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NHC નાણાકીય સહાય નીવિ  

 

   

માટે લાગ  આની સ્િ લાહે સ્લલસ્નક હોસ્સ્િ ટલ,ઇન્ક.,િ  ી/બી/એક લાહે હોસ્સ્િ ટલ અને મેસ્િ કલ સેન્ટર,ઇન્ક.અને 

લાહેમેસ્િ કલ સેન્ટર,િ  ીબોિ  ી (NHC,“હોસ્સ્િ ટલ” અવાથ હોસ્સ્િ ટલ)ને લાગ  િ િ   ેછે, િ   ેજ ે

હોસ્સ્િ ટલો ચલાવે છે િ  નેા સ ુંદર્થમા   ું  અને કોઈ િ ણ નોધ ું િ  ાર રીિ   ેસ ુંબ ુંિસ્ધ એસ્ન્ટટી (જમે 

કે સ્િ િ  ાટર્મેન્ટઓ ટર ેરેરી કલમ 50૦૧(ર) સ્નયમોમા   ું  સ્નધાર્િસ્ર) અને NHC દ્વારા કાયર્િર 

અવાથ સ ુંલ્ન પ્રદાિ  ાઓ(આ નીસ્િ  હેઠળ આવરી લેનારાઓની સ ુંિ   ણર્ સ સ્ચ માટે 

િ સ્રસ્શિષ્ટા   ુંચ(5) જ ઓ).  

 

  

 સ  દર્ભ  ઇમટલા: નાણાકીય માિસ્હીનો સ ુંગ્રહ  

કે્રસ્િ ટ અને સ ુંગ્રહો નીસ્િ   

 ેિ રલ ગરીબી સ્દશા સ્નદેશો,આરો્ય અને માનવસેવા ઓય .એસ. 

સ્વર્ ાગ આઈ આર એસ નોસ્ટસ 2015-46 અને 29 સી   એ  આર 

§§1.501(r)-(4)-(6)  

િ સ્રસ્શષ્ટ 1: ચેસ્રટીકેર માટે નાણાકીય સહાિયા માટેની અરજી  

િ સ્રસ્શષ્ટ 2: િ બીબી મ શ્કેલી માટે નાણાકીય સહાયની અરજી  

િ સ્રસ્શષ્ટ 3: આવક અને સ ુંિ સ્િ  થ્રેશોલ્િ ના આધાર ેસ્િ સ્કાિન્ટચાટર્  

િ સ્રસ્શષ્ટ 4: સામાન્ય રીિ   ેબીલ યેલ રકમ(AGB)  

િ સ્રસ્શષ્ટ 5: પ્રદાિ  ાઓ અને સ્વર્ ાગો આવરી લેવામા   ું  અને અનાવશ્યક  

િ સ્રસ્શષ્ટ 6: દસ્િ  ાવજ ે ોનીજાહેરએક્સેસ  

 

  

 હેવુ   અમારું  ધ્યેય દદીઓની સ ુંર્ ાળ,સ્શક્ષણ, સ ુંશોધન અને અમે જ ેસમ દાયોમા   ું  સેવા િઆી એછી એ  

િ  મેા   ું  સ ધારલે  ા આરો્ય દ્વારા શ્રેિઠા દ્વારા િ  ોિ  ાને અલગ િ  ાિ વાન    ું  છે.  

  

NHC એવા દદીઓને આસ્ર્ર્ક સહાય િ   રી િ  ાિ વા માટે સમસ્િ િર્ છે કે જમે ની િ  ાસે 

આરો્ય સ ુંર્ ાળની જરૂસ્રયાિ  ો છે અને િ  વેી માવી માકરનારાઓ,સરકારી પ્રોગ્રામ માટે અયો્ય 

છે,અવાથ કટોકટી સ ુંર્ ાળ,િ  ાત્કાસ્લક સ ુંર્ ાળ અવાથ અન્ય િ બીબી રીિ   ેજરૂરી સારવાર માટે 

ચ કવણી કરવામા   ું  અસમર્થ છે.આ નાણાકીય સહાયનીસ્િ નો હેિ   અમારા સેવાક્ષેર માટે લાગ  

 ેિ રલ અને રાજ્ય કાયદાઓન    ું  િ  ાલનછે.નાણાકીય સહાય માટે િ  ાિ  ્ર દદીઓ લાયકાિ  

ધરાિવા એલએચએમસી પ્રદાિ  ાઓ િ  ાસેર્ ી સ્િ સ્કાિન્ટ કેર પ્રાપ્ત કરશે. એસ્િ સન સ્ગલબટર્ 

હોસ્સ્િ ટલ,અન્નાજાક્સ હોસ્સ્િ ટલ,બેઅસ્રજ હોસ્સ્િ ટલ, બેર્ ઇરરાઇલ િ  કેોનેસ 

મેસ્િ કલસેન્ટર,બેર્ ઇરરાઇલ િ  કેોનેસ હોસ્સ્િ ટલ સ્મલ્ટન, બેર્ ઇરરાઇલ િ  કેોનેસ 

હોસ્સ્િ ટલની િ હામ, બેર્ ઇરરાઇલ િ  કેોનેસ હોસ્સ્િ ટલ  ્લાયમા િર્, બેવરલી હોસ્સ્િ ટલ 

સિસ્હની આન ષ ુંસ્ગક હોસ્સ્િ ટલર્ ી નાણાકીય સહાય મેળવવા માટેના દદીઓ સ્નધાર્િસ્ર, લાહે 

હોસ્સ્િ ટલ અને મેસ્િ કલ સેન્ટર,બિસ્લું્ટન,લાહે મેસ્િ કલ સેન્ટર, િ  ીબોિ  ી,માિન્ટઅબનર્ 

હોસ્સ્િ ટલ,ન્ય ઇ ું  ્ લેંિ  બેસ્ ્ટસ્ટ હોસ્સ્િ ટલ અને સ્વન્ચેસ્ટર હોસ્સ્િ ટલને લાયકાિ ના સમયગાળા 



 

 

દરસ્મયાન એલએચએમસી િ ર ર્ ી નાણાકીય સહાયમા ટે રીર્ ી અરજીકરવાની જરૂર રહશ ે  ે

નહી.   ું   

  

આ નીસ્િ  હેઠળ િ   રી િ  ાિ વામા   ું  આવેલ નાણાકીય સહાય એટલી િઅ કે્ષા સાર્  ેકરવામા   ું  

આવે છે કે દદીઓ િ  ોસ્લસી એસ્ ્લકેશનની પ્રસ્ક્રયામા   ું  અને જાહેર લાર્ અવાથ કવરજ ે

કાયર્ક્રમોમા   ું  સહકાર િઆશે જ ેસ ુંર્ ાળની સ્ક ું િમન ેઆવરી લેવા માટે િિલબ્ધ હોઈ શકે.  



  

  

નોર્થઇસ્ટ હોસ્સ્િ ટલ કોિ  ોરશે ન નાણાકીયસહાયનીસ્િ   

િ  ાન    ું  5 સ ધારલ ેઓગસ્ટ ૨૦  

િ  ાિરા નક્કી કિરી વિ ે અમે દદીઓની િ ું મર,સ્લ ુંગ,જાસ્િ ,જાસ્િ , ધમર્,િઅ ુંિગા,જાિ  ીય અસ્ર્ગમ,સ્લ ુંગ 

ઓળ , રાષ્ટરીેય મ ળ અવાથ ઇસ્મગ્રેશન સ્સ્ર્સ્િ ના આધાર ેર્ દેર્ ાવ કરીશ    ું  નહી.   ું   

 

  

  

વ્યાખ્યાઓ નીચેની વ્યાખ્યાઓ આ નીસ્િ ના િ મામ સ્વર્ ાગો િ ર લાગ  છે. કટોકટી અને સ્નમસર્નસી સેવાઓન    ું  

વગીકરણ નીચેની સામાન્ય વ્યાખ્યાઓ, િ  મેજ સારવાર કરનારા સ્લલસ્નસ્શયન િ બીબી સ્નશ્ચય 

િ ર આધાિસ્ર છે. નીચ ે િઆ લે ઇમજન્ર્ સી કેર અને અરજન્ટ કેરની વ્યાખ્યાઓનો િિયોગ 

હોસ્સ્િ ટલ દ્વારા આરો્ય સલાિમી નેટસિસ્હ, હોસ્સ્િ ટલોના નાણાકીય સહાય કાયર્ક્રમ હેઠળ 

સ્વીકાયર્ કટોકટી અને િ  ાકીદન    ું   રાબ દેવ    ું  કવરજ ેનક્કી કરવાના હેિ   માટે કરવામા   ું  

આવે છે.  

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

અવાથ અન્ય િ બીબી આવશ્યક સ ુંર્ ાળ માટે ચ કવવામા   ું  આવ ેછે જમે ની િ  ાસે આ પ્રકારની 

સ ુંર્ ાળનો વીમો હોય િ  વેા વ્યસ્િ ઓને બીમની રકમ િ રીકે વ્યાખ્યાિસ્ય કરવામા   ું  આવ ેછે. 

NHC િ  નેી એજીબી ટકાવારી નક્કી કરવા માટે 29 સીએ આર§ 1.501 (આર) -5 (બી)(3) મા   ું  

વણર્વેલલ કબેક િ દ્ધસ્િ નો િિયોગ કર ેછે. અગાિ નાનાણાકીય વષર્ 1 ઓક્ટોબર દરસ્મયાન 

 ાનગી વીમાક ું િ નીઓ અને મેસ્િ કેર ી-સસ્વર્સ દ્વારા મજ ું    રી િઆવામા   ું  આવેલી ઇમજન્ર્ 

સી કેર, અરજન્ટ કેર અને અન્ય મેસ્િ કલી જરૂરી કેર માટેના િ મામ NHCના દાવાઓની રકમના 

ર્ ાગને એજીબી ટકાવારી ગણવામા   ું  આવ ેછે. 30 સ્ટેપપબર, િ   ેદાવાઓ માટેના સ ુંકળાયે લાગ્રો 

સચાજથસર્ના સરવાળો દ્વારા સ્સક્શ્યોરન્સ, કોિ  ીર અનેક િ  ાિ િ  ાર શામેલ છે. ત્યાર બાદ 

એજીબી દદીને િ   રી િ  ાિ વામા   ું  આિવી સ ુંર્ ાળ માટેના ક લ ચાસ્જર્સ સામે એજીબી 

ટકાવારીને ગ ણાકાર દ્વારા નક્કી કરવામા   ું  આવ ેછે. NHC િ  એક જ એજીબી ટકાવારીનો િિયોગ 

કર ે છે અને સ્વસ્વધ પ્રકારની સ ુંર્ ાળ માટે અલગની ગિણરી કિર    ું  નર્ ી.અગાિના નાણાકીય 

વષર્ના સમાિ ન િ છીના 45 મા સ્દવસે વાસ્ષર્ક ધોરણે એજીબીની ગિણરી કરવામા   ું  આવશ,ે 

અને નાણાકીય વષર્ના સમાિ ન િ છીના 120 મા સ્દવસ ેઅમલમા   ું  મ કવામા   ું  આવશ.ે આ 

નીસ્િ  હેઠળ કોઈ વ્યસ્િ  આસ્ર્ર્ક સહાય માટે િ  ાર છે િ   ેસ્નણર્ય ના િ ગલે,આવી વ્યસ્િ ને 

ઇમરજન્સી કેર, િ  ાકીદ ની સ ુંર્ ાળ અવાથ અન્ય િ બીબી આવશ્યક સ ુંર્ ાળ માટે એજીબી કિરા વધ  

ચાજર્ લેવામા   ું  આવશ ેનહી.   ું   

  

વધ  માિસ્હી માટે, િ સ્રસ્શષ્ટ ચાર જ ઓ(4).  

  

અરજીનોસમયગાળો: નાણાકીય સહાય માટે અરજીઓ સ્વીકારવામા   ું  આવશ ે અને િ  નેી 

પ્રસ્ક્રયા કરવામા   ું  આવશ ેિ   ેસમયગાળા. અરજીનો સમયગાળો િ   ેિ  ારી ર્ ી શરૂ ર્ ાય છે 

કે પ્રમથસ્રાવ િ છીન    ું  સ્બસ્લ ુંગ સ્ટેટમેન્ટ પ્રદાન કરવામા   ું  આવ ેછે અને િ   ેિ  ારી  િ છી 240 

મી એ સમાપ્ત ર્ ાય છે.  

  

સ  પવિ: સમાવેશ:  

● બિચ  ાિ  ા  

● એકાિન્ ્સ િ િ  ાસી રહ્છ    ું    ે 

● આરો્ય બિચ  ાિ  ા(HSA)*  

● આરો્ય િરાથઈની વ્યવસ્ર્ ા(HRA)*  

● લવચીક  ચર્ એકાિન્ ્સ(FSA)*  
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* જો કોઈ દદી/ગેરટેં ર િ  ાસે એચએસએ,એચઆરએ, એ એસએ અવાથ સમાન   ું િ  કૌટ    ું સ્બક 

િ બીબી  ચર્ માટે સ્નય િ  હોય, િ  ો આવી વ્યસ્િ  આ સ ુંિ સ્િ  િ મન ર્ ાય ત્યા   ું  સ ધી 

આની સ્િ હેઠળ સહાય માટે િ  ાર નર્ ી.   

  

ચેિરટીકેર: એિ ીએલના 400% અવાથ િ  નેાર્ ી ઓછા વાસ્ષર્ક કૌટ    ું સ્બક આવક વાળા દદીઓ 

અવાથ િ  મેના ગેરટેં સર્, જઓે આ નીસ્િ મા   ું  સ્નધાર્િસ્ર અન્ય યોિ્યાના માિ દ ું િ  ોને િ   ણર્ 

કર ે છે, િ  ઓેને એલએચએમસી દ્વારા પ્રદાન કરવામા   ું  આિવી િ  ાર િ બીબી સેવાઓ માટે 

100% દદીની જવાબદા રસ ુંિ  લનની મા ી મળશ.ે  

  

વુ  ુકિપપકસેવુુા: એક હોસ્સ્િ ટલ સેવા કે જ ેઇમરજન્સી કેર, િ  ાત્કાસ્લક સ ુંર્ ાળ અવાથ અન્ય 

િ બીબી જરૂરી સ ુંર્ ાળ(નીચ ેસ્નધાર્િસ્ર મજ બ)િ રીકે િ  ાર નર્ ી.  

  

ઇમરજન્સીકેર: ઇમરજન્સી મેસ્િ કલ ક ુંસ્િ શન ના મ લ્યા   ુંકન,સ્નદાન અને/અવાથ સારવારના હેિ   

માટે િઆવામા   ું  આવેલ વસ્િ  ઓ અવાથ સેવાઓ.  

  

કટોકટીની વુબીબી િથથવિ: સામાસ્જક સ રક્ષા અસ્ધસ્નયમ(42ય .એસ.સી.1395 િ  ીિ  ી) ની 

કલમ 1867મા   ું  સ્નધાર્િસ્ર મજ બ, ઇમજન્ર્ સી મેસ્િ કલ ક ુંસ્િ શનનો અર્થએ છે કે િ બીબી 

સ્સ્ર્સ્િ  જ ેિ બીબી સ ુંર્ ાળની ગેરહાજરીમા   ું  િ સ્રણમી શકે િ  વે    ું  વાજબી િ સ્રણામ હોઈ 

શકે િ  વેા િ યાર્પ્ત િ  ીિરાના િ  ીર લક્ષણો દ્વારા જાિ   ેપ્રગટ ર્ ાય છે.:  

1. વ્યસ્િ ના સ્વાસ્ ્યને(અવાથ,સગર ્ાર્સ્ત્રી ના સ ુંદર્થમા   ું , સ્ત્રી અવાથ િ  નેા 

અજાિ બાળકન    ું  સ્વાસ્ ્ય)ગ ુંર્ ીર જો મમા   ું  મ કવ    ું ;  

2. શારીસ્રક કાયોમા   ું  ગ ુંર્ ીર ક્ષસ્િ ;  

3. કોઈ િ ણ શારીસ્રક અ ુંગ અવાથ ર્ ાગની ગ ુંર્ ીર અવ્યવસ્ર્ ા;અવાથ  

4. સગર્ ાર્સ્ત્રી માટે આદર સાર્  ેજ ેસ ુંકોચન કર ેછે:  

a. સ્િ સ્લવરી માટે બીજી હોસ્સ્િ ટલમા   ું  સલાિમ સ્ર્ ાના   ું િ રણને અસર કરવા 

માટે િઅ િરો સમય છે;અને  

b. િ   ેસ્ર્ ાના   ું િ રણસ્ત્રી અવાથ અજાિ બાળકના સ્વાસ્ ્ય અવાથ સલાિમી માટે 

િ રો હોઈ શકે છે.  

ક ટ  ુ  ુબ: ય .એસ.સેન્સસ બ્ય રો દ્વારા વ્યાખ્યાિસ્ય કયાર્ મજ બ, બે કે િ  ર્ે ી વધ  લોકોન    ું  

જ ર્ જઓે એક સાર્  ેરહે છે અને જ ેજન્મ, લ્ન અવાથ િદક દ્વારા સ ુંબ ુંિસ્ધ છે. જો કોઈ દદી આ ુંિ સ્રક 

આવક સેવાના સ્નયમો અન સાર કોઈને િ  મેના આવક વેરાવિળર િ ર આધાિસ્ર હોવાનો દાવો કર ે

છે, િ  ો િ  ઓે આ નીસ્િ  માટે ની યોિ્યા નક્કી કરવાના હેિ   માટે આિસ્શ્ર માનવામા   ું  આવી 

શકે છે.  

  

ક ટ  ુ  ુબનીવિક: અરજદારોની ક ટ    ુંબની આવક એજ ઘરના િ સ્રવારમા   ું  રહેિ  ા બધા િ  

 ્િ  સભ્યોની સ ુંય િ  ક લ આવક છે અને િ  ાિજ ેરના  ેિ રલ ટેક્સ રીટનર્ િ ર શામેલ છે.18 

વષર્ર્ ી ઓછી વયના દદીઓ માટે, કૌટ    ું સ્બક આવકમા   ું  માિ  ાસ્િ િ  ા અવાથ 

માિ  ાસ્િ િ  ા અને/અવાથ િ ગલા-માિ  ાસ્િ િ  ા અવાથ કેરટેકર સ ુંબ ુંધીઓ શામેલ છે.  ેિ ર 

લગરીબી માગર્દસ્શર્કાઓની ગિણરી કિરી વિ ે સેન્સસબ્ય રોની વ્યાખ્યાનો િિયોગ કરીન ેક ટ 

   ુંબની આવક નક્કી કરવામા   ું  આવે છે:  

1. કમાણી,બેરોજગારી વિળર,કામદારોન    ું  વિળર,સામાસ્જક સ રક્ષા, િ   રક સ રક્ષા 

આવક,જાહેર સહાય,િ  ીઢ ચ કવણીઓ,બચેલાલાર્ ો, િ  ને્શન અવાથ 
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સ્નવૃસ્િ આવક,વ્યાજ,સ્િ િસ્વન્િ ,ર્ ાિ  ા,રોયલ્ટી, વસાિહ માર્   ું   ી 

આવક,ટરસે્ટ,શૈક્ષસ્ણક વૃસ્િ ઓ,ર્ ્ર્ ાબ ુંધ અને બાળક આધાર શામેલ છે.  

2. નોન કેશલાર્ ો(જમે કે   િ  સ્ટેપ્સઅને આવાસસબિસ્સી) ગિણરી કિરા નર્ ી  

3. કર િ હેલા   ું (ગ્રોસ)આધાર ેનક્કી ર્ ાય છે  

4. મ િ  ી લાર્ અને ન કસાન બાકાિ   

  

ફેડરલગરીબીન ુ   ુ વથર:  ેિ રલ ગરીબી સ્િ ર(એિ ીએલ) ય નાઇટેિ સ્ટ્ેસમા   ું  ગરીબીમા   ું  કોણ 

છે િ   ેસ્નધાર્િસ્ર કરવા માટે આવકના થ્રેશોલ્િ નો િિયોગ ક ટ    ુંબના કદ અને રચના દ્વારા 

બદલાય છે. ય નાઇટેિ સ્ટ્ેસના આરો્ય અને માનવસેવા સ્વર્ ાગ દ્વારા  ેિ રલર સ્જસ્ટરમા   ું  િ   ે

સમયા   ું િ ર ે ય નાઇટેિ સ્ટ્ેસ કોિ ના શીષર્ક 42ના કલમ 9902 ના િ  ટેા(2) ના અસ્ધકાર 

હેઠળિઅિ  ટેકરવામા   ું  આવેછે.િવર્માનએિ ીએલમાગર્દસ્શર્કાઓનોસ ુંદર્થઅહીિઆીશકાય ું

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

  

નાણાકીયસહાય: ચેસ્રટીકેર અને મેસ્િ કલ હાિ ર્શીિ  ર્ ી બનેલી સહાય, લાયક દદીઓ માટે 

િ   રી િ  ાિ વામા   ું  આવ ેછે,જ ેઅન્યર્ ા નાણાકીય મ શ્કેલીઓ અન વે છે, િ  મેને ઇમજન્ર્ સી 

કેર, િ  ાત્કાસ્લક સ ુંર્ ાળ અવાથ એલએચએમસી દ્વારા િ   રી િ  ાિ વામા   ું  આિવી અન્ય િ બીબી 

આવશ્યક સ ુંર્ ાળની નાણાકીય જવાબદારીમા   ું ર્ ી મ િ  કરવા માટે.  

  

ગેર ટર: દદી સ્સવાયની કોઈ વ્યસ્િ  જ ેદદીઓના સ્બલ માટે જવાબદાર છે.  

  

ક લચાજર્: મહેસ લમા   ું ર્ ી િકાિ  લાગ  ર્ ાય િ   ેિ હેલા   ું  દદીની સ ુંર્ ાળ સેવાઓની જોગવાઈ 

માટે સ ુંિ   ણર્ સ્ર્ ાસ્િ િ  દર ેક લ શ લ્ક.  

  

બેઘર: જમે કે  ેિ રલ સરકાર દ્વારા વ્યાખ્યાિસ્ય, અને એચય િ  ી દ્વારા  ેિ રલર સ્જસ્ટરમા   ું  

પ્રકાિસ્શ:એક વ્યસ્િ  અવાથ ક ટ    ુંબ કે જને  ી િ  ાસે સ્નિય,સ્નયિસ્મ અને િ યાર્પ્ત રાસ્ત્રના 

સમયનો સ્નવાસોનો અર્ ાવ હોય છે, એટલે કે િ   ેવ્યસ્િ  અવાથ ક ટ    ુંબન    ું  રાસ્ત્રના સમય ે

સ્નવાસ સ્ર્ ાન હોય છે જને  ો અર્થ જાહેર અવાથ  ાનગી સ્ર્ળ નર્ ી. માનવ વસવાટ માટે અવાથ 

અસ્ર્ ાયી જીવન વ્યવસ્ર્ ા િ   રી િ  ાિ વા માટે રચાયેલ જાહેરમા   ું  અવાથ  ાનગી રીિ   ે

ચલાવવામા   ું  આવેલા આશ્રયમા   ું  રહે છે. આ કેટેગરીમા   ું  એવી વ્યસ્િ ઓ શામેલ છે કે જઓે 

સ ુંસ્્ર ામા   ું ર્ ી બહારની કળી રહ્ ા હોય જ્યા   ું િ   ેઅવાથ િ  ણેી એ 90 સ્દવસ અવાથ િ  નેાર્ ી 

ઓછા સમય માટે સ્નવાસ કયો િહો, જમે ણે કટોકટી આશ્રય સ્ર્ ાનમા   ું  સ્ર્ ાયી કયો િહો અવાથ 

સ ુંસ્્ર ામા   ું  પ્રવેિશા િ હેલા માનવવસવાટ માટે નર્ ી.  

ઇન-નેવટકર્: NHC અને િ  નેા આન ષ ુંસ્ગકો દદીઓની વીમાક ું િ ની સાર્  ેવાટાઘાટો દર ેિરાથઈ 

માટે કરાર કર ેછે.  

વુબીબીમ શ્કેલી: િ  ાર દદીઓ માટે િ   રી િ  ાિ વામા   ું  આિવી નાણાકીય સહાય જને ી 

િ બીબી સ્બિલેમની ક ટ    ુંબની આવકના 25% કિરા વધાર ેઅવાથ સમાન હોય છે.   

  

વુબીબીજરૂરીસ  ર્ુાળ:િ બીબીરૂિ   ે જરૂરી વસ્િ  ઓ અવાથ સેવાઓ,જમે કે 

મ લ્યા   ુંકન,સ્નદાન, અને/ અવાથ ઇજા અવાથ સ્બમારીની સારવારના હેિ   માટે પ્રદાન કરવામા   ું  

આિવી ઇિનેશન્ટ અવાથ બહારના દદીઓની આરો્ય સ ુંર્ ાળ સેવાઓ.સ્લલસ્નકલ માિ દ ું િ ને િ હોચ ું 

 ીવળવા િિરા   ું િ , આવી વસ્િ  ઓ અવાથ સેવાઓ સામાન્ય રીિ   ેમેસ્િ કેર ી- ોર-સસ્વર્સ, 

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


  
  

નોર્થઇસ્ટ હોસ્સ્િ ટલ કોિ  ોરશે ન નાણાકીયસહાયનીસ્િ   

િ  ાન    ું  8 સ ધારલ ેઓગસ્ટ ૨૦  

 ાનગી આરો્ય વીમાદાિ  ાઓ અવાથ અન્ય િ  ૃિ  ીિયક્ષવીમા દ્વારા આવરી લેવામા   ું  આિવી 

હોય છે.  

  

સેવુુામાટેમેિડકેરફી: સામાજીક સ રક્ષા અસ્ધસ્નયમના શીષર્ક XVIII નામે સ્િ કેર ર્ ાગ A અને 

ર્ ાગબી હેઠળ િઆવામા   ું  આવેલ આરો્ય વીમો(42 USC 1395c-1395w-5).  

  

િઉટ-ઓફ-નેવટકર્: NHC અને િ  નેા આન ષ ુંસ્ગકો દદીઓની વીમાક ું િ ની સાર્  ેવાટાઘાટ દર ે

િરાથઈ કરવા માટે કરારકરવામા   ું  આિવા નર્ ી, િ સ્રણામે દદીની જવાબદારી િચી ર્ ાય છે.  

  

ચ વકણીયોજના: ચ કવણી યોજના કે જ ે ક્ ા   ું  િ  ો NHC ,અવાથ એલએચએમસી ન    ું  

પ્રસ્િ સ્નસ્ધત્વ કિર    ું  િ  ૃિ  ીય િ ક્ષ સ્વકે્રિ  ા,અને સ્ સ્સાની  ી સ્સવાયના દદી/ગેરટેં ર દ્વારા 

સ ુંિમ ર્ ાયછે. ચ કવણી યોજના દદીઓના નાણાકીય સજ ું   ોગો,બાકી રકમ અને અગાિની ચ કવણી 

ધ્યાનમા   ું  લેશ.ે  

  

અન માિવનપાવરા: કેટલાક સજ ું   ોગોમા   ું ,વીમા વીમાદદીઓ આસ્ર્ર્ક સહાય માટે વ્યસ્િ િગ 

આકારણી કરવા માટે દદી દ્વારા સીધા પ્રદાનન કરવામા   ું  આિવા, અન્ય માધ્યમર્ ી ચકાસાયેલ 

પ્રોગ્રાપપસ અવાથ માિસ્હીના અન્યસ્રોિ  ોમા   ું  િ  મેની નોધ ું ણીને આધાર ેનાણાકીય સહાય માટે 

યો્ય અવાથ માનવામા   ું  આવ ેછે.  

  

ખાનગીિરોવ્યીમાદાવુુા: એવી કોઈ િ ણ સ ુંસ્્ર ા કે જ ેસરકારી એકમ નર્ ી જ ેઆરો્યવીમો 

િઆ  ેછે,જમે  ા   ું  મેસ્િ કેર િએવાન્ટેજ હેઠળ આરો્યવીમા યોજનાન    ું  સ ુંચાલન કિરી સ્બન-

સરકારી સ ુંસ્્ર ાઓ શામેલ છે.  

  

લાયકાવુનોસમયગાળો: નાણાકીય સહાય માટે િ  ાર હોવાન    ું  નક્કી કરનારા અરજદારોને મજ ું  

  રીની િ  ારી ર્ ી છ મસ્હનાના સમયગાળા માટે સહાય િઆવામા   ું  આવશ.ે નાણાકીય સહાય 

માટે લાયકાિ  ધરાિવા દદીઓએ  ાિ રી િઆી શકે છે કે છ(6)મસ્હનાની લાયકાિ  અવસ્ધના અ ુંિ   ે

િ  મેની છ મસ્હના(6)મસ્હના માટે યોિ્યા વધારવા માટે િ  મેની નાણાકીય િ સ્રસ્સ્ર્સ્િ મા   ું  

કોઈ  ેર ાર કરવામા   ું  આવ્યા નર્ ી.  

  

અિનવિવુદદી: પ્રાઇવેટ હેલ્ર્ ઇન્સ્ય રર,ઇરીસાવી માદાિ  ા, ેિ રલ હેલ્ર્ કેર પ્રોગ્રામ, જ ેસેવા માટે 

મયાર્દાસ્વના મેસ્િ કેર ી,મેસ્િ કેિ ,એસચીિ  ીઆિઇી, અને ચેિપપસ,કામદારોને વિળર, અવાથ 

 ચર્ને આવરી િઆવા માટે િિલબ્ધ અન્ય િ  ૃિ  ીય િ ક્ષ સહાય દ્વારા િ   રી િ  ાિ વામા   ું  

આવેલ કોઈ િ  ૃિ  ીય િ ક્ષ કવરજ ેસાર્  ેનો દદી.દદીઓના આરો્ય સ ુંર્ ાળ  ચર્.  

  

વુુીમાદદીઓ:  ાનગી અવાથ સરકારી કવરજ ે વાળી કોઈ િ ણ વ્યસ્િ  કે જને  ા માટે 

એલએચએમસી દ્વારા િ   રા િ  ાિ વામા   ું  આિવી િ બીબી સેવાઓ માટે િઅ િેસ્ક્ષ  ચર્ની 

િઅ િેસ્ક્ષ ચ કવણી કરવી િ   ેઆસ્ર્ર્ક મ શ્કેલી છે.  

  

વુુાકીદનીસ  ર્ુાળ: િ બીબી સ્સ્ર્સ્િ ની અચાનક શરૂિઆ િ છી િ  ીર હોસ્સ્િ ટલમા   ું  

િ બીબી આવશ્યક સ ુંર્ ાળ િ   રી િ  ાિ વામા   ું  આવ ે છે,ર્ ૌસ્િ ક અવાથ માનસ્સક, િ   િરી 

િ  ીિરા(ગ ુંર્ ીિરીિ  ાસિસ્હ)ના િ  ીર લક્ષણો દ્વારા િ  ોિ  ાને પ્રગટ કર ેછે,જમે કે સમજદાર લેિ  

રસન એવ    ું  માનશે કે 24 ની અ ુંદર િ બીબી સહાયની ગરેહાજરી છે. કલાકો વાજબી રૂિ   ે



  

  

નોર્થઇસ્ટ હોસ્સ્િ ટલ કોિ  ોરશે ન નાણાકીયસહાયનીસ્િ   

િ  ાન    ું  9 સ ધારલ ેઓગસ્ટ ૨૦  

દદીઓના આરો્યન ેજો મમા   ું  મ કવા, શારીસ્રક કાયર્મા   ું  ક્ષસ્િ  અવાથ કોઈ િ ણ શારીસ્રક 

અવયવો અવાથ ર્ ાગની િ કલી મા   ું  િ સ્રણમી શકે છે.  

 

  

NHCવુરફથીનાણા 

કીયસહાયમાટેની 

પાવરા  

નાણાકીય સહાય માટે િ  ાર સેવાઓ િ બીબી રીિ   ે યો્ય અને સ્વીકૃિ  િ બીબી પે્રસ્ક્ટસ 

ધોરણોની અ ુંિ ગિર્ હોવી આવશ્યક છે, અને િ  મેા   ું  શામેલ હોવ    ું  જોઈએ:  

1.  િિરની વ્યાખ્યા મજ બ ઇમજન્ર્ સી કેર માટે ઇન-નેટવકર્ અને આિટ- -નેટવકર્ સ સ્વધા 

ચાજર્.  

 2.  િિરોિ  વ્યાખ્યાિસ્ય મજ બ ઇમજન્ર્ સી કેર માટે ઇન-નેટવકર્ અને આિટ-ઓ નેટવકર્ 

વ્યાવસાસ્યક  ી એલએચએમસી અને િ  નેા સાર્ ીઓ દ્વારા કાયર્િર પ્રદાિ  ાઓ દ્વારા 

પ્રસ્િ  િ ,િ સ્રસ્શિષ્ટા   ુંચ (5) મા   ુંસ સ્ચબદ્ધ.  

 3.  વ્યાખ્યાિસ્ય મજ બ અરજન્ટકેર માટે ઇન-નેટવકર્ સ સ્વધા ચાજર્.  

 4.  િિરની વ્યાખ્યા મજ બ મેસ્િ કલી જરૂરી સ ુંર્ ાળ માટે ઇન-નેટવકર્ સ સ્વધા ચાજર્.  

 5.  અરજન્ટ કેર અને મેસ્િ કલી જરૂરી સ ુંર્ ાળ માટેઇન-નેટવકર્ વ્યાવસાસ્યક  ી NHC અને 

િ  નેા આન ષ ુંસ્ગકો દ્વારા સ્નય િ  પ્રદાિ  ાઓ દ્વારા િઆવામા   ું  આિવી,િ સ્રસ્શષ્ટ  

િ  ા   ુંચ(5)મા   ુંસ સ્ચબદ્ધ.  

 

   

NHC િ ર ર્ ી 

નાણાકીય સહાય  

નાણાકીય સહાય માટે િ  ાર ન હોય િ  વેી સેવાઓમા   ું  શામેલ છે:   

1. િિરોિ  વ્યાખ્યાિસ્ય મજ બ, વૈકસ્લ્િ ક સેવાઓ માટે વ્યવસાસ્યક  ી અને સ સ્વધા શ લ્ક.  

સેવાઓ માટે િ  ાર 

નર્ ી  

2.  િ સ્રસ્શષ્ટ િ  ા   ુંચ(5)મા   ું  સ સ્ચબદ્ધ નાણાકીય સહાય નીસ્િ (દા.િ .  ાનગી અવાથ 

નોનએલએચએમસી િ બીબી અવાથ સ્ચસ્કત્સક વ્યાવસાસ્યકો, એપપબ્ય લન્સ 

િ સ્રવહન,વગેર)ે ન    ું  િ  ાલન ન કિરા પ્રદાિ  ાઓ દ્વારા િઆવામા   ું  આિવી સ ુંર્ ાળ 

માટે વ્યવસાસ્યક  ી. દદીઓ આસ્ર્ર્ક સહાય િઆ  ે છે કે નહી    ું  અને ચ કવણીની 

વ્યવસ્ર્ ા કર ે િ   ે જોવા માટે આપ્રદાિ  ાઓ નો સીધો સ ુંિ કર્ કરવા પ્રોત્સાિસ્હ 

કરવામા   ું  આવ ે છે. આ નીસ્િ  હેઠળ આવરી લેવામા   ું  આિવી પ્રદાિ  ાઓની 

સ ુંિ   ણર્ સ સ્ચ માટે િ સ્રસ્શષ્ટ િ  ા   ુંચ(5)જ ઓ  

 3.  િિરોિ  વ્યાખ્યા મજ બ,આિટ-ઓ -નેટવકર્ સ સ્વધા ચાજર્ અને અરજન્ટ કેર અને 

મેસ્િ કલી જરૂરી સ ુંર્ ાળ માટે વ્યાવસાસ્યક  ીર, જ ેિિર િઆ લે વ્યાખ્યા મજ બ છે.  

 

   
ઉપલબ્ધ સહાય NHC દદીઓને જાહેર સહાિયા કાયર્ક્રમો અને હોસ્સ્િ ટલ નાણાકીય સહાય માટે અરજી કરવાની સહાય 

િઆ  ેછે, જમે કે નીચ ેવધ  સ્વિગવાર વણર્વેલ છે.  

NHC હોસ્સ્િ ટલ દ્વારા િ   રી િ  ાિ વામા   ું  આિવી ઇમરજન્સી, ઇિનેશન્ટ અવાથ બહારના 

દદીઓની આરો્ય સ ુંર્ ાળ સેવાઓ માટેના કવરજ ેને ચકાસવા માટે દદીઓની વીમાની સ્સ્રસ્્િ  

અને અન્ય માિસ્હી એકિસ્ત્ર કરવાના પ્રયત્નો કરશ.ે કોઈ િ ણ માિસ્હી અવાથ સેવાઓ કે જ ેઇમરજન્સી 

કેર અવાથ િ  ાકીદની સ ુંર્ ાળની રચના કિરા નર્ ી િ  નેી સ્િ સ્લવરી િ હેલા   ું  બધી માિસ્હી પ્રાપ્ત 

કરવામા   ું  આવશ.ેકોઈ િ ણ ઇમટલા- સ્િ રની ઇમરજન્સી કેર અવાથ િ  ાત્કાસ્લક સ ુંર્ ાળની 

સ્િ સ્લવરી દરસ્મયાન હોસ્સ્િ ટલ આ માિસ્હી મેળવવાના કોઈ િ ણ પ્રયત્નમા   ું  સ્વલ ુંબ કરશ,ે જો 



  
  

નોર્થઇસ્ટ હોસ્સ્િ ટલ કોિ  ોરશે ન નાણાકીયસહાયનીસ્િ   

િ  ાન    ું  10 સ ધારલે ઓગસ્ટ ૨૦  

આ માિસ્હી મેળવવાની પ્રસ્ક્રયામા   ું  િ બીબી સ્સ્ક્રસ્નગ ું િ રીક્ષા અવાથ ઇમરજન્સી મેસ્િ કલને સ્સ્રર 

બનાવવા માટે હાર ્ધરવામા   ું  આિવી સેવાઓમા   ું  સ્વલ ુંબ અવાથ દ લ શે.  

હોસ્સ્િ ટલ દ્વારા િ   રી િ  ાિ વામા   ું  આિવી સેવાઓનો  ચર્ માટે કોઈ િ  ૃિ  ીય િ ક્ષ વીમો 

અવાથ અન્ય સાધન જવાબદાર હોઈ શકે છે કે કેિમે િ િ  ાસવાના હોસ્સ્િ ટલ વાજબી કારણે મહેિન 

પ્રયત્નો શામેલ હોઇ શકે છે,િ રું િ   મયાર્િસ્દ રહેશ ેનહી,    ું  દદી િ  ાસેર્ ી નક્કી કરવા માટે જો 

ત્યા   ું  કોઈ લાગ  િ િ િ  ી નીસ્િ  લાગ  િ િ   ેિ  ો. દાવાની સ્ક ું િમ, સિસ્હ:(1)મોટરવાહન અવાથ 

ઘરના માસ્લકોની જવાબદારી નીસ્િ , (2)સામાન્ય અકસ્માિ  અવાથ વ્યસ્િ િગ ઈજા સ ુંરક્ષણ 

નીસ્િ ,(3) કામદારો વિળર કાયર્ક્રમો,અને(4)સ્વદ્યાર્ ી વીમા િ  ોલીસી,અન્ય. જો હોસ્સ્િ ટલ કોઈ 

જવાબદાર િ  ૃિ  ીય િ ક્ષને ઓળ વામા   ું  સક્ષમ છે અવાથ િ  ૃિ  ીય િ ક્ષ અવાથ  ાનગી વીમા 

દાિ  ા અવાથ અન્ય જાહેર પ્રોગ્રામ સિસ્હના અન્ય સ ુંસાધનો દ્વારા ચ કવણી પ્રાપ્ત ઈથ  છે,   

િ  ો હોસ્સ્િ ટલ લાગ  પ્રોગ્રામને ચ કવણીની જાણ કરશ ેઅને જો િ   ેદીઠ લાગ  િ િ  િે  ો િ  નેે 

ઓ સેટ કરશ ેપ્રોગ્રામ પ્રોસેસ્સ ુંગ આવશ્યિકા ઓનો દાવો કર ેછે,કોઈ િ ણ દાવા સામે, જ ેિ  ૃિ  ીય 

િ ક્ષ અવાથ અન્ય સ્રોિ  દ્વારા ચ કવવામા   ું  આવી શકે છે. રાજ્યના જાહેર સહાિયા કાયર્ક્રમો માટે કે 

જઓે  ર ે ર સેવાઓના  ચર્ માટે ચ કવણી કર ેછે, હોસ્સ્િ ટલમા   ું  દદીઓની સેવાઓ સોિ    ું  

ણીની િ  ૃિ  ીય િ ક્ષ કવરજ ેની સલાિમી સ રિસ્ક્ષ રા વી જરૂરી નર્ ી. આ સ્કસ્સાઓમા   ું  , દદી 

એ ધ્યાન રા વ    ું  જોઈએ કે લાગ  રાજ્ય કાયર્ક્રમ દદીને િ   રી િ  ાિ વામા   ું  આિવી 

સેવાઓના   ું   ચર્ િ રસોિ    ું  ણી મેળવવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે. NHC મેસેચ્ય સે્સ િ  ાિરા 

ચકાસણી સ્સસ્ટમ(ઇવીએસ) ની િ િ  ાસ કરશ ેકે નહી    ું  િ   ેની  ાિ રી કરવા માટે કે દદી ઓછી 

આવકના દદી નર્ ી અને મેસહેલ્ર્ ક્ ા   ું િ  ો કવરજ ેમાટે અરજી રજ  કરી નર્ ી, હેલ્ર્ કનેક્ટર દ્વારા 

સ ુંચાિસ્લ પ્રીસ્મયમ સહાય ચ કવણી કાયર્ક્રમ,સ્ચલ્િ રને્સ મેસ્િ કલ સ્સક્ સ્રટી પ્રોગ્રામ, અવાથ 

આરો્ય સ રક્ષા નેટ,  રાબ દેવાના કવચ માટે આરો્ય સ રક્ષાનેટ ઓસ્ સ િ ર દાવા સબસ્મટ કિરા 

િ હેલા.  

  

 

   

  

જાહેરસહાયકાયર્ક્ર 

મો  

વીમા વીમાદદીઓ અવાથ અલ્િ વીમા દદીઓ માટે, હોસ્સ્િ ટલ આવા દદીઓ સાર્  ેજાહેર સહાય 

કાયર્ક્રમો માટે અરજી કરવામા   ું  મદદ કરવા માટે કામ કરશે જમે  ા   ું  િ  મેના કેટલાક અવાથ 

િ મામ  

ચ કવણી નર્િ  ા   ું  હોસ્સ્િ ટલ સ્બલનો સમાવેશ ઈથ  શકે. વીમાવીમા દદીઓ અને અલ્િ  વીમા 

દદીઓને િિલબ્ધ અને યો્ય સ્વકલ્િ  ો શોધવામા   ું  મદદ કરવા માટે,હોસ્સ્િ ટલ,બધા લોકોને, 

સેવા માટે હોસ્સ્િ ટલના સ્ર્ળે,દદીઓની પ્રારુંસ્ર્ક રૂબરૂ નોધ ું ણી દરસ્મયાન, જાહેર સહાય 

કાયર્ક્રમોની િિલિબ્ધાની સામાન્ય સ ચના િ   રી િ  ાિ શે. સ્બસ્લ ુંગ ઈનવોઇસીસ કે જ ેદદી અવાથ 

બા   ુંયધરી િઆનારને મોકલવામા   ું  આવ ેછે,અને જ્યાર ેપ્રદાિ  ાને સ િસ્ચ કરવામા   ું  આવ ેછે, 

અવાથ િ  નેી િ  ોિ  ાની યો્ય   ુંિ  દ્વારા જાહેર અવાથ  ાનગી વીમા કવચ માટે દદીઓની 

િ  ાિરાની સ્સ્ર્સ્િ મા   ું  િ સ્રિવર્ન ર્ ાય છે.  

હોસ્સ્િ ટલના દદીઓ સ્વસ્વધ રાજ્ય જાહેર સહાય કાયર્ક્રમો (જ ેહેલ્ર્ કનેક્ટર,સ્ચલ્િ રને્સ મેસ્િ કલ 

સ્સક્ સ્રટી પ્રોગ્રામ, અને હેલ્ર્ સેફ્ટીનેટ દ્વારા સ ુંચાિસ્લ પ્રીસ્મયમ સહાય ચ કવણી પ્રોગ્રામ સિસ્હ) દ્વારા 

મયાર્િસ્દ નર્ ી િ રું િ   રાજ્યના જાહેર સહાય કાયર્ક્રમો દ્વારા આરો્ય સ ુંર્ ાળ સેવાઓની મિ  

અવાથ ઘટાિ  લેી સ્ક ું િમ માટે િ  ાર હોઈ શકેછે.). આવા પ્રોગ્રાપપસ ઓછી આવકના દદીઓની સહાય 

માટે છે જ ેદરકે વ્યસ્િ ની િ  નેી સ ુંર્ ાળના  ચર્મા   ું   ાળો િઆવાની ક્ષિમાને ધ્યાનમા   ું  લે 

છે.વીમાદદીઓ અર્ વાવીમાદદીઓ માટે,હોસ્સ્િ ટલ,  સ્વન ુંિ  ી કરવામા   ું  આવ ેત્યાર,ે િ  મેન ે



  

  

નોર્થઇસ્ટ હોસ્સ્િ ટલ કોિ  ોરશે ન નાણાકીયસહાયનીસ્િ   

િ  ાન    ું  11 સ ધારલે ઓગસ્ટ ૨૦  

જાહેર સહાય કાયર્ક્રમો દ્વારા કવરજ ેમાટે અરજી કરવામા   ું  મદદ કરશે, જમે  ા   ું  િ  મેના અવાથ 

િ  મેના કેટલાક અવેિ ન હોસ્સ્િ ટલ બીલો આવરી લેવામા   ું  આવશ.ે  

  

રાજ્યના આરો્ય કવરજ ેકાયર્ક્રમોમા   ું  નોધ ું ણી કરવામા   ું  દદીઓની સહાય માટે હોસ્સ્િ ટલ 

િિલબ્ધ છે.આમા   ું  મેસહેલ્ર્, રાજ્યોના આરો્ય કનેક્ટર દ્વારા સ ુંચાિસ્લ પ્રીસ્મયમ સહાય ચ કવણી 

કાયર્ક્રમ અને સ્ચલ્િ રને્સ મેસ્િ કલ સ્સક્ સ્રટી  ્લાન શામેલ છે.આ પ્રોગ્રાપપસ માટે, અરજદારોન 

લાઇન વેબસાઇટ (જ ે કેસ્ન્િ ય રીિ   ેરાજ્યોના આરો્ય કનેક્ટર વેબસાઇટ િ ર સ્સ્ર્િ  છે), એક 

કાગળ એસ્ ્લકેશન અવાથ  ોન િ ર ગ્રાહક સેવાના પ્રસ્િ સ્નસ્ધ સાર્ ,ે જ્યા   ું  માસહેલ્ર્ અવાથ 

કનેક્ટર િ રસ્સ્ર્િ  છે,દ્વારા અરજી સબસ્મટ કરી શકેછે. વેબસાઇટ િ ર અવાથ કાગળની અરજી દ્વારા 

એસ્ ્લકેશન સબસ્મટ કરવા માટે, વ્યસ્િ  હોસ્સ્િ ટલના નાણાકીય સલાહ કારો (જને   ેપ્રમાિસ્ણ 

એસ્ ્લકેશન સલાહકાર િ ણ કહેવામા   ું  આવ ેછે) ની સહાય મા   ુંગી શકે છે.  

 

  

િરો્યસ રક્ષાનેટ 

દ્વારાસહાય  

મેસેચ્ય સે્સ હેલ્ર્ સેફ્ટીનેટમા   ું  િ  નેી ર્ ાગીદારી દ્વારા, હોસ્સ્િ ટલ મેસેચ્ય  સે્સના રહેવાસીઓ છે 

અને આવકની યોિ્યાન ેિ   ણર્ કિરા ઓછી આવક વાળા વીમા સ્વનાના દદીઓ અને અલ્િ વીમા 

દદીઓને િ ણ નાણાકીય સહાય િ   રી િ  ાિ   ેછે. મેસેચ્ય સે્સની િ  ીર હોસ્સ્િ ટલોમા   ું  સ્નશ 

લ્ક અવાથ સ્િ સ્કાિન્ટેિ કેર દ્વારા ઓછી આવક વાળા વીમાસ્વનાના દદીઓ અને અલ્િ વીમા 

દદીઓને અનસેિપપેન્ટેિ કેર પ્રદાન કરવાના  ચર્ને વધ સમાન રૂિ   ે િસ્વિસ્ર કરવા માટે હેલ્ર્ 

સે ટીનેટ બનાવવામા   ું  આવી િહી. અસ્નય ુંિસ્ત્ર દદીઓ અને અસ્નિસ્શ્ચ દદીઓની સ ુંર્ ાળના 

 ચર્ને  ેિ રલ ગરીબી સ્િ રના 300% ર્ ી ઓછી આવકવાળા દરકે હોસ્સ્િ ટલ િ રના આરો્યની 

સલાિમીની નેટ  

િ   સ્લ ુંગ.  

  

હોસ્સ્િ ટલમા   ું  સેવાઓ મેળિવા ઓછી આવકના દદીઓ, હેલ્ર્ સેફ્ટીનેટ દ્વારા આસ્ર્ર્ક સહાય 

માટે િ  ાર હોઈ શકે છે,જમે  ા   ું  101 સીએમઆર 613.00 મા   ું  વ્યાખ્યાિસ્ય આરો્ય સલાિમી 

ચોખ્ ી લાયક સેવાઓ માટેની સ્નશ લ્ક અવાથ આ ુંસ્શક મિ  સ ુંર્ ાળ શામેલ છે.    

(a)આરો્ય સ રક્ષા ચોખ્ ી–પ્રાસ્મથક વીમા વીમાદદીઓ કે જ ેમેસેચ્ય સે્સના રહેવાસી છે, મેસેલ્  મેગીર 

હાિસ્સ ુંગ ઇનકમ અવાથ મેસ્િ કલ હાિ ર્શીિ  કૌટ    ું સ્બક આવક સાર્  ે 101,સીએમઆર 

613.04(1)મા   ું  વણર્વ્યા અન સાર,  ેિ ર લગરીબી સ્િ રના 0-300% વચ્ચે, આરો્ય સલાિમી 

ચોખ્ ી યો્ય સેવાઓ માટે લાયક નક્કી કરી શકાય છે.  

101 સીએમઆર 613.04(5)(એ)અને (બી) મા   ું  વણર્વ્યા અન સાર હેલ્ર્ કનેક્ટર દ્વારા સ ુંચાિસ્લ 

પ્રીસ્મયમ સહાય ચ કવણી પ્રોગ્રામમા   ું  નોધ ું ણી માટે િ  ાર દદીઓ માટે આરો્ય સલાિમી ચોખ્ ી 

પ્રાસ્મથક માટેની લાયકાિ  અને સેવાઓનો પ્રકાર મયાર્િસ્દ છે.એમ.જી.એલ.ના સ્વદ્યાર્ ી આરો્ય 

કાયર્ક્રમની આવશ્યિકાઓને આસ્ધન દદીઓ. સી. 15 એ, § 18 આરો્ય સલાિમી ચોખ્ ી પ્રાસ્મથક 

માટે િ  ાર નર્ ી. 

(b)આરો્ય સ રક્ષા ચોખ્ ી– માધ્યસ્મક.  

જ ેદદીઓ કે જમે   ેસેચ્ય  સેસ્ના રહેવાસી છે પ્રાસ્મથક આરો્યવીમા અને મેસ હેલ્ર્ એમએજીઆઇ 

ઘરલે  આવક અવાથ િ બીબી મ શ્કેલી 101 સીએમઆર 613.04(5)(એ) અને (બી) મા   ું  વણર્વ્યા 

અન સાર હેલ્ર્ કનેક્ટર દ્વારા સ ુંચાિસ્લ પ્રીસ્મયમ સહાય ચ કવણી પ્રોગ્રામમા   ું  નોધ ું ણી માટે િ  ાર 

દદીઓ માટે આરો્ય સલાિમી નેટ માધ્યસ્મક માટેની લાયકાિ  અને સેવાઓનો પ્રકાર મયાર્િસ્દ 

છે.એમ.જી.એલ.ના સ્વદ્યાર્ ી આરો્ય કાયર્ક્રમની આવશ્યિકાઓને આસ્ધન દદીઓ. સી. 15 એ, §  

18 હેલ્ર્ સેફ્ટીનેટ માધ્યસ્મક માટે િ  ારનર્ ી.  

  



  
  

નોર્થઇસ્ટ હોસ્સ્િ ટલ કોિ  ોરશે ન નાણાકીયસહાયનીસ્િ   

િ  ાન    ું  12 સ ધારલે ઓગસ્ટ ૨૦  

(c)આરો્ય સ રક્ષા ચોખ્ ી- આ ુંસ્શક િકાિ  જો પ્રીસ્મયમ સ્બસ્લ ુંગ કૌટ    ું સ્બક જ નાથ બધા સભ્યો 

(જો આરો્ય પ્રીસ્મયમ સ્બસ્લ ુંગ  ેસ્મલી જ નાથ બધા સભ્યો)150.1% ર્ ી300% ની વચ્ચેની આરો્ય 

સ ુંર્ ાળ નેટ પ્રાયમરી અવાથ હેલ્ર્સેફ્ટી નેટ ગૌણ માસ હેલ્લ્ર્ હાિસહોલ્િ  આવક અવાથ મેસ્િ કલ 

હાિ ર્શીિ   ેસ્મલી ગિણરી યો્ય આવક સાર્  ેલાયક હોય િ  વેા દદીઓ વાસ્ષર્ક િકાિ ને િ  ાર 

હોઈ શકે છે.િ  ીબીએ જી)ની આવક છે જ ેFPLના 150.1% કિરા વધાર ેછે.આ જ ર્ 130 સીએમઆર 

501.0001 મા   ું  વ્યાખ્યાિસ્ય યેલ છે.જો િ  ીબીએ જીના કોઈ િ ણ સભ્યની એિ ીએલ 150.1% 

ની નીચ ેહોય િ  ો િ  ીબીએ જીના કોઈ િ ણ સભ્યમા ટેક િ  ાિ િ  ાર નર્ ી. વાસ્ષર્ક િકાિ  

કિરા વધ  બરાબર છે:  

1. હેલ્ર્ કનેક્ટર પ્રીસ્મયમ દ્વારા સ ુંચાિસ્લ સૌર્ ી ઓછી સ્ક ું િમનો પ્રીસ્મયમ સહાય ચ કવણી 

પ્રોગ્રામ,કેલેન્િ ર વષર્ની શરૂિઆમા   ું , માસ હેલ્ર્ એિ ીએલ આવક ધોરણોના પ્રમાણમા   ું  

િ  ીબીએ જીના કદ માટે સ ુંિ  િસ્લ;અવાથ  

2. અરજદારના િ  ીબીએ જી મા   ું101સીએમઆર 613.04(1) મા   ું  વણર્વ્યા અન સાર, 

સૌર્ ી ઓછી માસ હેલ્ર્ મગલ હાિસ હોલ્િ ઇનકમ અવાથ મેસ્િ કલહાિ ર્શીિ   ેસ્મલી ગિણરીની 

આવક વચ્ચેનો 40% િ  ાિવ.  

  

(d)આરો્યસ રક્ષાચોખ્ ી- િ બીબીમ શ્કેલી કોઈ િ ણ આવકનો રહેવાસી મેસેચ્ય સે્સ આરો્ય સ 

રક્ષાનેટ દ્વારા આરો્ય સ રક્ષાનેટ િ બીબી મ શ્કેલી(િ બીબી મ શ્કેલી) માટે લાયક હોઈ શકે છે જો 

માન્ય િ બીબી  ચર્મા   ું  િ  નેી અવાથ િ  ણેીની ગિણરીની આવક ઓછી ઈથ  ગઈ છે કે િ   ેઅવાથ 

િ  ણેી આરો્ય સેવાઓ માટે ચ કવણી કરવામા   ું  અક્ષમ છે. િ બીબી મ શ્કેલી માટે લાયક બનવા 

માટે,અરજદારો એમાન્ય િ બીબી  ચર્ 101 સીએમઆર 613 મા   ું  વ્યાખ્યાિસ્ય અરજદારોની 

ગિણરી યો્ય આવકની સ્િ ષ્ટ ટકાવારી કિરા વધ  હોવી જોઈએ.  

અરજદારોએ યોગદાન િઆવાની આવશ્યિકા 101સીએમઆર 613.05 (1)(બી) મા   ું  ગિણરીની 

આવકની સ્નિસ્શ્ચ ટકાવારી િ રીકે ગણવામા   ું  આવ ેછે,જને  ા આધાર ેઆરો્ય સલાિમી ચોખ્ ી 

ચ કવણી માટે િ  ાર નહી,   ુંવાસ્િ સ્વક ગિણરીની આવક ઓછી બીલ દ્વારા ગ ણાકાર, િ બીબી 

મ શ્કેલીઓ  ેસ્મલી સએિ ીએલ િ ર આધાિસ્ર છે, જને  ા માટે અરજદાર જવાબદાર રહેશ.ે િ બીબી 

મ શ્કેલી માટે આગળની આવશ્યિકાઓ 101 સીએમઆર 613.05 િલ્લેિસ્  છે  

  

મેસ્િ કલ મ શ્કેલીઓ માટે લાયક દદીઓ િ  ાસેર્ ી હોસ્સ્િ ટલ સ્િ િ  ોસ્રટ ની સ્વન ુંિ  ી કરી 

શકે છે.ર્ ાિ ણો મેસ્િ કલ હાિ ર્ શીિ યોગ દાનના 20% સ ધી $1000 સ ધી મયાર્િસ્દ રહશે 

 .ેબાકીના િ મામ બેલેન્સ 101 સીએમઆર 613.08(1)(જી)મા   ું  સ્ર્ ાસ્િ િ  ચ કવણી યોજનાની 

શિરોને આસ્ધન રહેશ.ે.  

  

મેસ્િ કલ હાિ ર્શીિ  માટે, હોસ્સ્િ ટલ દદી સાર્  ે કામ કરશ ે કે કેમ િ   ેનક્કી કરવા માટે કે 

મેસ્િ કલ હાિ ર્ િસ્શ જવે  ો પ્રોગ્રામ યો્ય છે કે નહી    ું  અને મેસ્િ કલ હાિ ર્ શીિ  

એસ્ ્લકેશનને હેલ્ર્સે ટી નેટ િ ર સબસ્મટ કરો.હોસ્સ્િ ટલ દ્વારા સ્વન ુંિ  ી મજ બ,જરૂરી 

સમયમયાર્દામા   ું , હોસ્સ્િ ટલ િ   ણર્ એસ્ ્લકેશન સબસ્મટ કરી શકે છે િ  નેી  ાિ રી કરવા 

માટે, દદીઓની િ મામ આવશ્યક માિસ્હી પ્રદાન કરવાની  રજ છે.  

 

  



  

  

નોર્થઇસ્ટ હોસ્સ્િ ટલ કોિ  ોરશે ન નાણાકીયસહાયનીસ્િ   

િ  ાન    ું  13 સ ધારલે ઓગસ્ટ ૨૦  

નાણાકીય સહાય 

સલાહકારની  

ર્  ુ િમકા  

આ હોસ્સ્િ ટલ વીમાવીમા દદીઓ અને અન્િ ર સ્ન્સ્યોરન્ટ દદીઓને જાહેર સહાય કાયર્ક્રમ (હેલ્ર્ 

કનેક્ટર દ્વારા સ ુંચાિસ્લ પ્રીસ્મયમ સહાય ચ કવણી પ્રોગ્રામ,અને સ્ચલ્િ રને્સ મેસ્િ કલ સ્સક્ સ્રટી 

પ્રોગ્રામ સિસ્હ, િ રું િ   મયાર્િસ્દ નર્ ી) દ્વારા આરો્ય કવરજ ેમાટે અરજી કરવામા   ું  મદદ કરશે 

અને વ્યસ્િ ઓ સાર્  ેકામ કરશ.ેિ  મેને યો્ય િ રીકે નોધ ું ણી કરો. હોસ્સ્િ ટલ એવા દદીઓને 

િ ણ મદદ કરશ ેકે જઓે હેલ્ર્સે ટીનેટ દ્વારા આસ્ર્ર્ક સહાય માટે અરજી કરવા મા   ું િગા હોય.   

  

હોસ્સ્િ ટલ કરશે:   

a) માસહેલ્ર્, હેલ્ર્ કનેક્ટર દ્વારા સ ુંચાિસ્લ પ્રીસ્મયમ સહાય ચ કવણી પ્રોગ્રામ, સ્ચલ્િ રને્સ 

મેસ્િ કલ સ્સક્ સ્રટી પ્રોગ્રામ અને હેલ્ર્સેફ્ટીનેટ સિસ્હના પ્રોગ્રામની સ ુંિ   ણર્ શ્રેણી 

સ્વશેની માિસ્હી પ્રદાન કરો;  

b) વ્યસ્િ ઓને કવરજ ેમાટે નવી એસ્ ્લકેશન િ   ણર્ કરવામા   ું  અવાથ હાલના 

કવરજ ેમાટે નવીકરણ સબસ્મટ કરવામા   ું  સહાય કરો;  

c) બધા જરૂરી દસ્િ  ાવજ ે ો મેળવવા માટે વ્યસ્િ  સાર્  ેકામ કરો;  

d) એસ્ ્લકેશન અવાથ નવી કરણો સબસ્મટ કરો(બધા જરૂરી દસ્િ  ાવજ ે ો સાર્ )ે;  

e) આવા એસ્ ્લકેશન અને નવીકરણની સ્સ્ર્સ્િ  િ રના કાયર્ક્રમો સાર્ ,ે લાગ  િ િ   ે

ત્યાર ેઅને િવર્માન સ્સસ્ટમ મયાર્દાઓ હેઠળ મજ ું    રી િઆવામા   ું  આવ ેત્યાર ે

સ્ક્રયા પ્રસ્િ સ્ક્રયા કરો;  

f) વીમા કાયર્ક્રમોમા   ું  અરજદારો અવાથ લાર્ ાર્ ીઓની નોધ ું ણી કરવામા   ું  સહાય 

માટે મદદ;અને  

g) િમદાર નોધ ું ણી સહાયની ઓ ર અને પ્રદાન કરો.  

હોસ્સ્િ ટલ હોસ્સ્િ ટલ અને લાગ  રાજ્ય એજન્સીને િ  મેના સ ુંિ   ણર્ નામ, સરનામ 

   ું ,ટેસ્લ ોનન ુંબર,જિન્મારી ,સામાસ્જક સ રક્ષા ન ુંબર (જો િિલબ્ધ હોય િ  ો),િવર્માનવીમા 

કવરજ ેસ્વકલ્િ  ો (સચોટ અને સમયસર માિસ્હી)િ   રી િ  ાિ વાની િ  મેની જવાબદારીના દદીન ે

સલાહ િઆશે.ઘર,મોટરવાહન અને અન્ય જવાબદારી વીમો સિસ્હ) કે જ ેપ્રાપ્ત સ ુંર્ ાળની સ્ક ું િમ, અન્ય 

કોઈ િ ણ લાગ  આસ્ર્ર્ક સ ુંસાધનો અને નાગસ્રકત્વ અને રહેઠાણ માિસ્હીન ેસમાવી શકે છે. આ 

માિસ્હી વ્યસ્િ ને િ   રી િ  ાિ વામા   ું  આિવી સેવાઓ માટેના કવરજ ેને સ્નધાર્િસ્ર કરવા માટે 

જાહેર કાયર્ક્રમ સહાય માટેની અરજીના ર્ ાગ રૂિ   ેરાજ્યને સબસ્મટ કરવામા   ું  આવશ.ે.  

  

જો કોઈ વ્યસ્િ  અવાથ બા   ુંયધરી િઆના રજરૂરી માિસ્હી પ્રદાન કરવામા   ું  અસમર્થ હોય,િ  ો 

હોસ્સ્િ ટલ(વ્યસ્િ ઓની સ્વન ુંિ  ી િ ર) અન્ય સ્રોિ  ોમા   ું ર્ ી કોઈ િ ણ વધારાની માિસ્હી 

મેળવવા માટે વાજબી પ્રયત્નો કરી શકે છે. આવા પ્રયત્નોમા   ું  વ્યસ્િ ઓ સાર્  ેકામ કરવાનો િ ણ 

સમાવેશ ર્ ાય છે,જ્યાર ે વ્યસ્િ  દ્વારા સ્વન ુંિ  ી કરવામા   ું  આવ ે છે, િ   ેનક્કી કરવા માટે કે 

સેવાઓ માટેન    ું  સ્બલ વ્યસ્િ િગ ને એક-સમયની િકાિ  ને િ હોચ ું  ીવળવા માટે સહાય માટે 

મોકલવા જોઈએ કે નહી.    ું  િ   વર્નોધ ું ણી દરસ્મયાન,જ્યાર ે વ્યસ્િ  િ  મેની સેવાઓન    ું  

શેડ્ય લ કર ેછે, ત્યાર ેિ   ેર્ ાય છે,જ્યાર ેવ્યસ્િ ને સ્રાિવર, હોસ્સ્િ ટલમા   ું  દા લ કરવામા   ું  આવ ે

છે,અવાથ હોસ્સ્િ ટલમા   ું ર્ ી સ્રાવ િ છીના યો્ય સમય માટે. હોસ્સ્િ ટલ મેળવે છે િ   ેમાિસ્હી 

લાગ   ેિ રલ અને રાજ્યની ગોિ નીિયા અને સ રક્ષા કાયદા અન સાર જાળવવામા   ું  આવશ.ે  

  

ઘર,ઓટો અવાથ અન્ય વીમા જવાબદારી સિસ્હ દાવાઓ ચ કવવા માટે જવાબદાર હોઈ શકે િ  વેી 

કોઈ િ ણ િ  ૃિ  ીય િ ક્ષ, આરો્ય સ ુંર્ ાળ સેવાઓન    ું  કવરજ ેપ્રદાન કિરી હોસ્સ્િ ટલ અને 

રાજ્ય એજન્સી બ ુંનેને જાણકરવાની િ  મેની જવાબદારીની અરજી પ્રસ્ક્રયા દરસ્મયાન હોસ્સ્િ ટલને 

િ ણ સ િસ્ચ કરશ.ે નીસ્િ  જો દદીએ િ  ૃિ  ીય િ ક્ષનો દાવો રજ  કયો હોય અવાથ િ  ૃિ  ીય િ ક્ષ 



  
  

નોર્થઇસ્ટ હોસ્સ્િ ટલ કોિ  ોરશે ન નાણાકીયસહાયનીસ્િ   

િ  ાન    ું  14 સ ધારલે ઓગસ્ટ ૨૦  

સ્વરદ્ધ દાવો દા લ કયો હોય, િ  ો હોસ્સ્િ ટલ આવી કાયર્વાહી ના 10 સ્દવસની અ ુંદર પ્રદાિ  ા 

અને રાજ્યના કાયર્ક્રમને સ િસ્ચ કરવાની આવશ્યિકાના દદીને સ િસ્ચ કરશે. દદીને એ િ ણ જણાવી 

દેવામા   ું  આવશ ેકે જો દાવાિ ર િ  નપ્રાસ્પ્તર્ ાય િ  ો રાજ્યસરકાર દ્વારા આવરી લેવામા   ું  આિવી 

આરો્ય સ ુંર્ ાળની રકમ િ  ઓે એયો્ય રાજ્ય એજન્સીને ચ કવવી જ જોઇએ, અવાથ રાજ્યને િ  નેી 

લાગ  રકમ વસ લવા માટે અસ્ધકારો સોિ    ું   ી દેવા જોઈએ.  

  

જ્યાર ેવ્યસ્િ  હોસ્સ્િ ટલનો સ ુંિ કર્ કર ેછે, ત્યાર ેહોસ્સ્િ ટલ િ   ેઓળ વાનો પ્રયત્ન કરશ ેકે શ 

   ું  કોઈ વ્યસ્િ  જાહેર સહાય કાયર્ક્રમ માટે અવાથ હોસ્સ્િ ટલમા   ું ર્ ી નાણાકીય સહાય માટે 

લાયક છે. એક વ્યસ્િ  કે જ ેજાહેર સહાિયા કાયર્ક્રમમા   ું  પ્રવેશ મેળવે છે િ   ેચોક્કસ લાર્ ો માટે 

િ  ાર ઈથ  શકે છે.વ્યસ્િ ઓ દસ્િ  ાવજ ે ોની આવક, સ ુંિ સ્િ ઓ અને માન્ય િ બીબી  ચર્ના 

આધાર ેહોસ્સ્િ ટલોના નાણાકીય સહાય કાયર્ક્રમના આધાર ેવધારાની સહાિયા માટે િ ણ લાયક 

હોઈ શકે છે  

 

  

દદીનીવજાબદારી કોઈ િ ણ આરો્ય સ ુંર્ ાળ સેવાઓ િ હોચ ું  ાિ વા િ હેલા   ું  (ઇમરજન્સી મેસ્િ કલ કસ્ન્િ શન હોય 

અવાથ અરજન્ટ કેરની જરૂર હોય િ  વેા દદીને સ્સ્રર કરવા માટે િઆવામા   ું  આિવી સેવાઓ સ્સવાય) 

દદીને િ  મેની િવર્માન વીમા સ્સ્ર્સ્િ , વસ્િ  ી સ્વષયક સ્વષિયર સમયસર અને સચોટ માિસ્હી 

પ્રદાન કરવાની િઅ કે્ષા રા વામા   ું  આવ ે છે.માિસ્હી, િ  મેના કૌટ    ું સ્બક આવક અવાથ જ ર્ 

નીસ્િ  કવરજ ેમા   ું   ેર ાર(જો કોઈ હોય િ  ો),અને,જો જાણી િ     ું  હોય,િ  ો િકાિ  િ  ાર,સહ-

વીમા અને સહ-ચ કવણીની માિસ્હી કે જ ે િ  મે ના લાગ  વીમા અવાથ નાણાકીય પ્રોગ્રામ દ્વારા 

આવશ્યક છે. દરકે આઇટમ માટેની સ્વિગ વાર માિસ્હી શામેલ હોવી જોઈએ,િ રું િ   િ   ેમયાર્િસ્દ 

હોવી જોઈએ નહી:   ું   

  

● સ ુંિ   ણર્નામ,સરનામ    ું ,ટેસ્લ ોન ન ુંબર,જિન્મારી ,સામાસ્જક સ રક્ષા ન ુંબર (જો િિલબ્ધ હોય 

િ  ો),િવર્માન આરો્ય વીમા કવચ સ્વકલ્િ  ો, નાગસ્રકત્વ અને રહેઠાણ માિસ્હી, અને દદીઓ 

લાગ  નાણાકીય સ ુંસાધનો કે જઓે િ  મેના સ્બલચ કવવા માટે વાિ રી શકાય છે;  

● જો લાગ  હોય િ  ો,દદીઓન    ું  િ   રું  નામ ગેરટેં ર,િ  ને    ું  સરનામ    ું , 

ટેસ્લ ોનન ુંબર,જિન્મારી ,સામાસ્જક સ રક્ષાન ુંબર(જો િિલબ્ધ હોિયો), િવર્માન આરો્ય વીમા 

કવચ સ્વકલ્િ  ો, અને િ  મેના લાગ  નાણાકીય સ ુંસાધનો કે જ ેદદીઓના સ્બલ માટે ચ કવણી 

કરવા માટે િિયોગમા   ું  લેવાય છે.અને  

● અન્યસ્રોિ  ો કે જન ે ો િિયોગ િ  મેના વીમા કાયર્ક્રમો, મોટરવાહન અવાથ મકાન માસ્લકોની 

વીમાિ  ોસ્લસી સિસ્હના બીલ ચ કવવા માટે ઈથ  શકે છે,જો સારવાર કોઈ અકસ્માિ ,કામદારોના 

વિળર કાયર્ક્રમો, સ્વદ્યાર્ ી વીમા િ  ોસ્લસી અને અન્ય કોઈ કૌટ    ું સ્બક આવક જવે  ી કેવા 

રસો,ર્ ટેો, અવાથ િિલબ્ધ ટરસે્ટમા   ું ર્ ી િસ્વરણો,અન્યમા   ું .  

  

● દદી િ  મેના અવેિ ન હોસ્સ્િ ટલ સ્બલને ધ્યાન મા   ું રા  વા માટે જવાબદાર છે,જમે  ા   ું  કોઈ 

િ ણ હાલની ચ કવણી,સહ-વીમા અનેક િ  ાિ િ  ારનો સમાવેશ ર્ ાય છે, અને હોસ્સ્િ ટલનો 

સ ુંિ કર્ કરવા માટે િ  મેને સ્બલચ કવવામા   ું  સહાયની જરૂર હોવી જોઇએ. દદીને િ  મેના 

હાલના સ્વાસ્ ્ય વીમાદાિ  ાન(ેઅવાથ જો િ  મેની િ  ાસે હોિયો) અવાથ રાજ્ય એજન્સી કે જણે   ે

દદીઓની લાયકાિ ની સ્સ્ર્સ્િ ને ક ટ    ુંબની આવક અવાથ વીમાની સ્સ્ર્સ્િ મા   ું  કોઈ  ેર ારની 

જાહેર કાયર્ક્રમમા   ું  નક્કી કરવાની જાણ કરવાની જરૂરછે. જ્યાર ેકૌટ    ું સ્બક આવક અવાથ 

વીમાની સ્સ્ર્સ્િ મા   ું  કોઈ  ેર ાર ર્ ાય છે ત્યાર ે દદીને િ  ાિરાની યોિ્યાની સ્સ્ર્સ્િ મા   ું  



  

  

નોર્થઇસ્ટ હોસ્સ્િ ટલ કોિ  ોરશે ન નાણાકીયસહાયનીસ્િ   

િ  ાન    ું  15 સ ધારલે ઓગસ્ટ ૨૦  

આવા કોઈ િ ણ  ેર ારોની જાણ હોસ્સ્િ ટલને કરવામા   ું  આવ ે છે, જ્યાર ેહોસ્સ્િ ટલ દદીન ે

જાહેર કાયર્ક્રમમા   ું  િ  મેની યોિ્યાન ેિઅિ  ટે કરવામા   ું  સહાય કરી શકે છે.  

 દદીઓએ હોસ્સ્િ ટલ અને લાગ  િ િ િ  ા કાયર્ક્રમને િ ણ સ િસ્ચ કરવ    ું  જરૂરી છે 

જમે  ા   ું  િ  ઓે સહાય પ્રાપ્ત કરી રહ્ ા છે(દા.િ .,માસ હેલ્ર્, કનેક્ટર અવાથ આરો્ય સ રક્ષા નેટ), ક 

ટ    ુંબની આવકમા   ું   ેર ારર્ ી સ ુંબ ુંિસ્ધ કોઈ િ ણ માિસ્હીની, અવાથ જો િ  ઓે વીમાનો ર્ ાગ 

છે દાવો છે કે જ ેહોસ્સ્િ ટલ દ્વારા િ   રી િ  ાિ વામા   ું  આિવી સેવાઓનો  ચર્ આવરી શકે છે.જો 

ત્યા   ું  કોઈ િ  ૃિ  ીય િ ક્ષ હોય (જમે કે ઘરઅવાથ ઓટોવીમો જવે  ા કે,િ રું િ   િ   ેમયાર્િસ્દ 

નર્ ી), જ ેઅકસ્માિ  અવાથ અન્ય ઘટનાન ેલીધે સ ુંર્ ાળનો  ચર્ િ   રો કરવા માટે જવાબદાર છે, 

દદી હોસ્સ્િ ટલ અવાથ લાગ  કાયર્ક્રમ સાર્  ેકામ કરશ(ેસિસ્હ, િ રું િ   આવી સેવાઓ માટે ચ કવેલ 

અવાથ અવેિ ન રકમની િ  નપ્રાસ્પ્ત માટેનો અસ્ધકાર સોિ    ું  વા માટે,માસ હેલ્ર્,કનેક્ટર અવાથ 

આરો્ય સ રક્ષા નેટ)મયાર્િસ્દ નર્ ી.  

 

  

હોિથપટલના

ણા કીયસહાય  

નાણા   ુંકીય સહાય,વીમાવીમા દદીઓ, અન્િ રવીમા દદીઓ અને િ  મેના સ ુંબ ુંિસ્ધ ગેરટેં સર્ માટે 

સ્વસ્િ  ૃિ  કરવામા   ું  આવશે જ ેનીચ ેમજ બ સ્નધાર્િસ્ર મજ બ ચોક્કસ માિ દ ું િ ને િ   ણર્ કર ેછે. આ 

માિ દ ું િ   ાિ રી િઆશે કે આ નાણાકીય સહાયનીસ્િ  એલએચએમસી િ ર િસિ  લાગ  િ િ   ે

છે.એલએચએમસી આ નીસ્િ ને જરૂરી અવાથ યો્ય િ રીકે સ ધારવા,સ ુંશોિસ્ધ કરવા અવાથ બદલવાનો અસ્ધકાર 

અનાિમ રા ે છે.એલ.એચ.એમ.સી. વ્યસ્િ ને એસ્ ્લકેશન િ   ણર્ કરીને હોસ્સ્િ ટલ નાણાકીય સહાય માટે 

અરજી કરવામા   ું  મદદ કરશ(ેિ સ્રસ્શષ્ટ 1 અને િ સ્રસ્શષ્ટ 2જ ઓ).  

નાણાકીય સહાય માટે દદીને ધ્યાનમા   ું  લેવામા   ું  આવ ેિ   ેિ હેલા   ું  ચ કવણી 

સ ુંસાધનો(રોજગાર,મેસ્િ કેિઇ,ઇસ્ન્િ જન્ટ  ું ડ્સ, સ્હ ુંસક ગ નાનો ર્ ોગ બનેલાસ્વ.)ની સમીક્ષા 

અનેમ લ્યા   ુંકનકરવ    ુંઆવશ્યકછે.જોએવ    ુંલાગેછકે  કેોઈદદીઅન્યસહાયમાટેિ  ારહોઈશકેછે,  

િ  ોNHCદદીઓનેએસ્ ્લકેશનઅને ોપપસર્નેિ   ણર્કરવામા   ુંસહાયમાટેયો્યએજન્સીનેસ ુંદસ્ર્િર્કરશે

અવાથ દદીઓનેિ  એેસ્ ્લકેશનોસાર્ સેહાયકરશે. 

સહાિયામાટેનાઅરજદારોએહોસ્સ્િ ટલનીનાણાકીયસહાયમાટેિ  મેનીમજ ું    રીનીશિરિ રીકેઅિન્યમામ ચ 

કવણીસ્વકલ્િ  ોનેબાકાિ રા વાનીજરૂરછે, જમે  ાજા   ું હેરસહાયકાયર્ક્રમોઅનેઆરો્યસ 

રક્ષાનેિટરઅરજીસિસ્હ, િિરવણર્વ્યામજ બ.  

  

નાણાકીયસહાયઅરજદારોજાહેરકાયર્ક્રમોમા   ુંઅરજીકરવાઅને ાનગીઆરો્યવીમાકવચનેઆગળવ 

ધારવામાટેજવાબદારછે. ચ કવણીના સ ુંિસ્વથ સ્ત્રોિ  ો િ રીકે NHC દ્વારા ઓળ ાવેલ કાયર્ક્રમો માટે 

અરજી કરવામા   ું  સહકારન િઆવાન    ું  િ સ ુંદ કિરા 

દદીબા   ું હેધરીઓનેનાણાકીયસહાયનકારીશકાયછે. અરજદારોએઆનીસ્િ મા   ું દશાર્વેલમજ 

બચ કવણીકરવાનીિ  મેનીક્ષિમાનાઆધાિર ે મેનીસ ુંર્ ાળના ચર્ મા   ું ાળોિઆવાનીિઅ કે્ષાછે.  

  

મેિ  ીકેિઇઅવાથઅન્યઆરો્યવીમામાટેલાયકહોઈશકેિ  વેાદદીઓગેરટેં  સર્એમેિ  ીકેિઇકવરજ ે

માટેઅર 

જીકરવીઆવશ્યકછેઅવાથNHCમાટેઅરજીકયાર્નાિ  ાછલાછ(6)મસ્હનાનીઅ ુંદર ેિ રલહેલ્ર્ઇન્સ્ય 

રન્સ માકેટ્લેસદ્વારામેિ  ીકેિઇઅવાથઅન્યઆરો્યવીમામાટેઅરજીકરીહોવાનોિ  

રાવોિબાવવોિ િ શે. 

નાણાકીયસહાય.નાણાકીયસહાયમાટેલાયકબનવામાટેદદીઓબા   ુંયધરીિઆનારાઓએઆનીસ્

િ માજ ું  ણાવેલએસ્ ્લકેશનપ્રસ્ક્રયામા   ુંસહકારિઆવોજજોઇએ.  
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● હોસ્સ્િ ટલનાણાકીયસહાયમાટેનીદદીઓનીયોિ્યાન    ુંમ લ્યાક ું  

નકિરીવિ ેNHCદ્વારાધ્યાનમા   ું લેવા નામાિ દ ું િ  ોમા   ુંશામેલછે:  

● ક ટ    ુંબનીઆવક  

● સ ુંિ સ્િ   

● િ બીબીજવાબદારીઓ  

● અિન્યમામિિલબ્ધજાહેરઅને ાનગીસહાયનોર્ ાક  

  

ર્ ૌગોસ્લકસ્ર્ ાનઅવાથરહેઠાણનીસ્સ્ર્સ્િ નેધ્યાનમા   ુંલીધાસ્વના,  

આનીસ્િ મા   ું સ્નધાર્િસ્રિ  ાિરાઆવશ્યિકાઓનેિ   ણર્કિરાબધાદદીઓમાટેNHCનાણાકીયસ

હાયકાયર્ ક્રમિિલબ્ધછે. નાણાકીયજરૂસ્રયાિ નાઆધારઅ નેેરાજ્યઅનેસ ુંઘીયકાયદાન 

   ું િ  ાલનકરીનેદદીઓ / બા   ુંયધરીિઆનારાઓનેનાણાકીયસહાયિઆવામા   ુંઆવશે.  

વીમાક ું િ નીઓકરારકરારઅન 

સારઆપ્રકારનીસહાિય રીિ  ાિ િ  ાલાયકઅલ્િ વીમાદદીઓનેઆસ્ર્ર્કસ 

હાયનીઓ રકરવામા   ુંઆવશે.  

આસ્ર્ર્કસહાયસામાન્યરીિ  દેદીનીચ કવણીઅવાથસ ુંિ  લનમાટેિિલબ્ધનર્ ીજ્યારઘે 

ટનામા   ું દદીવીમા આવશ્યિકાઓન    ું િ  ાલનકરવામા   ું સ્નષ્ ળજાય.  

આરો્યબિચ ાિ  

   ું (એચએસએ),આરો્યવિળરએકાિન્ટ(એચઆરએ)અવાથફ્લેસ્ક્સબલસ્િ  સે્ન્િ    ુંગ 

એકાિન્ટ(એ એસએ)નાદદીઓહોસ્સ્િ ટલનાણાકીયસહાયમાટેિ  ારગણાિ  ાિ હેલા ાિ  ાનાર્

   ું િ  ોળ નોિિયોગકિર ે વેીિઅ કે્ષારા વામા   ુંઆવશે.  

NHCઆનીસ્િ મા   ુંવણર્વેલસ્િ સ્કાિન્ટનેિ  ાછ    ું  

લેવાનોઅસ્ધકારઅનાિમરા ેછેજોિ  વેાજબીરીિ  નેક્કીક રછે કે  આેવીશિરોNHC 

નીકોિઈણકાન નીઅવાથકરારનીજવાબદારીન    ુંિલ્લ ુંઘનકરછે  .ે.  

 

  

   

નાણાકીયસહાયક 

પાવુ  

અરજદારોનીક ટ    ુંબનીઆવક,સ ુંિ સ્િ ઓઅનેિ બીબીજવાબદારીઓનાઆકારણીનાઆધાર,ે  

દદીઓનીચેસ સ્ચમા   ું ર્ ીએકસ્િ સ્કાિન્ટપ્રાપ્તકરીશકેછે.નોધ ું  ાયેિલમામિકાિ દદીનીજવાબદારસ ુંિ  લનને 

ધ્યાનમા   ું રા ીનેછે.આિટ-ઓ -નેટવકર્સહચ 

કવણી,સ્સન્સ્યોરન્સઅનેિકાિ િ  ારનાણાકીયસહાયમાટેિ  ારનર્ ી.િ  વેીજરીિ  ,ેવીમાકૃિ દદીઓજિે 

િ  લબ્ધર્િ િર્ાટીકવરજ(ેસ્વૈસ્ચ્છકસ્વિિગાર)નોિિયોગનકરવાન    ું િ સ ુંદકરછે  ,ેિ  સે્વૈસ્ચ્છકસ્વ- 

િ ગાિરરીકેનોધ ું  ાયેલાકોિઈણ ાિ  ાિ રબાકીરકમમાટેનાણાકીયસહાયમાટેિ  ારનર્ ી.કોિઈણસજ ું   ોગો 

મા   ું ,જોકે,હોસ્સ્િ ટલનાણાકીયસહાયમાટેિ  ારબનવામાટેસ્નધાર્િસ્રદદીનેએજીબીકિરા   ું વધ ચાજલર્ 

 વેામા   ું  આવશેનહી.   ું  

ચેિરટીકેર:NHCદદીઓ/બા   ું યધરીિઆનારાઓમાટેઆનીસ્િ હેઠળ100%સ્િ સ્કાિિન્ટરકાળજીિ   રીિ  ા 

િ શ,ેજમે નીકૌટ 

   ું સ્બકઆવકિવર્માનએિ ીએલના400%અવાથિ  નેાર્ ીઓછીછે,જઓેઆનીસ્િ મા   ુંન ક્કીકરલે 

 ાઅિન્યાિરાનામાિ દ ું િ  ોનેિ   ણર્કરછે  .ે  

વુબીબીમ શ્કેલી: લાયકદદીઓમાટે100% સ્િ સ્કાિન્ટિઆવામા   ુંઆવશે, જને  ીિ બીબીદે દેવ િ  મેનીક 

ટ    ુંબનીઆવકના25%કિરાવધારઅ વેાથિ  નેાર્ ીવધ છે,જઓેઆનીસ્િ મા   ું સ્નધાર્િસ્રલાયકા 

િ નાઅન્યમાિ દ ું િ  ોનેિ   ણર્કરછે  .ે  
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નાણાકીયસહાય 

નીવિ  

NHCનીનાણાકીયસહાયનીસ્િ ,સાદીર્ ાષાસારા   ુંશઅનેનાણાકીયસહાયએસ્ ્લકેશનઅ ુંગેનીમાિસ્હી,N 

HCવેબસાઇિટરસ્નશ લ્કિિલબ્ધછે,હોસ્સ્િ ટલમા   ુંઅનેસ્લલસ્નકસ્ર્ળોિએોસ્ટકરલે  ીછેઅનેિ  કેોિઈણ 

ર્ ાષામા   ું ર્ ાષા   ું િ રકરવામા   ુંઆવશજ ે મ ે

  ળર્ ાષાનીર્ ાષા1000કિરા   ુંઓછીલોકોદ્વારાબોલાયછે.અવાથ5 %NHCદ્વારાસેવાિઆિ  ાસમ 

દાયનારહેવાસીઓ.  

આિિરા   ું િ ,NHCચ 

કવણીનીસ્િ ઓઅનેિ મામછાિ  લેમાસ્સકદદીઓનાસ્નવેદનોઅનેસ ુંગ્રિહરોિ રના 

ણાકીયસહાયનોસ ુંદર્થિઆ છેે.સ્વન ુંિ  ીિ ર,કોિઈણસમયેનાણાકીયસહાયનીસ્િ સ્વશેનીમાિસ્હીિિલ 

બ્ધછે.  

1. દદીઓ/ગેરટેં સર્અરજીસમયગાળાદરસ્મયાનકોિઈણસમયેનાણાકીયસહાયમાટેઅરજીકરીશ 

કેછે.  

2. નાણાકીયસહાયમાટેસ્વચારણાકરવામાટે,દદીઓ/બા   ુંયધરીિઆનારાઓએનાણાકીયજરૂ 

સ્રયાિ નેસ્નધાર્િસ્રકરવામાટેસ ુંબ ુંિસ્ધઆસ્ર્ર્ક, વ્યસ્િ િગઅવાથઅન્યદસ્િ  ાવજ ે

 ોનેસહકારિઆવાઅનેસ્લાયકરવાનીજરૂરછે.  

નીચેનીકોિઈણરીિ  નેાણાકીયસહાયઅરજી ોમર્મેળવીશકાયછે:  

a. NHCજાહેરવેબસાઇિટર:   

https://www.lahey.org/NHC/your-visit/insurance-billingrecords/financial-

counseling-assistance/  

b. નાણાકીિયરામશર્એકમ ાિ  રેૂબરૂ  

41મોલરોિ   

બિસ્લું્ટન, એમએ01803  

(781) 744-8815  

c. મેઇલકરવાનીકોિ  ીનીસ્વન ુંિ  ીકરવાિિરનાન ુંબિરરકોલકરો  

d. ઇલેક્ટરોેસ્નકકોસ્િ નીસ્વન ુંિ  ીકરવાિિરનાન ુંબિરરકોલ કરો  

3. દદીઓ/બા   ુંયધરીિઆનારાઓએનાણાકીયસ ુંસાધનોનોસ્હસાબદદી/ 

બા   ું હેધકોનેસરિળાર્ ીિિલબ્ધકરાવવોજરૂરીછે.   

ક ટ    ુંબનીઆવકનીચેનાકોિઈણઅવાથબધાનીમદદર્ ીચકાસીશકાયછે:  

a. િવર્માન ોપપસર્W2 અને / અવાથ ૉમર્ 1099  

b. િવર્માનરાજ્યઅવાથસ ુંઘીયકરવિળર  

c. ચાર (4) સૌર્ ીિ  ાિજ ેરનાિ  રેોલસ્ટબ્સ  

d. ચાર (4) િ  ાિજ ેરનાચેસ્ક ુંગઅને / અવાથબિચસ્નવેદનો  

e. આરો્યબિચ ાિ  ા  

f. આરો્યિરાથઈવ્યવસ્ર્ ા  

g. લવચીક ચર્એકાિન્ ્સ  

4. નાણાકીયસહાિયામાટેનીયોિ્યાન    ુંમ લ્યા   ુંકનકિરાિ હેલા   ું ,દદી/ગેરટેં રસે 

 ાિસ્બીિબાવવીઆ વશ્યકછકે 

 િે  ણેેમેિ  ીકેિઇઅવાથઅન્યઆરો્યવીમામાટે ેિ રલઆરો્યવીમાબજારદ્વારાઅર 

જીકરીછે, અનેકોિઈણહાલનાિ  ૃિ  ીિયક્ષનાકવરજ ે ન    ું દસ્િ  ાવજ ે િ   રું િ  ાિ વ 

   ુંઆવશ્યકછે..  
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નોર્થઇસ્ટ હોસ્સ્િ ટલ કોિ  ોરશે ન નાણાકીયસહાયનીસ્િ   

િ  ાન    ું  18 સ ધારલે ઓગસ્ટ ૨૦  

a. NHCનાણાકીયસલાહકારોદદી/ગેરું ટીસર્નેમેિ  ીકેિઇમાટેઅરજીકરવામા   ુંમદ

દકરશે અનેત્યારબાિદજ ે

વ્યસ્િ ઓનેનાણાકીયસહાયમાટેઅરજીકરવામા   ુંસહાયકરશે..  

b. જોકોઈવ્યસ્િ  ેિ રલહેલ્ર્ઇન્સ્ય રન્સમાકેટ્લેસના  લ્લાનોધ ું 

ણીદરસ્મયાનનાણાકી યસહાયમાટેઅરજીકરછે  ,ે  

િ  ોઆવીવ્યસ્િ એકોિઈણનાણાકીયસહાયઅરજીનામ લ્યા   ું કિનહેલા   ુંNHC 

નાકવરજ ેમેળવવજ    ું  રૂરીછે.  

5. NHCઆનીસ્િ અવાથનાણાકીયસહાયએસ્ ્લકેશનમા   ુંસ્િ િષ્ટણેવણર્વેલનર્ ીિ  વેી

માિસ્હીઅર્ વાદસ્િ  ાવજ ે

 ોપ્રદાનકરવામા   ું વ્યસ્િ નીસ્નષ્ િળાનાઆધારઆ નેીસ્િ હેઠળનાણાકીયસહાયને 

નકારીશકેનહી.   ું   

6. NHCિ   ણર્અરજીનીપ્રાિસ્પ્તછીરીસ(30)વ્યાિ  ારસ્દવસનીઅ ુંદરનાણાકીયસહાયમાટેની

અ ુંસ્િ મ યોિ્યાનક્કીકરશે.  

7. અ ુંસ્િ િમાિરાસ્નધાર્રણનાદસ્િ  ાવજી કેરણ,એસ્ ્લકેશનમા   ું ર્ ી6 મસ્હનાસ 

ધીનાબધાિવર્માન(  લ્લાસ ુંિ  લન)દદીનાએકાિન્ ્િસરકરવામા   ુંઆવશે. દદી / ગેરટેં  

રનેએકસ્નશ્ચિયરમોકલવામા   ુંઆવશે.  

8. જોકોઈદદી/ગેરટેં  રકોઈઅધ રીઅરજીસબસ્મટકરછે 

 ,ેિ  ોદદી/ગેરું ટરનેએકસ ચનામોકલવામા   ુંઆ વશેકેજમે 

 ા   ુંકઈમાિસ્હી  ટેછેિ  સેમજાવેછે.  

સ્વન ુંિ  ીકરલે  ીમાિસ્હીન    ું િ  ાલનઅનેપ્રદાનકરવામાટેદદી/ગેરટેં િરાસેરીસ(30) 

સ્દવસનોસમયહશે.એસ્ ્લકેશિન ણર્કરવામા   ું સ્નષ્ િળા,નાણાકીયસહાયનામજ ું  

  રકરવામા   ુંઆ વશ.ે  

9. નાણાકીયસહાિયાઅરજીનીરજ િઆનાઆધારને 

 ાણાકીયસહાયમાટેનીિ  ાિરાનોસ્નણર્ય,િ    

રીિ  ાિ વામા   ુંઆિવીિ માિમાિરબીબીસેવાઓમાટેનીલાયકાિ નાસમયગાળામાટેમા

ન્યરહે 

શે,અને રાબdebtણએજન્સીઓસિસ્હનાિ  ાછલાછ(6)મસ્હનામાટેનાિ મામબાકીપ્રાપ્તી

ઓ નોસમાવેશકરશે.લાયકાિ અવસ્ધનીઅ ુંિ ગિર્NHCઅવાથઆન 

ષ ુંસ્ગકહોસ્સ્િ ટલદ્વારાનાણાકી 

યસહાયમાટેિ  ારબનવામાટેસ્નધાર્િસ્રદદીઓિઆમેળેિ  યેોિ્યાસ્નણર્યનીિ  ારી 

ર્ ી6મસ્હ 

નાનીઅવસ્ધમાટેહોસ્સ્િ ટલનાણાકીયસહાયમાટેિ  ારગણાશે.લાયકાિ નાસમયગાળાદર

સ્મયા નકોિઈણઆસ્ર્ર્િકસ્રિવર્નનીNHCનજા ણેકરવાનીજવાબદારીદદી/ગેરટેં  

સર્નીછે.આમકરવા મા   ું સ્નષ્ િળાિ  ાિરાગ માવીશકેછે.  

10. નાણાકીયસહાયમાટેિ  ારએવાદદીઓનેકોિઈણચ કવણીમાટેિ િરપ્રાપ્તશથજ ે વ્  ે

યસ્િ િગરીિ   ેચ કવણીમાટેજવાબદારછેિ  રેકમર્ ીવધ છે.   

  

 

  



  

  

નોર્થઇસ્ટ હોસ્સ્િ ટલ કોિ  ોરશે ન નાણાકીયસહાયનીસ્િ   

િ  ાન    ું  19 સ ધારલે ઓગસ્ટ ૨૦  

ઇનકારમાટેના  ુ  ુ કા 

રણો  

NHCસ્વસ્વધકારણોસરનાણાકીયસહાયમાટેનીસ્વન ુંિ  ીનેનકારીશકેછે,  

િ રું િ  િ  મેયાર્િસ્દનર્ ી:  

● િ યાર્પ્તઆવિકયાપ્તર્  

● િ યાર્પ્તસ ુંિ સ્િ સ્િ ર  

● દદી/ 

ગેરું ટીરસાર્ કેામકરવાનાવાજબીપ્રયત્નોમા   ું દદીઓનોસહકારનકિરોઅવાથપ્રસ્િ સા 

દનકરનાર  

● દદી  / ગેરટેં 

રસાર્ કેામકરવાનાવાજબીપ્રયત્નોિછા   ુંઅધ રાનાણાકીયસહાિયાનીઅરજી  

● બાકીવીમાઅવાથજવાબદારીનોદાવો  

● વીમાચ 

કવણીઅને/અવાથવીમાિ િ  ાવટર્   ું િ  ોળઅટકાવી,NHCદ્વારાિ   રીિ  ાિ વામા   ું  

આિવીસેવાઓઅનેવ્યસ્િ િગઇજાઅને/અવાથઅકસ્માિ સ ુંબ ુંિસ્ધદાવાઓનેઆવ 

રીલેવામાટેદદી/ ગેરું ટરનેમોકલવામા   ુંઆિવીચ કવણીઓસિસ્હ.  
  

 

  

  

અન માિવનપાર 

વુુા  

NHCસમજછે કે 

 બેધાદદીઓઆસ્ર્ર્કસહાયનીઅરજીિ   ણર્કરવામા   ુંસક્ષમનર્ ીઅવાથદસ્િ  ાવજ ે

 ોમાટેનીસ્વ ન ુંિ  ીઓન    ું િ  ાલનકરીશિકાનર્ ી.એવાદા લાહોઈશકેછકે  જેમે 

 ા   ુંકોઈદદી/બા   ું યધરીિઆનારનાણાકીયસ 

હાયમાટેનીલાયકાિ એસ્ ્લકેશન ોમિર્ ણર્કયાર્સ્વનાસ્ર્ ાસ્િ િ ર્ ાયછે.  

NHCદ્વારાઅન્યમાિસ્હીનોિિયોગદદી/ગેરટેં સર્ ાિ     ુંઅસ્નયાવ્યછકે 

 કેેિમેસ્નધાર્િસ્રકરવામાટેઈથ શકેછે અનેઆમાિસ્હીનોિિયોગસ્પ્રપ્ય 

સ્ટિવાિરાનક્કીકરવામાટેકરવામા   ુંઆવશે.  

  

અન્યપ્રોગ્રાપપસઅવાથજીવનસજ ું   ોગોજવે  ાકેિ  મેનીલાયકાિ નાઆધારદે દીઓનેઅન 

માનનીયોિ્યાિઆ વામા   ુંઆવીશકેછે:  

  

● નાદારીજાહેરકરનારદદીઓ/ગેરું ટીસર્.નાદારીસાર્ સે ુંકળાયેલાકેસોમા   ું ,નોટબ ુંધીછ  

ટાવાથનીિ  ારી  ર્ ીિ એકાિન્ટબેલેન્સજલ ાઈજશે.  

● પ્રોબેટમા   ુંકોઈએસ્ટેટસાર્ મેૃત્ય િ  ામેલાદદીઓ / બા   ુંયધરીિઆનાર.  

● દદીઓ / બા   ુંયધરીિઆનારાઓબેઘરહોવાનોસ્નધાર્રકરછે  .ે  

● િિરોિ કોિઈણકારણોનેલીધેકલેક્શનએજન્સીદ્વારાિ  ાછાન ાિ  ાએકાિન્ ્સઅનેચ 

કવણીપ્રાપ્તર્ ઈનર્ ી..  

રાજ્યનામેસ્િ કેિઇપ્રોગ્રાપપસમાટેલાયકએવાદદીઓ/બા   ુંયધરીિઆનારાલોકોકાયર્ક્રમસાજ ે ોિ  ાયેલકોઈ 

િ ણ ચર્વહેંચણીનીજવાબદારીઅવાથઆચ્છાિસ્દસેવાઓમાટેનાણાકીયસહાયમાટેિ  ારબનશે. 

ધારણાત્મકયોિ્યાપ્રાપ્તદદીઓના ાિ  ાઓનેનાણાકીયસહાયનીસ્િ હેઠળ રીર્ ીવગીકૃિ કરવામા   ુંઆ 
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 વશ.ે િ  મેનેસ ુંગ્રહમા   ુંમોકલવામાઆ ુંવશેનહીકેિ  ઓેવધ સ ુંગ્રહસ્ક્રયાઓનેઆસ્ધનરહેશેનહી   ું  .   ું   

  

 

  

  

પ્રોમ્પ્ટપેિડથકાઉ જદે દીઓજાહેરસહાયઅવાથનાણાકીયસહાયમાટેલાયકનહોિયેઓનેઇમરજન્સીકેર,અજન્ર્ ટકેર, 

ન્ટ  મેસ્િ કલીજરૂરીકેર,અનેઇલેસ્ક્ટવસસ્વર્સ્સસસિસ્હનીિ   રીિ  ાિ વામાઆ ુંિવીિ મામસ ુંર્ ાિળરના ાિ  ા 

નીબેલેન્સનીિ  રું િ ચ કવણીકરવાિ ર30%આકસ્સ્મકસ્િ સ્કાિન્ટિઆવામા   ુંઆવશે.  

વાટાઘાટનીરકમનીચ કવણીદદીઓનાપ્રમથસ્નવદેનનીપ્રાસ્પ્તનાિ દ ું  રસ્દવસનીઅ ુંદિરૂણિર્ણેકરવીઆ 

વશ્યકછે.  આસ્િ સ્કાિન્ટએવીકોિઈણસેવામાટેિઆવામા   ુંઆવશેનહીજમે ું  ા   ુંઅલગસ્વ- 

િ ગાર ીઅન સ સ્ચસોિ    ું   ાયેલહોય.આિિરા   ું િ ,ઇન-નેટવકર્અનેઆિટ-ઓ -

નેટવકર્સહચ કવણી,સ્સક્કાઓઅનેિકાિ િ  ારપ્રોિપ્ટગારનીછ  

ટમાટેિ  ારનર્ ી.શ ુંકાનર્ ાિયેમાટે,ચ કવણીયોજ નાઅન 

સારસેવાઓમાટેચ કવણીકરનારાકોિઈણદદીનિે ણઆછ  ટિઆવામા   ુંઆવશેનહી.   ું   

 

  

  

કટોકટીની  

વુબીબી 

સેવુુાઓ  

 ેિ રલઇમરજન્સીમેસ્િ કલટરીેટમેન્ટએન્િ લેબરએક્ટ(ઇએમટીએલએ)નાસ્નયમોઅન સાર, 

કોિઈણદદીનેકટોકટીનીિ સ્રસ્સ્ર્સ્િ મા   ુંસેવાઓપ્રદાનકિરાિ હેલાનાણાકીયસહાિયાઅવાથચ કવણી 

નીમાિસ્હીમાટેિ િ  ાસકરાવવીનહી.    ું  NHCસ્વન ુંિ  ીકરીશકેછકે  દેદીનીસ્ક ું િમવહેંચણીચ કવણી (એટલે 

કેસહચ કવણી)સેવાસમયેકરવામા   ુંઆવે,જોકેઆવીસ્વન ુંિ  ીઓકટોકટીનીસ્સ્ર્સ્િ મા   ું દદીનેસ્સ્રરકરવામા 

ટેસ્ક્રીનીિગરીક્ષામા   ુંઅવાથસ્વસ્શષ્ટસારવારમા   ું સ્વલ ુંબનર્ ાય ું .NHC.કોિઈણર્ દેર્ ાવસ્વના, 

આનીસ્િ હેઠળલાયકછકે 

 કેેિમેધ્યાનમા   ુંલીધાસ્વના,લોકોનેકટોકટીનીિ બીબીિ સ્રસ્સ્ર્સ્િ ઓનીસ ુંર્ ાળ િઆશે. 

NHC.એવાિ ગલામા   ુંસામેલનહીર્ ાયકેજવ્  ે  ું  યસ્િ ઓનેઇમરજન્સીકેરમેળવવાર્ ીસ્નરાશકર ે 

 

  

કે્રિડટ અન ેસ  ગ્રહ  ચ કવણીનકરવાનાસ્કસ્સામા   ુંNHCદ્વારાલેવામા   ુંઆવીશકેિ  વેીસ્ક્રયાઓન 

   ુંવણર્નએકઅલગકે્રસ્િ ટઅનેસ ુંગ્ર હોનીસ્િ મા   ુંકરવામા   ુંઆવ્ય    ું છે.  

સાવજર્ સ્નકસભ્યોદ્વારાસ્નcopyશ લ્કનકલપ્રાપ્તઈથ શકેછે:  

a. NHCનીજાહેરવેબસાઇિટરજવ    ું :https://www.lahey.org/nhc/your-

visit/insurancebilling-records/financial-counseling-assistance/  

b. સ્સ્ર્િ નાણાકીિયરામશર્એકમનીમ લાકાિ લેવી: 41મોલરોિ   

બિસ્લું્ટન, એમએ01803  

(781) 744-8815  

c. મેઇલકરવાનીકોિ  ીનીસ્વન ુંિ  ીકરવાિિરનાન ુંબિરરકોલકરો  

d. ઇલેક્ટરોેસ્નકકોસ્િ નીસ્વન ુંિ  ીકરવાિિરનાન ુંબિરરકોલકરો  

  

  

 

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

િ 

વુશ્યવકાઓ  

NHC,િ મામ ેિ રલ,રાજ્યઅનેસ્ર્ ાસ્નકકાયદા,સ્નયમોઅનેકાયદાઓઅનેિસ્રોિસ્ટુંગઆવશ્યિકાઓન    ું િ  ા 

લનકરશજ ેઆ નેીસ્િ મજ બનીપ્રવૃસ્િ ઓનેલાગ િ િ  ીશકે.  

આનીસ્િ માજ ું  રૂરીછકે  NેHCસચોટઅહેવાલસ 

સ્નિસ્શ્ચકરવામાટેિ   રાિ  ાિ વામા   ુંઆવેલીનાણાકીયસહાય 

નેટર ેકેકર.ેઆનીસ્િ હેઠિળ રીિ  ાિ વામા   ુંઆવેલીનાણાકીયસહાયનીમાિસ્હી,વાસ્ષર્કઆઈઆરએસ ોમ

ર્99 0સ્શડ્ય 

લએિચરિસ્રોટર્કરવામા   ુંઆવશે.NHCયો્યસ્નય ુંરણોજાળવવાઅનેિ મામઆ ુંિ સ્રકઅનેબાહ્ 

િ  ાલનઆવશ્યિકાઓનેિ   ણર્કરવામાટેિ મામનાણાકીયસહાિયાનાદસ્િ  ાવજ ેકરશ.ે  

  

િ સ્રસ્શષ્ટ1  

નાણાકીયસહાય 

અરજીફોમર્  

    

ચેિરટીકેરમાટેનાણાકીયસહાવયામાટેનીઅરજી  
મહેરબાનીકરીનેછાપો આજનીિ  ારી : _________________           સામાસ્જકસ 

રક્ષા#____________________   

  

િ બીબીરકે  ોિ ર્ન ુંબર: ______________________  

        

દદીન    ુંનામ: _______________________________________________________________________  

  

સરનામ    ું : ____________________________________________________________________________ 

શેરીિએોઇટમેન્ટન ુંબર_________________________________                 _____________              

________________  

 શહેર      રાજ્ય      સ્િ નકોિ   

  

હોસ્સ્િ ટલસેવાઓનીિ  ારી : _______________________          દદીનીજિન્મારી ____________________  

                

હોસ્સ્િ ટલનીસેવાસમયેદદીિ  ાસેઆરો્યવીમોઅવાથમેસ્િ કેિ  ** િહા?   હા☐ના☐ 

જો“હા”, 

વીમાકાિ ર્ની(આગળઅનેિ  ાછળની)એકનકલજોિ  ોઅનેનીચેનીબાિબોનેિ   ણર્ક

રો:  

વીમાક ું િ નીન    ુંનામ: _____________________            નીસ્િ અન ક્રમ: __________________  

  

 અસરકારિકારી : ___________________  વીમા ોનન ુંબર: ________________________  

  

**નાણાકીયસહાયમાટેઅરજીકિરાિ હેલા, િ મારછે  લે્લા6 મસ્હનામા   ુંમસ્  ે

િ કેિ માટેઅરજીકરીહોવીજજોઈએઅનેિ  નેેનકારનાિ  રાવાિબાવવાનીજરૂરરહશે  .ે  

  

નો   ુંધ: જોઆરો્યબચાવ ાિ     ું  (એચએસએ), આરો્યવિળરએકાિન્ટ (એચઆરએ), 

ફ્લેસ્ક્સબલસ્િ  સે્ન્િ    ુંગએકાિન્ટ (એ એસએ) અવાથકૌટ    ું સ્બિકબીબી ચર્માટેસ્નય 

િ સમાનર્   ું િ  ોળસ્ર્ ાસ્િ િ કરવામા   ુંઆવ્ય    ુંહોિયોનાણાકીયસહાયલાગ ઈથ  શકશેનહી.    ું  

સહાયપ્રદાનકરવામાઆ ુંવેિ  િે હેલા   ું કોિઈણસ્્ર ાસ્િ િ   ું િ મા   ું ર્ ીચ કવણીકરવાન    ુંબાકીછે.   
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નાણાકીયસહાયમાટેઅરજીકવરામાટેનીચેનાપ ણર્કરો:  

ઘરના18 વષર્ર્ ીઓછીિ ું મરનાદદી, માિ  ાસ્િ િ  ા, બાળકોઅને / 

અવાથબહેન, ક દિરીઅવાથિદકલીધેલાિ સ્રવારનાિ મામસભ્યોનીસ સ્ચબનાવો.  

  

ક ટ 

 ુ  ુબનોસ 

ભ્યો  

ઉ  મર  દદીસાથેસ  બ  ધ  વિકનાસ્ત્રોવુઅ 

વથાએમ્પ્લોયરન 

 ુ  ુ  નામ  

માિસકક લવિક  

1.          

2.          

3.          

4.          

  

  

  

નાણાકીયસહાયઅરજીિિરા   ું િ , અમનેઆઅરજીસાજ ે  ોિ  ાયેલાનીચેનાદસ્િ  ાવજ ે

 ોનીિ ણજરૂરછે:  

A. િવર્માનરાજ્યઅવાથસ ુંઘીયઆવકવેરાવિળર  

B. િવર્માન ોપપસર્W2 અને / અવાથ ૉમર્1099  

C. ચારસૌર્ ીિ  ાિજ ેરનાિ ગાિરરકસ્ટબ્સ  

D. ચારસૌર્ ીિ  ાિજ ેરનીિ િ  ાસઅને / અવાથબિચ ાિ  ાનાસ્નવેદનો  

E. આરો્યબિચ ાિ  ા  

F. આરો્યિરાથઈનીવ્યવસ્ર્ ા  

G. લવચીક ચર્એકાિન્ ્સ  

  

જોઆિિલબ્ધનહોિયો, િ  ઓેપ્રદાનકરછે  િે  અેન્યદસ્િ  ાવજ ે  ોનીચચાર્કરવાકૃિ  ાકરીને 

(781) 744-8815 િ રનાણાકીિયરામશર્એકમનેકૉલકરો.  

  

નીચેિઆ લેાહસ્િ  ાક્ષરદ્વારા, હ    ુંપ્રમાિસ્ણકરુંછ 

   ું કેમેંનાણાકીયસહાયનીસ્િ અનેઅરજીનેકાળજીિ   વર્કવા   ું ચ્ય    ું છેઅનેમજેં કે હ્છ  ું 

 િે  અેવાથકોિઈણદ સ્િ  ાવજી કેરણમજેં  ોડ્ય    ું છેિ  મેારાશ્રેઠજ્ઞાનમાટેસાચ    ુંઅનેયો્યછે.  

હ    ુંસમજ    ુંછ 

   ું કેનાણાકીયસહાયમેળવવામાટેજાણીજોઈને ોટીમાિસ્હીસબસ્મટકરવીગેરકાન નીછે.  

  

અરજદારનીસહી: _____________________________ _____________________________    

  

દદીસાર્ સે ુંબ ુંધ: __________________________________________________________    

  

િ  ારીિ  ણર્ઈથ : ______________________  

  

જોિ મારીઆવકકોિઈણરીિ  િે   રકછેઅવાથિ મેઆઅરજીિ ર$ 0.00 નીઆવકનીજાણકરીછે,  

િ  ોનીચેવ્યસ્િ દ્વારાઆધારસ્નવેદન(વ્યસ્િ ઓ) િ મનેઅનેિ મારાિ સ્રવારનેસહાિય રીિ  ાિ શે..  

  



  

  

નોર્થઇસ્ટ હોસ્સ્િ ટલ કોિ  ોરશે ન નાણાકીયસહાયનીસ્િ   

િ  ાન    ું  23 સ ધારલે ઓગસ્ટ ૨૦  

િધારિવનેદન હ    ું દદી / 

જવાબદાિરક્ષદ્વારાઆસ્ર્ર્કટેકોિ   રોિ  ાિ વાિ રીકેઓળ ાયોછ 

   ું . નીચેિઆ લેીસેવાઓઅનેિસોટર્નીસ સ્ચછેજહે    ુંપ્રદાનકરુંછ 

   ું .  

  

___________________________________________________________________________  

  

___________________________________________________________________________  

  

___________________________________________________________________________  

  

___________________________________________________________________________  

  

__________________________________________________________________________  

  

___________________________________________________________________________  

  

___________________________________________________________________________  

  

  

હ    ુંઅહીર્ ીપ્રમાિસ્ણઅનેચકાસણીકરુંછ    ું કેિઆ લેીબધીમાિસ્હીમારાશ્રેઠજ્ઞાનમાટેસાચીઅને ું

  યો્યછે.હ    ુંસમજ    ુંછ 

   ું કેમારાહસ્િ  ાક્ષરમનેદદીઓનાિ બીબી ચર્માટેઆસ્ર્ર્કરીિ જવેાબદારબનાવશેનહી.   ું  

સહી: _________________________________________      

  

િ  ારીિ  ણર્ઈથ : _______________________  

  

કૃિ  ાકરીનેિ  ાિરાસ્નધાર્િસ્રકરવામાટેિ   ણર્યેલઅરજીપ્રાપ્તયાથનીિ  ારી ર્ ી30 સ્દવસનીમજ ું  

  રીિઆો.  

  



  
  

નોર્થઇસ્ટ હોસ્સ્િ ટલ કોિ  ોરશે ન નાણાકીયસહાયનીસ્િ   

િ  ાન    ું  24 સ ધારલે ઓગસ્ટ ૨૦  

Staff Only.  

Application Received by:  

AJH                  ☐  

AGH                 ☐  

BayRidge          ☐  

BIDMC             ☐  

BID Milton       ☐   

BID Needham  ☐  

BID Plymouth  ☐  

Beverly             ☐  

NHC              ☐  

LMC Peabody   ☐  

MAH                 ☐  

NEBH               ☐  

WH                   ☐  

જોિ  ારહોય,  

િ  ોનાણાકીયસહાયમજ ું  

  રીનીિ  ારી ર્ ીછમસ્હનામાટેિઆવામા   ુંઆવેછેઅનેિ  િે મામસ ુંબ ુંિસ્ધબેઇથરરાઇલલા હેહેલ્ર્આન 

ષ ુંસ્ગકોનેિ  મેનીસ ુંબ ુંિસ્ધનાણાકીયસહાયનીસ્િ ઓનાિ સ્રસ્શષ્ટ5 મા   ુંઆગળપ્રમાણેમાન્યછે.:  

          

−  અન્નાજાક્સહોસ્સ્િ ટલ    

−  એસ્િ સનસ્ગલ્બટર્હોસ્સ્િ ટલ  

−  બાયસ્રજહોસ્સ્િ ટલ     

−  બેઇથરરાઇિલેકોનેસમેસ્િ કલસેન્ટર-બોસ્ટન  

−  બેઇથરરાઇિલેકોન્સનેસસ્મલ્ટન  

−  બેઇથરરાઇિલેકોનેસિસ્નહામ  

−  બેઇથરરાઇિલેકોન્સનેસ્લાયમાિર્  

−  બેવરલીહોસ્સ્િ ટલ  

−  લાહેહોસ્સ્િ ટલઅનેમેસ્િ કલસેન્ટર, 

બિસ્લું્ટન  

−  લાહેમેસ્િ કલસેન્ટર, િ  ીબોિ  ી  

−  માિન્ટઓબનર્હોસ્સ્િ ટલ  

−  ન્ય ઇ ું  ્લેન્િ બેસ્ ્ટસ્ટહોસ્સ્િ ટલ  

−  સ્વન્ચેસ્ટરહોસ્સ્િ ટલ  

  

  

 

  

  

  

  



  

  

નોર્થઇસ્ટ હોસ્સ્િ ટલ કોિ  ોરશે ન નાણાકીયસહાયનીસ્િ   

િ  ાન    ું  25 સ ધારલે ઓગસ્ટ ૨૦  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

પિરવિષ્ટ2  

વુબીબીમ શ્કેલી  
 વુબીબીમ શ્કેલીમાટેનાણાકીયસહાવયામાટેનીઅરજી    

મહેરબાનીકરીનેછાપો  

  

 આજનીિ  ારી : _________________       સામાસ્જકસ રક્ષા#____________________  

  

િ બીબીરકે  ોિ ર્ન ુંબર: ______________________  

        

દદીન 

   ુંનામ:________________________________________________________________ 

દદીનીજિન્મારી ____________________                                     સરનામ    ું : 

_________________________________________________________________                             

શેરીિએોઇટમેન્ટન ુંબર  

_________________________________                 _____________           _______________  

 શહેર      રાજ્ય      સ્િ નકોિ   

  

હોસ્સ્િ ટલનીસેવાસમયેદદીિ  ાસેઆરો્યવીમોઅવાથમેસ્િ કેિ  ** િહા?હા☐ના☐ 

જો“હા”, 

વીમાકાિ ર્ની(આગળઅનેિ  ાછળની)એકનકલજોિ  ોઅનેનીચેનીબાિબોનેિ   ણર્ક

રો: વીમાક ું િ નીન    ુંનામ: _____________________          

  

નીસ્િ અન ક્રમ: ________________________________  

  

અસરકારિકારી : _________________________________   

  

વીમા ોનન ુંબર: ________________________  

  

નોધ ું: જોઆરો્યબચાવ ાિ     ું  (એચએસએ), આરો્યવિળરએકાિન્ટ (એચઆરએ), 

ફ્લેસ્ક્સબલસ્િ  સે્ન્િ    ુંગએકાિન્ટ (એ એસએ) અવાથકૌટ    ું સ્બિકબીબી ચર્માટેસ્નય 

િ સમાનર્   ું િ  ોળસ્ર્ ાસ્િ િ કરવામા   ુંઆવ્ય    ુંહોિયોનાણાકીયસહાય લાગ ઈથ શકશેનહી.    ું  

સહાયપ્રદાનકરવામા   ુંઆવેિ  િે હેલા   ું કોિઈણસ્્ર ાસ્િ િ   ું િ મા   ું ર્ ીચ કવણીકરવાન 

   ુંબાકીછે   

    



  
  

નોર્થઇસ્ટ હોસ્સ્િ ટલ કોિ  ોરશે ન નાણાકીયસહાયનીસ્િ   

િ  ાન    ું  26 સ ધારલે ઓગસ્ટ ૨૦  

નાણાકીયસહાયમાટેઅરજીકવરામાટેનીચેનાપ ણર્કરો:  

ઘરના18 વષર્ર્ ીઓછીિ ું મરનાદદી, માિ  ાસ્િ િ  ા, બાળકોઅને / 

અવાથબહેન, ક દિરીઅવાથિદકલીધેલાિ સ્રવારનાિ મામસભ્યોનીસ સ્ચબનાવો  

  

ક ટ 

 ુ  ુબનોસભ્યો  

ઉ  મર  દદીસાથેસ  બ  ધ  વિકનાસ્ત્રોવુઅવથા 

એમ્પ્લોયરન  ુ  ુનામ  

માિસકક લવિ 

ક  

1.          

2.          

3.          

4.          

  

  

  

િ બીબીમ શ્કેલીઅરજીિિરા   ું િ , અમનેઆઅરજીસાજ ે  ોિ  ાયેલાનીચેનાદસ્િ  ાવજ ે

 ોનીિ ણજરૂરછે:  

  

● િવર્માનરાજ્યઅવાથસ ુંઘીયઆવકવેરાવિળર  

● િવર્માન ોપપસર્W2 અને / અવાથ ૉમર્1099  

● ચારસૌર્ ીિ  ાિજ ેરનાિ ગાિરરકસ્ટબ્સ  

● ચારસૌર્ ીિ  ાિજ ેરનીિ િ  ાસઅને / અવાથબિચ ાિ  ાનાસ્નવેદનો  

● આરો્યબિચ ાિ  ા  

● આરો્યિરાથઈનીવ્યવસ્ર્ ા  

● લવચીક ચર્એકાિન્ ્સ  

● બધાિ બીબીબીલોનીનકલો  

જોઆિિલબ્ધનહોિયો, િ  ઓેપ્રદાનકરછે  િે  અેન્યદસ્િ  ાવજ ે  ોનીચચાર્કરવાકૃિ  ાકરીને 

(781) 744-8815 િ રનાણાકીિયરામશર્એકમનેકૉલકરો.  

  

બધાિ બીબીદેવાનીસ સ્ચબનાવોઅનેિ  ાછલાબારમસ્હનામા   ુંયેલાબીલનીનકલોપ્રદાનકરો:  

  

સેવાનીિ  ારી   

    

  સેવાસ્ર્ળ      બાકીરકમ    

_____________  

  

  _____________________    _________________  

_____________  

  

  _____________________    _________________  

_____________  

  

  _____________________    _________________  

_____________  

  

  _____________________    _________________  

_____________    _____________________     _________________  



  

  

નોર્થઇસ્ટ હોસ્સ્િ ટલ કોિ  ોરશે ન નાણાકીયસહાયનીસ્િ   

િ  ાન    ું  27 સ ધારલે ઓગસ્ટ ૨૦  

  

કૃિ  ાકરીનેિઆબીબીબીલોરથવાશામાટેમ શ્કેલીિ િ શેિ  અે ુંગેન    ુંએકટ    ું ક 

   ુંસમજ િ  ીપ્રદાનકરો:  

___________________________________________________________________________  

  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

  

___________________________________________________________________________  

  

___________________________________________________________________________  

  

___________________________________________________________________________  

  

___________________________________________________________________________ 

નીચેિઆ લેાહસ્િ  ાક્ષરદ્વારા,   

  

હ    ુંપ્રમાિસ્ણકરુંછ    ું કેમેંનાણાકીયસહાયનીસ્િ અનેઅરજીનેકાળજીિ   વર્કવા   ું ચ્ય 

   ું છેઅનેમજેં કે હ્છ    ું   િે  અેવાથકો િઈણદસ્િ  ાવજી કેરણમજેં  ોડ્ય 

   ું છેિ  મેારાશ્રેઠજ્ઞાનમાટેસાચ    ુંઅનેયો્યછે  

  

અરજદારનીસહી: _____________________________________________________      

  

દદીસાર્ સે ુંબ ુંધ:_________________________________________________  

  

િ  ારીિ  ણર્ઈથ : ______________________  

  

કૃિ  ાકરીનેિ  ાિરાસ્નધાર્િસ્રકરવામાટેિ   ણર્યેલઅરજીપ્રાપ્તયાથનીિ  ારી ર્ ી30 સ્દવસનીમજ ું  

  રીિઆો.  

  

જોિ  ારહોય,  

િ  ોનાણાકીયસહાયમજ ું  

  રીનીિ  ારી ર્ ીછમસ્હનામાટેિઆવામા   ુંઆવેછેઅનેિ  િે મામસ ુંબ ુંિસ્ધબેઇથર રાઇલલાહેહેલ્ર્આન 

ષ ુંસ્ગકોનેિ  મેનીસ ુંબ ુંિસ્ધનાણાકીયસહાયનીસ્િ ઓનાિ સ્રસ્શષ્ટ5 મા   ુંઆગળપ્રમાણેમાન્યછે:  

  

Staff Only.  

Application Received by:  

AJH                        ☐  

AGH                       ☐  

BayRidge                ☐  

BIDMC                    ☐    



  
  

નોર્થઇસ્ટ હોસ્સ્િ ટલ કોિ  ોરશે ન નાણાકીયસહાયનીસ્િ   

િ  ાન    ું  28 સ ધારલે ઓગસ્ટ ૨૦  

BID Milton              ☐   

BID Needham         ☐    

BID Plymouth         ☐  

Beverly                   ☐  

NHC                       ☐  

LMC Peabody        ☐  

MAH                      ☐  

NEBH                     ☐  

WH                         ☐  

● અન્નાજાક્સહોસ્સ્િ ટલ    

● એસ્િ સનસ્ગલ્બટર્હોસ્સ્િ ટલ  

● બાયસ્રજહોસ્સ્િ ટલ      

● બેઇથરરાઇિલેકોનેસમેસ્િ કલસેન્ટર-બોસ્ટન  

● બેઇથરરાઇિલેકોન્સનેસસ્મલ્ટન  

● બેઇથરરાઇિલેકોનેસિસ્નહામ  

● બેઇથરરાઇિલેકોન્સનેસ્લાયમાિર્  

● બેવરલીહોસ્સ્િ ટલ  

● લાહેહોસ્સ્િ ટલઅનેમેસ્િ કલસેન્ટર, બિસ્લું્ટન  

● લાહેમેસ્િ કલસેન્ટર, િ  ીબોિ  ી  

● માિન્ટઓબનર્હોસ્સ્િ ટલ  

● ન્ય ઇ ું  ્લેન્િ બેસ્ ્ટસ્ટહોસ્સ્િ ટલ  

● સ્વન્ચેસ્ટરહોસ્સ્િ ટલ  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

પિરવિષ્ટ3  પ્રોમ્પ્ટપેિડથકાઉન્ટ:  

જદે દીઓજાહેરસહાયઅવાથનાણાકીયસહાયમાટેલાયકનહોિયેઓનેઇમરજન્સીકેર,  

અજન્ર્ 

ટકેર,  



  

  

નોર્થઇસ્ટ હોસ્સ્િ ટલ કોિ  ોરશે ન નાણાકીયસહાયનીસ્િ   

િ  ાન    ું  29 સ ધારલે ઓગસ્ટ ૨૦  

વિકઅનેસ  પ 

વિથ્રેવુુોપડનાિ 

ધારિડથકાઉન્ટચા

ુ ે

ટર્  

મેસ્િ કલીજરૂરીકેર,અનેઇલેસ્ક્ટવસસ્વર્સ્સસસિસ્હનીિ   રીિ  ાિ વામાઆ ુંિવીિ મામસ ુંર્ ાિળરના ા

િ  ા નીબેલેન્સનીિ  રું િ ચ 

કવણીકરવાિ ર30%આકસ્સ્મકસ્િ સ્કાિન્ટિઆવામા   ુંઆવશે.વાટાઘાટનીરકમ નીચ 

કવણીદદીઓનાપ્રમથસ્નવદે નનીપ્રાસ્પ્તનાિ    ું દરસ્દવસનીઅ ુંદિરૂણિર્ણેકરવીઆવશ્યકછે.  

આસ્િ સ્કાિન્ટએવીકોિઈણસેવામાટેિઆવામા   ુંઆવશેનહીજમે ું

  ાઅ ુંલગિસ્વગાર ીશેડ્ય લસોિ    ું   ાયેલહોય.આિિરા   ું િ ,ઇન-નેટવકર્અનેઆિટ-ઓ -

નેટવકર્સહ- 

ચ કવણી,સ્સક્કાઓઅનેિકાિ િ  ારપ્રોિપ્ટગારનીછ  ટમાટેિ  ારનર્ ી.શ ુંકાનર્ ાિયેમાટે,ચ કવણીયોજ 

નાઅન સારસેવાઓમાટેચ કવણીકરનારાકોિઈણદદીનિે ણઆછ  ટિઆવામા   ુંઆવશનેહી.   ું   

  

નીવિમા  ુ  ુ વુણર્વ્યાઅન સારપાવરબીબીસેવુુાઓમાટેવજાબદારસ  વુ 

લનમાટેનાદદીઓમાટેનાણા કીયસહાયઅનેવુબીબીમ શ્કેલીમાટેનાિડથકાઉન્ટલાગ પડેછે. 

પારદદીઓમાટેનાણાકીયસહાયછ  ટ:  

  

ચેિરટીકેર  

  

વિકવથર  િડથકાઉન્ટ  

400% FPL ર્ ીઓછાઅવાથબરાબર  100%  

  

વુબીબીમ શ્કેલી  

  

જોમેસ્િ કલબીલક ટ    ુંબનીઆવકના25% કિરાવધારઅ વેાથસમાનહોયઅને100% 

સ્િ સ્કાિન્ટમેળવશેિ  ોદદીિઓબીબીમ શ્કેલીમાટેલાયિકરીકેનક્કીકરવામા   ુંઆવશે.  

 

      



  
  

નોર્થઇસ્ટ હોસ્સ્િ ટલ કોિ  ોરશે ન નાણાકીયસહાયનીસ્િ   

િ  ાન    ું  30 સ ધારલે ઓગસ્ટ ૨૦  

  
 

  

પિરવિષ્ટ4  

રકમસામાન્યરીવુુે 

િબલકવરામા  ુ  ુ વિુે 

છે (એજીબી)  

લ ક-

બેિકદ્ધસ્િ નોિિયોગકરીનએેજીબીનીગિણરીકેવીરીિ  કેરવામા   ુંઆવેછેિ  નેાવણર્નમાટે, 

નીસ્િ મા   ુંસામાન્યરીિ  સે્બલકરવામા   ુંઆવેલીરકમનીવ્યાખ્યાજ ઓ.  

  

નાણાકીયવષર્2022 

નાદાવાઓનાઆધારએેલએચએમસીનીિવર્માનએજીબીટકાવારીબરાબર 46.09% 

છે.  

નીચેિઆ લેાકારણોનેલીધેએજીબીકોિઈણસમયેબદલાઇશકેછે:  

●  ાનગીઆરો્યવીમાદાિ  ાઅનેમેસ્િ કેર ી-માટે-સેવાકરારમા   ું  ેર ાર  

●  ાનગીઆરો્યવીમાયોજનાઓઅનેમેસ્િ કેર ી- ોર-સસ્વર્સદ્વારાપ્રાપ્તસમાધાન 

િઅિ  ટે 01/2023  

િિર,  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

આનાણાકીયસહાયનીસ્િ નીચનેાસ્ર્ ાનોિ રનાિ મામહોસ્સ્િ ટલ (સ સ્વધા) શ લ્કનેઆવરીલેછે:  



  

  

નોર્થઇસ્ટ હોસ્સ્િ ટલ કોિ  ોરશે ન નાણાકીયસહાયનીસ્િ   

િ  ાન    ું  31 સ ધારલે ઓગસ્ટ ૨૦  

પિરવિષ્ટ5 

પ્રદાવુુાઓઅને 

િલલિનક્સવિ 

રીલેવુુામા  ુ  ુઅનેઅ 

નાવુશ્યક  

- લાહેહોસ્સ્િ ટલઅનેમેસ્િ કલસેન્ટર, 41 મોલરોિ , બિસ્લું્ટન, એમ.એ.  

- લાહેમેસ્િ કલસેન્ટર, િ  ીબોિ  ી, 1 એસેક્સસેન્ટિરરાેઇવ, િ  ીબોિ  ી, એમ.એ.  

- લાહેહોસ્સ્િ ટલઅનેમેસ્િ કલસેન્ટર, 20વોલસ્ટરીેટ, 

લાહેહોસ્સ્િ ટલઅનેમેસ્િ કલસેન્ટર, બિસ્લું્ટન, એમ.એ.  

- લાહેહોસ્સ્િ ટલઅનેમેસ્િ કલસેન્ટર, 5 ેિ રલસ્ટરીેટ, િ  નેવસર્, એમ.એ. - 

લેહેઆિિટેશન્ટસેન્ટર, લેસ્ક્સ ું્ટન, 16હેિ નએવન્ય , લેસ્ક્સ ું્ટન, એમએ - 

લાહેહોસ્સ્િ ટલઅનેમેસ્િ કલસેન્ટર, 50મોલરોિ , બિસ્લું્ટન, એમ.એ.  

- લાહેહોસ્સ્િ ટલઅનેમેસ્િ કલસેન્ટર, 67 બેિ  ોિ ર્સ્ટરીેટ, બિસ્લું્ટન, એમ.એ.  

31મોલરોિ ,  

આનાણાકીયસહાયનીસ્િ િ ણિિરસ સ્ચબદ્ધહોસ્સ્િ ટલસ 

સ્વધાઓમા   ું િ   રીિ  ાિ વામા   ુંઆિવીસેવાઓમાટેક વરકરલે  ાઅનેનોન-

કવસર્પ્રદાિ  ાઓઅનેસ્લલસ્નકનાલેબલવાળાજોિ  ાણનાિ  ાના115મા   ુંસ સ્ચબદ્ધવ્યસ્િ ઓઅ

નેક ું િ નીિઓાસેર્ ીલેવામા   ુંઆવેલાશ લ્કનેઆવરીલેછે.  

  

કવરજ ેઅનેનોન-કવચપ્રદાિ  ાઓઅનેસ્લલસ્નક્સનાલેબલવાળાજોિ  ાણનાિ  ૃઠ16  

િ રસ સ્ચબદ્ધપ્રદાિ  ાઓમાટે, આનાણાકીયસહાયનીસ્િ િ હોસ્સ્િ ટલસ સ્વધાચાજનર્ 

 આેવરીલેછે. િ જ ે  ોિ  ાણનાિ  ૃઠ16 િ 

રસ સ્ચબદ્ધવ્યસ્િ ઓઅનેક ું િ નીિઓાસેર્ ીપ્રદાિ  ાચાજનર્  આેવરીલેિ     ુંનર્ ી. 

દદીઓકોઈપ્રદાનકરછેકેનહી  ે િ  નેીચ કવણીકરવામાટેઅનેચ 

કવણીનીવ્યવસ્ર્ ાકરવામાટેસીધાઆપ્રદાિ  ા   ું  ઓનોસ ુંિ કર્કરવાપ્રોત્સાિસ્હકરવામા   ુંઆવેછે.  

  

  

િઅિ  ટે 04/2023   

 

  

  

  

  

  

  

  

    

  

પિરવિષ્ટ6 

દવથાવુજ ે

ુોનીજા 

હેરક્સેસ  

NHCનાણાકીયસહાયનીસ્િ ,સાદીર્ ાષાસારા   ુંશ,નાણાકીયસહાયએસ્ ્લકેશન,િ બીબીહાિ ર્શીિ એસ્ ્લકે 

શનઅનેNHCકે્રસ્િ ટઅનેસ ુંગ્રહનીસ્િ સ્વશેનીમાિસ્હીદદીઓઅનેNHCદ્વારાસેવાિઆિ  ાસમ દાયનેસ્વસ્વ 

ધસ્રોિ  ોદ્વારામિ િિલબ્ધકરવામા   ુંઆવશે:  

1. દદીઓઅનેગેરટેં સર્નાણાકીયસહાિયાઅનેકે્રસ્િ ટઅનેસ ુંગ્રહસાર્ સે ુંબ ુંિસ્ધિ મામદસ્િ  ાવજ ે  ોની 

નકલોનીસ્વન ુંિ  ીકરીશકેછે,નેનાણાકીયસહાયઅનેિ બીબીમ શ્કેલીઓબ ુંનેનેિ   ણર્કરવાસહાય 

માટેસ્વન ુંિ  ીકરીશકેછે,  ોન, મઇેલદ્વારાઅવાથવ્યસ્િ િગરૂિ  :ે  

NHC નાણાકીિયરામશર્  

41બિસ્લું્ટનમોલરોિ  બિસ્લું્ટન, 

એમએ01803  



  
  

નોર્થઇસ્ટ હોસ્સ્િ ટલ કોિ  ોરશે ન નાણાકીયસહાયનીસ્િ   

િ  ાન    ું  32 સ ધારલે ઓગસ્ટ ૨૦  

  

2. દદીઓઅનેગેરટેં  

સર્એલએચએમસીજાહેરવેબસાઇટદ્વારાનાણાકીયસહાિયાઅનેકે્રસ્િ ટઅનેસ ું 

ગ્રહનીસ્િ ર્ ીસ ુંબ ુંિસ્ધિ મામદસ્િ  ાવજ ે

 ોનીનકલોિ  ાિનલોિ કરીશકેછે.:https://www.lahey.o rg/nhc /your-

visit/insurance-billing-records/financial-counseling-assistance/  

  

નાણાકીયસહાયનીસ્િ ,સાદીર્ ાષાનાસારા   ુંશ,નાણાકીયસહાયએસ્ ્લકેશન,િ બીબીહાિ ર્શી

િ એસ્ ્લકેશ 

નઅનેકે્રસ્િ ટઅનેસ ુંગ્રહનીસ્િ કોિઈણર્ ાષામા   ું ર્ ાષા   ું િ રકરવામા   ુંઆવશજ1ે000  ે

લોકોનાઅવાથસમ દા યના5% રહેવાસીઓદ્વારાબોલાિ  ીપ્રાસ્મથકર્ ાષાછે.   

  

NHCએઆનીસ્િ મા   ુંનીચેિઆ લેાસ્ર્ળોમા   ું દશાર્વેલનાણાકીયસહાયનીિિલિબ્ધાનીસ ચના

ઓ (સ્ચહ્નો) િ  ોસ્ટકરીછે:  

  

1. સામાન્યપ્રવેશ, દદીની,ક્સેસ, િપ્રીક્ષા / નોધ ું ણીનાક્ષેરોઅવાથિ  નેાર્ ીબરાબર, 

શ ુંકાનાસ્નવારણમાટે, ઇમરજન્સીસ્વર્ ાગોિપ્રીક્ષા / નોધ ું ણીક્ષેર;  

2. િપ્રીક્ષા/નોધ ું ણીસ્વસ્િ  ારોઅવાથઓ -સાઇટહોસ્સ્િ ટલ-લાઇસન્સસ 

સ્વધાઓનીસમકક્ષ અને  

3. દદીનાણાકીયસલાહકારસ્વસ્િ  ારો.  

  

િ  ોસ્ટકરલેાસ્ચહ્નોસ્િ ષ્ટરૂિ  દેે ાયછે  (8.5”  x  11”) 

 અનેઆસ્વસ્િ  ારોમા   ું દદીઓમાટેસ વાચ્યછે. સ્ચહ્નોવા   ું ચ્યા:   

  

 

નાણાકીયસહાયનીસ ચના  

હોસ્સ્િ ટલલાયકાિ ધરાિવાદદીઓનેસ્વસ્વધઆસ્ર્ર્કસહાયનાકાયર્ક્રમોપ્રદાનકરછે  .ે  

િ મેિ મારાહોસ્સ્િ ટલનાસ્બલમા   ુંસહાયમાટેિ  ારછોકેકેિમશેોધવામાટે, 

કૃિ  ાકરીનેમેઈનલોબીના1 લામાળેઅમારી ાઇનાસ્ન્સયિલરામશર્ઓસ્ સનીમ 

લાકાિ લોઅવાથસ્વસ્વધપ્રોગ્રાપપસઅનેિ  મેનીિિલ િબ્ધાસ્વશેનીમાિસ્હીમાટે781-744-8815 િ 

રકોલકરો.  

  

  

  

 

  

  

  

વુુારીખ  િક્રયા  

સ્ટેપપબર2016  ટરસે્ટીમ ુંિ ળદ્વારામાન્યનીસ્િ   

જ લાઈ2020  પ્રદાિ  ાસ સ્ચિઅિ  ટેઈથ   
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નોર્થઇસ્ટ હોસ્સ્િ ટલ કોિ  ોરશે ન નાણાકીયસહાયનીસ્િ   

િ  ાન    ું  33 સ ધારલે ઓગસ્ટ ૨૦  

   

નીવિઇવિહાસ  

  

    

  

ઓગસ્ટ 2020  બીએલએચઇવીિ  ી / 

સીએ ઓઅનેNHCબોિ ર્નાટર ેરેરરદ્વારા 

બોિ ર્નાઅસ્ધકૃિ બBodyિ  ીિ રીકેમાન્ય 

સ ધારલે  ીનીસ્િ   


