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NHC નાણાકીય સહાય નીવિ 

  

માટે લાગ  આની તિલાહે તલલતનક હોતપપટલ,ઇન્ક.,ડી/બી/એક લાહે હોતપપટલ અને મેતડકલ સેન્ટર,ઇન્ક.અને 

લાહેમેતડકલ સેન્ટર,પીબોડી (NHC,“હોતપપટલ” અથવા હોતપપટલ)ને લાગુ પડે છે, િે જ ેહોતપપટલો 

ચલાવે છે િેના સંદભટમાં અને કોઈ પણ નોધંપાત્ર રીિે સંબંતધિ એતન્ટટી (જમે કે 

તડપાટટમેન્ટઓફટરેઝરી કલમ 50૦૧(ર) તનયમોમા ંતનધાટતરિ) અને NHC દ્વારા કાયટરિ અથવા સંલગ્ન 

પ્રદાિાઓ(આ નીતિ હેઠળ આવરી લેનારાઓની સંપૂણટ સૂતચ માટે પતરતશષ્ટપાંચ(5) જુઓ). 

 
સંદર્ભ ઇમટલા: નાણાકીય માતહિીનો સંગ્રહ 

કે્રતડટ અને સંગ્રહો નીતિ 

ફેડરલ ગરીબી તદશા તનદેશો,આરોગ્ય અને માનવસેવા ઓયુ.એસ. તવભાગ 

આઈ આર એસ નોતટસ 2015-46 અને 29 સી  

 એફ આર §§1.501(r)-(4)-(6) 

પતરતશષ્ટ 1: ચેતરટીકેર માટે નાણાકીય સહાયિા માટેની અરજી 

પતરતશષ્ટ 2: િબીબી મુશ્કેલી માટે નાણાકીય સહાયની અરજી 

પતરતશષ્ટ 3: આવક અને સંપતિ થ્રેશોલ્ડના આધાર ેતડપકાઉન્ટચાટટ  

પતરતશષ્ટ 4: સામાન્ય રીિે બીલ થયેલ રકમ(AGB) 

પતરતશષ્ટ 5: પ્રદાિાઓ અને તવભાગો આવરી લેવામા ંઅને અનાવશ્યક 

પતરતશષ્ટ 6: દપિાવજેોનીજાહેરએક્સેસ 

 
હેતુ અમારં ધ્યેય દદીઓની સંભાળ,તશક્ષણ, સંશોધન અને અમે જ ેસમુદાયોમા ં સેવા આપી એછી એ 

િેમાં સુધારલેા આરોગ્ય દ્વારા શ્રેષ્ઠિા દ્વારા પોિાને અલગ પાડવાનું છે. 

 

NHC એવા દદીઓને આતથટક સહાય પૂરી પાડવા માટે સમતપટિ છે કે જમેની પાસે આરોગ્ય 

સંભાળની જરૂતરયાિો છે અને િેવી માવી માકરનારાઓ,સરકારી પ્રોગ્રામ માટે અયોગ્ય છે,અથવા 

કટોકટી સંભાળ,િાત્કાતલક સંભાળ અથવા અન્ય િબીબી રીિે જરૂરી સારવાર માટે ચૂકવણી 

કરવામા ં અસમથટ છે.આ નાણાકીય સહાયનીતિનો હેિુ અમારા સેવાક્ષેત્ર માટે લાગુ ફેડરલ અને 

રાજ્ય કાયદાઓનુ ંપાલનછે.નાણાકીય સહાય માટે પાત્ર દદીઓ લાયકાિ ધરાવિા એલએચએમસી 

પ્રદાિાઓ પાસેથી તડપકાઉન્ટ કેર પ્રાપ્ત કરશે. એતડસન તગલબટટ  હોતપપટલ,અન્નાજાક્સ 

હોતપપટલ,બેઅતરજ હોતપપટલ, બેથ ઇઝરાઇલ ડેકોનેસ મેતડકલસેન્ટર,બેથ ઇઝરાઇલ ડેકોનેસ 

હોતપપટલ તમલ્ટન, બેથ ઇઝરાઇલ ડેકોનેસ હોતપપટલની ડહામ, બેથ ઇઝરાઇલ ડેકોનેસ હોતપપટલ 

પ્લાયમા ઉથ, બેવરલી હોતપપટલ સતહિની આનુષંતગક હોતપપટલથી નાણાકીય સહાય મેળવવા 

માટેના દદીઓ તનધાટતરિ, લાહે હોતપપટલ અને મેતડકલ સેન્ટર,બતલિંગ્ટન,લાહે મેતડકલ સેન્ટર, 

પીબોડી,માઉન્ટઅબનટ હોતપપટલ,ન્યૂઇંગ્લેંડ બેતપ્ટપટ હોતપપટલ અને તવન્ચેપટર હોતપપટલને 

લાયકાિના સમયગાળા દરતમયાન એલએચએમસી િરફથી નાણાકીય સહાયમા ટેફરીથી 

અરજીકરવાની જરૂર રહેશે નહી.ં 

 

આ નીતિ હેઠળ પૂરી પાડવામા ંઆવેલ નાણાકીય સહાય એટલી અપેક્ષા સાથે કરવામા ંઆવે છે કે 

દદીઓ પોતલસી એતપ્લકેશનની પ્રતક્રયામા ં અને જાહેર લાભ અથવા કવરજે કાયટક્રમોમા ં સહકાર 

આપશે જ ેસંભાળની તકંમિન ેઆવરી લેવા માટે ઉપલબ્ધ હોઈ શકે. 
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પાત્રિા નક્કી કરિી વખિે અમે દદીઓની ઉંમર,તલંગ,જાતિ,જાતિ, ધમટ,અપંગિા,જાિીય 

અતભગમ,તલંગ ઓળખ, રાષ્ટર ીય મૂળ અથવા ઇતમગ્રેશન તપથતિના આધાર ેભેદભાવ કરીશું નહી.ં 

 

 
વ્યાખ્યાઓ નીચેની વ્યાખ્યાઓ આ નીતતના તમામ તવર્ાગો પર લાગુ છે. 

કટોકટી અને તનમસટનસી સેવાઓનું વગીકરણ નીચેની સામાન્ય વ્યાખ્યાઓ, િેમજ સારવાર કરનારા 

તલલતનતશયન િબીબી તનશ્ચય પર આધાતરિ છે. નીચ ે આપેલ ઇમજટન્સી કેર અને અરજન્ટ કેરની 

વ્યાખ્યાઓનો ઉપયોગ હોતપપટલ દ્વારા આરોગ્ય સલામિી નેટસતહિ, હોતપપટલોના નાણાકીય 

સહાય કાયટક્રમ હેઠળ પવીકાયટ કટોકટી અને િાકીદનુ ંખરાબ દેવું કવરજે નક્કી કરવાના હેિુ માટે 

કરવામા ંઆવે છે. 

સામાન્ય રીિે બીલથયેલ રકમ (AGB): એજીબીએ સામાન્ય રીિે ઇમરજન્સી કેર, અરજન્ટ કેર 

અથવા અન્ય િબીબી આવશ્યક સંભાળ માટે ચૂકવવામા ં આવ ે છે જમેની પાસે આ પ્રકારની 

સંભાળનો વીમો હોય િેવા વ્યતિઓને બીમની રકમ િરીકે વ્યાખ્યાતયિ કરવામા ંઆવ ેછે. NHC 

િેની એજીબી ટકાવારી નક્કી કરવા માટે 29 સીએફઆર§ 1.501 (આર) -5 (બી)(3) મા ં

વણટવેલલુક-બેક પદ્ધતિનો ઉપયોગ કર ે છે. અગાઉ નાનાણાકીય વષટ 1 ઓક્ટોબર દરતમયાન 

ખાનગી વીમાકંપનીઓ અને મેતડકેરફી-સતવટસ દ્વારા મજૂંરી આપવામા ં આવેલી ઇમજટન્સી કેર, 

અરજન્ટ કેર અને અન્ય મેતડકલી જરૂરી કેર માટેના િમામ NHCના દાવાઓની રકમના ભાગને 

એજીબી ટકાવારી ગણવામા ંઆવ ેછે. 30 સપ્ટેમ્બર, િે દાવાઓ માટેના સંકળાય ેલાગ્રો સચાર્જસટના 

સરવાળો દ્વારા તસક્શ્યોરન્સ, કોપીઝ અનેક પાિપાત્ર શામેલ છે. ત્યાર બાદ એજીબી દદીને પૂરી 

પાડવામા ં આવિી સંભાળ માટેના કુલ ચાતજટસ સામે એજીબી ટકાવારીને ગુણાકાર દ્વારા નક્કી 

કરવામા ંઆવ ે છે. NHC ફિ એક જ એજીબી ટકાવારીનો ઉપયોગ કર ે છે અને તવતવધ પ્રકારની 

સંભાળ માટે અલગની ગણિરી કરિંુ નથી.અગાઉના નાણાકીય વષટના સમાપન પછીના 45 મા 

તદવસે વાતષટક ધોરણે એજીબીની ગણિરી કરવામાં આવશે, અને નાણાકીય વષટના સમાપન પછીના 

120 મા તદવસે અમલમાં મૂકવામા ંઆવશ.ે આ નીતિ હેઠળ કોઈ વ્યતિ આતથટક સહાય માટે પાત્ર છે 

િે તનણટય ના પગલે,આવી વ્યતિને ઇમરજન્સી કેર, િાકીદ ની સંભાળ અથવા અન્ય િબીબી 

આવશ્યક સંભાળ માટે એજીબી કરિા વધુ ચાજટ લેવામાં આવશે નહી.ં 

 

વધુ માતહતી માટે, પતરતિષ્ટ ચાર જુઓ(4). 

 

અરજીનોસમયગાળો: નાણાકીય સહાય માટે અરજીઓ પવીકારવામા ં આવશે અને િેની પ્રતક્રયા 

કરવામા ં આવશે િે સમયગાળા. અરજીનો સમયગાળો િે િારીખથી શરૂ થાય છે કે પ્રથમસ્રાવ 

પછીનું તબતલંગ પટેટમેન્ટ પ્રદાન કરવામા ંઆવે છે અને િે િારીખ પછી 240 મી એ સમાપ્ત થાય છે. 

 

સંપત્તિ: સમાવેિ: 

 બચત ખાતા 

 એકાઉન્ સ તપાસી રહંુ્છે 

 આરોગ્ય બચત ખાતા(HSA)* 

 આરોગ્ય ર્રપાઈની વ્યવસ્થા(HRA)* 

 લવચીક ખચભ એકાઉન્ સ(FSA)* 

 

* જો કોઈ દદી/ગેર ેંટર પાસ ે એચએસએ,એચઆરએ, એફએસએ અથવા સમાન ફંડ કૌટંુતબક 

િબીબી ખચટ માટે તનયુિ હોય, િો આવી વ્યતિ આ સંપતિ ખિમન થાય ત્યાં સુધી આની 

તિહેઠળ સહાય માટે પાત્ર નથી.  
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ચેત્તરટીકેર: એફપીએલના 400% અથવા િેનાથી ઓછા વાતષટક કૌટંુતબક આવક વાળા દદીઓ 

અથવા િેમના ગેર ેંટસટ, જઓે આ નીતિમા ંતનધાટતરિ અન્ય યોગ્યિાના માપદંડોન ેપૂણટ કર ેછે, િેઓને 

એલએચએમસી દ્વારા પ્રદાન કરવામા ંઆવિી પાત્ર િબીબી સેવાઓ માટે 100% દદીની જવાબદા 

રસંિુલનની માફી મળશ.ે 

 

વૈકત્તપપકસેવા: એક હોતપપટલ સેવા કે જ ેઇમરજન્સી કેર, િાત્કાતલક સંભાળ અથવા અન્ય િબીબી 

જરૂરી સંભાળ(નીચ ેતનધાટતરિ મજુબ)િરીકે પાત્ર નથી. 

 

ઇમરજન્સીકેર: ઇમરજન્સી મેતડકલ કંતડશન ના મૂલ્યાંકન,તનદાન અને/અથવા સારવારના હેિુ માટે 

આપવામા ંઆવેલ વપિુઓ અથવા સેવાઓ. 

 

કટોકટીની િબીબી વથથવિ: સામાતજક સુરક્ષા અતધતનયમ(42ય.ુએસ.સી.1395 ડીડી) ની કલમ 

1867મા ં તનધાટતરિ મજુબ, ઇમજટન્સી મેતડકલ કંતડશનનો અથટએ છે કે િબીબી તપથતિ જ ેિબીબી 

સંભાળની ગેરહાજરીમાં પતરણમી શકે િેવું વાજબી પતરણામ હોઈ શકે િેવા પયાટપ્ત િીવ્રિાના િીવ્ર 

લક્ષણો દ્વારા જાિે પ્રગટ થાય છે.: 

1. વ્યતિના પવાપ્યને(અથવા,સગભાટસ્ત્રી ના સંદભટમાં, સ્ત્રી અથવા િેના અજાિબાળકનું 

પવાપ્ય)ગંભીર જોખમમાં મૂકવું; 

2. શારીતરક કાયોમા ંગંભીર ક્ષતિ; 

3. કોઈ પણ શારીતરક અંગ અથવા ભાગની ગંભીર અવ્યવપથા;અથવા 

4. સગભાટસ્ત્રી માટે આદર સાથ ેજ ેસંકોચન કર ેછે: 

a. તડતલવરી માટે બીજી હોતપપટલમાં સલામિ પથાનાંિરણને અસર કરવા માટે 

અપૂરિો સમય છે;અને 

b. િે પથાનાંિરણસ્ત્રી અથવા અજાિબાળકના પવાપ્ય અથવા સલામિી માટે 

ખિરો હોઈ શકે છે. 

કુટંુબ: યુ.એસ.સેન્સસ બ્યુરો દ્વારા વ્યાખ્યાતયિ કયાટ મજુબ, બે કે િેથી વધુ લોકોનું જૂથ જઓે એક 

સાથે રહે છે અને જ ે જન્મ, લગ્ન અથવા દિક દ્વારા સંબંતધિ છે. જો કોઈ દદી આંિતરક આવક 

સેવાના તનયમો અનુસાર કોઈન ે િેમના આવક વેરાવળિર પર આધાતરિ હોવાનો દાવો કર ેછે, િો 

િેઓ આ નીતિ માટે ની યોગ્યિા નક્કી કરવાના હેિુ માટે આતશ્રિ માનવામા ંઆવી શકે છે. 

 
કુટંુબનીઆવક: અરજદારોની કુટંુબની આવક એજ ઘરના પતરવારમાં રહેિા બધા પુખ્િ સભ્યોની 

સંયુિ કુલ આવક છે અને િાજિેરના ફેડરલ ટેક્સ રીટનટ પર શામેલ છે.18 વષટથી ઓછી વયના 

દદીઓ માટે, કૌટંુતબક આવકમા ં માિાતપિા અથવા માિાતપિા અને/અથવા પગલા-માિાતપિા 

અથવા કેરટેકર સંબંધીઓ શામેલ છે. ફેડર લગરીબી માગટદતશટકાઓની ગણિરી કરિી વખિે 

સેન્સસબ્યુરોની વ્યાખ્યાનો ઉપયોગ કરીને કુટંુબની આવક નક્કી કરવામાં આવે છે: 

1. કમાણી,બેરોજગારી વળિર,કામદારોનુ ં વળિર,સામાતજક સુરક્ષા, પૂરક સુરક્ષા 

આવક,જાહેર સહાય,પીઢ ચુકવણીઓ,બચેલાલાભો, પેન્શન અથવા 

તનવૃતિઆવક,વ્યાજ,તડતવડન્ડ,ભાડા,રોયલ્ટી, વસાહિ માથંી આવક,ટરપટ,શૈક્ષતણક 

વૃતિઓ,ભ્થાબંધ અને બાળક આધાર શામેલ છે. 

2. નોન કેશલાભો(જમે કે ફૂડ પટેમ્પ્સઅને આવાસસબતસડી) ગણિરી કરિા નથી 

3. કર પહેલાં(ગ્રોસ)આધાર ેનક્કી થાય છે 

4. મૂડી લાભ અને નુકસાન બાકાિ 

 

ફેડરલગરીબીનંુસ્તર: ફેડરલ ગરીબી પિર(એફપીએલ) યુનાઇટેડપટેટ્સમાં ગરીબીમાં કોણ છે િે 

તનધાટતરિ કરવા માટે આવકના થ્રેશોલ્ડનો ઉપયોગ કુટંુબના કદ અને રચના દ્વારા બદલાય છે. 

યુનાઇટેડપટેટ્સના આરોગ્ય અને માનવસેવા તવભાગ દ્વારા ફેડરલર તજપટરમાં િે સમયાંિર ે
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યુનાઇટેડપટેટ્સ કોડના શીષટક 42ના કલમ 9902 ના પેટા(2) ના અતધકાર હેઠળઅપડેટકરવામા ં

આવેછે.વિટમાનએફપીએલમાગટદતશટકાઓનોસંદભટઅહીઆંપીશકાય 

https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines. 

 
નાણાકીયસહાય: ચેતરટીકેર અને મેતડકલ હાડટશીપ થી બનેલી સહાય, લાયક દદીઓ માટે પૂરી 

પાડવામા ં આવે છે,જ ે અન્યથા નાણાકીય મુશ્કેલીઓ અનુભવે છે, િેમને ઇમજટન્સી કેર, િાત્કાતલક 

સંભાળ અથવા એલએચએમસી દ્વારા પૂરી પાડવામા ંઆવિી અન્ય િબીબી આવશ્યક સંભાળની 

નાણાકીય જવાબદારીમાંથી મુિ કરવા માટે. 

 

ગેરંટર: દદી તસવાયની કોઈ વ્યતિ જ ેદદીઓના તબલ માટે જવાબદાર છે. 

 

કુલચાજભ : મહેસૂલમાંથી કપાિ લાગ ુથાય િે પહેલાં દદીની સંભાળ સેવાઓની જોગવાઈ માટે સંપૂણટ 

પથાતપિ દર ેકુલ શુલ્ક. 

 

બેઘર: જમે કે ફેડરલ સરકાર દ્વારા વ્યાખ્યાતયિ, અને એચયુડી દ્વારા ફેડરલર તજપટરમાં 

પ્રકાતશિ:એક વ્યતિ અથવા કુટંુબ કે જનેી પાસે તનયિ,તનયતમિ અને પયાટપ્ત રાતત્રના સમયનો 

તનવાસોનો અભાવ હોય છે, એટલે કે િે વ્યતિ અથવા કુટંુબનું રાતત્રના સમયે તનવાસ પથાન હોય છે 

જનેો અથટ જાહેર અથવા ખાનગી પથળ નથી. માનવ વસવાટ માટે અથવા અપથાયી જીવન વ્યવપથા 

પૂરી પાડવા માટે રચાયેલ જાહેરમા ંઅથવા ખાનગી રીિે ચલાવવામા ંઆવેલા આશ્રયમાં રહે છે. આ 

કેટેગરીમાં એવી વ્યતિઓ શામેલ છે કે જઓે સંપથામાંથી બહારની કળી રહ્યા હોય જ્યાંિે અથવા 

િેણી એ 90 તદવસ અથવા િેનાથી ઓછા સમય માટે તનવાસ કયો હિો, જમેણે કટોકટી આશ્રય 

પથાનમાં પથાયી કયો હિો અથવા સંપથામાં પ્રવેશિા પહેલા માનવવસવાટ માટે નથી. 

ઇન-નેટવકભ : NHC અને િેના આનુષંતગકો દદીઓની વીમાકંપની સાથે વાટાઘાટો દર ેભરપાઈ માટે 

કરાર કર ેછે. 

તબીબીમુશ્કેલી: પાત્ર દદીઓ માટે પૂરી પાડવામા ં આવિી નાણાકીય સહાય જનેી િબીબી 

તબલિેમની કુટંુબની આવકના 25% કરિા વધાર ેઅથવા સમાન હોય છે.  

 

તબીબીજરૂરીસંર્ાળ:િબીબીરૂપે જરૂરી વપિુઓ અથવા સેવાઓ,જમેકે મૂલ્યાંકન,તનદાન, અને/ 

અથવા ઇજા અથવા તબમારીની સારવારના હેિુ માટે પ્રદાન કરવામા ં આવિી ઇનપેશન્ટ અથવા 

બહારના દદીઓની આરોગ્ય સંભાળ સેવાઓ.તલલતનકલ માપદંડને પહોચંીવળવા ઉપરાંિ, આવી 

વપિુઓ અથવા સેવાઓ સામાન્ય રીિે મેતડકેરફી-ફોર-સતવટસ, ખાનગી આરોગ્ય વીમાદાિાઓ 

અથવા અન્ય િૃિીયપક્ષવીમા દ્વારા આવરી લેવામાં આવિી હોય છે. 

 

સેવામાટેમેત્તડકેરફી: સામાજીક સુરક્ષા અતધતનયમના શીષટક XVIII નામ ેતડકેર ભાગ A અને ભાગબી 

હેઠળ આપવામા ંઆવેલ આરોગ્ય વીમો(42 USC 1395c-1395w-5). 

 
આઉટ-ઓફ-નેટવકભ : NHC અને િેના આનુષંતગકો દદીઓની વીમાકંપની સાથે વાટાઘાટ દર ે

ભરપાઈ કરવા માટે કરારકરવામાં આવિા નથી, પતરણામ ેદદીની જવાબદારી ઉચી થાય છે. 

 

ચુકવણીયોજના: ચુકવણી યોજના કે જ ે ક્ા ં િો NHC ,અથવા એલએચએમસી નુ ં પ્રતિતનતધત્વ 

કરિંુ િૃિીય પક્ષ તવકે્રિા,અને તખપસાની ફી તસવાયના દદી/ગેર ેંટર દ્વારા સંમિ થાયછે. ચુકવણી 

યોજના દદીઓના નાણાકીય સજંોગો,બાકી રકમ અને અગાઉની ચુકવણી ધ્યાનમા ંલેશે. 

 

અનુમાત્તનતપાત્રતા: કેટલાક સજંોગોમા,ંવીમા વીમાદદીઓ આતથટક સહાય માટે વ્યતિગિ 

આકારણી કરવા માટે દદી દ્વારા સીધા પ્રદાનન કરવામા ં આવિા, અન્ય માધ્યમથી ચકાસાયેલ 

https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines
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પ્રોગ્રામ્સ અથવા માતહિીના અન્યસ્રોિોમાં િેમની નોધંણીને આધાર ેનાણાકીય સહાય માટે યોગ્ય 

અથવા માનવામા ંઆવ ેછે. 

 
ખાનગીઆરોગ્યવીમાદાતા: એવી કોઈ પણ સંપથા કે જ ે સરકારી એકમ નથી જ ે આરોગ્યવીમો 

આપે છે,જમેાં મેતડકેર એડવાન્ટેજ હેઠળ આરોગ્યવીમા યોજનાનુ ં સંચાલન કરિી તબન-સરકારી 

સંપથાઓ શામેલ છે. 

 

લાયકાતનોસમયગાળો: નાણાકીય સહાય માટે પાત્ર હોવાનું નક્કી કરનારા અરજદારોને મજૂંરીની 

િારીખથી છ મતહનાના સમયગાળા માટે સહાય આપવામા ંઆવશ.ે નાણાકીય સહાય માટે લાયકાિ 

ધરાવિા દદીઓએ ખાિરી આપી શકે છે કે છ(6)મતહનાની લાયકાિ અવતધના અંિે િેમની છ 

મતહના(6)મતહના માટે યોગ્યિા વધારવા માટે િેમની નાણાકીય પતરતપથતિમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં 

આવ્યા નથી. 

 

અત્તનત્તિતદદી: પ્રાઇવેટ હેલ્થ ઇન્પયુરર,ઇરીસાવી માદાિા,ફેડરલ હેલ્થ કેર પ્રોગ્રામ, જ ે સેવા માટે 

મયાટદાતવના મેતડકેરફી,મેતડકેડ,એસચીપીઆઇપી, અને ચેમ્પસ,કામદારોન ે વળિર, અથવા ખચટન ે

આવરી આપવા માટે ઉપલબ્ધ અન્ય િૃિીય પક્ષ સહાય દ્વારા પૂરી પાડવામા ંઆવેલ કોઈ િૃિીય પક્ષ 

કવરજે સાથ ેનો દદી.દદીઓના આરોગ્ય સંભાળ ખચટ. 

 

વીમાદદીઓ: ખાનગી અથવા સરકારી કવરજેવાળી કોઈ પણ વ્યતિ કે જનેા માટે એલએચએમસી 

દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવિી િબીબી સેવાઓ માટે અપેતક્ષિ ખચટની અપેતક્ષિ ચૂકવણી કરવી િે 

આતથટક મુશ્કેલી છે. 

 

તાકીદનીસંર્ાળ: િબીબી તપથતિની અચાનક શરૂઆિ પછી િીવ્ર હોતપપટલમાં િબીબી આવશ્યક 

સંભાળ પૂરી પાડવામાં આવે છે,ભૌતિક અથવા માનતસક, પૂરિી િીવ્રિા(ગંભીરપીડાસતહિ)ના િીવ્ર 

લક્ષણો દ્વારા પોિાને પ્રગટ કર ે છે,જમે કે સમજદાર લેપ રસન એવંુ માનશે કે 24 ની અંદર િબીબી 

સહાયની ગેરહાજરી છે. કલાકો વાજબી રૂપે દદીઓના આરોગ્યને જોખમમાં મૂકવા, શારીતરક કાયટમાં 

ક્ષતિ અથવા કોઈ પણ શારીતરક અવયવો અથવા ભાગની િકલીફમાં પતરણમી શકે છે. 

 
NHCતરફથીનાણા

કીયસહાયમાટેની

પાત્રતા 

નાણાકીય સહાય માટે પાત્ર સેવાઓ િબીબી રીિે યોગ્ય અને પવીકૃિ િબીબી પે્રતક્ટસ ધોરણોની 

અંિગટિ હોવી આવશ્યક છે, અને િેમાં શામેલ હોવું જોઈએ: 

1. ઉપરની વ્યાખ્યા મજુબ ઇમજટન્સી કેર માટે ઇન-નેટવકટ  અને આઉટ-ફ-નેટવકટ  સુતવધા 

ચાજટ. 

2. ઉપરોિ વ્યાખ્યાતયિ મજુબ ઇમજટન્સી કેર માટે ઇન-નેટવકટ  અને આઉટ-ઓફનેટવકટ  

વ્યાવસાતયક ફી એલએચએમસી અને િેના સાથીઓ દ્વારા કાયટરિ પ્રદાિાઓ દ્વારા 

પ્રપિુિ,પતરતશષ્ટપાંચ (5) માંસૂતચબદ્ધ. 

3. વ્યાખ્યાતયિ મજુબ અરજન્ટકેર માટે ઇન-નેટવકટ  સુતવધા ચાજટ. 

4. ઉપરની વ્યાખ્યા મજુબ મેતડકલી જરૂરી સંભાળ માટે ઇન-નેટવકટ  સુતવધા ચાજટ. 

5. અરજન્ટ કેર અને મેતડકલી જરૂરી સંભાળ માટેઇન-નેટવકટ  વ્યાવસાતયક ફી NHC અને 

િેના આનુષંતગકો દ્વારા તનયુિ પ્રદાિાઓ દ્વારા આપવામા ં આવિી,પતરતશષ્ટ 

પાંચ(5)માંસૂતચબદ્ધ. 

 
NHC િરફથી 

નાણાકીય સહાય 

નાણાકીય સહાય માટે પાત્ર ન હોય િેવી સેવાઓમાં શામેલ છે:  

1. ઉપરોિ વ્યાખ્યાતયિ મજુબ, વૈકતલ્પક સેવાઓ માટે વ્યવસાતયક ફી અને સુતવધા શુલ્ક. 
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સેવાઓ માટે પાત્ર 

નથી 

2. પતરતશષ્ટ પાંચ(5)મા ં સૂતચબદ્ધ નાણાકીય સહાય નીતિ(દા.િ. ખાનગી અથવા 

નોન-એલએચએમસી િબીબી અથવા તચતકત્સક વ્યાવસાતયકો, એમ્બ્યુલન્સ 

પતરવહન,વગેર)ે નુ ં પાલન ન કરિા પ્રદાિાઓ દ્વારા આપવામા ં આવિી સંભાળ માટે 

વ્યવસાતયક ફી. દદીઓ આતથટક સહાય આપે છે કે નહી ંઅને ચકુવણીની વ્યવપથા કર ે િે 

જોવા માટે આપ્રદાિાઓ નો સીધો સંપકટ  કરવા પ્રોત્સાતહિ કરવામા ંઆવ ેછે. આ નીતિ 

હેઠળ આવરી લેવામાં આવિી પ્રદાિાઓની સંપૂણટ સૂતચ માટે પતરતશષ્ટ પાંચ(5)જુઓ 

3. ઉપરોિ વ્યાખ્યા મજુબ,આઉટ-ઓફ-નેટવકટ  સુતવધા ચાજટ અને અરજન્ટ કેર અને 

મેતડકલી જરૂરી સંભાળ માટે વ્યાવસાતયક ફીઝ, જ ેઉપર આપેલ વ્યાખ્યા મજુબ છે. 

 

 
ઉપલબ્ધ સહાય NHC દદીઓને જાહેર સહાયિા કાયટક્રમો અને હોતપપટલ નાણાકીય સહાય માટે અરજી કરવાની 

સહાય આપે છે, જમેકે નીચ ેવધુ તવગિવાર વણટવેલ છે. 

NHC હોતપપટલ દ્વારા પૂરી પાડવામા ં આવિી ઇમરજન્સી, ઇનપેશન્ટ અથવા બહારના દદીઓની 

આરોગ્ય સંભાળ સેવાઓ માટેના કવરજેને ચકાસવા માટે દદીઓની વીમાની તપથતિ અને અન્ય 

માતહિી એકતત્રિ કરવાના પ્રયત્નો કરશ.ે કોઈ પણ માતહિી અથવા સેવાઓ કે જ ેઇમરજન્સી કેર 

અથવા િાકીદની સંભાળની રચના કરિા નથી િેની તડતલવરી પહેલાં બધી માતહિી પ્રાપ્ત કરવામા ં

આવશે.કોઈ પણ ઇમટલા- પિરની ઇમરજન્સી કેર અથવા િાત્કાતલક સંભાળની તડતલવરી દરતમયાન 

હોતપપટલ આ માતહિી મેળવવાના કોઈ પણ પ્રયત્નમાં તવલંબ કરશે, જો આ માતહિી મેળવવાની 

પ્રતક્રયામા ં િબીબી તપક્રતનગં પરીક્ષા અથવા ઇમરજન્સી મેતડકલને તપથર બનાવવા માટે હાથ 

ધરવામાં આવિી સેવાઓમા ંતવલંબ અથવા દખલ થશે. 

હોતપપટલ દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવિી સેવાઓનો ખચટ માટે કોઈ િૃિીય પક્ષ વીમો અથવા અન્ય 

સાધન જવાબદાર હોઈ શકે છે કે કેમિે િપાસવાના હોતપપટલ વાજબી કારણે મહેનિ પ્રયત્નો 

શામેલ હોઇ શકે છે,પરંિુ મયાટતદિ રહેશે નહી,ં દદી પાસેથી નક્કી કરવા માટે જો ત્યાં કોઈ લાગુ 

પડિી નીતિ લાગુ પડે િો. દાવાની તકંમિ, સતહિ:(1)મોટરવાહન અથવા ઘરના માતલકોની 

જવાબદારી નીતિ, (2)સામાન્ય અકપમાિ અથવા વ્યતિગિ ઈજા સંરક્ષણ નીતિ,(3) કામદારો 

વળિર કાયટક્રમો,અને(4)તવદ્યાથી વીમા પોલીસી,અન્ય. જો હોતપપટલ કોઈ જવાબદાર િૃિીય પક્ષન ે

ઓળખવામાં સક્ષમ છે અથવા િૃિીય પક્ષ અથવા ખાનગી વીમા દાિા અથવા અન્ય જાહેર પ્રોગ્રામ 

સતહિના અન્ય સંસાધનો દ્વારા ચુકવણી પ્રાપ્ત થઈ છે,  

િો હોતપપટલ લાગુ પ્રોગ્રામન ેચુકવણીની જાણ કરશે અને જો િે દીઠ લાગુ પડેિો િેને ઓફસેટ કરશ ે

પ્રોગ્રામ પ્રોસેતસંગ આવશ્યકિા ઓનો દાવો કર ેછે,કોઈ પણ દાવા સામે, જ ેિૃિીય પક્ષ અથવા અન્ય 

સ્રોિ દ્વારા ચૂકવવામા ં આવી શકે છે. રાજ્યના જાહેર સહાયિા કાયટક્રમો માટે કે જઓે ખરખેર 

સેવાઓના ખચટ માટે ચૂકવણી કર ે છે, હોતપપટલમાં દદીઓની સેવાઓ સોપંણીની િૃિીય પક્ષ 

કવરજેની સલામિી સુરતક્ષિ રાખવી જરૂરી નથી. આ તકપસાઓમાં , દદી એ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે 

લાગુ રાજ્ય કાયટક્રમ દદીન ેપૂરી પાડવામા ં આવિી સેવાઓના ં ખચટ પરસોપંણી મેળવવાનો પ્રયાસ 

કરી શકે છે. NHC મેસેચ્યુસેટ્સ પાત્રિા ચકાસણી તસપટમ(ઇવીએસ) ની િપાસ કરશે કે નહી ંિે ની 

ખાિરી કરવા માટે કે દદી ઓછી આવકના દદી નથી અને મેસહેલ્થ ક્ાંિો કવરજે માટે અરજી રજૂ 

કરી નથી, હેલ્થ કનેક્ટર દ્વારા સંચાતલિ પ્રીતમયમ સહાય ચુકવણી કાયટક્રમ,તચલ્ડર ન્સ મેતડકલ 

તસક્ુતરટી પ્રોગ્રામ, અથવા આરોગ્ય સુરક્ષા નેટ, ખરાબ દેવાના કવચ માટે આરોગ્ય સુરક્ષાનેટ 

ઓતફસ પર દાવા સબતમટ કરિા પહેલા. 

 

 

 

જાહેરસહાયકાયભક્ર

મો 

વીમા વીમાદદીઓ અથવા અલ્પવીમા દદીઓ માટે, હોતપપટલ આવા દદીઓ સાથે જાહેર સહાય 

કાયટક્રમો માટે અરજી કરવામા ં મદદ કરવા માટે કામ કરશે જમેા ં િેમના કેટલાક અથવા િમામ 
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ચૂકવણી નથિાં હોતપપટલ તબલનો સમાવેશ થઈ શકે. વીમાવીમા દદીઓ અને અલ્પ વીમા દદીઓને 

ઉપલબ્ધ અને યોગ્ય તવકલ્પો શોધવામાં મદદ કરવા માટે,હોતપપટલ,બધા લોકોન,ે સેવા માટે 

હોતપપટલના પથળે,દદીઓની પ્રારંતભક રૂબરૂ નોધંણી દરતમયાન, જાહેર સહાય કાયટક્રમોની 

ઉપલબ્ધિાની સામાન્ય સૂચના પૂરી પાડશે. તબતલંગ ઈનવોઇસીસ કે જ ે દદી અથવા બાંયધરી 

આપનારને મોકલવામા ંઆવ ેછે,અને જ્યાર ેપ્રદાિાન ેસૂતચિ કરવામા ંઆવે છે, અથવા િેની પોિાની 

યોગ્ય ખંિ દ્વારા જાહેર અથવા ખાનગી વીમા કવચ માટે દદીઓની પાત્રિાની તપથતિમાં પતરવિટન 

થાય છે. 

હોતપપટલના દદીઓ તવતવધ રાજ્ય જાહેર સહાય કાયટક્રમો (જ ે હેલ્થ કનેક્ટર,તચલ્ડર ન્સ મેતડકલ 

તસક્ુતરટી પ્રોગ્રામ, અને હેલ્થ સેફ્ટીનેટ દ્વારા સંચાતલિ પ્રીતમયમ સહાય ચુકવણી પ્રોગ્રામ સતહિ) 

દ્વારા મયાટતદિ નથી પરંિુ રાજ્યના જાહેર સહાય કાયટક્રમો દ્વારા આરોગ્ય સંભાળ સેવાઓની મફિ 

અથવા ઘટાડેલી તકંમિ માટે પાત્ર હોઈ શકેછે.). આવા પ્રોગ્રામ્સ ઓછી આવકના દદીઓની સહાય 

માટે છે જ ે દરકે વ્યતિની િેની સંભાળના ખચટમાં ફાળો આપવાની ક્ષમિાને ધ્યાનમા ં લે 

છે.વીમાદદીઓ અથ વાવીમાદદીઓ માટે,હોતપપટલ,  તવનંિી કરવામા ં આવે ત્યાર,ે િેમને જાહેર 

સહાય કાયટક્રમો દ્વારા કવરજે માટે અરજી કરવામા ંમદદ કરશે, જમેાં િેમના અથવા િેમના કેટલાક 

અવેિન હોતપપટલ બીલો આવરી લેવામાં આવશે. 

 

રાજ્યના આરોગ્ય કવરજે કાયટક્રમોમા ંનોધંણી કરવામા ંદદીઓની સહાય માટે હોતપપટલ ઉપલબ્ધ 

છે.આમા ં મેસહેલ્થ, રાજ્યોના આરોગ્ય કનેક્ટર દ્વારા સંચાતલિ પ્રીતમયમ સહાય ચુકવણી કાયટક્રમ 

અને તચલ્ડર ન્સ મેતડકલ તસક્ુતરટી પ્લાન શામેલ છે.આ પ્રોગ્રામ્સ માટે, અરજદારોન લાઇન વેબસાઇટ 

(જ ે કેતન્િય રીિે રાજ્યોના આરોગ્ય કનેક્ટર વેબસાઇટ પર તપથિ છે), એક કાગળ એતપ્લકેશન 

અથવા ફોન પર ગ્રાહક સેવાના પ્રતિતનતધ સાથ,ે જ્યાં માસહેલ્થ અથવા કનેક્ટર પરતપથિ છે,દ્વારા 

અરજી સબતમટ કરી શકેછે. વેબસાઇટ પર અથવા કાગળની અરજી દ્વારા એતપ્લકેશન સબતમટ 

કરવા માટે, વ્યતિ હોતપપટલના નાણાકીય સલાહ કારો (જનેે પ્રમાતણિ એતપ્લકેશન સલાહકાર પણ 

કહેવામા ંઆવ ેછે) ની સહાય માંગી શકે છે. 

 

આરોગ્યસરુક્ષાનેટ
દ્વારાસહાય 

મેસેચ્ય સેટ્સ હલે્ર્ સેફ્ટીનેટમાું િેની ભાગીદારી દ્વારા, હોસ્સ્િટલ મેસેચ્ય  સેટ્સના રહવેાસીઓ છે અને 
આવકની યોગ્યિાને પણૂથ કરિા ઓછી આવક વાળા વીમા તવનાના દદીઓ અને અલ્િવીમા 
દદીઓને િણ નાણાકીય સહાય પરૂી િાડે છે. મેસેચ્ય સેટ્સની િીવ્ર હોસ્સ્િટલોમાું તનશ લ્ક અર્વા 
ડડસ્કાઉન્ટેડકેર દ્વારા ઓછી આવક વાળા વીમાતવનાના દદીઓ અને અલ્િવીમા દદીઓને 
અનસેમ્િેન્ટેડકેર પ્રદાન કરવાના ખર્થને વધ સમાન રૂિ ે તવિડરિ કરવા માટે હલે્ર્ સેફટીનેટ 
બનાવવામાું આવી હિી. અતનયુંતિિ દદીઓ અને અતનતિિ દદીઓની સુંભાળના ખર્થને ફેડરલ 
ગરીબી સ્િરના 300% ર્ી ઓછી આવકવાળા દરેક હોસ્સ્િટલ િરના આરોગ્યની સલામિીની નેટ 
પલૂલિંગ. 
 
હોસ્સ્િટલમાું સેવાઓ મેળવિા ઓછી આવકના દદીઓ, હલે્ર્ સેફ્ટીનેટ દ્વારા આતર્િક સહાય માટે િાિ 
હોઈ શકે છે,જેમાું 101 સીએમઆર 613.00 માું વ્યાખ્યાતયિ આરોગ્ય સલામિી ર્ોખ્ખી લાયક 
સેવાઓ માટેની તનશ લક્ અર્વા આંતશક મફિ સુંભાળ શામેલ છે.   
(a)આરોગ્ય સ રક્ષા ર્ોખ્ખી–પ્રાર્તમક 
વીમા વીમાદદીઓ કે જે મેસેચ્ય સેટ્સના રહવેાસી છે, મેસેલ્ફ મેગીઝ હાઉતસિંગ ઇનકમ અર્વા 
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મેડડકલ હાડથશીિ કૌટ ુંલબક આવક સારે્ 101,સીએમઆર 613.04(1)માું વણથવ્યા અન સાર, ફેડર 
લગરીબી સ્િરના 0-300% વચ્ર્ે, આરોગ્ય સલામિી ર્ોખ્ખી યોગ્ય સેવાઓ માટે લાયક નક્કી કરી 
શકાય છે. 
101 સીએમઆર 613.04(5)(એ)અને (બી) માું વણથવ્યા અન સાર હલે્ર્ કનેક્ટર દ્વારા સુંર્ાલલિ 
પ્રીતમયમ સહાય ચ કવણી પ્રોગ્રામમાું નોંધણી માટે િાિ દદીઓ માટે આરોગ્ય સલામિી ર્ોખ્ખી 
પ્રાર્તમક માટેની લાયકાિ અને સેવાઓનો પ્રકાર મયાથડદિ છે.એમ.જી.એલ.ના તવદ્યાર્ી આરોગ્ય 
કાયથક્રમની આવશ્યકિાઓને આતધન દદીઓ. સી. 15 એ, § 18 આરોગ્ય સલામિી ર્ોખ્ખી પ્રાર્તમક 
માટે િાિ નર્ી. 
(b)આરોગ્ય સ રક્ષા ર્ોખ્ખી– માધ્યતમક. 
જે દદીઓ કે જેમે સેચ્ય  સેટ્સના રહવેાસી છે પ્રાર્તમક આરોગ્યવીમા અને મેસ હલે્ર્ એમએજીઆઇ 
ઘરેલ  આવક અર્વા િબીબી મ શ્કેલી 101 સીએમઆર 613.04(5)(એ) અને (બી) માું વણથવ્યા 
અન સાર હલે્ર્ કનેક્ટર દ્વારા સુંર્ાલલિ પ્રીતમયમ સહાય ચ કવણી પ્રોગ્રામમાું નોંધણી માટે િાિ 
દદીઓ માટે આરોગ્ય સલામિી નેટ માધ્યતમક માટેની લાયકાિ અને સેવાઓનો પ્રકાર મયાથડદિ 
છે.એમ.જી.એલ.ના તવદ્યાર્ી આરોગ્ય કાયથક્રમની આવશ્યકિાઓને આતધન દદીઓ. સી. 15 એ, § 
18 હલે્ર્ સેફ્ટીનેટ માધ્યતમક માટે િાિનર્ી. 
 
(c)આરોગ્ય સ રક્ષા ર્ોખ્ખી- આંતશક કિાિ 
જો પ્રીતમયમ લબલલિંગ કૌટ ુંલબક જૂર્ના બધા સભ્યો (જો આરોગ્ય પ્રીતમયમ લબલલિંગ ફેતમલી જૂર્ના 
બધા સભ્યો)150.1% ર્ી300% ની વચ્ર્ેની આરોગ્ય સુંભાળ નેટ પ્રાયમરી અર્વા હલે્ર્સેફ્ટી નેટ 
ગૌણ માસ હલે્લ્ર્ હાઉસહોલ્ડ આવક અર્વા મેડડકલ હાડથશીિ ફેતમલી ગણિરી યોગ્ય આવક સારે્ 
લાયક હોય િેવા દદીઓ વાતષિક કિાિને િાિ હોઈ શકે છે.િીબીએફજી)ની આવક છે જે FPLના 
150.1% કરિા વધારે છે.આ જૂર્ 130 સીએમઆર 501.0001 માું વ્યાખ્યાતયિ ર્યેલ છે.જો 
િીબીએફજીના કોઈ િણ સભ્યની એફિીએલ 150.1% ની નીર્ે હોય િો િીબીએફજીના કોઈ િણ 
સભ્યમા ટેક િાિિાિ નર્ી. વાતષિક કિાિ કરિા વધ  બરાબર છે: 
1.  હલે્ર્ કનેક્ટર પ્રીતમયમ દ્વારા સુંર્ાલલિ સૌર્ી ઓછી ડકિંમિનો પ્રીતમયમ સહાય ચ કવણી 
પ્રોગ્રામ,કેલેન્ડર વષથની શરૂઆિમાું, માસ હલે્ર્ એફિીએલ આવક ધોરણોના પ્રમાણમાું 
િીબીએફજીના કદ માટે સુંત  લલિ;અર્વા 
2. અરજદારના િીબીએફજી માું101સીએમઆર 613.04(1) માું વણથવ્યા અન સાર, સૌર્ી ઓછી માસ 
હલે્ર્ મગલ હાઉસ હોલ્ડઇનકમ અર્વા મેડડકલહાડથશીિ ફેતમલી ગણિરીની આવક વચ્ર્ેનો 40% 
િફાવિ. 
 
(d)આરોગ્યસ રક્ષાર્ોખ્ખી- િબીબીમ શ્કેલી 
કોઈ િણ આવકનો રહવેાસી મેસેચ્ય સેટ્સ આરોગ્ય સ રક્ષાનેટ દ્વારા આરોગ્ય સ રક્ષાનેટ િબીબી 
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મ શ્કેલી(િબીબી મ શ્કેલી) માટે લાયક હોઈ શકે છે જો માન્ય િબીબી ખર્થમાું િેની અર્વા િેણીની 
ગણિરીની આવક ઓછી ર્ઈ ગઈ છે કે િે અર્વા િેણી આરોગ્ય સેવાઓ માટે ચકૂવણી કરવામાું 
અક્ષમ છે. િબીબી મ શ્કેલી માટે લાયક બનવા માટે,અરજદારો એમાન્ય િબીબી ખર્થ 101 
સીએમઆર 613 માું વ્યાખ્યાતયિ અરજદારોની ગણિરી યોગ્ય આવકની સ્િષ્ટ ટકાવારી કરિા વધ  
હોવી જોઈએ. 
અરજદારોએ યોગદાન આિવાની આવશ્યકિા 101સીએમઆર 613.05 (1)(બી) માું ગણિરીની 
આવકની તનતિિ ટકાવારી િરીકે ગણવામાું આવે છે,જેના આધારે આરોગ્ય સલામિી ર્ોખ્ખી 
ચ કવણી માટે િાિ નહીં,વાસ્િતવક ગણિરીની આવક ઓછી બીલ દ્વારા ગ ણાકાર, િબીબી મ શ્કેલીઓ 
ફેતમલી સએફિીએલ િર આધાડરિ છે, જેના માટે અરજદાર જવાબદાર રહશેે. િબીબી મ શ્કેલી માટે 
આગળની આવશ્યકિાઓ 101 સીએમઆર 613.05 ઉલ્લેલખિ છે 
 
મેડડકલ મ શ્કેલીઓ માટે લાયક દદીઓ િાસેર્ી હોસ્સ્િટલ ડડિોલઝટ ની તવનુંિી કરી શકે છે.ર્ાિણો 
મેડડકલ હાડથ શીિયોગ દાનના 20% સ ધી $1000 સ ધી મયાથડદિ રહશેે.બાકીના િમામ બેલેન્સ 101 
સીએમઆર 613.08(1)(જી)માું સ્ર્ાતિિ ચ કવણી યોજનાની શરિોને આતધન રહશેે.. 
 
મેડડકલ હાડથશીિ માટે, હોસ્સ્િટલ દદી સારે્ કામ કરશે કે કેમ િે નક્કી કરવા માટે કે મેડડકલ હાડથ 
તશિ જેવો પ્રોગ્રામ યોગ્ય છે કે નહીં અને મેડડકલ હાડથ શીિ એપ્લલકેશનને હલે્ર્સેફટી નેટ િર સબતમટ 
કરો.હોસ્સ્િટલ દ્વારા તવનુંિી મ જબ,જરૂરી સમયમયાથદામાું, હોસ્સ્િટલ પણૂથ એપ્લલકેશન સબતમટ કરી 
શકે છે િેની ખાિરી કરવા માટે, દદીઓની િમામ આવશ્યક માડહિી પ્રદાન કરવાની ફરજ છે. 

 

નાણાકીય 

સહાય 

સલાહકારની 

ભૂવમકા 

આ હોતપપટલ વીમાવીમા દદીઓ અને અન્ડર પન્પયોરન્ટ દદીઓને જાહેર સહાય કાયટક્રમ (હેલ્થ 

કનેક્ટર દ્વારા સંચાતલિ પ્રીતમયમ સહાય ચુકવણી પ્રોગ્રામ,અને તચલ્ડર ન્સ મેતડકલ તસક્ુતરટી પ્રોગ્રામ 

સતહિ, પરંિુ મયાટતદિ નથી) દ્વારા આરોગ્ય કવરજે માટે અરજી કરવામા ંમદદ કરશે અને વ્યતિઓ 

સાથે કામ કરશે.િેમને યોગ્ય િરીકે નોધંણી કરો. હોતપપટલ એવા દદીઓને પણ મદદ કરશે કે જઓે 

હેલ્થસેફટીનેટ દ્વારા આતથટક સહાય માટે અરજી કરવા માંગિા હોય.  

 

હોતસ્પટલ કરિે:  

a) માસહેલ્થ, હેલ્થ કનેક્ટર દ્વારા સંચાતલિ પ્રીતમયમ સહાય ચુકવણી પ્રોગ્રામ, તચલ્ડર ન્સ 

મેતડકલ તસક્ુતરટી પ્રોગ્રામ અને હેલ્થસેફ્ટીનેટ સતહિના પ્રોગ્રામની સંપૂણટ શ્રેણી 

તવશેની માતહિી પ્રદાન કરો; 

b) વ્યતિઓને કવરજે માટે નવી એતપ્લકેશન પૂણટ કરવામા ંઅથવા હાલના કવરજે માટે 

નવીકરણ સબતમટ કરવામા ંસહાય કરો; 

c) બધા જરૂરી દપિાવજેો મેળવવા માટે વ્યતિ સાથે કામ કરો; 

d) એતપ્લકેશન અથવા નવી કરણો સબતમટ કરો(બધા જરૂરી દપિાવજેો સાથ)ે; 

e) આવા એતપ્લકેશન અને નવીકરણની તપથતિ પરના કાયટક્રમો સાથે, લાગુ પડે ત્યાર ેઅને 

વિટમાન તસપટમ મયાટદાઓ હેઠળ મજૂંરી આપવામા ંઆવ ેત્યાર ેતક્રયા પ્રતિતક્રયા કરો; 

f) વીમા કાયટક્રમોમા ં અરજદારો અથવા લાભાથીઓની નોધંણી કરવામા ં સહાય માટે 
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મદદ;અને 

g) મિદાર નોધંણી સહાયની ઓફર અને પ્રદાન કરો. 

હોતપપટલ હોતપપટલ અને લાગુ રાજ્ય એજન્સીને િેમના સંપૂણટ નામ, 

સરનામું,ટેતલફોનનંબર,જન્મિારીખ,સામાતજક સુરક્ષા નંબર (જો ઉપલબ્ધ હોય િો),વિટમાનવીમા 

કવરજે તવકલ્પો (સચોટ અને સમયસર માતહિી)પૂરી પાડવાની િેમની જવાબદારીના દદીને સલાહ 

આપશે.ઘર,મોટરવાહન અને અન્ય જવાબદારી વીમો સતહિ) કે જ ે પ્રાપ્ત સંભાળની તકંમિ, અન્ય 

કોઈ પણ લાગુ આતથટક સંસાધનો અને નાગતરકત્વ અને રહેઠાણ માતહિીન ે સમાવી શકે છે. આ 

માતહિી વ્યતિને પૂરી પાડવામા ં આવિી સેવાઓ માટેના કવરજેને તનધાટતરિ કરવા માટે જાહેર 

કાયટક્રમ સહાય માટેની અરજીના ભાગ રૂપે રાજ્યને સબતમટ કરવામા ંઆવશે.. 

 

જો કોઈ વ્યતિ અથવા બાંયધરી આપના રજરૂરી માતહિી પ્રદાન કરવામા ં અસમથટ હોય,િો 

હોતપપટલ(વ્યતિઓની તવનંિી પર) અન્ય સ્રોિોમાંથી કોઈ પણ વધારાની માતહિી મેળવવા માટે 

વાજબી પ્રયત્નો કરી શકે છે. આવા પ્રયત્નોમા ં વ્યતિઓ સાથ ેકામ કરવાનો પણ સમાવેશ થાય 

છે,જ્યાર ે વ્યતિ દ્વારા તવનંિી કરવામા ં આવે છે, િે નક્કી કરવા માટે કે સેવાઓ માટેનુ ં તબલ 

વ્યતિગિ ન ે એક-સમયની કપાિ ને પહોચંીવળવા માટે સહાય માટે મોકલવા જોઈએ કે નહી.ં 

પૂવટ-નોધંણી દરતમયાન,જ્યાર ે વ્યતિ િેમની સેવાઓનું શેડ્યૂલ કર ે છે, ત્યાર ે િે થાય છે,જ્યાર ે

વ્યતિને સ્રાવપર, હોતપપટલમાં દાખલ કરવામાં આવે છે,અથવા હોતપપટલમાંથી સ્રાવ પછીના 

યોગ્ય સમય માટે. હોતપપટલ મળેવે છે િે માતહિી લાગુ ફેડરલ અને રાજ્યની ગોપનીયિા અને સુરક્ષા 

કાયદા અનુસાર જાળવવામા ંઆવશ.ે 

 

ઘર,ઓટો અથવા અન્ય વીમા જવાબદારી સતહિ દાવાઓ ચૂકવવા માટે જવાબદાર હોઈ શકે િેવી 

કોઈ પણ િૃિીય પક્ષ, આરોગ્ય સંભાળ સેવાઓનું કવરજે પ્રદાન કરિી હોતપપટલ અને રાજ્ય 

એજન્સી બંનેને જાણકરવાની િેમની જવાબદારીની અરજી પ્રતક્રયા દરતમયાન હોતપપટલને પણ 

સૂતચિ કરશે. નીતિ જો દદીએ િૃિીય પક્ષનો દાવો રજૂ કયો હોય અથવા િૃિીય પક્ષ તવરદ્ધ દાવો 

દાખલ કયો હોય, િો હોતપપટલ આવી કાયટવાહી ના 10 તદવસની અંદર પ્રદાિા અને રાજ્યના 

કાયટક્રમન ેસૂતચિ કરવાની આવશ્યકિાના દદીને સૂતચિ કરશે. દદીન ેએ પણ જણાવી દેવામા ંઆવશ ે

કે જો દાવાપર પુનપ્રાતપ્તથાય િો રાજ્યસરકાર દ્વારા આવરી લેવામા ં આવિી આરોગ્ય સંભાળની 

રકમ િેઓ એયોગ્ય રાજ્ય એજન્સીને ચુકવવી જ જોઇએ, અથવા રાજ્યન ેિેની લાગુ રકમ વસૂલવા 

માટે અતધકારો સોપંી દેવા જોઈએ. 

 

જ્યાર ે વ્યતિ હોતપપટલનો સંપકટ  કર ે છે, ત્યાર ેહોતપપટલ િે ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરશે કે શુ ંકોઈ 

વ્યતિ જાહેર સહાય કાયટક્રમ માટે અથવા હોતપપટલમાંથી નાણાકીય સહાય માટે લાયક છે. એક 

વ્યતિ કે જ ે જાહેર સહાયિા કાયટક્રમમા ં પ્રવેશ મેળવે છે િે ચોક્કસ લાભો માટે પાત્ર થઈ શકે 

છે.વ્યતિઓ દપિાવજેોની આવક, સંપતિઓ અને માન્ય િબીબી ખચટના આધાર ે હોતપપટલોના 

નાણાકીય સહાય કાયટક્રમના આધાર ેવધારાની સહાયિા માટે પણ લાયક હોઈ શકે છે 

 
દદીનીજવાબદારી કોઈ પણ આરોગ્ય સંભાળ સેવાઓ પહોચંાડવા પહેલાં (ઇમરજન્સી મેતડકલ કતન્ડશન હોય અથવા 

અરજન્ટ કેરની જરૂર હોય િેવા દદીને તપથર કરવા માટે આપવામા ંઆવિી સેવાઓ તસવાય) દદીન ે

િેમની વિટમાન વીમા તપથતિ, વપિી તવષયક તવષયપર સમયસર અને સચોટ માતહિી પ્રદાન કરવાની 

અપેક્ષા રાખવામા ંઆવ ેછે.માતહિી, િેમના કૌટંુતબક આવક અથવા જૂથ નીતિ કવરજેમાં ફેરફાર(જો 

કોઈ હોય િો),અને,જો જાણી િંુ હોય,િો કપાિ પાત્ર,સહ-વીમા અને સહ-ચુકવણીની માતહિી કે જ ે

િેમ ના લાગુ વીમા અથવા નાણાકીય પ્રોગ્રામ દ્વારા આવશ્યક છે. દરકે આઇટમ માટેની તવગિ વાર 

માતહિી શામેલ હોવી જોઈએ,પરંિુ િે મયાટતદિ હોવી જોઈએ નહી:ં 
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 સંપૂણટનામ,સરનામું,ટેતલફોન નંબર,જન્મિારીખ,સામાતજક સુરક્ષા નંબર (જો ઉપલબ્ધ હોય 

િો),વિટમાન આરોગ્ય વીમા કવચ તવકલ્પો, નાગતરકત્વ અને રહેઠાણ માતહિી, અને દદીઓ લાગુ 

નાણાકીય સંસાધનો કે જઓે િેમના તબલચૂકવવા માટે વાપરી શકાય છે; 

 જો લાગુ હોય િો,દદીઓનું પૂરં નામ ગેર ેંટર,િેનું સરનામું, ટેતલફોનનંબર,જન્મિારીખ,સામાતજક 

સુરક્ષાનંબર(જો ઉપલબ્ધ હોયિો), વિટમાન આરોગ્ય વીમા કવચ તવકલ્પો, અને િેમના લાગુ 

નાણાકીય સંસાધનો કે જ ેદદીઓના તબલ માટે ચૂકવણી કરવા માટે ઉપયોગમા ંલેવાય છે.અને 

 અન્યસ્રોિો કે જનેો ઉપયોગ િેમના વીમા કાયટક્રમો, મોટરવાહન અથવા મકાન માતલકોની 

વીમાપોતલસી સતહિના બીલ ચૂકવવા માટે થઈ શકે છે,જો સારવાર કોઈ અકપમાિ,કામદારોના 

વળિર કાયટક્રમો, તવદ્યાથી વીમા પોતલસી અને અન્ય કોઈ કૌટંુતબક આવક જવેી કેવા રસો,ભેટો, 

અથવા ઉપલબ્ધ ટરપટમાંથી તવિરણો,અન્યમાં. 

 

 દદી િેમના અવેિન હોતપપટલ તબલને ધ્યાન માંરા ખવા માટે જવાબદાર છે,જમેા ંકોઈ પણ હાલની 

ચૂકવણી,સહ-વીમા અનેક પાિપાત્રનો સમાવેશ થાય છે, અને હોતપપટલનો સંપકટ  કરવા માટે િેમને 

તબલચૂકવવામાં સહાયની જરૂર હોવી જોઇએ. દદીન ેિેમના હાલના પવાપ્ય વીમાદાિાન(ેઅથવા 

જો િેમની પાસે હોયિો) અથવા રાજ્ય એજન્સી કે જણેે દદીઓની લાયકાિની તપથતિને કુટંુબની 

આવક અથવા વીમાની તપથતિમા ંકોઈ ફેરફારની જાહેર કાયટક્રમમા ંનક્કી કરવાની જાણ કરવાની 

જરૂરછે. જ્યાર ે કૌટંુતબક આવક અથવા વીમાની તપથતિમાં કોઈ ફેરફાર થાય છે ત્યાર ે દદીન ે

પાત્રિાની યોગ્યિાની તપથતિમાં આવા કોઈ પણ ફેરફારોની જાણ હોતપપટલને કરવામા ંઆવ ેછે, 

જ્યાર ેહોતપપટલ દદીને જાહેર કાયટક્રમમા ંિેમની યોગ્યિાન ેઅપડેટ કરવામાં સહાય કરી શકે છે. 

 

દદીઓએ હોતપપટલ અને લાગુ પડિા કાયટક્રમન ેપણ સૂતચિ કરવું જરૂરી છે જમેા ંિેઓ સહાય પ્રાપ્ત 

કરી રહ્યા છે(દા.િ.,માસ હેલ્થ, કનેક્ટર અથવા આરોગ્ય સુરક્ષા નેટ), કુટંુબની આવકમાં ફેરફારથી 

સંબંતધિ કોઈ પણ માતહિીની, અથવા જો િેઓ વીમાનો ભાગ છે દાવો છે કે જ ેહોતપપટલ દ્વારા પૂરી 

પાડવામા ંઆવિી સેવાઓનો ખચટ આવરી શકે છે.જો ત્યાં કોઈ િૃિીય પક્ષ હોય (જમે કે ઘરઅથવા 

ઓટોવીમો જવેા કે,પરંિુ િે મયાટતદિ નથી), જ ેઅકપમાિ અથવા અન્ય ઘટનાન ેલીધે સંભાળનો ખચટ 

પૂરો કરવા માટે જવાબદાર છે, દદી હોતપપટલ અથવા લાગુ કાયટક્રમ સાથે કામ કરશે(સતહિ, પરંિુ 

આવી સેવાઓ માટે ચકૂવેલ અથવા અવેિન રકમની પુનપ્રાતપ્ત માટેનો અતધકાર સોપંવા માટે,માસ 

હેલ્થ,કનેક્ટર અથવા આરોગ્ય સુરક્ષા નેટ)મયાટતદિ નથી. 

 
હોત્તસ્પટલનાણાકી

યસહાય 

નાણાંકીય સહાય,વીમાવીમા દદીઓ, અન્ડરવીમા દદીઓ અને િેમના સંબંતધિ ગેર ેંટસટ માટે તવપિૃિ 

કરવામા ંઆવશે જ ેનીચ ેમજુબ તનધાટતરિ મજુબ ચોક્કસ માપદંડને પૂણટ કર ેછે. આ માપદંડ ખાિરી 

આપશે કે આ નાણાકીય સહાયનીતિ એલએચએમસી પર સિિ લાગુ પડે છે.એલએચએમસી આ 

નીતિન ેજરૂરી અથવા યોગ્ય િરીકે સુધારવા,સંશોતધિ કરવા અથવા બદલવાનો અતધકાર અનામિ 

રાખે છે.એલ.એચ.એમ.સી. વ્યતિને એતપ્લકેશન પૂણટ કરીન ેહોતપપટલ નાણાકીય સહાય માટે અરજી 

કરવામા ંમદદ કરશે(પતરતશષ્ટ 1 અને પતરતશષ્ટ 2જુઓ). 

નાણાકીય સહાય માટે દદીન ેધ્યાનમા ંલેવામા ંઆવે િે પહેલાં ચુકવણી 

સંસાધનો(રોજગાર,મેતડકેઇડ,ઇતન્ડજન્ટફંડ્સ, તહંસક ગુનાનો ભોગ બનેલાતવ.)ની સમીક્ષા 

અનેમૂલ્યાંકનકરવુંઆવશ્યકછે.જોએવુંલાગેછેકેકોઈદદીઅન્યસહાયમાટેપાત્રહોઈિકેછે, 

તોNHCદદીઓનેએત્લકેિનઅનેફોમ્પસભનેપૂણભકરવામાંસહાયમાટેયોગ્યએજન્સીનેસંદતર્ભતકરિેઅથવા

દદીઓનેતેએત્લકેિનોસાથેસહાયકરિે. 

સહાયતામાટેનાઅરજદારોએહોતસ્પટલનીનાણાકીયસહાયમાટેતેમનીમજૂંરીનીિરતતરીકેઅન્યતમામ

ચુકવણીતવકલ્પોનેબાકાતરાખવાનીજરૂરછે, 

જમેાજંાહેરસહાયકાયભક્રમોઅનેઆરોગ્યસુરક્ષાનેટપરઅરજીસતહત, ઉપરવણભવ્યામજુબ. 
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નાણાકીયસહાયઅરજદારોજાહેરકાયભક્રમોમાંઅરજીકરવાઅનેખાનગીઆરોગ્યવીમાકવચનેઆગળવ

ધારવામાટેજવાબદારછે. ચુકવણીના સંર્તવત સ્ત્રોતો તરીકે NHC દ્વારા ઓળખાવેલ કાયભક્રમો માટે 

અરજી કરવામાં સહકારન આપવાનું પસંદ કરતા દદીબાંહેધરીઓનેનાણાકીયસહાયનકારીિકાયછે. 

અરજદારોએઆનીતતમાંદિાભવેલમજુબચૂકવણીકરવાનીતેમનીક્ષમતાનાઆધારતેેમનીસંર્ાળનાખચભ

માંફાળોઆપવાનીઅપેક્ષાછે. 

 

મેિીકેઇિઅથવાઅન્યઆરોગ્યવીમામાટેલાયકહોઈિકેતેવાદદીઓગેર ેંટસભએમેિીકેઇિકવરજેમાટેઅર

જીકરવીઆવશ્યકછેઅથવાNHCમાટેઅરજીકયાભનાપાછલાછ(6)મતહનાનીઅંદરફેિરલહેલ્થઇન્સ્યુરન્સ

માકેટ્લેસદ્વારામેિીકેઇિઅથવાઅન્યઆરોગ્યવીમામાટેઅરજીકરીહોવાનોપુરાવોબતાવવોપિિે. 

નાણાકીયસહાય.નાણાકીયસહાયમાટેલાયકબનવામાટેદદીઓબાંયધરીઆપનારાઓએઆનીતતમાજં

ણાવેલએત્લકેિનપ્રતક્રયામાંસહકારઆપવોજજોઇએ. 

 હોતસ્પટલનાણાકીયસહાયમાટેનીદદીઓનીયોગ્યતાનુંમૂલ્યાકંનકરતીવખતેNHCદ્વારાધ્યાનમાંલેવા

નામાપદંિોમાંિામેલછે: 

 કુટંુબનીઆવક 
 સંપતિ 

 તબીબીજવાબદારીઓ 

 અન્યતમામઉપલબ્ધજાહેરઅનેખાનગીસહાયનોથાક 

 

ર્ૌગોતલકસ્થાનઅથવારહેઠાણનીતસ્થતતનેધ્યાનમાંલીધાતવના, 

આનીતતમાંતનધાભતરતપાત્રતાઆવશ્યકતાઓનેપૂણભકરતાબધાદદીઓમાટેNHCનાણાકીયસહાયકાયભક્ર

મઉપલબ્ધછે. નાણાકીયજરૂતરયાતનાઆધારઅેનેરાજ્યઅનેસંઘીયકાયદાનુંપાલનકરીનેદદીઓ / 

બાંયધરીઆપનારાઓનેનાણાકીયસહાયઆપવામાંઆવિે. 

વીમાકંપનીઓકરારકરારઅનુસારઆપ્રકારનીસહાયપૂરીપાિતાલાયકઅલ્પવીમાદદીઓનેઆતથભકસ

હાયનીઓફરકરવામાંઆવિે. 

આતથભકસહાયસામાન્યરીતેદદીનીચુકવણીઅથવાસંતુલનમાટેઉપલબ્ધનથીજ્યારઘેટનામાંદદીવીમા

આવશ્યકતાઓનુંપાલનકરવામાંતનષ્ફળજાય. 

આરોગ્યબચતખાતંુ(એચએસએ),આરોગ્યવળતરએકાઉન્ટ(એચઆરએ)અથવાફ્લેતક્સબલસ્પેતન્િંગ

એકાઉન્ટ(એફએસએ)નાદદીઓહોતસ્પટલનાણાકીયસહાયમાટેપાત્રગણાતાપહેલાખાતાનાર્ંિોળનો

ઉપયોગકરતેેવીઅપેક્ષારાખવામાંઆવિે. 

NHCઆનીતતમાંવણભવેલતિસ્કાઉન્ટનેપાછંુલેવાનોઅતધકારઅનામતરાખેછેજોતેવાજબીરીતેનક્કીકરછેે

કેઆવીિરતોNHC નીકોઈપણકાનૂનીઅથવાકરારનીજવાબદારીનુંઉલ્લંઘનકરછેે.. 

 

 
નાણાકીયસહાયક

પાત 

અરજદારોનીકુટંુબનીઆવક,સંપતિઓઅનેતબીબીજવાબદારીઓનાઆકારણીનાઆધાર,ે 

દદીઓનીચેસૂતચમાંથીએકતિસ્કાઉન્ટપ્રાપ્તકરીિકેછે.નોધંાયેલતમામકપાતદદીનીજવાબદારસંતુલનને

ધ્યાનમાંરાખીનેછે.આઉટ-ઓફ-નેટવકભસહ-ચુકવણી,તસન્સ્યોરન્સઅનેકપાતપાત્રનાણાકીયસહાયમાટે

પાત્રનથી.તેવીજરીતે,વીમાકૃતદદીઓજઉેપલબ્ધથિભપાટીકવરજે(સ્વૈતછછકસ્વ-પગાર)નોઉપયોગનકર

વાનુંપસંદકરછેે,તેસ્વૈતછછકસ્વ-પગારતરીકેનોધંાયેલાકોઈપણખાતાપરબાકીરકમમાટેનાણાકીયસહાય

માટેપાત્રનથી.કોઈપણસજંોગોમાં,જોકે,હોતસ્પટલનાણાકીયસહાયમાટેપાત્રબનવામાટેતનધાભતરતદદીને

એજીબીકરતાંવધુચાજભલેવામાંઆવિેનહી.ં 

ચેત્તરટીકેર:NHCદદીઓ/બાંયધરીઆપનારાઓમાટેઆનીતતહેઠળ100%તિસ્કાઉન્ટપરકાળજીપૂરીપા

િિે,જમેનીકૌટંુતબકઆવકવતભમાનએફપીએલના400%અથવાતેનાથીઓછીછે,જઓેઆનીતતમાંન

ક્કીકરલેાઅન્યપાત્રતાનામાપદંિોનેપૂણભકરછેે. 

તબીબીમુશ્કેલી: લાયકદદીઓમાટે100% તિસ્કાઉન્ટઆપવામાંઆવિે, જનેીતબીબીદે 
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દેવતેુમનીકુટંુબનીઆવકના25%કરતાવધારઅેથવાતેનાથીવધુછે,જઓેઆનીતતમાંતનધાભતરતલાયકાત

નાઅન્યમાપદંિોનેપૂણભકરછેે. 

 

 
નાણાકીયસહાય

નીત્તત 

NHCનીનાણાકીયસહાયનીતત,સાદીર્ાષાસારાંિઅનેનાણાકીયસહાયએત્લકેિનઅંગેનીમાતહતી,N

HCવેબસાઇટપરતનિુલ્કઉપલબ્ધછે,હોતસ્પટલમાંઅનેતલલતનકસ્થળોએપોસ્ટકરલેીછેઅનેતેકોઈપણ

ર્ાષામાંર્ાષાંતરકરવામાંઆવિજેમેૂળર્ાષાનીર્ાષા1000કરતાંઓછીલોકોદ્વારાબોલાયછે.અથવા5

%NHCદ્વારાસેવાઆપતાસમુદાયનારહેવાસીઓ. 

આઉપરાંત,NHCચુકવણીનીતતઓઅનેતમામછાપેલમાતસકદદીઓનાતનવેદનોઅનેસંગ્રહપત્રોપરના

ણાકીયસહાયનોસંદર્ભઆપેછે.તવનંતીપર,કોઈપણસમયેનાણાકીયસહાયનીતતતવિેનીમાતહતીઉપલ

બ્ધછે. 

1. દદીઓ/ગેર ેંટસભઅરજીસમયગાળાદરતમયાનકોઈપણસમયેનાણાકીયસહાયમાટેઅરજીકરીિ

કેછે. 

2. નાણાકીયસહાયમાટેતવચારણાકરવામાટે,દદીઓ/બાંયધરીઆપનારાઓએનાણાકીયજરૂ

તરયાતનેતનધાભતરતકરવામાટેસંબંતધતઆતથભક, 

વ્યતિગતઅથવાઅન્યદસ્તાવજેોનેસહકારઆપવાઅનેસ્લાયકરવાનીજરૂરછે. 

નીચેનીકોઈપણરીતેનાણાકીયસહાયઅરજીફોમભમેળવીિકાયછે: 

a. NHCજાહેરવેબસાઇટપર:  

https://www.lahey.org/NHC/your-visit/insurance-billing-records/fina

ncial-counseling-assistance/ 

b. નાણાકીયપરામિભએકમખાતેરૂબરૂ 

41મોલરોિ 

બતલિંગ્ટન, એમએ01803 

(781) 744-8815 

c. મઇેલકરવાનીકોપીનીતવનંતીકરવાઉપરનાનંબરપરકોલકરો 

d. ઇલેક્ટર ોતનકકોતપનીતવનંતીકરવાઉપરનાનંબરપરકોલ કરો 

3. દદીઓ/બાંયધરીઆપનારાઓએનાણાકીયસંસાધનોનોતહસાબદદી/ 

બાંહેધકોનેસરળતાથીઉપલબ્ધકરાવવોજરૂરીછે.  

કુટંુબનીઆવકનીચેનાકોઈપણઅથવાબધાનીમદદથીચકાસીિકાયછે: 

a. વતભમાનફોમ્પસભW2 અને / અથવાફૉમભ 1099 

b. વતભમાનરાજ્યઅથવાસંઘીયકરવળતર 

c. ચાર (4) સૌથીતાજતેરનાપેરોલસ્ટબ્સ 

d. ચાર (4) તાજતેરનાચેતકંગઅને / અથવાબચતતનવેદનો 

e. આરોગ્યબચતખાતા 

f. આરોગ્યર્રપાઈવ્યવસ્થા 

g. લવચીકખચભએકાઉન્ સ 

4. નાણાકીયસહાયતામાટેનીયોગ્યતાનુંમૂલ્યાંકનકરતાપહેલાં,દદી/ગેર ેંટરસેાતબતીબતાવવીઆ

વશ્યકછેકેતેણેમેિીકેઇિઅથવાઅન્યઆરોગ્યવીમામાટેફેિરલઆરોગ્યવીમાબજારદ્વારાઅર

જીકરીછે, અનેકોઈપણહાલનાતૃતીયપક્ષનાકવરજેનુંદસ્તાવજેપૂરંપાિવુંઆવશ્યકછે.. 

a. NHCનાણાકીયસલાહકારોદદી/ગેરંટીસભનેમેિીકેઇિમાટેઅરજીકરવામાંમદદકરિે

અનેત્યારબાદતેજવ્યતિઓનેનાણાકીયસહાયમાટેઅરજીકરવામાંસહાયકરિે.. 

b. જોકોઈવ્યતિફેિરલહેલ્થઇન્સ્યુરન્સમાકેટ્લેસનાખુલ્લાનોધંણીદરતમયાનનાણાકી

યસહાયમાટેઅરજીકરછેે, 

તોઆવીવ્યતિએકોઈપણનાણાકીયસહાયઅરજીનામૂલ્યાંકનપહેલાંNHC 

https://www.lahey.org/lhmc/your-visit/insurance-billing-records/financial-counseling-assistance/
https://www.lahey.org/lhmc/your-visit/insurance-billing-records/financial-counseling-assistance/
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નાકવરજેમેળવવુજંરૂરીછે. 

5. NHCઆનીતતઅથવાનાણાકીયસહાયએત્લકેિનમાંસ્પષ્ટપણેવણભવેલનથીતેવીમાતહતીઅથ

વાદસ્તાવજેોપ્રદાનકરવામાંવ્યતિનીતનષ્ફળતાનાઆધારઆેનીતતહેઠળનાણાકીયસહાયને

નકારીિકેનહી.ં 

6. NHCપૂણભઅરજીનીપ્રાતપ્તપછીત્રીસ(30)વ્યાપારતદવસનીઅંદરનાણાકીયસહાયમાટેનીઅંતતમ

યોગ્યતાનક્કીકરિે. 

7. અંતતમપાત્રતાતનધાભરણનાદસ્તાવજેીકરણ,એત્લકેિનમાંથી6 

મતહનાસુધીનાબધાવતભમાન(ખુલ્લાસંતુલન)દદીનાએકાઉન્ સપરકરવામાંઆવિે. દદી / 

ગેર ેંટરનેએકતનશ્ચયપત્રમોકલવામાંઆવિે. 

8. જોકોઈદદી/ગેર ેંટરકોઈઅધૂરીઅરજીસબતમટકરછેે,તોદદી/ગેરંટરનેએકસૂચનામોકલવામાંઆ

વિેકેજમેાંકઈમાતહતીખૂટેછેતેસમજાવેછે. 

તવનંતીકરલેીમાતહતીનુંપાલનઅનેપ્રદાનકરવામાટેદદી/ગેર ેંટરપાસેત્રીસ(30) 

તદવસનોસમયહિે.એત્લકેિનપૂણભકરવામાંતનષ્ફળતા,નાણાકીયસહાયનામજૂંરકરવામાંઆ

વિે. 

9. નાણાકીયસહાયતાઅરજીનીરજૂઆતનાઆધારનેાણાકીયસહાયમાટેનીપાત્રતાનોતનણભય,પૂ

રીપાિવામાંઆવતીતમામપાત્રતબીબીસેવાઓમાટેનીલાયકાતનાસમયગાળામાટેમાન્યરહે

િે,અનેખરાબdebtણએજન્સીઓસતહતનાપાછલાછ(6)મતહનામાટેનાતમામબાકીપ્રાપ્તીઓ

નોસમાવેિકરિે.લાયકાતઅવતધનીઅંતગભતNHCઅથવાઆનુષંતગકહોતસ્પટલદ્વારાનાણાકી

યસહાયમાટેપાત્રબનવામાટેતનધાભતરતદદીઓઆપમેળેતેયોગ્યતાતનણભયનીતારીખથી6મતહ

નાનીઅવતધમાટેહોતસ્પટલનાણાકીયસહાયમાટેપાત્રગણાિે.લાયકાતનાસમયગાળાદરતમયા

નકોઈપણઆતથભકપતરવતભનનીNHCનજેાણકરવાનીજવાબદારીદદી/ગેર ેંટસભનીછે.આમકરવા

માંતનષ્ફળતાપાત્રતાગુમાવીિકેછે. 

10. નાણાકીયસહાયમાટેપાત્રએવાદદીઓનેકોઈપણચૂકવણીમાટેપરતપ્રાપ્તથિજેવે્યતિગતરીતે

ચૂકવણીમાટેજવાબદારછેતેરકમથીવધુછે.  

 

 
ઇનકારમાટેનાંકાર

ણો 
NHCતવતવધકારણોસરનાણાકીયસહાયમાટેનીતવનંતીનેનકારીિકેછે, 

પરંતુતેમયાભતદતનથી: 

 પયાભપ્તઆવકપયાભપ્ત 

 પયાભપ્તસંપતિસ્તર 

 દદી/ ગેરંટીરસાથેકામકરવાનાવાજબીપ્રયત્નોમાંદદીઓનોસહકારનકરતોઅથવાપ્રતતસાદનકરનાર 

 દદી / ગેર ેંટરસાથેકામકરવાનાવાજબીપ્રયત્નોછતાંઅધૂરાનાણાકીયસહાયતાનીઅરજી 

 બાકીવીમાઅથવાજવાબદારીનોદાવો 

 વીમાચુકવણીઅને/અથવાવીમાપતાવટર્ંિોળઅટકાવી,NHCદ્વારાપૂરીપાિવામાંઆવતીસેવાઓ

અનેવ્યતિગતઇજાઅને/અથવાઅકસ્માતસંબંતધતદાવાઓનેઆવરીલેવામાટેદદી/ 

ગેરંટરનેમોકલવામાંઆવતીચુકવણીઓસતહત. 

 

 

 
અનુમાત્તનતપાત્રતા NHCસમજછેેકેબધાદદીઓઆતથભકસહાયનીઅરજીપૂણભકરવામાંસક્ષમનથીઅથવાદસ્તાવજેોમાટેનીતવ

નંતીઓનુંપાલનકરીિકતાનથી.એવાદાખલાહોઈિકેછેકેજમેાંકોઈદદી/બાંયધરીઆપનારનાણાકીયસ

હાયમાટેનીલાયકાતએત્લકેિનફોમભપૂણભકયાભતવનાસ્થાતપતથાયછે. 
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NHCદ્વારાઅન્યમાતહતીનોઉપયોગદદી/ગેર ેંટસભખાતંુઅતનયાવ્યછેકેકેમતેતનધાભતરતકરવામાટેથઈિકેછે

અનેઆમાતહતીનોઉપયોગતપ્રમ્પ્યુતટવપાત્રતાનક્કીકરવામાટેકરવામાંઆવિે. 

 

અન્યપ્રોગ્રામ્પસઅથવાજીવનસજંોગોજવેાકેતેમનીલાયકાતનાઆધારદેદીઓનેઅનુમાનનીયોગ્યતાઆપ

વામાંઆવીિકેછે: 

 

 નાદારીજાહેરકરનારદદીઓ/ગેરંટીસભ.નાદારીસાથેસંકળાયેલાકેસોમાં,નોટબંધીછૂટાથવાનીતારીખ

થીફિએકાઉન્ટબેલેન્સજલખાઈજિે. 

 પ્રોબેટમાંકોઈએસ્ટેટસાથેમૃત્યુપામેલાદદીઓ / બાંયધરીઆપનાર. 

 દદીઓ / બાંયધરીઆપનારાઓબેઘરહોવાનોતનધાભરકરછેે. 

 ઉપરોિકોઈપણકારણોનેલીધેકલેક્િનએજન્સીદ્વારાપાછાનખાતાએકાઉન્ સઅનેચુકવણીપ્રાપ્તથ

ઈનથી.. 

રાજ્યનામેતિકેઇિપ્રોગ્રામ્પસમાટેલાયકએવાદદીઓ/બાંયધરીઆપનારાલોકોકાયભક્રમસાથજેોિાયેલકોઈ

પણખચભવહેંચણીનીજવાબદારીઅથવાઆછછાતદતસેવાઓમાટેનાણાકીયસહાયમાટેપાત્રબનિે. 

ધારણાત્મકયોગ્યતાપ્રાપ્તદદીઓનાખાતાઓનેનાણાકીયસહાયનીતતહેઠળફરીથીવગીકૃતકરવામાંઆ

વિે. તેમનેસંગ્રહમાંમોકલવામાઆંવિેનહીકેંતેઓવધુસંગ્રહતક્રયાઓનેઆતધનરહેિેનહી.ં 

 

 

 
પ્રોમ્પ્ટપેત્તડસ્કાઉન્ટ જદેદીઓજાહેરસહાયઅથવાનાણાકીયસહાયમાટેલાયકનહોયતેઓનેઇમરજન્સીકેર,અજભન્ટકેર, 

મેતિકલીજરૂરીકેર,અનેઇલેતક્ટવસતવભતસસસતહતનીપૂરીપાિવામાઆંવતીતમામસંર્ાળપરનાખાતાની

બેલેન્સનીતુરંતચુકવણીકરવાપર30%આકતસ્મકતિસ્કાઉન્ટઆપવામાંઆવિે. 

વાટાઘાટનીરકમનીચુકવણીદદીઓનાપ્રથમતનવેદનનીપ્રાતપ્તનાપદંરતદવસનીઅંદરપૂણભપણેકરવીઆવ

શ્યકછે. 

આતિસ્કાઉન્ટએવીકોઈપણસેવામાટેઆપવામાંઆવિેનહીજંમેાઅંલગસ્વ-પગારફીઅનુસૂતચસોપંાયે

લહોય.આઉપરાંત,ઇન-નેટવકભઅનેઆઉટ-ઓફ-નેટવકભસહ-ચુકવણી,તસક્કાઓઅનેકપાતપાત્રપ્રોમ્પ્ટ

પગારનીછૂટમાટેપાત્રનથી.િંકાનથાયતેમાટે,ચુકવણીયોજનાઅનુસારસેવાઓમાટેચૂકવણીકરનારાકો

ઈપણદદીનેપણઆછૂટઆપવામાંઆવિેનહી.ં 

 

 

કટોકટીની 

િબીબી સેિાઓ 

ફેિરલઇમરજન્સીમેતિકલટર ીટમેન્ટએન્િલેબરએક્ટ(ઇએમટીએલએ)નાતનયમોઅનુસાર, 

કોઈપણદદીનેકટોકટીનીપતરતસ્થતતમાંસેવાઓપ્રદાનકરતાપહેલાનાણાકીયસહાયતાઅથવાચુકવણી

નીમાતહતીમાટેતપાસકરાવવીનહી.ં NHCતવનંતીકરીિકેછેકેદદીનીતકંમતવહેંચણીચૂકવણી (એટલે

કેસહચૂકવણી)સેવાસમયેકરવામાંઆવે,જોકેઆવીતવનંતીઓકટોકટીનીતસ્થતતમાંદદીનેતસ્થરકરવામા

ટેસ્ક્રીનીગંપરીક્ષામાંઅથવાતવતિષ્ટસારવારમાંતવલંબનથાય.NHC.કોઈપણર્ેદર્ાવતવના, 

આનીતતહેઠળલાયકછેકેકેમતેધ્યાનમાંલીધાતવના,લોકોનેકટોકટીનીતબીબીપતરતસ્થતતઓનીસંર્ાળ

આપિે. NHC.એવાપગલામાંસામેલનહીથંાયકેજવે્યતિઓનેઇમરજન્સીકેરમેળવવાથીતનરાિકર ે
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કે્રતિટ અને સગં્રહ ચુકવણીનકરવાનાતકસ્સામાંNHCદ્વારાલેવામાંઆવીિકેતેવીતક્રયાઓનુંવણભનએકઅલગકે્રતિટઅનેસંગ્ર

હોનીતતમાંકરવામાંઆવ્યુંછે. 

સાવભજતનકસભ્યોદ્વારાતનcopyિુલ્કનકલપ્રાપ્તથઈિકેછે: 

a. NHCનીજાહેરવેબસાઇટપરજવું:https://www.lahey.org/nhc/your-visit/insurance-bi

lling-records/financial-counseling-assistance/ 

b. તસ્થતનાણાકીયપરામિભએકમનીમુલાકાતલેવી: 

41મોલરોિ 

બતલિંગ્ટન, એમએ01803 

(781) 744-8815 

c. મેઇલકરવાનીકોપીનીતવનંતીકરવાઉપરનાનંબરપરકોલકરો 

d. ઇલેક્ટર ોતનકકોતપનીતવનંતીકરવાઉપરનાનંબરપરકોલકરો 

 

 

 
ત્તનયમનકારીઆવ

શ્યકતાઓ 

NHC,તમામફેિરલ,રાજ્યઅનેસ્થાતનકકાયદા,તનયમોઅનેકાયદાઓઅનેતરપોતટિંગઆવશ્યકતાઓનુંપા

લનકરિજેઆેનીતતમજુબનીપ્રવૃતિઓનેલાગુપિીિકે. 

આનીતતમાજંરૂરીછેકેNHCસચોટઅહેવાલસુતનતશ્ચતકરવામાટેપૂરાપાિવામાંઆવેલીનાણાકીયસહાય

નેટર ેકકર.ેઆનીતતહેઠળપૂરીપાિવામાંઆવેલીનાણાકીયસહાયનીમાતહતી,વાતષભકઆઈઆરએસફોમભ9

90તિડ્યુલએચપરતરપોટભકરવામાંઆવિે.NHCયોગ્યતનયંત્રણોજાળવવાઅનેતમામઆંતતરકઅનેબાહ્

પાલનઆવશ્યકતાઓનેપૂણભકરવામાટેતમામનાણાકીયસહાયતાનાદસ્તાવજેકરિે. 

https://www.lahey.org/nhc/your-visit/insurance-billing-records/financial-counseling-assistance/
https://www.lahey.org/nhc/your-visit/insurance-billing-records/financial-counseling-assistance/
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પતરતિષ્ટ1 

નાણાકીયસહાય

અરજીફોમભ 

 

ચેત્તરટીકેરમાટેનાણાકીયસહાયતામાટેનીઅરજી 
મહેરબાનીકરીનેછાપો 

આજનીતારીખ: _________________        સામાતજકસુરક્ષા#____________________  

 

તબીબીરકેોિભનંબર: ______________________ 

    

દદીનુંનામ: _______________________________________________________________________ 

 

સરનામું: ____________________________________________________________________________ 

િેરીએપોઇટમેન્ટનંબર_________________________________                 _____________             

________________ 

િહેર   રાજ્ય   તપનકોિ 

 

હોતસ્પટલસેવાઓનીતારીખ: _______________________          દદીનીજન્મતારીખ____________________ 

        

હોતસ્પટલનીસેવાસમયેદદીપાસેઆરોગ્યવીમોઅથવામેતિકેિ ** હતા?   હા☐ના☐ 

જો“હા”, વીમાકાિભની(આગળઅનેપાછળની)એકનકલજોિોઅનેનીચેનીબાબતોનેપૂણભકરો: 

વીમાકંપનીનુંનામ: _____________________            નીતતઅનુક્રમ: __________________ 

 

અસરકારકતારીખ: ___________________ વીમાફોનનંબર: ________________________ 

 

**નાણાકીયસહાયમાટેઅરજીકરતાપહેલા, તમારછેેલ્લા6 

મતહનામાંમતેિકેિમાટેઅરજીકરીહોવીજજોઈએઅનેતેનેનકારનાપુરાવાબતાવવાનીજરૂરરહેિે. 

 

નોધં: જોઆરોગ્યબચાવખાતંુ (એચએસએ), આરોગ્યવળતરએકાઉન્ટ (એચઆરએ), 

ફ્લેતક્સબલસ્પેતન્િંગએકાઉન્ટ (એફએસએ) 

અથવાકૌટંુતબકતબીબીખચભમાટેતનયુિસમાનર્ંિોળસ્થાતપતકરવામાંઆવ્યુંહોયતોનાણાકીયસહાયલાગુથઈ

િકિેનહી.ં સહાયપ્રદાનકરવામાઆંવેતેપહેલાંકોઈપણસ્થાતપતફંિમાંથીચુકવણીકરવાનુંબાકીછે.  

  

નાણાકીયસહાયમાટેઅરજીકરવામાટેનીચેનાપૂણભકરો: 

ઘરના18 વષભથીઓછીઉંમરનાદદી, માતાતપતા, બાળકોઅને / અથવાબહેન, 

કુદરતીઅથવાદિકલીધેલાપતરવારનાતમામસભ્યોનીસૂતચબનાવો. 

 

કુટંુબનોસ

ભ્યો 

ઉંમર દદીસાથેસંબંધ આવકનાસ્ત્રોતઅ

થવાએમ્પ્લોયરનંુ

નામ 

માત્તસકકુલઆવક 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

 

 

નાણાકીયસહાયઅરજીઉપરાંત, અમનેઆઅરજીસાથજેોિાયેલાનીચેનાદસ્તાવજેોનીપણજરૂરછે: 
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A. વતભમાનરાજ્યઅથવાસંઘીયઆવકવેરાવળતર 

B. વતભમાનફોમ્પસભW2 અને / અથવાફૉમભ1099 

C. ચારસૌથીતાજતેરનાપગારપત્રકસ્ટબ્સ 

D. ચારસૌથીતાજતેરનીતપાસઅને / અથવાબચતખાતાનાતનવેદનો 

E. આરોગ્યબચતખાતા 

F. આરોગ્યર્રપાઈનીવ્યવસ્થા 

G. લવચીકખચભએકાઉન્ સ 

 

જોઆઉપલબ્ધનહોયતો, તેઓપ્રદાનકરછેેતેઅન્યદસ્તાવજેોનીચચાભકરવાકૃપાકરીને (781) 744-8815 

પરનાણાકીયપરામિભએકમનેકૉલકરો. 

 

નીચેઆપેલાહસ્તાક્ષરદ્વારા, 

હંુપ્રમાતણતકરંછંુકેમેંનાણાકીયસહાયનીતતઅનેઅરજીનેકાળજીપૂવભકવાંછયુંછેઅનેમેંજકેહંુ્છેતેઅથવાકોઈપણદ

સ્તાવજેીકરણમેંજોડ્યુંછેતેમારાશ્રેષ્ઠજ્ઞાનમાટેસાચુંઅનેયોગ્યછે. 

હંુસમજંુછંુકેનાણાકીયસહાયમેળવવામાટેજાણીજોઈનેખોટીમાતહતીસબતમટકરવીગેરકાનૂનીછે. 

 

અરજદારનીસહી: _____________________________ _____________________________   

 

દદીસાથેસંબંધ: __________________________________________________________   

 

તારીખપૂણભથઈ: ______________________ 

 

જોતમારીઆવકકોઈપણરીતેપૂરકછેઅથવાતમેઆઅરજીપર$ 0.00 નીઆવકનીજાણકરીછે, 

તોનીચેવ્યતિદ્વારાઆધારતનવેદન(વ્યતિઓ) તમનેઅનેતમારાપતરવારનેસહાયપૂરીપાિિે.. 

 

આધારત્તનવેદન 

હંુદદી / જવાબદારપક્ષદ્વારાઆતથભકટેકોપૂરોપાિવાતરીકેઓળખાયોછંુ. 

નીચેઆપેલીસેવાઓઅનેસપોટભનીસૂતચછેજહંુેપ્રદાનકરંછંુ. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

હંુઅહીથંીપ્રમાતણતઅનેચકાસણીકરંછંુકેઆપેલીબધીમાતહતીમારાશ્રેષ્ઠજ્ઞાનમાટેસાચીઅને 
યોગ્યછે.હંુસમજંુછંુકેમારાહસ્તાક્ષરમનેદદીઓનાતબીબીખચભમાટેઆતથભકરીતેજવાબદારબનાવિેનહી.ં 
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સહી: _________________________________________     

 

તારીખપૂણભથઈ: _______________________ 

 

કૃપાકરીનેપાત્રતાતનધાભતરતકરવામાટેપૂણભથયેલઅરજીપ્રાપ્તથયાનીતારીખથી30 તદવસનીમજૂંરીઆપો. 

 

જોપાત્રહોય, 

તોનાણાકીયસહાયમજૂંરીનીતારીખથીછમતહનામાટેઆપવામાંઆવેછેઅ

નેતેતમામસંબંતધતબેથઇઝરાઇલલાહેહેલ્થઆનુષંતગકોનેતેમનીસંબંતધત

નાણાકીયસહાયનીતતઓનાપતરતિષ્ટ5 માંઆગળપ્રમાણેમાન્યછે.: 

     

 અન્નાજાક્સહોતસ્પટલ  

 એતિસનતગલ્બટભહોતસ્પટલ 

 બાયતરજહોતસ્પટલ   

 બેથઇઝરાઇલિેકોનેસમેતિકલસેન્ટર-બોસ્ટન 

 બેથઇઝરાઇલિેકોન્સનેસતમલ્ટન 

 બેથઇઝરાઇલિેકોનેસતનિહામ 

 બેથઇઝરાઇલિેકોન્સનેસ્લાયમાઉથ 

 બેવરલીહોતસ્પટલ 

 લાહેહોતસ્પટલઅનેમેતિકલસેન્ટર, બતલિંગ્ટન 

 લાહેમેતિકલસેન્ટર, પીબોિી 

 માઉન્ટઓબનભહોતસ્પટલ 

 ન્યૂઇંગ્લેન્િબેત્ટસ્ટહોતસ્પટલ 

 તવન્ચેસ્ટરહોતસ્પટલ 

 

Staff Only. 

Application Received by: 

AJH                  ☐ 

AGH                 ☐ 

BayRidge          ☐ 

BIDMC             ☐  

BID Milton       ☐  

BID Needham  ☐  

BID Plymouth  ☐ 

Beverly             ☐ 

NHC              ☐ 

LMC Peabody   ☐ 

MAH                 ☐ 

NEBH               ☐ 

WH                   ☐ 
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પતરતિષ્ટ2 

તબીબીમુશ્કેલી 
તબીબીમુશ્કેલીમાટેનાણાકીયસહાયતામાટેનીઅરજી 

મહેરબાનીકરીનેછાપો 

 

આજનીતારીખ: _________________      સામાતજકસુરક્ષા#____________________ 

 

તબીબીરકેોિભનંબર: ______________________ 

    

દદીનુંનામ:________________________________________________________________ 

દદીનીજન્મતારીખ____________________                                     

સરનામું: _________________________________________________________________                                                                    

િેરીએપોઇટમેન્ટનંબર 

_________________________________                 _____________           _______________ 

િહેર   રાજ્ય   તપનકોિ 

 

હોતસ્પટલનીસેવાસમયેદદીપાસેઆરોગ્યવીમોઅથવામેતિકેિ ** હતા?હા☐ના☐ 

જો“હા”, વીમાકાિભની(આગળઅનેપાછળની)એકનકલજોિોઅનેનીચેનીબાબતોનેપૂણભકરો: 

વીમાકંપનીનુંનામ: _____________________         

 

નીતતઅનુક્રમ: ________________________________ 

 

અસરકારકતારીખ: _________________________________  

 

વીમાફોનનંબર: ________________________ 

 

નોધં: જોઆરોગ્યબચાવખાતંુ (એચએસએ), આરોગ્યવળતરએકાઉન્ટ (એચઆરએ), 

ફ્લેતક્સબલસ્પેતન્િંગએકાઉન્ટ (એફએસએ) 

અથવાકૌટંુતબકતબીબીખચભમાટેતનયુિસમાનર્ંિોળસ્થાતપતકરવામાંઆવ્યુંહોયતોનાણાકીયસહાય

લાગુથઈિકિેનહી.ં 

સહાયપ્રદાનકરવામાંઆવેતેપહેલાંકોઈપણસ્થાતપતફંિમાંથીચુકવણીકરવાનુંબાકીછે  

  

નાણાકીયસહાયમાટેઅરજીકરવામાટેનીચેનાપૂણભકરો: 

ઘરના18 વષભથીઓછીઉંમરનાદદી, માતાતપતા, બાળકોઅને / અથવાબહેન, 

કુદરતીઅથવાદિકલીધેલાપતરવારનાતમામસભ્યોનીસૂતચબનાવો 

 

કુટંુબનોસભ્યો ઉંમર દદીસાથેસંબંધ આવકનાસ્ત્રોતઅથવા

એમ્પ્લોયરનંુનામ 

માત્તસકકુલઆવ

ક 

1.     

2.     

3.     

4.     
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તબીબીમુશ્કેલીઅરજીઉપરાંત, અમનેઆઅરજીસાથજેોિાયેલાનીચેનાદસ્તાવજેોનીપણજરૂરછે: 

 

 વતભમાનરાજ્યઅથવાસંઘીયઆવકવેરાવળતર 

 વતભમાનફોમ્પસભW2 અને / અથવાફૉમભ1099 

 ચારસૌથીતાજતેરનાપગારપત્રકસ્ટબ્સ 

 ચારસૌથીતાજતેરનીતપાસઅને / અથવાબચતખાતાનાતનવેદનો 

 આરોગ્યબચતખાતા 

 આરોગ્યર્રપાઈનીવ્યવસ્થા 

 લવચીકખચભએકાઉન્ સ 

 બધાતબીબીબીલોનીનકલો 

જોઆઉપલબ્ધનહોયતો, તેઓપ્રદાનકરછેેતેઅન્યદસ્તાવજેોનીચચાભકરવાકૃપાકરીને (781) 744-8815 

પરનાણાકીયપરામિભએકમનેકૉલકરો. 

 

બધાતબીબીદેવાનીસૂતચબનાવોઅનેપાછલાબારમતહનામાંથયેલાબીલનીનકલોપ્રદાનકરો: 

 

સેવાનીતારીખ  સેવાસ્થળ   બાકીરકમ  

  

_____________  _____________________  _________________ 

 

_____________  _____________________  _________________ 

 

_____________  _____________________  _________________ 

 

_____________  _____________________  _________________ 

 

_____________  _____________________   _________________ 

 

કૃપાકરીનેઆતબીબીબીલોર્રવાિામાટેમુશ્કેલીપિિેતેઅંગેનુંએકટંૂકંુસમજૂતીપ્રદાનકરો: 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

નીચેઆપેલાહસ્તાક્ષરદ્વારા,  

 

હંુપ્રમાતણતકરંછંુકેમેંનાણાકીયસહાયનીતતઅનેઅરજીનેકાળજીપૂવભકવાંછયુંછેઅનેમેંજકેહંુ્છેતેઅથવાકો

ઈપણદસ્તાવજેીકરણમેંજોડ્યુંછેતેમારાશ્રેષ્ઠજ્ઞાનમાટેસાચુંઅનેયોગ્યછે 



 

નોર્થઇસ્ટ હોસ્સ્િટલ કોિોરેશન નાણાકીયસહાયનીતિ   િાન ું 24 

સ ધારેલ ઓગસ્ટ ૨૦ 

 

અરજદારનીસહી: _____________________________________________________     

 

દદીસાથેસંબંધ:_________________________________________________ 

 

તારીખપૂણભથઈ: ______________________ 

 

કૃપાકરીનેપાત્રતાતનધાભતરતકરવામાટેપૂણભથયેલઅરજીપ્રાપ્તથયાનીતારીખથી30 તદવસનીમજૂંરીઆપો. 

 

જોપાત્રહોય, 

તોનાણાકીયસહાયમજૂંરીનીતારીખથીછમતહનામાટેઆપવામાંઆવેછેઅનેતેતમામસંબંતધતબેથઇઝ

રાઇલલાહેહેલ્થઆનુષંતગકોનેતેમનીસંબંતધતનાણાકીયસહાયનીતતઓનાપતરતિષ્ટ5 

માંઆગળપ્રમાણેમાન્યછે: 

 

 અન્નાજાક્સહોતસ્પટલ  

 એતિસનતગલ્બટભહોતસ્પટલ 

 બાયતરજહોતસ્પટલ   

 બેથઇઝરાઇલિેકોનેસમેતિકલસેન્ટર-બોસ્ટન 

 બેથઇઝરાઇલિેકોન્સનેસતમલ્ટન 

 બેથઇઝરાઇલિેકોનેસતનિહામ 

 બેથઇઝરાઇલિેકોન્સનેસ્લાયમાઉથ 

 બેવરલીહોતસ્પટલ 

 લાહેહોતસ્પટલઅનેમેતિકલસેન્ટર, બતલિંગ્ટન 

 લાહેમેતિકલસેન્ટર, પીબોિી 

 માઉન્ટઓબનભહોતસ્પટલ 

 ન્યૂઇંગ્લેન્િબેત્ટસ્ટહોતસ્પટલ 

 તવન્ચેસ્ટરહોતસ્પટલ 

 

 

Staff Only. 

Application Received by: 

AJH                        ☐ 

AGH                       ☐ 

BayRidge                ☐ 

BIDMC                    ☐  

BID Milton              ☐  

BID Needham         ☐  

BID Plymouth         ☐ 

Beverly                   ☐ 

NHC                       ☐ 

LMC Peabody        ☐ 

MAH                      ☐ 

NEBH                     ☐ 

WH                         ☐ 
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પત્તરત્તિષ્ટ3 

આવકઅનેસંપત્તિ

થ્રેિોપડનાઆધાર ે

ત્તડસ્કાઉન્ટચાટભ  

પ્રોમ્પ્ટપેત્તડસ્કાઉન્ટ: 

જદેદીઓજાહેરસહાયઅથવાનાણાકીયસહાયમાટેલાયકનહોયતેઓનેઇમરજન્સીકેર, અજભન્ટકેર, 

મેતિકલીજરૂરીકેર,અનેઇલેતક્ટવસતવભતસસસતહતનીપૂરીપાિવામાઆંવતીતમામસંર્ાળપરનાખાતાની

બેલેન્સનીતુરંતચુકવણીકરવાપર30%આકતસ્મકતિસ્કાઉન્ટઆપવામાંઆવિે.વાટાઘાટનીરકમનીચુક

વણીદદીઓનાપ્રથમતનવદેનનીપ્રાતપ્તનાપદંરતદવસનીઅંદરપૂણભપણેકરવીઆવશ્યકછે. 

આતિસ્કાઉન્ટએવીકોઈપણસેવામાટેઆપવામાંઆવિેનહીજંમેાઅંલગસ્વ-પગારફીિેડ્યૂલસોપંાયેલ

હોય.આઉપરાંત,ઇન-નેટવકભઅનેઆઉટ-ઓફ-નેટવકભસહ-ચુકવણી,તસક્કાઓઅનેકપાતપાત્રપ્રોમ્પ્ટપ

ગારનીછૂટમાટેપાત્રનથી.િંકાનથાયતેમાટે,ચુકવણીયોજનાઅનુસારસેવાઓમાટેચૂકવણીકરનારાકોઈ

પણદદીનેપણઆછૂટઆપવામાંઆવિેનહી.ં 

 

નીત્તતમાંવણભવ્યાઅનુસારપાત્રતબીબીસેવાઓમાટેજવાબદારસંતુલનમાટેનાદદીઓમાટેનાણા

કીયસહાયઅનેતબીબીમુશ્કેલીમાટેનાત્તડસ્કાઉન્ટલાગુપડેછે. 

પાત્રદદીઓમાટેનાણાકીયસહાયછૂટ: 

 

ચેત્તરટીકેર 

 

આવકસ્તર ત્તડસ્કાઉન્ટ 

400% FPL થીઓછાઅથવાબરાબર 100% 

 

તબીબીમુશ્કેલી 

 

જોમેતિકલબીલકુટંુબનીઆવકના25% કરતાવધારઅેથવાસમાનહોયઅને100% 

તિસ્કાઉન્ટમેળવિેતોદદીઓતબીબીમુશ્કેલીમાટેલાયકતરીકેનક્કીકરવામાંઆવિે. 
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પત્તરત્તિષ્ટ4  

રકમસામાન્યરીતે

ત્તબલકરવામાંઆવે

છે (એજીબી) 

લૂક-બેકપદ્ધતતનોઉપયોગકરીનએેજીબીનીગણતરીકેવીરીતેકરવામાંઆવેછેતેનાવણભનમાટે, ઉપર, 

નીતતમાંસામાન્યરીતેતબલકરવામાંઆવેલીરકમનીવ્યાખ્યાજુઓ. 

 

નાણાકીયવષભ2020 

નાદાવાઓનાઆધારએેલએચએમસીનીવતભમાનએજીબીટકાવારીબરાબર41.02% છે. 

નીચેઆપેલાકારણોનેલીધેએજીબીકોઈપણસમયેબદલાઇિકેછે: 

 ખાનગીઆરોગ્યવીમાદાતાઅનેમેતિકેરફી-માટે-સેવાકરારમાંફેરફાર 

 ખાનગીઆરોગ્યવીમાયોજનાઓઅનેમેતિકેરફી-ફોર-સતવભસદ્વારાપ્રાપ્તસમાધાન 

અપિેટ 1/2021 
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પતરતિષ્ટ5 

પ્રદાતાઓઅનેત્તલલ

ત્તનક્સઆવરીલેવા

માંઅનેઅનાવશ્ય

ક 

આનાણાકીયસહાયનીતતનીચેનાસ્થાનોપરનાતમામહોતસ્પટલ (સુતવધા) િુલ્કનેઆવરીલેછે: 

- લાહેહોતસ્પટલઅનેમેતિકલસેન્ટર, 41 મોલરોિ, બતલિંગ્ટન, એમ.એ. 

- લાહેમેતિકલસેન્ટર, પીબોિી, 1 એસેક્સસેન્ટરિર ાઇવ, પીબોિી, એમ.એ. 

- લાહેહોતસ્પટલઅનેમેતિકલસેન્ટર, 20વોલસ્ટર ીટ, લાહેહોતસ્પટલઅનેમેતિકલસેન્ટર, 31મોલરોિ, 

બતલિંગ્ટન, એમ.એ. 

- લાહેહોતસ્પટલઅનેમેતિકલસેન્ટર, 5ફેિરલસ્ટર ીટ, િેનવસભ, એમ.એ. 

- લેહેઆઉટપેિન્ટસેન્ટર, લેતક્સંગ્ટન, 16હેિનએવન્યુ, લેતક્સંગ્ટન, એમએ 

- લાહેહોતસ્પટલઅનેમેતિકલસેન્ટર, 50મોલરોિ, બતલિંગ્ટન, એમ.એ. 

- લાહેહોતસ્પટલઅનેમેતિકલસેન્ટર, 67 બેિફોિભસ્ટર ીટ, બતલિંગ્ટન, એમ.એ. 

આનાણાકીયસહાયનીતતપણઉપરસૂતચબદ્ધહોતસ્પટલસુતવધાઓમાંપૂરીપાિવામાંઆવતીસેવાઓમાટેક

વરકરલેાઅનેનોન-કવસભપ્રદાતાઓઅનેતલલતનકનાલેબલવાળાજોિાણનાપાના1-15માંસૂતચબદ્ધવ્યતિ

ઓઅનેકંપનીઓપાસેથીલેવામાંઆવેલાિુલ્કનેઆવરીલેછે. 

 

કવરજેઅનેનોન-કવચપ્રદાતાઓઅનેતલલતનક્સનાલેબલવાળાજોિાણનાપૃષ્ઠ16 

પરસૂતચબદ્ધપ્રદાતાઓમાટે, આનાણાકીયસહાયનીતતફિહોતસ્પટલસુતવધાચાજભનેઆવરીલેછે. 

તેજોિાણનાપૃષ્ઠ16 પરસૂતચબદ્ધવ્યતિઓઅનેકંપનીઓપાસેથીપ્રદાતાચાજભનેઆવરીલેતંુનથી. 

દદીઓકોઈપ્રદાનકરછેેકેનહીતેંનીચૂકવણીકરવામાટેઅનેચુકવણીનીવ્યવસ્થાકરવામાટેસીધાઆપ્રદાતા

ઓનોસંપકભકરવાપ્રોત્સાતહતકરવામાંઆવેછે. 

 

 

અપિેટ 7/2021  
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પતરતિષ્ટ6 

દસ્તાવજેોનીજાહેર

ક્સેસ 

NHCનાણાકીયસહાયનીતત,સાદીર્ાષાસારાંિ,નાણાકીયસહાયએત્લકેિન,તબીબીહાિભિીપએત્લકે

િનઅનેNHCકે્રતિટઅનેસંગ્રહનીતતતવિેનીમાતહતીદદીઓઅનેNHCદ્વારાસેવાઆપતાસમુદાયનેતવતવ

ધસ્રોતોદ્વારામફતઉપલબ્ધકરવામાંઆવિે: 

1. દદીઓઅનેગેર ેંટસભનાણાકીયસહાયતાઅનેકે્રતિટઅનેસંગ્રહસાથેસંબંતધતતમામદસ્તાવજેોની

નકલોનીતવનંતીકરીિકેછે,નેનાણાકીયસહાયઅનેતબીબીમુશ્કેલીઓબંનેનેપૂણભકરવાસહાય

માટેતવનંતીકરીિકેછે, ફોન, મેઇલદ્વારાઅથવાવ્યતિગતરૂપે: 

NHC 

નાણાકીયપરામિભ 

41બતલિંગ્ટનમોલરોિ 

બતલિંગ્ટન, એમએ01803 

 

2. દદીઓઅનેગેર ેંટસભએલએચએમસીજાહેરવેબસાઇટદ્વારાનાણાકીયસહાયતાઅનેકે્રતિટઅનેસં

ગ્રહનીતતથીસંબંતધતતમામદસ્તાવજેોનીનકલોિાઉનલોિકરીિકેછે.:https://www.lahey.o

rg/nhc /your-visit/insurance-billing-records/financial-counseling-assistance/ 

 

નાણાકીયસહાયનીતત,સાદીર્ાષાનાસારાંિ,નાણાકીયસહાયએત્લકેિન,તબીબીહાિભિીપએત્લકેિ

નઅનેકે્રતિટઅનેસંગ્રહનીતતકોઈપણર્ાષામાંર્ાષાંતરકરવામાંઆવિજે1ે000લોકોનાઅથવાસમુદાય

ના5% રહેવાસીઓદ્વારાબોલાતીપ્રાથતમકર્ાષાછે.  

 

NHCએઆનીતતમાંનીચેઆપેલાસ્થળોમાંદિાભવેલનાણાકીયસહાયનીઉપલબ્ધતાનીસૂચનાઓ (તચહ્નો) 

પોસ્ટકરીછે: 

 

1. સામાન્યપ્રવેિ, દદીની,ક્સેસ, પ્રતીક્ષા / નોધંણીનાક્ષેત્રોઅથવાતેનાથીબરાબર, 

િંકાનાતનવારણમાટે, ઇમરજન્સીતવર્ાગોપ્રતીક્ષા / નોધંણીક્ષેત્ર; 

2. પ્રતીક્ષા/નોધંણીતવસ્તારોઅથવાઓફ-સાઇટહોતસ્પટલ-લાઇસન્સસુતવધાઓનીસમકક્ષ 

અને 

3. દદીનાણાકીયસલાહકારતવસ્તારો. 

 

પોસ્ટકરલેાતચહ્નોસ્પષ્ટરૂપેદેખાયછે (8.5” x 11”) અનેઆતવસ્તારોમાંદદીઓમાટેસુવાછયછે. 

તચહ્નોવાંછયા:  

 

 

નાણાકીયસહાયનીસૂચના 

હોતસ્પટલલાયકાતધરાવતાદદીઓનેતવતવધઆતથભકસહાયનાકાયભક્રમોપ્રદાનકરછેે. 

તમેતમારાહોતસ્પટલનાતબલમાંસહાયમાટેપાત્રછોકેકેમતેિોધવામાટે, કૃપાકરીનેમેઈનલોબીના1 

લામાળેઅમારીફાઇનાતન્સયલપરામિભઓતફસનીમુલાકાતલોઅથવાતવતવધપ્રોગ્રામ્પસઅનેતેમનીઉપલ

બ્ધતાતવિેનીમાતહતીમાટે781-744-8815 પરકોલકરો. 

 

 

 

 
 

https://www.lahey.org/nhc%20/your-visit/insurance-billing-records/financial-counseling-assistance/
https://www.lahey.org/nhc%20/your-visit/insurance-billing-records/financial-counseling-assistance/


 

નોર્થઇસ્ટ હોસ્સ્િટલ કોિોરેશન નાણાકીયસહાયનીતિ   િાન ું 29 

સ ધારેલ ઓગસ્ટ ૨૦ 

 

 

નીત્તતઇત્તતહાસ 
 

તારીખ ત્તક્રયા 

સ્ટેમ્પબર2016 ટરસ્ટીમંિળદ્વારામાન્યનીતત 

જુલાઈ2020 પ્રદાતાસૂતચઅપિેટથઈ 

ઓગસ્ટ 2020 બીએલએચઇવીપી / 

સીએફઓઅનેNHCબોિભનાટર ેઝરરદ્વારાબોિભના

અતધકૃતબBodyિીતરીકેમાન્યસુધારલેીનીતત 

7/2021 પ્રદાતાસૂતચઅપિેટથઈ 

 

  

 


