કાયષ હૉશસ્પટલના કમષચારીગણના સભ્ય અથવા તબીબી કમષચારી 

ગણના સભ્ય દ્વારા પણ થઈ િક ેછે જેમાાં ટફશિશિયન, નસષ, ફાઈનૅન્િલ કાઉન્સેલસષ, સામાજીક કાયષકરો, 

કેસ સાંચાલકો, પાદરીઓ અને ધાર્મષક પ્રાયોજકોનો સમાવેિ થાય છે. 

 

H. શબલલાંગ અન ેવસૂલાત: 

સૅંટ લ્યૂક્સ યુશનવર્સષટી હેલ્થ નેટવકષ - Bethlehem કેમ્પસના સાંચાલક માંડળે આાંતરીક અને બાહ્ય 

વસૂલાતની પ્રણાલી માટે એવી નીશતઓ અને પ્રટિયાઓ  શવકસાવવી જોઈએ જેમાાં એ દદી કેટલી હદ સુધી 

આર્થષક સહાયને યોગ્ય છે તેને, દદીનો સૅંટ લ્યૂક્સ યુશનવર્સષટી હેલ્થ નેટવકષ - Bethlehem કમે્પસમાાંથી 

સરકારના એક આર્થષક સહાય અાંગેના કાયષિમમાાં અરજી કરવાના પ્રયત્ન અને ઉદ્દેિની પ્રામાશણકતા, અને દદી 

દ્વારા તેના અથવા તેણીના સૅંટ લ્યૂક્સ સાથેના ચુકવણી અાંગેના કરારનુાં પાલન કરવા માટેના પ્રયત્નો અને 

ઉદ્દેિની પ્રામાશણકતાને ધ્યાનમાાં લેવા જોઈએ.  

 

સૅંટ લ્યૂક્સ યુશનવર્સષટી હેલ્થ નેટવકષ - Bethlehem કેમ્પસ જે દદીઓ તેમના હૉશસ્પટલના શબલનો ઉકેલ 

લાવવા માટે ઉદ્દેિની પ્રામાશણકતા  સાથે સહકાર આપી રહ્યા હોય તેમને ચુકવણી માટેની શવસ્તૃત યોજના 

પૂરી પાડી િકે છે. 

 

સૅંટ લ્યૂક્સ યુશનવર્સષટી હેલ્થ નટેવકષ - Bethlehem કેમ્પસ એવી કોઈપણ ટિયામાાં સાંલગ્ન થિે નહીં 

જેનાથી વ્યશક્તઓ કટોકટીની સારવાર મેળવવામાાં હતોત્સાહ થાય, જેમ કે કટોકટીની સારવારની જરૂર હોય 

તેવી તબીબી શસ્થશતમાાં સારવાર િરૂ કરતાાં પહેલાાં તેમની પાસેથી કટોકટીની સારવાર શવિાગ દ્વારા ચુકવણી 

કરવાની માાંગ કરવી અથવા દેણાની વસૂલાતની ટિયાઓની કટોકટીની સારવાર શવિાગમાાં અથવા એવા 

શવસ્તારો જ્યાાં આવી પ્રવૃશત્તઓ દ્વારા િેદિાવ શવના કટોકટીની સારવારની સાંિાળ આપવામાાં ખલેલ 

પહોંચી િકે તેમ હોય ત્યાાં માંજૂરી આપવી. 

 



 

 

I. ઇન્ટનષલ રવેન્ય ુસર્વષસ કોડની કલમ 501(r)(6): 

 

સૅંટ લ્યૂક્સ યુશનવર્સષટી હેલ્થ નેટવકષ - Bethlehem કેમ્પસ "નોટટટફકેિનના સમયગાળા" ની સમાશપ્ત 

પહેલાાં જેની ઇન્ટનષલ રેવન્યુ સર્વષસ કોડની કલમ 501(r)(6) માાં વ્યાખ્યા આપવામાાં આવેલી છે તેવા 

કોઈપણ ECAs ની સાથે સાંકળાિે નહીં. નોટટટફકેિનના સમયગાળાની વ્યાખ્યા એક 120-ટદવસ અથવા 

વધુ ટદવસના સમયગાળા તરીકે આપવામાાં આવેલ છે, જેની િરૂઆત રજા લીધા બાદ  આપવામાાં આવતા 

1લા શબલલાંગ સ્ટેટમેન્ટની તારીખથી થિે, જેમાાં એ દદીની સામે કોઈપણ ECAs ને િરૂ કરવામાાં આવિે 

નહીં.  

 

નોટટટફકેિનનો સમયગાળો પૂરો થઈ ગયા બાદ જો એક FAP-યોગ્યતા નક્કી થયેલી હોય નહીં અથવા જો 

એક વ્યશક્ત આર્થષક સહાય મેળવવાને યોગ્ય હોય નહીં તો દદીની સામે તેમની નહીં ચૂકવાયેલી બાકી રકમ 

માટે સૅંટ લ્યૂક્સ યુશનવર્સષટી હેલ્થ નેટવકષ - Bethlehem કેમ્પસ અથવા તેના વતી કાયષ કરતાાં કોઈપણ 

ત્રીજા પક્ષકારો નીચે મુજબના ECAs િરૂ કરી િકે છે. સૅંટ લ્યૂક્સ યુશનવર્સષટી હેલ્થ નેટવકષ - 

Bethlehem કેમ્પસ નોટટટફકેિનના સમયગાળા બાદ કદાચ ત્રીજા પક્ષોને એ વ્યશક્તના અપરાધી શહસાબ 

અાંગેની પ્રશતકૂળ માશહતી ઉપિોક્તાની િાખનો અહેવાલ આપતી એજન્સીઓને અથવા િેટડટ બ્યુરોને  

આપવા માટે અશધકૃત કરી િકે છે. તેઓ સુશનશચચત કરિે કે એક વ્યશક્ત આ FAP હેઠળ આર્થષક સહાય 

મેળવવા માટે યોગ્ય  છે કે નહીં તે નક્કી કરવા માટે વાજબી પ્રયત્નો કરવામાાં આવેલા છે અને કોઈપણ 

ECAની િરૂઆત કરવાના ઓછામાાં ઓછા 30 ટદવસ પહેલાાં નીચે મુજબના પગલાાં લેિે:  

 

1. દદીને લેશખત સૂચના આપવામાાં આવિ ેજે: 

a) સૂચવે છે કે યોગ્ય દદીઓ માટે આર્થષક સહાય ઉપલબ્ધ છે; 

b) સૅંટ લ્યૂક્સ યુશનવર્સષટી હેલ્થ નટેવકષ - Bethlehem કેમ્પસ એ સાંિાળ માટેની 

ચુકવણી મેળવવા માટે જે ECAs િરૂ કરવા માાંગ ેછે તેન ેઓળખી કાઢિ;ે અને 

c) એક અાંશતમ તારીખ કે જે શવતી ગયા બાદ કદાચ ECAs િરૂ કરવામાાં આવિે તેના 

શવિે કહેિે. 

2. આવુાં લખેલુાં હોય તે PLSની એક નકલ દદીએ મેળવેલ છે; અને 

3. એ વ્યશક્તન ેFAP અાંગ ેઅને એ આર્થષક સહાય મેળવવા માટેની અરજીની જે પ્રટિયા હોય તે અાંગે 

મૌશખક રીતે જાણ કરવાના વાજબી પ્રયત્નો કરવામાાં આવેલ છે. 

સૅંટ લ્યૂક્સ યુશનવર્સષટી હેલ્થ નટેવકષ - Bethlehem કેમ્પસ "અરજીના સમયગાળા" દરશમયાન આ FAP 

હેઠળ ઉપલબ્ધ આર્થષક સહાય માટે સુપ્રત કરવામાાં આવેલી અરજીનો સ્વીકાર કરીને તેના પર પ્રટિયા કરિે. 



 

 

જ્યારે સાંિાળ આપવાની િરૂઆત થયેલી હોય એ તારીખથી એ અરજીનો સમયગાળો િરૂ થાય છે અને 

છૂટાાં કયાષ બાદ આપવામાાં આવેલ પ્રથમ શબલલાંગ સ્ટેટમેન્ટની તારીખથી 240 ટદવસો બાદ પૂરો થાય છે. 

 

J. શનયમનકારી જરૂટરયાતો: 

આ FAPનો અમલ કરવામાાં, સૅંટ લ્યૂક્સ યુશનવર્સષટી હેલ્થ નટેવકષ - Bethlehem કેમ્પસના સાંચાલક 

માંડળ દ્વારા હાથ ધરવામાાં આવતી પ્રવૃશત્તઓન ેલાગ ુપડી િકતાાં હોય એવા બાકી બધાાં જ સમવાયી, 

રાજ્યના અને સ્થાશનક કાયદા, શનયમો અને શનયમોનુાં પાલન કરવાનુાં રહેિે. 

 

IV. જોડાણો: 

 

 એપેશન્ડક્સ એ - પ્રદાતાની યાદી 

એપેશન્ડક્સ બી - સમવાયી ગરીબી સ્તર 

એપેશન્ડક્સ સી - અરજી 

એપેશન્ડક્સ ડી - સૂચના 

 

V. સાંદિો: 

 

 લાગુ નહીં 

 

VI. પૉલીસીની  જવાબદારી: 

 

Bethlehem વીપી કોપોરેટ રેવન્ય ુસાયકલ મુખ્ય બનાવનાર  

 

VII. ટડસક્લેમર શનવદેન: 

 

આ પૉલીસી અને પ્રટિયા કાયદેસરની જરૂટરયાતો અને/અથવા કાયાષત્મક ધોરણોના પાલન માટેની ટિયાશવશધનુાં 

વણષન પૂરાં પાડવાનો હેતુ ધરાવે છે.  એવા કોઈ ચોક્કસ સાંજોગો હોઈ િકે જેનુાં આ પૉલીસી અને પ્રટિયા દ્વારા 

લચાંતન થયુાં હોય નહીં અને જેના દ્વારા પાલન કરવુાં કાાં તો અસ્પષ્ટ બને અથવા અયોગ્ય બને. આવા સાંજોગોમાાં 

સલાહ માટે, તમારા ચેઇન ઑફ કમાન્ડ, એડશમશનસ્રેટર ઑન કૉલ, શક્લશનકલ ટરસ્ક મેનેજમેન્ટ, શલગલ 

સર્વષશસિ, અિેટડટેિન એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડસષ, અથવા કમ્પ્લાયન્સ ઑટફસર, જે યોગ્ય હોય તેની સાથે પરામિષ કરવો. 

 



 

 

VIII. માંજૂરી: 

 

વાર્ર્ષક ધોરણે વીપી કોપોરેટ રેવન્યુ સાયકલ 


