િવષય: ોિવડ સનાણાંક યસહાય (ચે રટ કર)

પૉ લસીનંબર: PSJH RCM 002 LAMKT

પૉ લસી- સધનક લફોિનયા
િવભાગ:

નવી

આવકચક્ર યવ થાપન

સુધારે લ

તાર ખ: 3/22/2019

સમીક્ષાકરે લ

કારોબાર

ાયોજક:

પૉ લસીનોમા લક:
િવકીહેડ, ડીરપેશ ટએક્સેસ

િક બલીર્સિુ લવાન,
એસવીપીચીફરે વે યુસાયકલઑિફસર
મં ૂરકરનાર: પીએસ એચબોડર્ ઓફિડરે ક્ટસર્

પ્રોિવડ સએતેનાક ણા, ગૌરવ, યાય,

અમલીકરણનીતાર ખ: 5/1/2019

ે ઠતાઅનેપ્રામાિણકતાનામ ૂ યો ારા,

અનેઆરોગ્યસંભાળએમાનવઅિધકારછે તેવીમા યતા ારાતમામને, ખાસકરીને ઓગરીબઅનેનબળાછે ,
તેમનીસેવાનાતેનાિમશનપ્ર યેનીપ્રિતબ તા ારાપ્રેિરતએકકેથોિલકિબનનફાનાધોરણેચાલતીહે થકેરસં થાછે .
તેપ્ર યેકપ્રોિવડે સહોિ પટલનીિફલસ ૂફીઅનેપ્રથાછે ચુકવણીકરવાનીતેમનીક્ષમતાને યાનપરલીધાિવના,
અમેસેવાઆપીએછીએતેસમાજોમાટેઅગ યનીઅનેતબીબીરીતેજ રીઆરોગ્યસંભાળસેવાઓસરળતાથીઉપલ ધછે .

કાય ે :
આપૉિલસીકૅિલફોિનર્યારા યનાલોસએ જલસકાઉ ટીમાંસધનર્કૅિલફોિનર્યા ("પ્રોિવડે સ")
હોિ પટ સઅનેલોસઍ જલસકાઉ ટીમાંપ્રોિવડ સહોિ પટ સ ારાપ ૂરીપાડવામાંઆવતીતમામકટોકટી,
તા કાિલકઅનેઅ યતબીબીજ રીસેવાઓમાટેનાબધાપ્રોિવડ સહે થએ ડસિવર્સીસપરલાગુથાયછે
(પ્રાયોિગકઅથવાતપાસનીકાળજીનાઅપવાદસાથે).આપૉિલસી ારાઆવરીલેવાયેલીપ્રોિવડ સહોિ પટ સનીસ ૂિચઆંકએ

આવરીલેવાયેલીસુિવધાઓનીસ ૂિચમાંમળીશકેછે.
કૅિલફોિનર્યાનીપ્રોિવડ સહોિ પટ સનાસંદભર્માં, કૅિલફોિનર્યાઆરોગ્યઅનેસલામતીકોડ (કલમો 127400-

127446)માંદશાર્વેલહોિ પટલના યવહા િકંમતઅંગેનીનીિતઓનાસંદભર્માં, આંતિરકરે વે ય ૂકોડ 1986 નીકલમ 501 (આર)

ુ ગ
સાથેસસ
ં તઆપૉિલસીનુઅથર્
ં
ઘટનકરવામાંઆવશે.આવાકાયદાઓઅનેઆનીિતનીજોગવાઈઓવ ચેઘષર્ણનાસંજોગોમાં,
આવાકાયદાિનયંત્રણકરશે.

ઉ ે ય:
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આપૉિલસીનોઉ ે શપ્રોિવડ સહોિ પટ સ ારાપ ૂરીપાડવામાંઆવેલતબીબીઆવ યકકટોકટીઅનેહૉિ પટલનીઅ યસેવાઓ
માટેલાયકાતધરાવતા યિક્તઓ ઓસંપ ૂણર્કેઅંશત: ચ ૂકવણીકરીશકતાનહોયતેમનેયોગ્યનાણાંકીયસહાય (ચેિરટીકેર)
નીજોગવાઈમાટે યવહા , િબન-ભેદભાવપ ૂણર્, અસરકારકઅનેસમાનપ િતનીખાતરીકરવામાટે નોછે .
ુ ધાફેડરલ, રા યઅને થાિનકકાયદાઓનુપાલનકરવાનોછે
આપૉિલસીનોહેતબ
ં
.
આપૉિલસીઅનેતેનાનાણાકીયસહાયકાયર્ક્રમોપ્રોિવડ સ ારામાિલકીની,
લી ડઅથવાસંચાિલતપ્ર યેકહોિ પટલમાટેઅહીંસ ાવારનાણાકીયસહાયનીિત (ફાઈના સીઅલઆસી ટંસપૉિલસી)
('એફએપી') અનેઇમરજ સીમેિડકલકેરપોિલસીનીરચનાકરે છે.

પૉ લસી:
પ્રોિવડ સપાત્રતાધરાવતાઓછીઆવકધરાવતા,
વીમાિવનાનાઅનેઓછોવીમોધરાવતાદદ નેઅને યારે તબીબીઆવ યકકટોકટીનેઍક્સેસકરવામાટેસેવાઓનીચ ૂકવણીકરવામાંઅવરો

ધહોય યારે અનેઅ યહોિ પટલસંભાળઅનેકવરે જનોકોઈવૈકિ પક ોતજણાતોનહોય યારે , 350 ટકાપરઅથવાતેનાથીનીચે FPL

ધરાવતાઉ ચતબીબીખચાર્ઓધરાવતાદદ ઓનેમફતઅથવાઓછાદરનીહો પીટલસેવાઓપ ૂરીપાડશે.દદ ઓનેલાયકથવામાટેઆપૉ
િલસીમાંવણર્વલ
ે પાત્રતાઆવ યકતાઓનેપ ૂણર્કરવીઆવ યકછે .

સમિપર્તકટોકટીિવભાગોધરાવતીપ્રોિવડે સહોિ પટ સ,
કોઈ યિક્તનાણાંકીયસહાયમાટેપાત્રછે કેનહીંતેને યાનમાંલીધાવગર, ભેદભાવિવના,
આપાતકાલીનતબીબીપિરિ થિતઓનીકાળજી (ઇમરજ સીમેિડકલટ્રીટમે ટએ ડલેબરએક્ટનાઅથર્માં)
ુ ગ
ઉપલ ધક્ષમતાઓસાથેસસ
ં તસંભાળપ ૂરીપાડશે. નાણાંકીયસહાયિનધાર્રણકરતીવખતેપ્રોિવડ સવય, જાિત, રં ગ, ધમર્,
વંશીયતા, ધમર્, રા ટ્રીયમ ૂળ, વૈવાિહકદર જો, િલંગ, જાતીયઅિભગમ, જાિતઓળખઅથવાઅિભ યિક્ત, અક્ષમતા,
પીઢઅથવાલ કરીિ થિત, અથવાસમવાયી,
રા યઅથવા થાિનકકાયદા ારાપ્રિતબંિધતકોઈપણઅ યધોરણનાઆધારે ભદ
ે ભાવકરશેનહીં.

પ્રોિવડ સહોિ પટ સઇમરજ સીમેિડકલ ક્રીનીંગતપાસોપ ૂરીપાડશેઅનેસારવારને થાયીકરશે, અથવા 42 સી.એફ.આર.
482.55 અનુસારઆવાટ્રા સફરયોગ્યહોયતો યિક્તનેરીફરકરશેઅને થાનાંતિરતકરશે.

પ્રોિવડ સકટોકટીનીતબીબીસંભાળનીજોગવાઈમાંદખલકરતીદે વાનીવસ ૂલાતપ્રવ ૃિ ઓનેપરવાનગીઆપવા વીકટોકટી
નીતબીબીસંભાળમેળવવામાંગતી યિક્તઓનેિનરાશકરતાકોઈપણપગલાંઓ,
પ્રવેશપ્રથાઓઅથવાનીિતઓપરપ્રિતબંધમ ૂકેછે.
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ોિવડ સએફ.ઓ.પી.સંબિં ધત દાતાઓની ૂ ચ:દરે કપ્રોિવડ સહોિ પટલખાસકરીનેઆપૉિલસી ારાઆવરીલેવામાંઆવે
લાઅનેનથીઆ યાંતેસેવાઓપ ૂરીપાડતાિચિક સકો, તબીબીજૂથોઅથવાઅ ય યાવસાિયકોનીસ ૂિચનેઓળખશે.
પ્રોિવડ સકૅિલફોિનર્યાહોિ પટલોમાંદદ ઓનેતા કાિલકતબીબીસેવાઓપ્રદાનકરતાઇમરજ સી મિફિઝિશય સે,
વીમોનહીંઉતરાવેલાદદ ઓઅથવાઉ ચતબીબીખચર્વાળા (કૅિલફોિનર્યા વા યઅનેસરુ ક્ષાકોડ(કલમો 127400-127446)
ુ બ)દદ ઓનેકૅિલફોિનર્યાનાકાયદા ારાિડ કાઉ ટપ્રદા
માંદશાર્ વેલહો પીટલફેરપ્રાઇસીંગપૉિલસીઝ ારા યાખ્યાિયતકયાર્મજ
નકરવુજ
ં રીછે ઓ FPL ની 350%
થીનીચેછે.પ્ર યેકપ્રોિવડ સહોિ પટલઆસ ૂિચનીનકલમાટેિવનંતીકરનારકોઈપણદદ નેઆપશે.પ્રોિવડ સવેબસાઇ સ:www
.providence.org પરપણપ્રદાતાસ ૂિચઑનલાઇનમળીશકેછે..

નાણાંક યસહાયપા તાનીઆવ યકતાઓ:વીમોધરાવતાઅનેવીમોનહીંધરાવતાદદ ઓબંનેતેમજજામીનદારોમાટેનાણાંકીયસહા
ુ ગ
યઉપલ ધછે યાંઆવીસહાયઆપૉિલસીસાથેસસ
ં તછે અનેસમવાયીતેમજરા યનાકાયદાઓદદ ઓનેઅનુમિતપાત્રલાભોસંચાિલ

તકરે છે.
પ્રોિવડ સહોિ પટ સદદ નાકોઈપણસંકલનનાપ્રય નોનેિદશામાનકરતાપહેલાંપ્રોિવડ સહોિ પટ સ ારાપ ૂરીપાડવામાંઆવે
લકાળજીમાટે, ત્રાિહત-પક્ષકવરે જ,

સંપ ૂણર્અથવાઅંશત: હોઈશકે,

નાઅિ ત વઅથવાિબનઅિ ત વનેિનધાર્િરતકરવામાટે વાજબીપ્રયાસકરશે.
નાણાંકીયસહાયમેળવવામાંગતાદદ ઓએપ્રમાણભ ૂતપ્રોિવડ સફાઇનાિ સયલસહાયતાએિ લકેશનપ ૂણર્કરવીઆવ યકછે
અનેપાત્રતાતેસમયનીનાણાકીયજ િરયાતપરઆધાિરતહશે. દદ નાિબિલંગ ટેટમે ટમાં,
દદ નેઍક્સેિસબલિબિલંગિવ તારોમાંપ્રોિવડ સહોિ પટલનીવેબસાઇટપરચુકવણીચચાર્દરિમયાનમૌિખકસ ૂચના ારાતેમજ
પ્રવેશઅનેકટોકટીિવભાગ વાહાઈવો યુમઇનપેશ ટઅનેઆઉટપેશ ટિવ તારોમાંસાઇનેજપરહો પીટલમાંદાખલઅનેરજા
આપવાદરિમયાનમાિહતીપ્રદાનકરીનેનાણાકીયસહાયનીઉપલ ધતાઅંગેદદ ઓનેસ ૂિચતકરવાઅનેજાણકરવામાટેવાજ
બીપ્રય નોકરવામાંઆવશે.
પ્રોિવડ સતેનીરે કોડર્ રાખવાનીિતઓઅનુસારયોગ્યતાિનધાર્િરતકરવામાટેઉપયોગમાંલેવાતીમાિહતીનેજાળવીરાખશે.
નાણાંક યસહાયમાટઅર કરવી:દદ ઓઅથવાજામીનદારોનાણાંકીયસહાયતાએિ લકેશનનીિવનંતીઅનેસબિમટકરીશકે
છે ,

િવનામ ૂ યેછેઅનેપ્રોિવડ સમંત્રાલયમાંઅથવાનીચેઆપેલા ોતો ારાઉપલ ધછે :

સંપ ૂણર્દ તાવેજોસાથેિવનિતકરે લઅનેરજૂકરે લસહાયરજાઆપવાનાસમયેકેતેપહેલાંદદ નેનાણાંકીયસેવાના ટાફનીસલાહ
આપીને; મેઇલ ારાઅથવાwww.providence.orgનીમુલાકાતલઈને,
સંપ ૂણર્દ તાવેજીકરણસાથેએિ લકેશનનેડાઉનલોડઅનેસબિમટકરીને.નાણાકીયસહાયમાટેઅરજીકરનાર યિક્તનેપ્રારં િભક
ક્રીનીંગઆપવામાંઆવશે,

માંદદ પાયમાલથયેલોછે કેકેમઅથવાકોઈત્રાિહત-

પક્ષચુકવણી ોતમાટેલાયકનથીકેકેમતેનીસમીક્ષાનોસમાવેશથશે.
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પ્ર યેકપ્રોિવડે સહોિ પટલનાણાંકીયસહાયતાએિ લકેશનપ ૂણર્કરવામાંદદ ઓનેઅથવાપ્રોિવડ સનાણાંકીયસહાયમાટેયોગ્ય
તાિનધાર્િરતકરવામાંમદદકરવામાટેિનયુક્તકમર્ચારીઓની યવ થાકરશેઅનેજોસરકારીભંડોળહેઠળનાવીમાપ્રોગ્રા સ,
જોલાગુપડતાહશેતોતેમાંથીનાણાંકીયસહાયતામેળવવામાંસહાયકરશે.કોઈપણપ્ર ોઅથવાિચંતાઓને યક્તકરવામાટે અને
નણાંકીયમદદનીઅરજીપ ૂણર્કરવામાંસહાયમાટેદુભાિષયાસેવાઓઉપલ ધછે .
નાણાંકીયસહાયમાટેઅરજીકરવાપાત્રહોઈશકેતેવાકોઈદદ અથવાજામીનદાર,
પક્ષકારનીઆવકસંબિં ધતફેડરલઅનેરા યનાિનયમનોઅનુસારઓછામાંઓછીએફપીએલનીનીચેઆવતીહોવાનુમાલુ
ં
મપ
ડેપછીકોઈપણસમયેપાત્રતાિનધાર્રણનેસમથર્નઆપવાપ્રોિવડ સનેપ ૂરતુદ
ં તાવેજીકરણપ્રદાનકરીશકેછે.
ય તગતનાણાંક ય થિત:દદ ની યિક્તગતનાણાંકીયિ થિતનુમ
ં ૂ યાંકનકરવામાટેદદ નીઆવક,
નાણાંકીયસંપિ અનેખચર્નોઉપયોગકરવામાંઆવશે. નાણાંકીયઅ કયામતોમાંઆંતિરકઆવકવેરાકોડઅથવાિબનપાત્રિવલંિબતવળતરયોજનાઓહેઠળિનવ ૃિ અથવાિવલંિબતવળતરયોજનાઓનોસમાવેશથશેનહીં.

આવકલાયકાતો:ફેડરલપોવટ લેવલ (એફપીએલ)
પરઆધારીતઆવકનામાપદં ડોનોઉપયોગમફતઅથવાઓછાદરનીસંભાળમાટે નીપાત્રતાનક્કીકરવામાટે થઈશકેછે.
કૃપાકરીનેવધુિવગતોમાટે આંકબીજુઓ.
િનધારણોઅનેમ ં ૂર ઓ:દદ ઓનેપ ૂણર્નાણાંકીયસહાયઅરજીઅનેજ રીદ તાવેજોરજૂકયાર્ના 30

િદવસનીઅંદરએફએપીપાત્રતાિનધાર્રણનીસ ૂચનાપ્રા તથશે. અરજીપ્રા તથયાપછી,

ુ ીઅસાધારણવસ ૂલાતનાપ્રય નોનેમલ
ુ વીરાખવામાંઆવશે.
દદ નેયોગ્યતાનુલે
ં િખતિનધાર્રણમોકલવામાંનઆવે યાંસધ
હોિ પટલ માિહતીનેખોટીઅથવાઅિવ સનીયહોયતેનાઆધારે હોિ પટલસહાયમાટેપાત્રતાનક્કીકરશેનહીં.

4 | પેજ

તકરારિનવારણ:દદ ઇનકારનીનોિટસપ્રા તથયાના 30

િદવસનીઅંદરપ્રોિવડ સનેસબ
ં િં ધતવધારાનાદ તાવેજોઆપીનેનાણાંકીયસહાયમાટેઅયોગ્યતાનાિનણર્યનીઅપીલકરીશકેછે.બધીઅ
પીલનીસમીક્ષાકરવામાંઆવશેઅનેસમીક્ષાજોઇનકારનીપુિ ટકરશે, તો યાંજ રીહશે યાં,

કાયદાઅનુસારિલિખતસ ૂચનાજામીનદારઅનેરા યનાઆરોગ્યિવભાગનેજારીકરવામાંઆવશે.

અંિતમઅપીલપ્રિક્રયાપ્રોિવડે સ ારાનામંજૂરીપ્રા તથવાના 10 િદવસનીઅંદરસમા તથશે. PH&S Regional Business Office,
P.O. Box 3268, Portland, OR 97208-3395 પરમોકલવામાંઆવીશકેછે.

ુ ાિનતચે રટ :પ્રોિવડ સસંપ ૂણર્નાણાકીયસહાયતાઅરજીિસવાયનાઅ ય ોતો ારાતેમનાખાતાનીબાકીનીરકમમાટેચેિરટીએડજ ટ
અ મ
મે ટમાટેદદ નેમજ
ં ૂરીઆપીશકેછે.આવાિનણર્યોએકઉ ોગ-

મા યનાણાકીયમ ૂ યાંકનસાધનનોઉપયોગકરીનેઅનુમાિનતધોરણેકરવામાંઆવશે,

જાહેરમાંઉપલ ધનાણાંકીયઅથવાઅ યરે કોડ્ ર્ સપરઆધાિરતચુકવણીકરવાનીક્ષમતાનુમ
ં ૂ યાંકનકરે છે,

ઘરનુકદઅને
ં
શાખઅનેચકુ વણીનોઇિતહાસનોસમાવેશથાયછે , પણમયાર્િદતનથી.

માંઘરનીઆવક,

અ યખાસસંજોગો: દદ ઓકે ઓમેિડકેઇડ, મેડી-કેલઅનેઅ યસરકારીપ્રાયોિજતઓછીઆવકસહાયકાયર્ક્રમો વાએફપીએલપાત્રકાયર્ક્રમોમાટેલાયકબનેછે, તેમનેગરીબહોવાનુમાનવામાં
ં
આવેછે. આથી,

યારે પ્રોગ્રા સચુકવણીનોઇનકારકરે છેઅનેપછીદદ નેિબલકરવાયોગ્યચા માને યારે આવાદદ ઓનાણાંકીયસહાયમાટેપાત્રબનેછે.

િબન-વળતરપાત્રચાજીર્સમાંથીપિરણમતાપેશ ટએકાઉ ટબેલે સસંપ ૂણર્ચેિરટીમાંડવાળમાટેપાત્રબનેછે.

નીચેનાથીસંબિં ધતપાત્રતરીકેિવશેષ પેસામેલશુ કછે :
•
•
•
•
•

નામંજૂરઇનપેશ ટરહેછે
નકારે લસંભાળનાઇનપેશ ટિદવસો
િબન-આવરીલેવાયેલીસેવાઓ

ટ્રીટમે ટઑથૉરાઈઝેશનરીક્વે ટ (ટીએઆર) ડીનાય સ
પ્રિતબંિધતકવરે જનેકારણેઇનકાર

આક મકતબીબીખચ:પ્રોિવડ સ, તેનાિવવેકબુિ થી, આકિ મકતબીબીખચર્નીઘટનામાંદાનમંજૂરકરીશકેછે.
આદદ ઓને યિક્તગતધોરણેસભ
ં ાળવામાંઆવશે.

નાણાંક યસહાયમાટલાયકબધાદદ ઓમાટચાજ સપરમયાદા:સહાયનીઉપરોક્તદશાર્વેલ ેણીપૈકીકોઈપણમાટેલાયકઠરતાકોઈ
ુ બ યાખ્યાિયત, કુલચાજીર્સના "અમાઉ સજનરલીબી ડ" (એજીબી)
પણદદ , નીચેમજ
નીટકાવારીકરતાંવધુમાટે યિક્તગતરીતેજવાબદારબનશેનહીં.
વાજબી કુ વણીયોજના:દદ નેઆંિશકનાણાંકીયસહાયમાટેમજ
ં ૂરકરવામાંઆવેપછીપણ, જોરકમબાકીરહેતો,
પીએસ એચચુકવણીયોજનાગોઠવણનીવાટાઘાટકરશે.
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વાજબીચુકવણીયોજનામાંદદ તેમનીનાણાંકીયસહાયઅરજીપરસ ૂિચબ કરે લઆવ યકજીવનખચર્માટેનીકપાતોનેબાદકરતાંદદ નીઅ
થવાકુટુંબનીમાિસકઆવકના 10 ટકાથીવધુનહોયતેટલીરકમનોમાિસકચુકવણીમાંસમાવેશથશે.
ચુકવણીયોજનાઓ યાજમુક્તરહેશે.

કવરે જનીઅિનિણર્તઅપીલધરાવતાદદ ઓમાટેચકુ વણીયોજનાઓનીસમયમયાર્દાલંબાવવામાંઆવશે.
બ લગઅનેવ ૂલાતો:જોકોઈઉપલ ધિડ કાઉ સહોયતો,

તેનીઅરજીપછીદદ ઓઅથવાજામીનદારો ારાકોઈપણબાકીિબનચ ૂકવેલબેલે સને,

વસ ૂલાતોતરીકઉ લેિખતકરવામાંઆવીશકેછે.િબનચ ૂકવાયેલબેલે સપરનાવસ ૂલાતપ્રય નોએફએપીપાત્રતાનાઅિનિણર્તઅંિતમિનણર્ય
નેઅટકાવશે. પ્રોિવડ સ, કોઈપણવસ ૂલાતમાટેઅસાધારણપગલાઓલેતીનથી, લેવામાટેપરવાનગીઆપતીનથી,

અથવાવસ ૂલાતએજ સીઓનેપરવાનગીઆપતીનથીઆમથતાંપહેલાં: (એ)

દદ નાણાંકીયસહાયમાટેલાયકઠરે છેકેનહીંતેનક્કીકરવામાટેવાજબીપ્રયાસકરતોહોય; અથવા (બી)

પ્રથમદદ િનવેદનમોકલવામાંઆવેતેના 120

િદવસપછી.દદ ઓ ારાચ ૂકવવાનીઆવેલીરકમમાટેપ્રોિવડ સનીિબિલંગઅનેવસ ૂલાતપ િતઓિવશેનીમાિહતીમાટે,

કૃપાકરીનેપ્રોિવડ સહોિ પટલનીનીિતઓજુ ઓ,
www.providence.orgપરઉપલ ધછે .

પ્ર યેકપ્રોિવડે સહોિ પટલનાન ધણીડે કપરમફતમાંઉપલ ધછે અથવા:

દદ નાવળતરો:કોઈદદ અથવાજામીનદારે સેવાઓમાટેચ ૂકવણીકરીહોયઅનેપછીથીમફતઅથવાઓછાદરનીસંભાળમાટેપાત્રબનવાઅં
ગેિનણર્યકરવામાંઆવે, તોરા યનાિનયમનોઅનુસાર,
એફએપીપાત્રપાત્રસમયગાળાદરિમયાનતેસેવાઓથીસંબિં ધતકોઈપણચ ૂકવણી,
ચ ૂકવણીનીજવાબદારીકરતાંવધીજાયતોતેપરતકરવામાંઆવશે.
વાિષકસમી ા:આપ્રોિવડ સનાણાંકીયસહાય (ચેિરટીકેર)
નીિતનીવાિષર્કધોરણેિનયુક્તરે વે યુસાયકલલીડરશીપ ારાસમીક્ષાકરવામાંઆવશે.

અપવાદો:
ઉપરનુકાયર્
ં ક્ષેત્રજુઓ.

યા યાઓ:

આનીિતનાહેત ુઓમાટેનીચેની યાખ્યાઓઅનેજ િરયાતોલાગુથ
ં ાયછે :
1. ફેડરલપોવટ લેવલ (એફપીએલ):
ુ ાઈટેડ ટેટસઑફહે થઍ ડ મ
ુ નસિવર્સીઝ ારાફેડરલરિજ ટરમાંસમયાંતરે અપડેટકરવામાંઆવેલગરીબી
એફપીએલએટલેકેયન
માગર્દિશર્કા.
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2. અમાઉ સજનરલીિબ ડ

(એજીબી):આરોગ્યવીમાધરાવતાદદ ઓનેઇમરજ સીઅનેઅ યતબીબીરીતેઆવ યકસંભાળમાટેસામા યરીતેચ ૂકવવાપાત્રકરવા

માંઆવતીરકમનેઆપૉિલસીમાંએજીબીતરીકેઓળખવામાંઆવેછે.પ્રોિવડ સમેિડકેરહેઠળમંજૂરદાવાઓપરઆધાિરતિનિ તટકાવા
રી ારાકોઈપણકટોકટીઅથવાતબીબીરીતેજ રીકાળજીમાટેહોિ પટલનાકુલખચર્નીગણત્રીકરીનેદરે કપ્રોિવડ સહોિ પટલમાટેલાગુ
એબીબીટકાવારીનક્કીકરે છે.

પ્ર યેકપ્રોિવડ સહોિ પટલ ારાઉપયોગમાંલેવામાંઆવતીએજીબીટકાવારીઓઅનેતેઓનીગણતરીકેવીરીતેથાયછે તેનીિવગતવાર
માિહતીપુિ તકા, નીચેનીવેબસાઇટ: www.providence.orgનીમુલાકાતલઈનેઅથવા 1-866-747-2455

પરનકલનીિવનંતીમોકલીનેમેળવીશકાયછે .
3. અસાધારણવસ ૂલાતપગલાંઓ (ઇસીએ):

ઇસીએનેકાયદાકીયઅથવાવૈધાિનકપ્રિક્રયામાટેજ રીપગલાંઓતરીકે યાખ્યાિયતકરવામાંઆવેછે,

માંઅ યપક્ષનેદેવાનુવે
ં ચાણકરવુઅથવાક્રે
ં
િડટએજ સીઓઅથવા યુરોઝનેપ્રિતકૂળમાિહતીનીજાણકરવીશામેલછે .

આહેત ુમાટેકાન ૂનીઅથવા યાિયકપ્રિક્રયાનીઆવ યકતામાંપ ૂવાર્િધકાર; વા તિવકિમલકતપરગીરો;
બેંકખાતાઅથવાઅ યઅંગતિમલકતનીટાંચઅથવાજ તી; યિક્તસામેિદવાનીપગલાનીશ આત;
પગલાંઓકે

યિક્તનીધરપકડનુકારણબને
ં
છે; પગલાંઓ

અનેવેતનઋણાનુબધ
ં સામેલછે .

યિક્તનીભૌિતકજ તીનુકારણબને
ં
છે;

4. ઉ ચતબીબીખચર્: હૉિ પટલફેરપ્રાઇસીંગપૉિલસીઝ - કૅિલફોિનર્યાહે થએ ડસે ટીકોડ (કલમો 127400-127446)
ારા યાખ્યાિયતકરવામાંઆવેલઉ ચતબીબીખચર્છે,

માં: (1)

એસ એચહૉિ પટલમાં યિક્ત ારાકરવામાંઆવતાવાિષર્કખચર્
ટકાથીવધારે હોય, (2) જોદદ અથવાદદ નાપિરવાર ારા 12

12 મિહનાપહેલાદદ નીપાિરવાિરકઆવકના 10

મિહનાઅગાઉચ ૂકવવામાંઆવેલદદ નાતબીબીખચાર્ઓનુજોદદ
ં
દ તાવેજીકરણપુ પ
ં ાડે, તોદદ નાપિરવારનીઆવકના 10
ટકાથીવધરાનોવાિષર્કખચર્, (3)

એસ એચહોિ પટલ ારાએસ એચહોિ પટલનીચૅિરિટકેરપોિલસીઅનુસારનક્કીકરે લિન ન તર.

સંદભ :

ઇ ટનર્લરે વ યુકોડનીકલમ 501(r); 26 C.F.R. 1.501(r)(1) – 1.501(r)(7)
કૅિલફોિનર્યાહે થએ ડસે ટીતીકો સકલમ127000 -127446

ઇમરજ સીમેિડકલટ્રીટમે ટએ ડલેબરઍક્ટ(EMTALA), 42 U.S.C. 1395dd
42 C.F.R. 482.55 અને 413.89

અમેિરકનહોિ પટલએસોિશએશ સચેિરટીગાઈડલાઈ સ
કૅિલફોિનર્યાહૉિ પટલએસોિસયેશનચેિરટીગાઈડલાઈ સ
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કૅિલફોિનર્યાએલાય સઓનકૅથિલકહે થકેરચેિરટેબલસિવર્સીઝગાઈડલાઈ સ
પ્રોિવડ સસે ટજોસેફવીમોનહીંધરાવતાલોકોમાટે વા યપ્રિતબ તાનામાગર્દશર્નો
પ્રોવાઈડરરી બસર્મે ટમે યુઅલ, ભાગ I, પ્રકરણ 3, કલમ 312
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લખાણA - આવર લેવાયેલ િુ વધાઓયાદ
સધનક લફોિનયામાં ોિવડ સહો પટ સ
પ્રોિવડ સસે ટજોસેફમેિડકલસે ટર

પ્રોિવડ સહોલીક્રોસમેિડકલસે ટર

પ્રોિવડ સિલટલકંપનીઓફમેરીમેિડકલસે ટરસાનપેડ્રો પ્રોિવડ સસેંટ હો સહે થસે ટર
પ્રોિવડ સટારઝનામેિડકલસે ટર

પ્રોિવડ સિલટલકંપનીઓફમેરીમેિડકલસે ટરટોર સ
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લખાણB - સધનક લફોિનયામાં ોિવડ સહો પટ સમાટઆવકલાયકાત

જો...

પછ ...

કુટુંબનાકદમાટેગોઠવેલવાિષર્કપાિરવાિરકઆવ

દદ આિથર્કરીતેનબળોહોવાનુિનધાર્
ં
િરતકરે છે,

ક, વતર્માનએફપીએલમાગર્દશર્નોના 300%

અનેનાણાકીયસહાયમાટેલાયકબનેછેઅનેદદ નીજવાબદારીઓનીરકમપર 100%

અથવાતેથીનીચેહોય,

માંડવાળથાયછે .

કુટુંબનાકદમાટેગોઠવેલવાિષર્કપાિરવાિરકઆવ

દદ નીજવાબદારીનીરકમપરમ ૂળચાજીર્સમાંથી 75% િડ કાઉ ટમાટેદદ લાયકછે .

ક, વતર્માનએફપીમાગર્દિશર્કાઓના 301%

થી 350% નીવ ચેહોય,

જોકુટુંબનીવાિષર્કઆવકકુટુંબનાકદમાટેગોઠવે

લીએફપીએલ 350%

દદ નીજવાબદારીઓનીરકમપર 100% ચેિરટીલાભમાટેદદ પાત્રછે .

પરઅથવાતેનાથીનીચેહોયઅનેદદ એઆપૉિલ
સીનેઆિધનસેવાઓમાટે,

કુટુંબનાકદમાટેગોઠવાયેલી,

તેમનીવાિષર્કપાિરવાિરકઆવકના 20%
કરતાવધુ 12

મિહનાઅગાઉપ્રોિવડ સહોિ પટ સમાંકુલતબી
બીખચર્કરે લહોય,
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