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પ્રોવવિન્સ એક કેથોલલક લબન-નફાકારક આરોગ્ય સુંભાળ સુંસ્થા છે, જે તનેા તમામની સવેા કરવાના વમશન પ્રત્યેની 
પ્રવતબદ્ધતા દ્વારા માગડદશડન આપે છે, ખાસ કરીને જેઓ ગરીબ અન ેનબળા છે, તેના કર ણા, ગૌરવ, ન્યાય, શ્રેષ્ઠતા અને 
અખુંકિતતાના મ ખ્ય મલૂ્યો દ્વારા, અને આરોગ્ય સુંભાળ એ માનવ અવધકાર છે તેવી માન્યતા દ્વારા. દરેક પ્રોવવિન્સ 

હોન્સ્પિલની કફલસફૂી અને પ્રથા જ ઉભરતી અને તબીબી રીતે જરૂરી આરોગ્ય સુંભાળ સવેાઓ આપણ ેસવેા આપીએ 

છીએ તેવા સમ દાયોના લોકો માિે સરળતાથી ઉપલબ્ધ છે, પછી ભલે તેઓ ચકૂવણી કરવાની ક્ષમતા ન ેધ્યાનમાું લીધા 
વવના.         

અિકાશ:  

આ નીવત કેલલફોવનિયા રાજ્યમાું લોસ એન્જલસ, ઓરેન્જ, હાઈ િેિિડ , હમ્બોલ્િ, સોનોમા અને નાપા કાઉન્િીઓની તમામ 

પ્રોવવિન્સ -કેલલફોવનિયા ("પ્રોવવિન્સ") હોન્સ્પિલોને લાગ  પિે છે અને કેલલફોવનિયાની પ્રોવવિન્સ અને નોરકેલ હલે્થ કનઝેિ 

હોન્સ્પિલો દ્વારા પરૂી પાિવામાું આવતી તમામ કિોકિી, તાકીદની અન ેઅન્ય તબીબી જરૂરી સવેાઓ (પ્રાયોલગક અથવા 
તપાસાત્મક સુંભાળને બાદ કરતાું).  આ નીવત દ્વારા આવરી લેવામાું આવેલી પ્રોવવિન્સ હોન્સ્પિલોની સલૂચ એક્ઝિલબિ એ 

કવર સ વવધા સલૂચમાું મળી શકે છે.   

આ નીવતન ું અથડઘિન 1986ની આંતકરક મહસેલૂ સુંકહતાની કલમ 501(આર) સાથે સ સુંગત રીતે કરવામાું આવશે, જેમ કે 

સ ધારવામાું આવ્ય ું છે, અને કેલલફોવનિયાની પ્રોવવિન્સ હોન્સ્પિલોના સુંદભડમાું, કેલલફોવનિયા હલે્થ એન્િ સફે્િી કોિ (કલમ 

127400-127446)માું દશાડવેલી હોન્સ્પિલ ફેર પ્રાઇવસિંગ પોલલસીિ.  આવા કાયદાઓની જોગવાઈઓ અને આ નીવત 

વચ્ચનેા સુંઘર્ડની ન્સ્થવતમાું, આવા કાયદાઓ વનયુંવિત કરશે.    

હતે:ુ  

આ નીવતનો હતે   યોગ્ય વ્યન્ઝતઓને નાણાકીય સહાય (ચેકરિી સુંભાળ)ની જોગવાઈ માિે ન્યાયી, ભેદભાવ રકહત, 

અસરકારક અને સમાન પદ્ધવત સ વનવિત કરવાનો છે, જેઓ તબીબી રીતે જરૂરી કિોકિી અને પ્રોવવિન્સ હોન્સ્પિલો 
દ્વારા પરૂી પાિવામાું આવતી અન્ય હોન્સ્પિલ સવેાઓ માિે સુંપણૂડ અથવા અંશતઃ ચકૂવણી કરવામાું અસમથડ છે.   
  

આ નીવતનો હતે   તમામ સુંઘીય, રાજ્ય અને સ્થાવનક કાયદાઓન ું પાલન કરવાનો છે. આ નીવત અને અહીંનાણાકીય સહાય 

કાયડક્રમો પ્રોવવિન્સ દ્વારા માલલકીની, ભાિે આપવામાું આવલેી અથવા સુંચાલલત દરેક હોન્સ્પિલ માિે સત્તાવાર નાણાકીય 

સહાય નીવત ('એફએપી') અને ઇમરજન્સી મેકિકલ કેર પોલલસીની રચના કરે છે.  
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નીવત:    

પ્રોવવિન્સ લાયકાત ધરાવતી ઓછી આવક, વીમા વગરની અને ઓછી વીમા ધરાવતી અને ઉચ્ચ તબીબી ખચડ ધરાવતા 
દદીને મફત અથવા કિસ્કાઉન્િેિ હોન્સ્પિલ સવેાઓ પ્રદાન કરશે કારણ કે એફપીએલના 400 િકા અથવા તનેાથી નીચેના 
છે, જ્યારે સવેાઓ માિે ચકૂવણી કરવાની ક્ષમતા તબીબી રીતે જરૂરી કિોકિી અને અન્ય હોન્સ્પિલ સુંભાળ સ ધી 
પહોંચવામાું અવરોધ છે અને કવરેજના કોઈ વૈકક્લ્પક સ્ત્રોતની ઓળખ કરવામાું આવી નથી.  દદીઓએ લાયક થવા માિે 

આ નીવતમાું વણડવવામાું આવેલી લાયકાતની આવશ્યકતાઓને પણૂડ કરવી આવશ્યક છે.        

સમવપિત કિોકિી વવભાગો ધરાવતી પ્રોવવિન્સ હોન્સ્પિલો, ભેદભાવ વવના, ઉપલબ્ધ ક્ષમતાઓ સાથે સ સુંગત કિોકિીની 
તબીબી પકરન્સ્થવતઓ (ઇમરજન્સી મેકિકલ ટ્રીિમેન્િ અને લેબર એઝિના અથડમાું) માિે સુંભાળ પરૂી પાિશે, પછી ભલ ે

કોઈ વ્યન્ઝત નાણાકીય સહાય માિે લાયક હોય. પ્રોવવિન્સ ઉંમર, જાવત, રુંગ, સુંપ્રદાય, વુંશીયતા, ધમડ, રાષ્ટ્રીય મળૂ, 

વૈવાકહક ન્સ્થવત, જાતીય અલભગમ, લલિંગ ઓળખ અથવા અલભવ્યન્ઝત, વવકલાુંગતા, પીઢ અથવા લશ્કરી દરજ્જો અથવા 
નાણાકીય સહાય ના વનધાડર કરતી વખતે સુંઘીય, રાજ્ય અથવા સ્થાવનક કાયદા દ્વારા પ્રવતબુંવધત અન્ય કોઈ આધારના 
આધારે ભેદભાવ કરશે નહીં.  પ્રોવવિન્સ હોન્સ્પિલો ઇમરજન્સી મેકિકલ સ્ક્રીવનિંગ પરીક્ષાઓ અને સારવારને ન્સ્થર કરશ,ે અથવા જો આવી ટ્રાન્સફર 42 

સી.એફ.આર. 482.55 અન સાર યોગ્ય હોય તો વ્યન્ઝતને સુંદભડ વ વઅને ટ્રાન્સફર કરશે. પ્રોવવિન્સ એવી કોઈ પણ કક્રયાઓ, 

પ્રવશે પદ્ધવતઓ અથવા નીવતઓ પર પ્રવતબુંધ મકેૂ છે જે વ્યન્ઝતઓને કિોકિીની તબીબી સુંભાળ મેળવવાથી વનર ત્સાકહત 

કરે છે, જેમ કે કિોકિીની તબીબી સુંભાળની જોગવાઈમાું દખલ કરતી દેવા એકવિત કરવાની પ્રવવૃત્તઓને મુંજૂરી આપવી.    

પ્રોવિડન્સ એફએપીન ેઆવિન વ્યાિસાવયકોની  સલૂચ: દરેક પ્રોવવિન્સ હોન્સ્પિલ ખાસ કરીન ેત ેલચકકત્સકો, તબીબી 
જૂથો અથવા અન્ય વ્યાવસાવયકોની સલૂચની ઓળખ કરશે જે સવેાઓ પરૂી પાિે છે જેઓ આ નીવત દ્વારા આવરી લેવામાું 
આવ્યા નથી અને જેઓ આવરી લેવામાું આવ્યા નથી. પ્રોવવિન્સ કેલલફોવનિયાની હોન્સ્પિલોમાું દદીઓને ઇમરજન્સી 
તબીબી સેવાઓ પરૂી પાિનારા ઇમરજન્સી રૂમના લચકકત્સકોએ કેલલફોવનિયાના કાયદા દ્વારા વીમા વવનાના દદીઓ 

અથવા ઉચ્ચ તબીબી ખચડ ધરાવતા દદીઓને કિસ્કાઉન્િ આપવ ું જરૂરી છે (કેલલફોવનિયા હલે્થ એન્િ સફે્િી કોિ (કલમ 

127400-127446)માું દશાડવલેી હોન્સ્પિલ ફેર પ્રાઇવસિંગ પોલલસીઓ દ્વારા વ્યાખ્યાવયત કરવામાું આવી છે) જેઓ 

એફપીએલના 400% અથવા તનેાથી નીચે છે.  દરેક પ્રોવવિન્સ હોન્સ્પિલ કોઈપણ દદીને આ સલૂચ પ્રદાન કરશે જે નકલની 
વવનુંતી કરે છે. પ્રોવાઇિર યાદી પ્રોવવિન્સ વેબસાઇટ્સ પર ઓનલાઇન પણ મળી શકે છે:   

www.providence.org. 
  

નાણાકીય સહાયની પાત્રતા જરૂરિયાતોોઃ વીમાધારક અને વીમાકૃત્ત એમ બુંને પ્રકારના દદીઓ અને ગેરેન્િરોન ેનાણાકીય 

સહાય ઉપલબ્ધ છે, જ્યાું આ પ્રકારની સહાય આ નીવત અન ેદદીઓન ેમાન્ય લાભોન ું સુંચાલન કરતા સુંઘીય અન ેરાજ્ય કાયદાઓ 

સાથે સ સુંગત હોય છે. પ્રોવવિન્સ હોન્સ્પિલો કોઈપણ         સુંગ્રહ પ્રયત્નોને વનદેવશત  કરતા પહલેા પ્રોવવિન્સ હોન્સ્પિલો દ્વારા પરૂી 
પાિવામાું આવતી સુંભાળ  માિે સુંપણૂડ  અથવા આંવશક રીતે ઉપલબ્ધ હોઈ શકે તેવા  તતૃીય-પક્ષ કવરેજના અન્સ્તત્વ અથવા  
અન્સ્તત્વને  વનધાડકરત  કરવા માિે વાજબી પ્રયાસ કરશ ે   દદી પર.  વીમા ન ધરાવતા દદીઓન ેવીમા વગરની છૂિ મળી શકે 

છે.  લાયક નાણાકીય સહાય સુંત  લનમાું નીચનેાનો સમાવેશ થાય છે પરુંત   તે પરૂતો મયાડકદત નથીઃ સ્વ-વતેન, કરારના સુંબુંધ વવનાની 
સુંસ્થા પાસથેી કવરેજ ધરાવતા દદીઓ માિે ચાર્જિસ, વીમાકૃત્ત દદીઓને લગતા વસક્કા, કપાતપાિ અન ેસહચ કવણીની રકમ 

વીમાકૃત્ત દદીઓને લગતી હોય છે.  મેકિકેર ખરાબ દેવ ું તરીકે દાવો કરવામાું આવલેી કપાત અન ેવસક્કાની રકમન ેચકેરિી કેરના 
અહવેાલમાુંથી બાકાત રાખવામાું આવશ.ે 

  

નાણાકીય સહાય માુંગતા દદીઓએ પ્રમાણભતૂ પ્રોવવિન્સ નાણાકીય સહાય અરજી પણૂડ કરવી આવશ્યક છે અન ેલાયકાત 

ત ેસમયે નાણાકીય જરૂકરયાત પર આધાકરત હશ.ે પ્રવશે અને કિસ્ચાિ દરવમયાન માકહતી પરૂી પાિીને, દદીના લબલલિંગ 

સ્િેિમેન્િ પર, દદીના લબલલિંગ સ્િેિમેન્િ પર, પ્રોવવિન્સ હોન્સ્પિલની વેબસાઇિ પર, ચ કવણી ની ચચાડ દરવમયાન મૌલખક 
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સચૂના દ્વારા તમેજ પ્રવેશ અને કિોકિી વવભાગ જેવા ઉચ્ચ વોલ્ય મ ઇનપેશન્િ અન ેબાહ્ય દદી વવસ્તારોમાું સાઇનજે પર 

દદીઓને સલૂચત કરવા અને જાણ કરવા માિે વાજબી પ્રયાસો કરવામાું આવશે. પ્રોવવિન્સ તેની રેકોિડકીવપિંગ નીવતઓ 

અન સાર લાયકાત નક્કી કરવા માિે ઉપયોગમાું લેવાતી માકહતી જાળવી રાખશ.ે  
  

નાણાકીય સહાય માટે અિજી કિિી: દદીઓ અથવા ગેરન્િરો નાણાકીય સહાય અરજીની વવનુંતી કરી શકે છે અને 
સબવમિ કરી શકે છે, જે પ્રોવવિન્સ મુંિાલય અથવા નીચેના માધ્યમો દ્વારા મફત અન ેઉપલબ્ધ છે: કિસ્ચાિ ના સમય ે

અથવા ત ેપહલેાું દદી નાણાકીય સેવા સ્િાફને સલાહ આપવી કે સહાયની વવનુંતી કરવામાું આવે છે અને પણૂડ 
દસ્તાવેજીકરણ સાથે સબવમિ કરવામાું આવ ેછે; મઇેલ દ્વારા, અથવા  www.providence.orgમ લાકાતલઈને,  
દસ્તાવેજીકરણ સાથે પણૂડ કરેલી અરજી િાઉનલોિ કરીને અને સબવમિ કરીને. નાણાકીય સહાય માિે અરજી કરનાર 

વ્યન્ઝતને પ્રાથવમક સ્ક્રીવનિંગ આપવામાું આવશે, જેમાું દદી થાકી ગયો છે કે કોઈ તતૃીય પક્ષના ચ કવણી સ્ત્રોતો માિે લાયક 

નથી તનેી સમીક્ષા શામલે હશ.ે 
  

દરેક પ્રોવવિન્સ હોન્સ્પિલ દદીઓને નાણાકીય સહાય અરજી પણૂડ કરવામાું અને જો લાગ  પિે તો પ્રોવવિન્સ નાણાકીય 

સહાય અથવા સરકાર દ્વારા ભુંિોળ પરૂ ું પાિતા વીમા કાયડક્રમોમાુંથી નાણાકીય સહાય માિેની લાયકાત નક્કી કરવામાું 
દદીઓને સહાય કરવા માિે વનય ઝત કમડચારીઓને ઉપલબ્ધ કરાવશે.  અથડઘિન સવેાઓ કોઈપણ પ્રશ્નો અથવા 
લચિંતાઓને દૂર કરવા અને નાણાકીય સહાય અરજી પણૂડ કરવામાું સહાય કરવા માિે ઉપલબ્ધ છે.    

કોઈ દદી અથવા ગેરન્િર કે જે નાણાકીય સહાય માિે અરજી કરવા માિે લાયક હોઈ શકે છે ત ેસુંબુંવધત ફેિરલ અને સ્િેિ 

વનયમો દીઠ પક્ષની આવક ન્યનૂતમ એફપીએલથી ઓછી છે ત ેજાણ્યા પછી કોઈપણ સમયે લાયકાતવનધાડરણને િેકો 
આપવા માિે પ્રોવવિન્સને પરૂતા દસ્તાવજેો પ્રદાન કરી શકે છે.  
  

વ્યન્ઝતગત નાણાકીય પરિન્સ્િવત:  દદીની વ્યન્ઝતગત નાણાકીય પકરન્સ્થવતન ું મલૂ્યાુંકન કરવામાું દદીની આવક, 

નાણાકીય સુંપવત્ત અને ખચડનો ઉપયોગ કરવામાું આવશે. નાણાકીય સુંપવત્તમાું આંતકરક મહસેલૂ સુંકહતા હઠેળ લાયકાત 

ધરાવતી વનવવૃત્ત અથવા મ લતવી વળતર યોજનાઓ અથવા લબન-લાયકાત ધરાવતા મ લતવી વળતર યોજનાઓનો 
સમાવેશ કરવામાું આવશે નહીં.     

આિકની લાયકાત: ફેિરલ પોવિી લેવલ (એફપીએલ) પર આધાકરત આવકના માપદુંિનો ઉપયોગ મફત અથવા 
કિસ્કાઉન્િેિ સુંભાળ માિેની લાયકાત નક્કી કરવા માિે થઈ શકે છે. કૃપા કરીને વવગતો માિે એક્ઝિલબિ બી જ ઓ. 
  

વનશ્ચય અને મજંૂિીઓ:  દદીઓને પણૂડ થયેલી નાણાકીય સહાય અરજી અન ેજરૂરી દસ્તાવજેો રજ ૂકયાડના 30 કદવસની 
અંદર એફએપી લાયકાત વનધાડરણની સચૂના મળશે. એકવાર અરજી મળી જાય પછી, જ્યાું સ ધી દદીને લાયકાતનો લેલખત 

વનધાડર મોકલવામાું ન આવે ત્યાું સ ધી અસાધારણ સુંગ્રહપ્રયાસો ન ેસમાપ્ત કરવામાું આવશે. હોન્સ્પિલ માકહતીના આધારે 

સહાય માિેની લાયકાતનો વનધાડર કરશે નહીં જે હોન્સ્પિલ માને છે કે ખોિી અથવા અવવશ્વસનીય છે.   

વિિાદનો ઉકેલ:  દદી ઇનકારની નોકિસ મળ્યાના 30 કદવસની અંદર પ્રોવવિન્સને સુંબુંવધત વધારાના દસ્તાવેજો પરૂા 
પાિીને નાણાકીય સહાય માિે અયોગ્યતાના વનધાડરની અપીલ કરી શકે છે.  તમામ અપીલોની સમીક્ષા કરવામાું આવશે 
અન ેજો સમીક્ષા ઇનકારની પ ષ્ષ્િ કરે છે, તો લેલખત સચૂના ગેરન્િર અન ેસ્િેિ કિપાિડમેન્િ ઓફ હલે્થન ેમોકલવામાું આવશે, 
જ્યાું જરૂર પિશે, અને કાયદા અન સાર. અંવતમ અપીલ પ્રકક્રયા પ્રોવવિન્સ દ્વારા ઇનકાર પ્રાપ્ત કયાડના ૧૦ કદવસની અંદર 

સમાપ્ત થશે. પ્રોવવિન્સ કરજનલ લબિનસે ઓકફસ, પી.ઓ. બોઝસ 3268, પોિડલને્િ, અથવા 97208-3395 ન ેઅપીલ 

મોકલવામાું આવી શકે છે.  
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અનમુાવનત ચેરિટી:  પ્રોવવિન્સ દદીને સુંપણૂડ નાણાકીય સહાય એક્પ્લકેશન વસવાય ના માધ્યમથી તેમના ખાતાના 
સુંત  લનમાું ચેકરિી એિજસ્િમેન્િ માિે મુંજૂરી આપી શકે છે.  આવા વનિય ઉદ્યોગ દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત નાણાકીય મલૂ્યાુંકન 

સાધનનો ઉપયોગ કરીને અન માવનત ધોરણ ેકરવામાું આવશે જે જાહરેમાું ઉપલબ્ધ નાણાકીય અથવા અન્ય રેકોર્ડડસના 
આધારે ચકૂવણી કરવાની ક્ષમતાન ું મલૂ્યાુંકન કરે છે, જેમાું ઘરની આવક, ઘરન ું કદ અન ેવધરાણ અને ચ કવણીના 
ઇવતહાસનો સમાવશે થાય છે પરુંત   મયાડકદત નથી.     

અન્ય વિશષે સજંોગો:  મકેિકેિ, મકેિકેલ અને અન્ય સરકાર દ્વારા પ્રાયોર્જજત ઓછી આવક ધરાવતા સહાય કાયડક્રમો જેવા 
એફપીએલ-લાયકાત ધરાવતા કાયડક્રમો માિે લાયક દદીઓ, અવવભાજ્ય માનવામાું આવ ે છે. તથેી, આવા દદીઓ 

નાણાકીય સહાય માિે પાિ હોય છે જ્યારે કાયડક્રમો ચ કવણીનો ઇનકાર કરે છે અને પછી દદીને ચાિ ન ેલબલબેલ માને છે. 

વળતર ન આપેલા ચાિને પકરણામે દદીખાતાન ું બેલેન્સ સુંપણૂડ ચેકરિી રાઇિ-ઓફ માિે પાિ છે. નીચનેી સુંબુંવધત તબીબી 
રીતે જરૂરી સવેાઓ સકહત પરુંત   મયાડકદત નથી: 

• નકારાયેલ ઇનપેશન્િ રહ ેછે  

• સુંભાળના દદીના કદવસોન ેનકારી કાઢવામાું આવ્યા  
• આવરી ન લેવાયેલી સેવાઓ  

• સારવાર અવધકૃતતા વવનુંતી (િીએઆર) ઇનકાર 

• મયાડકદત કવરેજને કારણે ઇનકાર  

  

આપવિજનક તબીબી ખચચ: પ્રોવવિન્સ, તનેી વવવેકબ દ્ધદ્ધથી, આપવત્તજનક તબીબી ખચડની ન્સ્થવતમાું ચકેરિી આપી શકે 

છે. આ દદીઓન ેવ્યન્ઝતગત ધોરણે વનયુંવિત કરવામાું આવશે.   
  

કટોકટીનો સમય: રાષ્ટ્રીય અથવા રાજ્ય કિોકિીના સમયે પ્રોવવિન્સની વવવેકબ દ્ધદ્ધ પર નાણાકીય સહાય ઉપલબ્ધ હોઈ 

શકે છે, જે આપવત્તજનક ખચડ માિે સહાયથી સ્વતુંિ છે.  
  

તમામ દદીઓ માટે ચાર્જ પિ મયાચદા નાણાકીય સહાય માટે લાયક:  સહાયની ઉપરોઝત નોંધપાિ કેિેગરીઓમાુંથી 
કોઈ પણ માિે લાયક કોઈ પણ દદી નીચે વ્યાખ્યાવયત કયાડ મ જબ ક લ ચાિની "રકમ સામાન્ય રીતે લબલ" (એજીબી) 
િકાવારી કરતાું વધ  માિે વ્યન્ઝતગત રીતે જવાબદાર રહશે ેનહીં.  
  

િાજબી ચકુિણી યોજના:  એકવાર દદીને આંવશક નાણાકીય સહાય માિે મુંજૂરી આપવામાું આવે છે, પરુંત   હજી પણ 

બાકી છે, પ્રોવવિન્સ ચ કવણી યોજનાની વ્યવસ્થા માિે વાિાઘાિો કરશે. વાજબી ચ કવણી યોજનામાું માવસક ચ કવણીનો 
સમાવેશ થશે જે દદી અથવા પકરવારની માવસક આવકના 10 િકાથી વધ  નથી, જેમાું દદીએ તમેની નાણાકીય સહાય 

અરજી પર સલૂચબદ્ધ આવશ્યક જીવન ખચડ માિેની કપાતોને બાદ કરી છે. ચ કવણી યોજનાઓ વ્યાજ મ ઝત હશે. કવરેજની 
બાકી અપીલવાળા દદીઓ માિે ચ કવણી યોજનાઓની સમયરેખા લુંબાવવામાું આવશે.    

લબલલિંગ અન ેકલેઝશન્સ: ઉપલબ્ધ કિસ્કાઉન્િની અરજી પછી દદીઓ અથવા ગેરન્િરો દ્વારા બાકી રહલેા કોઈપણ 

અવતેન બેલેન્સ, જો કોઈ હોય તો, સુંગ્રહમાું મોકલવામાું આવી શકે છે.  અવેતન બલેેન્સ પર સુંગ્રહના પ્રયત્નો એફએપી 
લાયકાતના અંવતમ વનધાડરન ેબાકી રાખશ.ે પ્રોવવિન્સ સુંગ્રહ એજન્સીઓને કોઈ પણ પહલેાું કોઈ અસાધારણ સુંગ્રહ 

કક્રયાઓ કરવાની મુંજૂરી આપતી નથી, મુંજૂરી આપતી નથી: (એ) દદી નાણાકીય સહાય માિે લાયક છે કે નહીં તે નક્કી 
કરવા માિે વાજબી પ્રયાસ કરે છે; અથવા (બી) પ્રથમ દદીન ું વનવેદન મોકલ્યાના 180 કદવસ પછી.   પ્રોવવિન્સ લબલલિંગ 

અને દદીઓ દ્વારા બાકી રકમ માિે સુંગ્રહ પદ્ધવતઓ વવશ ેમાકહતી માિે, કૃપા કરીને પ્રોવવિન્સ હોન્સ્પિલની નીવત જ ઓ, 

જે દરેક પ્રોવવિન્સ હોન્સ્પિલના રર્જજસ્ટે્રશન િેસ્ક પર મફતમાું ઉપલબ્ધ છે, અથવા:  www.providence.org. 
 

http://www.providence.org/
http://www.providence.org/
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પેશન્ટ રિફંડ:  દદી અથવા ગેરન્િરે સવેાઓ માિે ચ કવણી કરી હોય અન ેત્યારબાદ મફત અથવા કિસ્કાઉન્િેિ સુંભાળ માિે 

લાયક બનવા માિે કકિબદ્ધ હોય તો, એફએપી-લાયક સમયગાળા દરવમયાન ત ેસેવાઓ સાથે સુંબુંવધત કરવામાું આવેલી 
કોઈપણ ચ કવણી જે ચ કવણીની જવાબદારીથી વધ  હોય ત ેરાજ્યના વનયમો અન સાર પરત કરવામાું આવશે.   
  

િાવષિક સમીક્ષા:  આ પ્રોવવિન્સ ફાઇનાન્ન્સયલ આવસસ્િન્સ (ચેકરિી કેર) નીવતની વાવર્િક ધોરણે વનય ઝત મહસેલૂ ચક્ર 

નેતતૃ્વ દ્વારા સમીક્ષા કરવામાું આવશે.  
  

અપિાદો: 
ઉપર અવકાશ જ ઓ.  

  

વ્યાખ્યાઓ:  

આ નીવતના હતે  ઓ માિે નીચેની વ્યાખ્યાઓ અને આવશ્યકતાઓ લાગ  પિે છે:  

  

1. ફેિરલ પોવિી લેવલ (એફપીએલ): એફપીએલએિલે ય નાઇિેિ સ્િેટ્સ કિપાિડમેન્િ ઓફ હલે્થ એન્િ હ્ય મન 

સવવિસીસ દ્વારા ફેિરલ રર્જજસ્િરમાું સમયાુંતરે અપિેિ કરવામાું આવેલી ગરીબી માગડદવશિકા. 
  

2. સામાન્ય રીત ેલબલ કરેલી રકમ (એજીબી): સામાન્ય રીતે દદીઓને આરોગ્ય વીમો લેવા માિે કિોકિી અને અન્ય 

તબીબી રીતે જરૂરી સુંભાળ માિે લબલ કરવામાું આવતી રકમને એજીબી તરીકે પોલલસીમાું ઓળખવામાું આવે 
છે.  હલે્્સબગડ વસવાય પ્રોવવિન્સ સધનડ કેલલફોવનિયા અને પ્રોવવિન્સ નોધડન કેલલફોવનિયા લ ક-બેક એજીબીનો 
ઉપયોગ કરે છે જે મકેિકેર હઠેળ મુંજૂરી આપવામાું આવેલા દાવાઓ પર આધાકરત કોઈપણ કિોકિી અથવા 
તબીબી રીતે જરૂરી સુંભાળ માિે હોન્સ્પિલના ક લ ચાિન ેવનવિત િકાવારી દ્વારા ગ ણાકાર કરીન ેનક્કી કરવામાું 
આવે છે.  હલે્્સબગડ એજીબી નક્કી કરવાની સુંભવવત મેકિકેર પદ્ધવતનો ઉપયોગ કરશ.ે  સુંભવવત એજીબી 
મેકિકેર ફી-ફોર-સવવિસ દ્વારા વળતર આપવામાું આવતી રકમ ની બરાબર છે, ઉપરાુંત જો ત ેસવેા સમય ેમકેિકેર 

લાભાથી હોય તો સહ-ચ કવણી, સહ-વીમા અને કપાતના સ્વરૂપમાું ચકૂવણી કરવા માિે દદી જવાબદાર હશે.  
દરેક પ્રોવવિન્સ હોન્સ્પિલ દ્વારા ઉપયોગમાું લેવામાું આવતી એજીબી િકાવારી અને તમેની ગણતરી કેવી રીતે 
કરવામાું આવ ેછે તનેી વવગતો આપતી માકહતી પિકો નીચેની વેબસાઇિની મ લાકાત લઈને મેળવી શકાય છે: 

www.providence.org  અથવા નકલની વવનુંતી કરવા માિે 1-866-747-2455 પર કોલ કરીને. 

 

3. અસાધારણ સુંગ્રહ કક્રયા (ઇસીએ): ઇસીએને કાનનૂી અથવા ન્યાવયક પ્રકક્રયાની આવશ્યકતા હોય તવેા પગલાું 
તરીકે વ્યાખ્યાવયત કરવામાું આવે છે, જેમાું અન્ય પક્ષન ેદેવ ું વેચવાઅથવા કે્રકિિ એજન્સીઓ અથવા બ્ય રોન ે

પ્રવતકૂળ માકહતીની જાણ કરવાનો સમાવશે થાય છે. આ હતે   માિે કાનનૂી અથવા ન્યાવયક પ્રકક્રયાની જરૂર હોય 

તેવા પગલાુંમાું પવૂાડવધકારનો સમાવેશ થાય છે; વાસ્તવવક વમલકત પર ફોઝલોિર;  બેંક ખાતા અથવા અન્ય 

વ્યન્ઝતગત વમલકતને જોિાણ અથવા જપ્તી; વ્યન્ઝત સામે નાગકરક કાયડવાહીનો પ્રારુંભ; એવી કક્રયાઓ જે 

વ્યન્ઝતની ધરપકિન ું કારણ બને છે; એવી કક્રયાઓ કે જે વ્યન્ઝતન ેશરીર જોિાણન ેઆધીન કરે છે; અને વેતન 

ગાવનિશમેન્િ.  
 

4. ઉચ્ચ તબીબી ખચડ: ઉચ્ચ તબીબી ખચડ હોન્સ્પિલ ફેર પ્રાઇવસિંગ પોલલસીિ - કેલલફોવનિયા હલે્થ એન્િ સફે્િી કોિ 

(કલમ 127400-127446) દ્વારા વ્યાખ્યાવયત કરવામાું આવ્યા છે, કારણ કે: (1) પ્રોવવિન્સ હોન્સ્પિલમાું વ્યન્ઝત 

દ્વારા કરવામાું આવતા વાવર્િક આઉિ ઓફ પોકેિ ખચડ જે અગાઉના 12 મકહનામાું દદીની પાકરવાકરક આવકના 
10 િકાથી વધ  છે, (2) વાવર્િક લખસ્સાબહારના ખચડ જે દદીના પકરવારની આવકના 10 િકાથી વધ  છે.  જો દદી 
દદી અથવા દદીના પકરવાર દ્વારા અગાઉના 12 મકહનામાું ચકૂવવામાું આવતા તબીબી ખચડના દસ્તાવેજીકરણ 

http://www.providence.org/
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પ્રદાન કરે છે, અથવા (3) પ્રોવવિન્સ હોન્સ્પિલની ચેકરિી કેર પોલલસી અન સાર પ્રોવવિન્સ હોન્સ્પિલ દ્વારા 
વનધાડકરત નીચલા સ્તરન ું દસ્તાવેજીકરણ કરે છે.  

  

સદંભો:  
 

Internal Revenue Code Section 501(r); 26 C.F.R. 1.501(r)(1) – 1.501(r)(7)  

California Health and Safety Codes section 127000 -127446  

Emergency Medical Treatment and Labor Act (EMTALA), 42 U.S.C. 1395dd   

42 C.F.R. 482.55 and 413.89  

American Hospital Associations Charity Guidelines   

California Hospital Association Charity Guidelines  

California Alliance on Catholic Healthcare Charitable Services Guidelines  

Providence Commitment to the Uninsured Guidelines  

Provider Reimbursement Manual, Part I, Chapter 3, Section 312  

     

એ – આિિી લેિામાં આિેલી સવુિિાઓની યાદી પ્રદવશિત કિો  
  

Providence Hospitals in Southern California  

Providence Saint Joseph Medical Center  Providence Holy Cross Medical Center  

Providence Little Company of Mary Medical 

Center San Pedro   

Providence Saint John’s Health Center  

Providence Cedars-Sinai Tarzana Medical 

Center  
Providence Little Company of Mary Medical 

Center Torrance  

Providence St. Joseph Hospital Orange  Providence St. Jude Medical Center  

Providence St. Mary Medical Center  Providence Mission Hospital Laguna Beach  

Providence Mission Hospital Mission Viejo    

  

Providence Hospitals in Northern California 
Providence St. Joseph Hospital Providence Redwood Memorial Hospital 

Providence Santa Rosa Memorial Hospital Providence Queen of the Valley Medical Center 

 

NorCal Health Connect Hospitals  

Petaluma Valley Hospital Healdsburg Hospital 
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એક્ઝિલબટ બી - દલક્ષણ કેલલફોવનિયામાં પ્રોવિડન્સ હોન્સ્પટલો માટે આિકની લાયકાત   
 

જો...  પછી ...  
ક ટ ુંબની વાવર્િક આવક, ક ટ ુંબના કદ માિે 

સમાયોર્જજત, વતડમાન એફપીએલ માગડદવશિકાના 
300% અથવા તથેી ઓછી છે,  

દદી આવથિક રીતે ગરીબ હોવાન ું નક્કી કરવામાું આવે છે, અને દદીની 
જવાબદારીની રકમ પર 100% રાઇિ-ઓફ માિે નાણાકીય સહાય માિે 

લાયક ઠરે છે. ક ટ ુંબની વાવર્િક આવક, જે ક ટ ુંબના કદ માિે 

સમાયોર્જજત કરવામાું આવી છે, ત ેવતડમાન 

એફપી માગડદવશિકાના 301% થી 400% ની 
વચ્ચે છે,  

દદી દદીની જવાબદારીની રકમ પરના મળૂ ચાિમાુંથી 81% ની છૂિ માિે 

પાિ છે.  

જો ક ટ ુંબના કદ માિે સમાયોર્જજત કરવામાું 
આવેલી વાવર્િક પાકરવાકરક આવક 400 િકા 
અથવા તનેાથી ઓછી હોય તો એફપીએલ અને 
દદીએ અગાઉના 12 મકહનામાું પ્રોવવિન્સ 

હોન્સ્પિલોમાું ક લ તબીબી ખચડ કયો હોય, જે 

તેમની વાવર્િક પાકરવાકરક આવકના 20 િકાથી 
વધ  હોય, જે આ નીવતને આવધન સવેાઓ માિે 

ક ટ ુંબના કદ માિે સમાયોર્જજત કરવામાું આવ ેછે,  

દદી દદીની જવાબદારીની રકમ પર 100% ચેકરિી લાભ માિે પાિ છે.   
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ઉિિી કેલલફોવનિયાની પ્રોવિડન્સ હોન્સ્પટલો અને ઉિિકેલલફોવનિયાની નોિકેલ હલે્િ કનેઝટ 

હોન્સ્પટલો માટે આિકની લાયકાત 
 

જો...  પછી ...  
ક ટ ુંબની વાવર્િક આવક, ક ટ ુંબના કદ માિે 

સમાયોર્જજત, વતડમાન એફપીએલ માગડદવશિકાના 
300% અથવા તથેી ઓછી છે,  

દદી આવથિક રીતે ગરીબ હોવાન ું નક્કી કરવામાું આવે છે અને નાણાકીય 

સહાય માિે લાયક ઠરે છે અને દદીની જવાબદારીની રકમ પર 100% 

રાઇિ-ઓફ માિે લાયક ઠરે છે. ક ટ ુંબની વાવર્િક આવક, જે ક ટ ુંબના કદ માિે 

સમાયોર્જજત કરવામાું આવી છે, ત ેવતડમાન 

એફપી માગડદવશિકાના 301% થી 400% ની 
વચ્ચે છે,  

દદી દદીની જવાબદારીની રકમ પરના મળૂ ચાિમાુંથી 80 િકા કિસ્કાઉન્િ 

મેળવવાન ેપાિ છે.  

જો ક ટ ુંબના કદ માિે સમાયોર્જજત કરવામાું 
આવેલી વાવર્િક પાકરવાકરક આવક 400 િકા 
અથવા તનેાથી ઓછી હોય તો એફપીએલ અને 
દદીએ અગાઉના 12 મકહનામાું પ્રોવવિન્સ 

હોન્સ્પિલોમાું ક લ તબીબી ખચડ કયો હોય, જે 

તેમની વાવર્િક પાકરવાકરક આવકના 20 િકાથી 
વધ  હોય, જે આ નીવતને આવધન સવેાઓ માિે 

ક ટ ુંબના કદ માિે સમાયોર્જજત કરવામાું આવ ેછે,  

દદી દદીની જવાબદારીની રકમ પર 100% ચેકરિી લાભ માિે પાિ છે.   

 


