િ વષય:

િ વડ સનાણાક યસહાય (ચે રટ ક ર)

પૉrલસીનબર: PSJH RCM 002 LAMKT

પૉrલસી- સધન ક rલફ િ ન યા
િ વભાગ:

નવી

આવકચક્ર યવ થાપન

સધારેલ

તાર ખ: 3/22/2019

સમીક્ષાકરેલ

કાર બાર ાય જક:

પૉrલસીન માrલક:

િ ક બલીર્સિલવાન,

િ વકીહડ ે , ડીરપ શ
ે ટએક

સ સ
ે

એસવીપીચીફરેવે યસાયકલિિફસર
મ

રકરનાર: પીએસ એચબોડર ઓફફડર ે ક્ટસર

પ્રોિ વડ સએત ેન ાક ણા, ગૌરવ, યાય,

અમલીકરણનીતાર ખ: 5/1/2019

ે ઠત ાઅન પ્રે ામાિ ણકત ાન ામ યો

અન ેઆર ોગ યસભ ાળએમ ાનવિઅધક ારછ ે ત વ
ે ીમ ા યતા

ારા,

ારાતમ ામન ે, ખાસકરીન ે

ઓગ ર ીબઅન ન
ે બળાછ ે , તેમનીસેવાનાતેનાિ મશનપ્ર યેનીિપ્રતબ તા
ારાપ્રેિ રતએકકેથોિ લફકબનનફાનાધોરણેચાલતીહ થકેરસ થાછે .
તેપ્ર યેકપ્રોિ વડે સહોિ

પટલનીિ ફલસફીઅનેપ્રથાછે ચકવણીકરવાનીતમનીક્ષમતાન યાનપરલીધાિ વના, ે ે

અમેસવ
ે ાઆપીએછીએતેસમાજોમાટેઅગ યનીઅનેતબીબીરીતેજ રીઆરોગ્યસભાળસેવાઓસરળતાથીઉપલ ધછે .

કાય

ે :

આપૉિ લસીકૅિ લફોિ નયાિરા યનાલોસએ જલસકાઉ ટીમાસધનકૅિ લફોિ નયાિ ("પ્રોિ વડે સ")
હોિ પટ સઅન ેલોસઍ જલસક ાઉ ટ ીમ ાપર ોિ વડ સહોિ પટ સ
ાર ાપર ીપાડવ ામ ાઆવતીતમ ામકટ ોકટ ી, તા કાિ લકઅનેઅ યતબીબીજ
રીસેવાઓમાટેનાબધાપ્રોિ વડ સહ થએ ડિસવસીસપરલાગથાયછે
(પ્રાયોિ ગકઅથવાતપાસનીકાળજીનાઅપવાદસાથે).આપૉિ લસી

ારાઆવરીલેવાયેલીપ્રોિ વડ સહોિ પટ સનીિસચઆંકએ

આવ રીલ વ
ે ાય લ
ે ીસિ વધાઓન ીસિ ચમામળીશક છ
ે .ે
ક ૅિ લફોિ નય ાનીપ્રોિ વડ સહોિ પટ સનાસદભર મા, કિ લફ ોિ નયાઆરોગ્યઅ
ર ૅ નસલામતીકોડ ે
127446)માદશાવેલહોિ

પટલના યવહા િ કંમતઅંગેનીનીિ તઓનાસદભમાિ , આંિતરકરેવ યે

(કલમ ો 127400-

કોડ 1986 નીકલમ 501 (આર )

સાથ ે ગતઆપૉિ લસી થર્િટનકરવામાઆવશે.આવાકાયદાઓઅનેઆનીિ તનીજોગવાઈઓવ ચેર્ષણિનાસજોગોમા,
સસ

નઅ

આવાકાયદ ાિ નયતરણકરશ

ે.
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ઉ ે ય:
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આપૉિ લસીનોઉ

શ
ે પ્રોિ વડ સહોિ

પટ સ

ારાપરીપાડવામાઆવેલતબીબીઆવ યકકટોકટીઅનેહૉિ

પટલનીઅ

યસેવાઓ
મ ાટ ે લ ાયક ાતધર ાવતા યિ ક તઓ ઓસપણરકઅંશત: ે
વણીકર ીશકત ાનહ ોયત મનયોગે ે

ચક

યન ાણાક ીયસહ ાય (ચ િે રટ ીક ેર)

નીજોગવાઈમાટે યવહા , િ બન-ભેદભાવપણર, અસરકારકઅનેસમાનપ િ તનીખાતરીકરવામાટેનોછ. ે
આપ ૉિ લસ
ીન ોહત

બધ ાફ ેડરલ , રા યઅન ે

ાલનકરવાનોછે .

થાિ નકકાયદાઓનપ

આપૉિ લસીઅનેતન
ે ાનાણાકીયસહાયકાયક્રિમોપ્રોિ વડ સ

ારામાિ લકીની,

લી ડઅથવાસચાિ લતપ્ર યેકહોિ પટલમાટેઅહીંસ ાવારનાણાકીયસહાયનીિ ત (ફાઈના સીઅલઆસી ટંસપૉિ લસી)
('એફએપી') અનેઇમરજ સીમેિ ડકલકેરપોિ લસીનીરચનાકરેછે.

પૉrલસી:
પ્રોિ વડ સપાત્રતાધરાવતાઓછીઆવકધરાવતા,
વીમાિ વનાનાઅનેઓછોવીમોધરાવતાદદ નેઅને યારેતબીબીઆવ યકકટોકટીનેઍક્સેસકરવામાટેસેવાઓનીચકવણીકરવામાઅવરો
ધહોય યારેઅનેઅ યહોિ

પટલસભાળઅનેકવરેજનોકોઈવૈફક પક

ોતજણાતોનહોય યારે, 350 ટકાપરઅથવાતેનાથીનીચે FPL

ધરાવતાઉ ચતબીબીખચાઓિધરાવતાદદ ઓનેમફતઅથવાઓછાદરનીહો પીટલસેવાઓપરીપાડશે.દદ ઓનેલાયકથવામાટેઆપૉ
િ લસીમ ાવણરવ ેલપાત્રતાઆવ

કિરવીઆવ યકછે .

યકતાઓન ેપણ

સિમપતિકટોકટીિ વભાગોધરાવતીપ્રોિ વડે સહોિ પટ સ,
કોઈ િયક્તનાણાકીયસહાયમાટેપાત્રછે કન
ે હીંતેને યાનમાલીધાવગર, ભેદભાિવવના,
આપાતકાલીનતબીબીિપફર િથતઓનીકાળજી (ઇમરજ સીમેિ ડકલટ્રીટમે ટએ ડલેબરએક્ટનાઅથમાિ)
ઉપલ

ગતસભાળપરીપાડશે. નાણાકીયસહાિયનધારિણકરતીવખતેપ્રોિ વડ સવય , જાિ ત, રંગ, ધમર,

ધકષમત ાઓસાથ સ
ે સ

, વૈવાિ હકદર જો, િ લંગ, જાતીયિઅભગમ, જાિ તઓળખઅથવાિઅભ િયક્ત, અક્ષમતા,

વશ ીયત ા, ધમર , રા
ટર ીયમળ

પીઢઅથવાલ કરીિ

િથત, અથવાસમવાયી,

રા યઅથવા થાિ નકકાયદા

પ્રોિ વડ સહોિ

ારાિપ્રતિબધતકોઈપણઅ યધોરણનાઆધારેભેદભાવકરશેનહીં.

પટ સઇમરજ સીમેિ ડકલ ક્રીનીંગતપાસોપરીપાડશેઅનેસારવારને થાયીકરશે, અથવા 42 સી.એફ .આર .

482.55 અનસારઆવાટ્રા સફરયોગ્યહોયતો િયક્તનેરીફરકરશેઅને થાનાિતરતકરશે.
3 | પેજ

પ્રોિ વડ સકટોકટીનીતબીબીસભાળનીજોગવાઈમાદખલકરતીદેવાનીવસલાતપ્રિવ ઓનેપરવાનગીઆપવા વીકટોકટી
નીતબીબીસભાળમેળવવામાગતી િયક્તઓનેિ નરાશકરતાકોઈપણપગલાઓ,
પ્રવ શ
ે પરથાઓઅથવ ાન ીિ તઓપરપરિ તબધમક

ેછ ે .
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િ વડ સએફ.ઓ.પ ી.સબ િ ધત દ ાતાઓન ી rચ:દર ે કપર ોિ વડ સહોિ પટલખાસકર ીન ેઆપ ૉિ લસ ી
ાર ાઆવર ીલ ેવ ામ ાઆવ
લાઅન ેનથ ીઆ ય ાત સ
ે ેવ ાઓપર ીપાડત ાિ િચક સક ો, તબીબીજથોઅ થવ ાઅ ય
ય ાવસ ાિ યક ોન ીસિ ચન ેઓળ ખશ. ે
પ્રોિ વડ સકૅિ લફોિ નયાિહોિ

પટલોમાદદ ઓનેતા કાિ લકતબીબીસેવાઓપ્રદાનકરતાઇમરજ સી િમફફિિશય સે,

વીમોનહીંઉતરાવેલાદદ ઓઅથવાઉ ચતબીબીખચવાિળા (કૅિ લફોિ નયાિ વા યઅનેસરક્ષાકોડ(કલમો 127400-127446)
માદશાવેલહો પીટલફેરપ્રાઇસીંગપૉિ લસીિ

ારા યાખ્યાિ યતકયામિજબ)દદ ઓનેકૅિ લફોિ નયાિનાકાયદા

ારાિ ડ

કાઉ ટપ્રદા
નકરવજ રીછે ઓ FPL ની 350%
થ ીનીચ ેછ ે .પ્ર ય કે પર ોિ વડ સહ ોિ

ીકરનારકોઈપણદદ નેઆપશે.પ્રોિ વડ સવેબસાઇ સ:www

પટલઆસ િ ચન ીનક લમ ાટ ે િ વનતં
.providence.org

પરપણપ્રદાતાિસચિનલાઇનમળીશકેછે..

નાણ ાક યસહ ાયપ ા ત ાન ીઆવ
યકત ાઓ:વીમોધરાવતાઅન ેવીમોનહીંધરાવતાદદ ઓબ ન

ેતેમજજામીનદારોમાટેનાણાકીયસહા

ગતછે અનેસમવાયીતેમજરા યનાકાયદાઓદદ ઓનેઅનિમતપાત્રલાભોસચાિ લ

યઉપલ ધછ ે
ય ાઆવીસહાયઆપૉિ લસીસ ાથ ેસસ

તકરેછે.
પ્રોિ વડ સહ ોિ

પટ સદદ ન ાકોઈપણસકલનન ાપરય ન ોન િે દશ ામ ાનકરત ાપહલ ાપર ોિ વડ સહોિ પટ સ

ારાપર ીપાડવ ામ ાઆવ
લકાળજીમાટે, ત્રાિ હત-પક્ષકવરેજ, સપણઅિથવાઅંશત: હોઈશકે,
નાિઅ ત વઅથવાિ બનિઅ ત વનેિ નધારિ રતકરવામાટેવાજબીપ્રયાસકરશે.
નાણ ાક ીયસહ ાયમ ેળવવ ામ ાગતાદદ

પર ોિ વડ સફ ાઇન ાિ

ઓએપ્રમાણભત

સય લસહ ાયતાએિ

કિરવીઆવ યકછે

લક ેશનપ ણ

અનેપાત્રતાતેસમયનીનાણાકીયજ િ રયાતપરઆધાિ રતહશે. દદ નાિ િબલંગ ટેટમે ટમા, ં
દદ ન ઍ
ે ક સ િે સબિલિબલ િં ગવ તાર ોમ ાપર ોિ વડ સહ ોિ
પટ લન ીવ ેબસાઇટપરચકવણીચચ ાર દરિ મયાનમ ૌિ ખકસચન ા

ારાત મ
ે જ પ્રવેશઅનેકટોકટીિ વભાગ

વાહાઈવો યમઇનપેશ ટઅનેઆઉટપેશ ફટવ તારોમાસાઇનેજપરહો પીટલમાદાખલઅનેરજા
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આપવાદફરમયાનમાિ હતીપ્રદાનકરીનેનાણાકીયસહાયનીઉપલ ધતાઅંગેદદ ઓનેિસચતકરવાઅનેજાણકરવામાટેવાજ
બીપ્રય નોકરવામાઆવશે.
પ્રોિ વડ

સતેનીરેકોડરાિખવાનીિ તઓઅનસારયોગ્યતાિ નધારિ રતકરવામાટેઉપયોગમાલેવાતીમાિ હતીનજાળવીરા ે
ખશ. ે

નાણ ાક યસહ ાયમાટ અર કરવ ી:દદ
ઓઅથવ ાજામ ીનદાર ોન ાણ ાક

ીયસહાયતાિએ
લકેશનનીિ વનતીઅનેસિબમટકરીશકે

છ ે , િ વન ામ ય છ
ે ે અન ેપ્રોિ વડ સમતર ાલયમ ાઅથવ ાનીચ આ
ે પલા

ોતો ે

ારાઉપલ ધછ: ે

સપણર દ તાવ જ
ે ોસ ાથિ ે વન િ તકરલઅને ે
રજ કરલસે
હાય
ર
જાઆપવ
ન
ાસ
ામયક
ે ત ેપહલ ાદદ ન ેનાણ ાક ીયસવાના ટ ાફનીસલે
આપીને; મેઇલ

ાહ

ારાઅથવાwww.providence.org નીમલાકાતલઈને,

સપણરદ તાવ જી
ે કરણસ ાથિએ લે
ક ે શનન ેડ ાઉનલોડઅન ેસિબમટકરીન. ે નાણાકીયસહાયમ ાટઅરજ ી ે

કરનાર

િયક તન પ્રે ારિ ભક ં
ક્રીનીંગઆપવામાઆવશે, માદદ પાયમાલથયેલોછે કકે મ
ે અથવાકોઈત્રાિ હત- પક્ષચકવણી
ોતમાટેલાયકનથીકેકમ
ે તેનીસમીક્ષાનોસમાવેશથશે.
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પ્ર ય કે પ્રોિ વડ ે સહ ોિ પટલન ાણ ાક ીયસહ ાયત ાએિ

લક ે શનપ ણરકરવ ામાદદ ઓનઅે થવ ાપ્રોિ વડ

સન ાણ ાક ીયસહ ાયમ ાટ ે યોગ્ય
તાિ નધારિ રતકરવામામદદકરવામાટેિ નયક્તકમચાિરીઓની યવ થાકરશેઅનેજોસરકારીભડોળહઠળનાવીમાપ્રોગ્રા સ,
જોલાગપડતાહશેતોતેમાથીનાણાકીયસહાયતામેળવવામાસહાયકરશે.કોઈપણપ્ર
નણ ાક ીયમ દદન ીઅરજીપણર કરવામ ાસહ ાયમ ાટદે

ોઅથવાિ ચંતાઓને યક્તકરવામાટેઅને

ભાિ ષયાસવાઓઉપલ ધછ.ે ે

નાણાકીયસહાયમાટેઅરજીકરવાપાત્રહોઈશકેતવ
ે ાકોઈદદ અથવાજામીનદાર,
પક્ષકારન ીઆવક

િ ધતફ ેડર લઅન ર
ે ા

ાલમપ

સબ

યનાિ નયમન ોઅન સ ારઓછ ામ ાઓછીએફપીએલનીનીચ ેઆવત ીહોવ ાનમ

ડ ેપછ ીક ોઈપણસમય પ
ે ાત્રત ાિ નધ ાર રણન ેસમથરનઆપ વ ાપર ોિ વડ સન ેપરતદ તાવજીકરણપરદે
ાનકર ીશકછ.ે ે
ય તગતન ાણ ાક ય થિ ત:દદ ની િયક્તગતન ાણાક ીયિ
નાણ ાક ીયસપિ

થિ તનમ

ય ાકનકરવામાટ ેદદ ન ીઆવક,

અન ેખચર નોઉપયોગકરવામ ાઆવશ ે. નાણાક ીયઅ

કયામત ોમ ાઆિં તરકઆવક વ ેરાકોડઅથવાિ બન- પાિત્રવલલં બતવળતરયોજનાઓહઠિળનિવ અથવાિ વલલં
બતવળતરયોજનાઓનોસમાવેશથશેનહીં.

આવકલાયકાત :ફેડરલપોવટ લેવલ (એફપીએલ)
પરઆધારીતઆવકનામાપદંડોનોઉપયોગમફતઅથવાઓછાદરનીસભાળમાટેનીપાત્રતાનક્કીકરવામાટેથઈશકેછે.
કૃપાકરીનેવિધવગતોમાટેઆકં બીજ ઓ.
િ નધ ા રણ અન ેમ

ર ઓ:દદ ઓન ેપણરનાણ ાક ીયસહાયઅરજીઅન ેજ રીદ ત ાવજોરજકય ાર ે

ન ા 30

િ દવસનીઅંદરએફએપીપાત્રતાિ નધારિણનીસચનાપ્રા તથશે. અરજીપ્રા તથયાપછી,
દદ

ેિ ખતિ નધ ાર રણમોકલવામ

ન ેયોગ્યતાનલ

ાનઆવ ે યાસ

હોિ

ધીઅસાધારણવસલાતનાપ્રય નોનેમલ વીરાખવામાઆવશે.

પટલ માિ હતીનેખોટીઅથવાિઅવ સનીયહોયતેનાઆધારેહોિ

પટલસહાયમાટેપાત્રતાનક્કીકરશેનહીં.
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તકરાિરનવારણ:દદ ઇનકારનીનોિ ટસપ્રા તથયાના 30
િ દવસનીઅંદરપ્રોિ વડ

િ

ં ધતવધારાનાદ તાવેજોઆપીનેનાણાકીયસહાયમાટેઅયોગ્યતાનાિ નણયિનીઅપીલકરીશકેછે .બધીઅ

સન ેસબ
પીલનીસમીક્ષાકરવામાઆવશેઅનેસમીક્ષાજોઇનકારનીિપ ટકરશે, તો યાજ રીહશે યા, ં
કાયદાઅનસાફરિલખતસચનાજામીનદારઅનેરા યનાઆરોિગ્યવભાગનેજારીકરવામાઆવશે .
અંિ તમઅપ ીલપરિ ક્રય ાપર ોિ વડ ે સ
ારાનામજ

રીપ્રા તથવાના 10 િ દવસનીઅંદરસમા તથશે. Providence Regional Business
Office,

P.O. Box 3268, Portland, OR 97208-3395 પરમોકલવામાઆવીશકેછે.
અ મ ાિ નતચ ે રટ :પ્રોિ વડ

નાિણાકીયસહાયતાઅરજીિ સવાયનાઅ ય

સસ પણ

ોતો

ારાતેમનાખાતાનીબાકીનીરકમમાટેચેિ રટીએડજ ટ

મ ે ટમાટ ેદદ

રીઆપીશકેછે.આવાિ નણયોએકઉ

ોગ-

ન ેમજ
મા યનાણાકીયમ

ાિ નતધોરણેકરવામાઆવશે,

ય ાકનસાધનનોઉપયોગકરીન ેઅનમ
જાહરમ ાઉપલ ધન ાણ ાક ીયઅથવ ાઅ

યાકનકરેછે, માર્રનીઆવક,

યર ે ક ોડ ર સપરઆ ધ ાિ રતચકવણ ીકર વ ાન ીક્ષમત ાનમ ર્રન ક ં
દઅ ન ેશાખઅન ેચકવણીનોઇિ તહાસનોસમાવ ેશથાયછ ે ,
પણમય

ાર િ દતનથ ી.

અ યખાસસજ ગ : દદ ઓકે ઓમેિ ડકેઇડ, મેડી-કેલઅનેઅ યસરકારીપ્રાયોિ જતઓછીઆવકસહાયકાયક્રિમો વાએફપીએલપાત્રકાયક્રિમોમાટેલાયકબનેછે , તેમનેગરીબહોવાનમાનવામાઆવેછ . ે આથી,
યારેપ્રોગ્રા સચકવણીનોઇનકારકરેછેઅનેપછીદદ નેિ બલકરવાયોગ્યચા માને યારેઆવાદદ ઓનાણાકીયસહાયમાટેપાત્રબનેછે.
િ બન-વળતરપાત્રચાજીસિમાથીિપરણમતાપેશ ટએકાઉ ટબેલે સસપણચેિ રટીમાડવાળમાટેપાત્રબનેછ . ે
નીચ ેનાથી

િ ધતપાત્રતરીકેિ વશેષ પેસામેલશ કછે :

સબ

•

નામજ રઇન પ ેશ ટરહ છ

•

નકારેલસભાળનાઇનપેશ ફટદવસો
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•

િ બન-આવરીલેવાયેલીસેવાઓ

•

ટ્રીટમે ટિથૉરાઈિે શનરીક્વે ટ (ટીએઆર) ડીનાય સ

•

િપ્રતિબધતકવરેજનેકારણેઇનકાર

આક મકતબીબીખચ :પર ોિ વડ સ, તેન ાિ વવ ેકબ િ

થી, આફક

મકતબીબીખચરન ીર્ટન ામાંદાનમ ંજરકરીશક ેછે. આદદ ઓને િયક તગતધોરણેસંભાળવામાંઆવશે .

ઇમર્જન્સીનો સમય: આપત્તિર્નક ખર્જ માટે સહાયથી મુક્ત, રાષ્ટ્રીય અથવા રાજ્યની કટોકટીના સમયે પ્રોત્તવડન્સના મુનસફી પર
નાણાકીય સહાય ઉપલબ્ધ થઈ શકે છે .

નાણાક યસહાયમાટ લ ાયકબધાદદ ઓમાટ ચ ાજ સપરમયા દા:સહાયનીઉપરોક
તદશાવેરલ

ેણીપૈકીકોઈપણમાટ ેલાયકઠરતાકો ઈ પણદદ , નીચેમજબ યાખ યાિ યત, કલચાજીસનાિ "અમાઉ સજનરલીબી ડ"

(એજીબી)
નીટકાવારીકરતાંવધમાટે િયક તગતરીતેજવાબદારબનશેનહીં.
વાજબી

કવણીય જના:દદ નેઆંિ શકનાણાંકીયસહાયમાટ ેમંજરકરવામાંઆવેપછીપણ,

જોરકમબાકીરહ ેત ો, પીએસ એચચકવણીયોજનાગોઠવણનીવાટાર્ાટકરશે .
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વાજબીચકવણીયોજનામ ાદદ ત ેમનીનાણ ાક ીયસહ ાયઅરજીપરસિ ચબ કર ે લઆવ
યકજીવનખચરમાટ ેનીકપાતોન ેબાદકરત ાદદ ન ીઅ થવાકટંબનીમાિ સકઆવકના 10
ટકાથીવધનહોયતેટલીરકમનોમાિ સકચકવણીમાસમાવેશથશે .
ચકવણીયોજનાઓ યાજમક્તરહશે.
કવરેજનીિઅિનણતિઅપીલધરાવતાદદ ઓમાટેચકવણીયોજનાઓનીસમયમયાદાિલબાવવામાઆવશે .

rબrલ ગઅનેવ લાત :જોકોઈઉપલ િધડ કાઉ સહોયતો,
તેનીઅરજીપછીદદ ઓઅથવાજામીનદારો

ારાકોઈપણબાકીિ બનચકવેલબેલે સને,

વસ લ ાતોતરીકઉ લ ેિ ખતકરવામ ાઆવીશક ેછ ે .િ બનચકવાય ેલબ ેલ ે સપરનાવસલ ાતપ્રય
નોએફએપ ીપાત્રત ાનાઅિ િનણરતઅંિ તમિ નણર ય નેઅટકાવશે. પ્રોિ વડ સ, કોઈપણવસલાતમાટેઅસાધારણપગલાઓલેતીનથી,
લેવામાટેપરવાનગીઆપતીનથી,
અથવાવસલાતએજ સીઓનેપરવાનગીઆપતીનથીઆમથતાપહલા: (એ)
દદ નાણાકીયસહાયમાટેલાયકઠરેછેકેનહીંતેનક્કીકરવામાટેવાજબીપ્રયાસકરતોહોય; અથવા (બી)
પ્રથમદદ િ નવેદનમોકલવામાઆવેતેના 120
િ દવસપછી.દદ ઓ

ારાચકવવાનીઆવેલીરકમમાટેપ્રોિ વડ સનીિ િબલંગઅનેવસલાતપ

િ તિઓવશેનીમાિ હતીમાટે, કૃપાકરીનેપ્રોિ વડ સહોિ

પટલનીનીિ તઓજ ઓ, પ્ર યેકપ્રોિ વડે સહોિ

પટલનાન

ધણીડે કપરમફતમાઉપલ ધછે અથવા: www.providence.orgપરઉપલ ધછ .ે
દદ નાવળતર :કોઈદદ અથવાજામીનદારેસેવાઓમાટેચકવણીકરીહોયઅનેપછીથીમફતઅથવાઓછાદરનીસભાળમાટેપાત્રબનવાઅં
ગેિ નણયિકરવામાઆવે, તોરા યનાિ નયમનોઅનસાર,
એફએપ ીપાત્રપ ાત્રસમયગાળાદરિ મયાનત ેસ ેવા

િ

ં ધતકોઈપણચકવણી,

ઓથીસબ
ચકવણીનીજવાબદારીકરત

ધીજાયતોતેપરતકરવામાઆવશે.

ાવ

વાિ ષ કસમી ા:આપ્રોિ વડ સનાણાકીયસહાય (ચેિ રટીકેર)
નીિ તનીવાિ ષકિધોરણેિ નયક્તરેવે યસાયકલલીડરશીપ

ારાસમીક્ષાકરવામાઆવશે.

અપવાદ :
ઉપરનક ં

ાયરક્ષ ત્રે જ ઓ.

યા યાઓ:
આનીિ તના

હત

ઓમાટ ેનીચ ન
ે ી ય ાખ ય ાઓઅન ેજ િ રયાતોલાગથ
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ાયછે :
1. ફેડરલપોવટ લેવલ (એફપીએલ):
એફપીએલએટલેકય
ે નાઈટેડ ટેટસિફહ થઍ ડ મનિસવસીિ ારાફેડરલફરજ
ટરમાસમયાતરેઅપડેટકરવામાઆવેલગરીબી માગર્દિશકાિ.
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2. અમાઉ સજનરલીિ બ ડ
(એજીબી):આરોગ્યવીમાધરાવતાદદ ઓનેઇમરજ સીઅનેઅ યતબીબીરીતેઆવ યકસભાળમાટેસામા યરીતેચકવવાપાત્રકરવા
મ ાઆવતીરકમન ેઆપૉિ લસીમાએજ ીબીતર ીક ેઓળખવામ ાઆવ ેછ ે .પ્રોિ વડ
સમ ેિ ડક ેરહઠળમ જ
રી

રદાવાઓપરઆધાિ રિતિન
તટકાવા

ારાકોઈપણકટોકટીઅથવાતબીબીરીતેજ રીકાળજીમાટેહોિ

પટલનાકલખચનીગણત્રીકરીનેદરેકપ્રોિ વડ સહોિ

પટલમાટેલાગ

એબીબીટકાવારીનક્કીકરેછે .
પ્ર યેકપ્રોિ વડ સહોિ પટલ

ારાઉપયોગમાલેવામાઆવતીએજીબીટકાવારીઓઅનતઓનીગણતરીકે ે ે
તનીિ

વીરીતથાયછે ે
ે

વગતવાર

માિ હતીિપ તકા, નીચેનીવેબસાઇટ: www.providence.orgનીમલાકાતલઈનેઅથવા 1-866-747-2455
પરનકલનીિ વનતીમોકલીનેમેળવીશકાયછે .
3. અસાધારણવસલાતપગલાઓ (ઇસીએ):
ઇસીએનેકાયદાકીયઅથવાવૈધાિ નકિપ્રક્રયામાટેજ રીપગલાઓતરીકે યાખ્યાિ યતકરવામાઆવેછે,
ેચાણકર
મ

યપક્ષન દ
ે ે વા

થવાક્રેિ ડટએજ સીઓઅથવા યરોિનેિપ્રતકળમાિ હતીનીજાણકરવીશામેલછે .

વઅ

ાઅ નવ
આહત મ ાટ ે કાનન ીઅથવા ય ાિ યકિપ્રક્રયાનીઆવ

વારિ ધકાર; વા િતવફકમલકતપરગીરો;

યકતામ ાપ
બેંકખાતાઅથવાઅ યઅંગિતમલકતનીટાચઅથવાજ તી; િયક્તસામેિ દવાનીપગલાનીશ
આત ; પગલ

ાઓક ે યિ ક્તનીધરપકડનક ં

િયક્તનીભૌિ તકજ તીનક ં
અન ેવ ેતનઋ

ારણબન છ
ે ે ; પગલાઓ

ારણબન ેછ ે ;

ધસામેલછે .

ણાનબ

4. ઉ ચતબીબીખચર: હૉિ

પટલફેરપ્રાઇસીંગપૉિ લસીિ - કૅિ લફોિ નયાિહ થએ ડસે�ટીકોડ (કલમો 127400-127446)

ારા યાખ્યાિ યતકરવામાઆવેલઉ ચતબીબીખચછે ,

(1)

મા:

એસ એચહૉિ

પટલમા િયક્ત

ારાકરવામાઆવતાવાિ ષકિખચર 12 િમહનાપહલાદદ નીપાિ રવાિ રકઆવકના 10

ટકાથીવધારેહોય, (2) જોદદ અથવાદદ નાિપરવાર

ારા 12

િમહનાઅગાઉચકવવામ ાઆવ ેલદદ

(3)

ન ાતબીબ ીખચ ાર ઓનજ
ટકાથીવધરાનોવાિ ષકિખચર ,
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ોદદ દ તાવ જી
ે કરણપ
એસ એચહોિ

પ ાડ ે, તોદદ

પટલ

ારાએસ એચહોિ

નાિપરવારનીઆવકન ા 10
પટલનીચૅિ ફરટકેરપોિ લસીઅનસારનક્કીકરેિલન ન તર .

સદભ :
ઇ ટનલિરેવ યકોડનીકલમ 501(r); 26 C.F.R. 1.501(r)(1) – 1.501(r)(7)
કૅિ લફોિ નયાિહ થએ ડસે�ટીતીકો સકલમ 127000 -127446
ઇમરજ સીમેિ ડકલટ્રીટમે ટએ ડલેબરઍક્ટ(EMTALA), 42 U.S.C. 1395dd
42 C.F.R. 482.55 અને 413.89
અમેિ રકનહોિ

પટલએસોિ શએશ સચેિ રટીગાઈડલાઈ સ

કૅિ લફોિ નયાિહૉિ

પટલએસોિ સયેશનચેિ રટીગાઈડલાઈ સ
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કૅિ લફોિ નયાિએલાય સઓનકૅિથલકહ થકેરચેિ રટેબલિસવસીિગાઈડલાઈ સ
પ્રોિ વડ સસે ટજોસેફવીમોનહીંધરાવતાલોકોમાટે વા યિપ્રતબ તાનામાગદિશનો
પ્રોવાઈડરરી બસમે ટમે યઅલ , ભાગ I, પ્રકરણ 3, કલમ 312
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લખાણA - આવર લેવાયેલ િ વધાઓયાદ
સધન ક rલફ િ ન યામા

િ વડ સહ પટ સ

પ્રોિ વડ સસે ટજોસેફમેિ ડકલસે ટર

પ્રોિ વડ સહોલીક્રોસમેિ ડકલસે ટર

પ્રોિ વડ િસલટલકંપનીઓફમેરીમેિ ડકલસે ટરસાનપેડ્રો પ્રોિ વડ સસેંટ હો સહ થસે ટર
પ્રોિ વડ સટારિનામેિ ડકલસે ટર

પ્રોિ વડ િસલટલકંપનીઓફમેરીમેિ ડકલસે ટરટોર સ
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લખાણB - સધન ક rલફ િ ન યામા

જ

િ વડ સહ પટ સમાટ આવકલાયકાત

પછ

...

કટંબનાકદમાટેગોઠવેલવાિ ષકિપાિ રવાિ રક

...

દદ િઆથકિરીતેનબળોહોવાલનં નધારિ રતકરેછે,

આવ
ક, વતમાિનએફપીએલમાગદિશનોના 300%

અનેનાણાકીયસહાયમાટેલાયકબનેછેઅનેદદ નીજવાબદારીઓનીરકમપર 100%

અથવાતેથીનીચેહોય,

માડવાળથાયછે .

કટંબનાકદમાટેગોઠવેલવાિ ષકિપાિ રવાિ રક

દદ નીજવાબદારીનીરકમપરમળચાજીસિમાથી 75% િ ડ કાઉ ટમાટેદદ લાયકછે .

આવ
ક, વતમાિનએફપીમાગર્દિશકાિઓના 301%
થી 350% નીવ ચેહોય,
જોકટંબનીવાિ ષકઆવકકટંબનાકદમાટેગોઠવે

દદ નીજવાબદારીઓનીરકમપર 100% ચેિ રટીલાભમાટેદદ પાત્રછે .

લીએફપીએલ 350%
પરઅથવાતેનાથીનીચેહોયઅનેદદ
એઆપૉિ લ
સીનેિઆધનસેવાઓમાટે,
કટંબનાકદમાટેગોઠવાયેલી,
તેમનીવાિ ષકપાિ રવાિ રકઆવકના 20%
કરતાવધ 12
િમહનાઅગાઉપર ોિ વડ સહોિ

પટ સમાક ં

લતબી
બીખચકિરેલહોય,
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