
 

 

वििेश में संयुक्त सहायत  

આપણા મિશન અને િુખ્ય િલૂ્યોને ધ્યાનિાાં રાખીને, પ્રમિડન્સ તેિની ચૂકિણી કરિાની ક્ષિતાની પરિા કયાા 

મિના લોકો અને તેિની આરોગ્યની જરૂમરયાતોની કાળજી રાખે છે. અિે કોઈ પણ નાણાકીય િદુ્દાઓ દ્વારા 

અિારા દદીઓ સાથે કાિ કરિા િાટે પ્રમતબદ્ધ છીએ, જિેાાં તબીબી સાંભાળને િધુ સસ્તી બનાિિાની રીતો 

શોધિાનો પણ સિાિેશ થાય છે. પ્રમિડન્સની હોમસ્પટલો પાત્ર દદીઓને આમથાક સહાય આપે છે જિેની પાસે 

તેિના તબીબી મબલ િાટે ચૂકિણી કરિાની નાણાકીય ક્ષિતા નથી.  જો તિને તિારી બધી અથિા કેટલીક 

આરોગ્ય સાંભાળ િાટે ચૂકિણી કરિાિાાં િુશ્કેલી પડી રહી છે, તો અિ ેતિને અિારી મબઝનેસ ઓમિસિાાં કોઈ 

એિી વ્યમિ સાથે િાત કરિા િાટે પ્રોત્સામહત કરીએ છીએ કે અિ ેતિને કેિી રીતે િદદ કરી શકીએ.  
 

શ ું આવરી લેવામાું આવ ેછે? ઇમર્જન્સી અને તબીબી રીતે ર્રૂરી સેવાઓ માટે અમ ેયોગ્ય દદીઓને સરકતી 

ફી સ્કેલના આધાર ેઆર્થજક સહાય પૂરી પાડ ેછે, જિેાાં ચૂકિણી કરિાની ક્ષિતાના આધાર ે75થી 100 ટકા 

સુધીની છૂટ આપિાિાાં આિે છે.  અન્ય સેિાઓ િાટે અથિા અિારી નોન-હોમસ્પટલ સુમિધાઓ પર નાણાકીય 

સહાય નુાં સાંચાલન સાંભાળ પૂરી પાડતી પ્રોમિડન્સ એમન્ટટીની નીમતઓ દ્વારા થાય છે.  
 

કેવી રીત ેઅરજી કરવ ું? કોઈપણ દદી  આમથાક સહાય િેળિિા િાટે અરજી કરી શકે છે.  નાણાકીય સહાય 

િેળિિા િાાંગતા દદીએ એમલલકેશનિાાં સ્પષ્ટ કરલે આધારદસ્તાિેજ પૂરા પાડિા આિશ્યક છે, મસિાય કે અન્યથા, 

પ્રમિડન્સ સૂચિે.  અરજી િોિા ઓનલાઇન, ટેમલિોન દ્વારા અથિા નીચે નોમધત િેબસાઇટ પરથી િેળિી શકાય છે. 
 

અન્ય સહાય: 

કવરરે્ સહાય: ર્ો તમ ેઆરોગ્ય વીમા ર્વના છો, તો તમ ેઅન્ય સરકાર અને સમ દાય કાયજક્રમો  િાટે લાયક 

હોઈ શકો છો. અિે તિને એ શોધિાિાાં િદદ કરી શકીએ છીએ કે શુાં આ કાયાક્રિો (િેમડકેડ અને મદગ્ગજોના લાભો 

સમહત) તિારા તબીબી મબલને આિરી જિાિાાં િદદ કરી શકે છે કે નહીાં. અિ ેતિને આ કાયાક્રિો િાટે અરજી 

કરિાિાાં પણ િદદ કરી શકીએ છીએ.  
 

વીમા ર્વપર્રત ર્ડસ્કાઉન્ટ: ર્ ેદદીઓ પાસે આરોગ્ય વીમા કવરરે્ ન હોય તમેના માટે  મિમિડન્સ મડસ્કાઉન્ટ 

આપે છે. કૃપા કરીને અિારા મડસ્કાઉન્ટ પ્રોગ્રાિ મિશે અિારો સાંપકા  કરો.  
 

ચ કવણીયોર્નાઓ: તમારી વીમા કુંપની ર્બલની પ્રર્ક્રયા કયાજ પછી, તમારા દ્વારા બાકી રકમ માટે કોઈ પણ 

બેલેન્સ  ત્રીસ મદિસની અાંદર બાકી છે. બેલેન્સ નીચેની કોઈપણ રીતે ચૂકિી શકાય છે: ઓટોિેમટક કે્રમડટ કાડા, 

પેિેન્ટ લલાન, રોકડ, ચેક, ઓનલાઇન મબલ પે અથિા કે્રમડટ કાડા . જો તિને ચુકિણી યોજનાની જરૂર હોય, તો કૃપા 

કરીને વ્યિસ્થા કરિા િાટે તિારા મબમલાંગ સ્ટેટિેન્ટ પર નાંબર પર કોલ કરો.  
 

કટોકટીસુંભાળ: સમર્પજત કટોકટી ર્વભાગો સાથેની પ્રર્વડન્સ હોર્સ્પટલો ઉપલબ્ધ ક્ષમતાઓ સાથે સ સુંગત 

ભેદભાવ ર્વના (ઇમરર્ન્સી મેર્ડકલ ટર ીટમેન્ટ અને લેબર એક્ટ દ્વારા વ્યાખ્યાર્યત કરવામાું આવી છે) માટે 

કાળજી પૂરી પાડ ેછે, દદી પાસે ચૂકવણી કરવાની ક્ષમતા છે કે નહીું ત ેઅુંગે કોઈ પણ વ્યર્િ નાણાકીય 

સહાય માટે પાત્ર છે કે  નહીાં.  
 

નાણાકીય સહાય અથવા એર્લલકેશનો માટે સુંપકજ  કરો તમારા પ્રર્વડન્સ મેર્ડકલ ર્બલમાું મદદ મેળવવા 

ર્વશે વધ  માર્હતી માટે, કૃપા કરીને તમારી સ્થાર્નક પ્રર્વડન્સ સ ર્વધામાું નાણાકીય સલાહકાર અથવા 

ર્બર્લુંગ ઓર્ફસપર ફોન કરો અથવા મ લાકાત 

લો. અિ ેતિને જરૂરી કોઈપણ સ્િરૂપો આપી શકીએ છીએ અને તિને સહાય િાટે અરજી કરિાિાાં િદદ કરી 

શકીએ છીએ. દદીઓને શક્ય હોય તો તબીબી સારિાર િળેિિા પહેલા આમથાક િદદ િાાંગિા િાટે સખત 



 

પ્રોત્સામહત કરિાિાાં આિે છે. દદીઓ સારિાર આપતી િખતે અને તિારા પ્રારાંમભક મબલની પ્રામિને પગલ ેસિય 

િાટે પણ અરજી કરી શકે છે.   
 

જો તિારી પાસ ેપ્રશ્નો હોય અથિા નાણાકીય સહાય અરજી િોિા િેળિિા િાાંગો છો, તો કૃપા કરીને નીચે સાંપકા  

કરો: 

ટેમલિોન દ્વારા: 1-855-229-6466 અથિા અિારી િેબસાઇટ પર:  www.providence.org 
 

http://www.providence.org/

