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કાયર્ક્ષેત્ર અને ઉદ્દે શ દસ્તાવેજ નીચે � ૂચવવામાં આવેલ પેન સ્ટ� ટ હ�લ્થ ઘટકોના લોકો અને પ્ર�ક્રયાઓને લા�ુ પડ� છે :

X

પેન સ્ટ� ટ હ�લ્થ શેડર્ સિવ�િસઝ

પેન સ્ટ� ટ કોલેજ ઓફ મે�ડિસન

િમલ્ટન એસ.હરશે મે�ડકલ સેન્ટર

ૃ -એક� ડ�િમક પ્રેક�ટસ �ડિવઝન
મેડ�કલ � ૃપ�પ

સેન્ટ.જોસેફ મે�ડકલ સેન્ટર

મેડ�કલ � ૃપ -કોમ્�ુિનટ� પ્રેક�ટસ �ડિવઝન

માત્ર હોલી �સ્પ�રટ મેડ�કલ સેન્ટર

નીિતગત અને પ્ર�ક્રયાલક્ષી િનવેદન
પેન સ્ટ� ટ હ�લ્થ િસસ્ટમ (Penn State Health, PSH) સે.જોસેફ મે�ડકલ સેન્ટરના િમશન સાથે સંમિત સાધવામાં આવેલ
સ્થળે સ્વાસ્થ્ય સેવા � ૂર� પાડનાર દ્વારા સારવારમાં આવેલ તબીબી ર�તે આવશ્યક અથવા કટોકટ� વખતની સંભાળ
મેળવી રહ�લ લાયક દદ�ઓ માટ� નાણાંક�ય સહાયની િવનંતી કરવા અને મં�ૂર કરવામાં આવી હોય તેવા માપદં ડને
પ�રભાિષત કરવા. (PSH HSHS)
પ�રિશષ્ટ એ માં આપેલી પ્રદાતાઓની � ૂચી એ એવા સ્વાસ્થ્ય સેવા પ્રદાતાઓ/સેવાઓની � ૂચી છે , � આ નાણાંક�ય સહાય
નીિતની �દર સમાિવષ્ટ થાય છે અથવા થતાં નથી.
કાયર્ક્ષેત્ર
દદ�ઓ સાથે સંપકર્ હોય અને �મણે નાણાંક�ય �ચ�તાઓ વ્યકત કર� હોય તેવા તમામ કમર્ચાર�.
વ્યાખ્યાઓ
સામાન્ય ર�તે થતી �બલની રકમ (Amount Generally Billed, AGB) ની વ્યાખ્યા: AGB અથવા �ુ લ �ુલ્ક પરની મયાર્ દા
IRS 501R સાથેના �િતમ િનયમ �ુજબ �ુકબેક પદ્ધિતનો ઉપયોગ કર�ને PSH દ્વારા ગણવામાં આવે છે . PSH ખાનગી
સ્વાસ્થ્ય વીમા કંપનીઓ અને Medicare દ્વારા � ૂકવવામાં આવેલી તમામ દાવાઓની સર� રાશ � ૂકવણીની ગણતર� કરવા
માટ� આ પદ્ધિતનો ઉપયોગ કરશે. માત્ર તાત્કા�લક અથવા તબીબી ર�તે જ�ર� સંભાળ માટ� લાયક વ્ય�ક્તઓ પાસેથી
સામાન્ય ર�તે થતી �બલની રકમથી વ�ુ �ુલ્ક લેવામાં આવશે નહ�. PSH િવનંતી કરનારા દદ�ઓને વતર્માન AGB
ગણતર�ની િનઃ�ુલ્ક લે�ખત નકલ ઉપલબ્ધ કરાવશે. તેને એવી ચે�રટ� ક� અર (નાણાંક�ય સહાય) �ડસ્કાઉન્ટ સાથે જો�ુ ં ન
આવ�ુ ં જોઇએ, �માં જો વ્ય�ક્તઓ�ુ ં FAP મં�ૂર કરવામાં આવેલ હોય, તો 100% એ લા�ુ પડ� છે .

ગણતર�પાત્ર સંપિ� ને એવી સંપિ� તર�ક� વ્યાખ્યાિયત કરવામાં આવે છે ક� � સ્વાસ્થ્ય સંભાળ જવાબદાર�ઓની �ુકવણી
માટ� ઉપલબ્ધ છે , �મ ક� રોકડ/બ�ક એકાઉન્ટ, �ડપો�ઝટના પ્રમાણપત્રો, બોન્ડ, શેર, મ્�ુચ્�ુઅલ ફંડ અથવા પેન્શન લાભો.
સ્વાસ્થ્ય સેવા િવભાગ (આરોગ્ય સેવાઓ િવભાગ, DHS) માં વ્યાખ્યાિયત તબીબી સહાય �ુલે�ટન, હો�સ્પટલે સરભર ન
કર� લ સંભાળ કાયર્ક્રમ અને સખાવત યોજનાઓની ગણતર�પાત્ર સંપિ�માં ઘર, વાહન, ઘરગથ્�ુ ચીજો, IRA અને 401K
એકાઉન્ટ �વી �બન પ્રવાહ� સંપિ� શામેલ નથી.

કટોકટ� વખતની સંભાળ: દદ�ને � ૂર� પાડવામાં આવતી કટોકટ� વખતની મે�ડકલ ક�ન્ડશનની સંભાળને, વ�ુમાં આ �ુજબ
વ્યાખ્યાિયત કરવામાં આવે છે :
•

� ૂરતી ગંભીરતાના તીવ્ર લક્ષણો (દા.ત. તીવ્ર પીડા, માનિસક િવ�ૃિત અને / અથવા નશીલા પદાથર્ના
સેવનના લક્ષણો વગેર�) દ્વારા �તે જ દ� ખાતી તબીબી �સ્થિત એ છે ક� તાત્કા�લક તબીબી ધ્યાનની
ગેરહાજર�માં સંભવતઃ નીચે આપેલામાંથી એકમાં પ�રણમવાની અપેક્ષા છે :
o

ગંભીર જોખમમાં દદ� (અથવા, સગભાર્ �ીના સંબધ
ં માં, �ી અથવા તેના ગભર્સ્થ બાળકના સ્વાસ્થ્ય)
�ુ ં આરોગ્ય �ળવી રાખ�ુ,ં અથવા

o

શા�રર�ક કામગીર�માં ગંભીર ક્ષિત, અથવા

o

કોઈપણ શાર��રક �ગ અથવા ભાગની ગંભીર ક્ષિત.

o

�ડ�લવર� પહ�લાં અન્ય હૉ�સ્પટલમાં સલામત સ્થાનાંતરણ અથવા સ્રી અથવા તેના ગભર્સ્થ બાળકના
સ્વાસ્થ્ય અથવા સલામતીને જોખમી બનાવતા સ્થાનાંતરણને અસર આપવા માટ� અ� ૂરતો સમય
હોય તેવી સગભાર્ વસ્થા ધરાવતી ગભર્વતી �ીના સંદભર્માં.

ફ�ડરલ ગર�બી આવક સ્તર દર વષ� �ન્�ુઆર�માં ફ�ડરલ ર�સ્ટ્ર�માં �ડપાટર્ મેન્ટ ઓફ હ�લ્થ એન્ડ �ુમન સિવ�સીસ HHS)
દ્વારા �હ�ર કરવામાં આવે છે . https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines
નાણાંક�ય સહાય નો અથર્ થાય છે ક� િનઃ�ુલ્ક સંભાળ અથવા �ડસ્કાઉન્ટ વાળ� સંભાળ પ્રાપ્ત કરવાની ક્ષમતા. એવા દદ�ઓ ક�
�ઓ વીમો ન ધરાવતા હોય/વીમો ધરાવતા હોય અને તબીબી ર�તે જ�ર� સંભાળ મેળવતા હોય, �ઓ સરકાર� અથવા
અન્ય વીમા કવર� જ મેળવવા માટ� અયોગ્ય હોય, અને �મની પ�રવા�રક આવક U.S સંઘીય ગર�બી સ્તર ના 300% �ટલી
અથવા તેનાથી ઓછ� હોય, તેઓ આ નીિતના પાલન હ�ઠળ િનઃ�ુલ્ક સંભાળ મેળવવા માટ� પાત્ર બનશે.
તબીબી ર�તે જ�ર� નો અથર્ એવો થાય છે ક� એવી સ્વાસ્થ્ય સંભાળ સેવાઓ ક� �ના માટ� સેવા પ્રદાતા �ુ શળ તબીબી
�ુકાદાનો ઉપયોગ કર� , દદ�માં �બમાર�, ઇ�, માંદગી ક� લક્ષણોના રોકથામ, � ૂલ્યાંકન, િનદાન ક� માટ� � ૂર� પાડવામાં
આવે, તે નીચે �ુજબ છે
•

સામાન્ય ર�તે સ્વી�ૃત તબીબી પ્રે�ક્ટસના ધોરણો અ�ુસાર.
o

ુ માટ� , “સામાન્ય ર�તે તબીબી પ્રે�ક્ટસના સ્વી�ૃ ત ધોરણો અ�ુસાર” નો અથર્ એ થાય છે ક�,
આ હ��ઓ
એવા ધોરણો ક� � તબીબી સા�હત્યની સમકક્ષ સમીક્ષામાં �હ�ર કરાયેલા િવ�સનીય વૈજ્ઞાિનક
�ુરાવાઓ પર આધા�રત હોય, સામાન્ય ર�તે �ને સબંિધત તબીબી સ�ુદાય દ્વારા ઓળખાવવામાં
આવેલા હોય અથવા તબીબી �ુકાદાને શામેલ કરતાં નીિતગત �ુદ્દાઓમાં િનધાર્ �રત ધોરણો સાથે
�ુસગ
ં ત હોય.

•

પ્રકાર, આવતર્ન, હદ, સ્થળ અને અવિધની �ૃ �ષ્ટએ તબીબી ર�તે યોગ્ય હોય અને દદ�ની માંદગી, ઈ� અથવા
રોગ માટ� અસરકારક માનવામાં આવ�ુ ં હોય.

•

�ુખ્યત્વે દદ�, �ચ�કત્સક અથવા અન્ય સ્વાસ્થ્ય સંભાળ પ્રદાતાની �ુિવધા માટ� ના હોય, અને વૈક�લ્પક સેવા
અથવા સેવાઓના ક્રમ કરતાં વ�ુ મ�ઘા ના હોય, તે દદ�ની �બમાર�, ઈ� અથવા રોગના િનદાન અથવા
સારવારના સમાન ઉપચારાત્મક અથવા િનદાનાત્મક પ�રણામો ર�ુ કર� શક� તેમ હોય.

•

દર� ક ક� સના આધાર� સેવાઓ, વસ્�ુઓ અથવા પ્ર�ક્રયાઓને તપાસાધીન અથવા પ્રાયો�ગક તર�ક� સંબોધવામાં
આવશે.

•
•

આક�સ્મક ત�બબી પ�ર�સ્થિત માટ� આવશ્યક ત�બબી સારવાર.

PSHSJ ક�થો�લક સ્વાસ્થ્ય સંભાળ સેવાઓ માટ� ના નૈિતક અને ધાિમ�ક િનદ� શો�ુ ં પાલન કર� છે

ફાયના�ન્સયલ આિસસ્ટન્સ પોલીસી પી.એસ.એચ. હોલી �સ્પ�રટ હ�લ્થ િસસ્ટમ

પાના નં. 2

અ�ુમાિનત નાણાંક�ય સહાય એક એવા વ્ય�ક્તને � ૂ�ચત કર� છે , �ને દદ� અથવા ટ� ક્નોલો�ના �ોતો દ્વારા � ૂરતી મા�હતી
� ૂર� પાડવામાં આવે, ત્યાર� તે અસ્વસ્થ હોય અને તેને નાણાંક�ય સહાય માટ� યોગ્ય ગણવામાં આવે, � PSH ને િનણર્ય લેવા
માટ� પરવાનગી આપે છે ક� તે વ્ય�ક્ત નાણાંક�ય સહાય માટ� લાયક છે . ટ� કનોલો� સોિસસર્ કમ્પાસ અને નેવીનેટ વગેર�, પણ
એટલા જ �ુધી સીિમત નહ� તેવા િસકયોર મે�ડકલ આિસસ્ટન્સ એ�લ�જ�બ�લટ� અને વે�ર�ફક� શન વેબ પોટર્ લ્સનો સમાવેશ
કર� છે . અ�ુમાિનત સખાવતને સહકાર આપતા પ�રબળોમાં સામેલ છે , પરં � ુ તેના � ૂર�ુ ં મયાર્ �દત નથી: બેઘર, આવક ન
ધરાવતા લોકો, �ીઓ, નવ�ત િશ�ુઓ અને બાળકોના પ્રોગ્રામ (, WIC) માટ� પાત્રતા, �ડ સ્ટ� મ્પની પાત્રતા, માન્ય
સરનામા તર�ક� પ્રદાન કર� લ ઓછ� આવકવા�ં ઘર, કોઈ �ણીતી િમલકત ન ધરાવતા � ૃત દદ�ઓ અથવા સ્ટ� ટના
ભંડોળવાળા િપ્ર�સ્ક્રપ્શન કાયર્ક્રમોમાં યોગ્યતા ધરાવતા.
વીમો ન ધરાવતા દદ� નો અથર્ એ થાય છે ક� એક એવી વ્ય�ક્ત � કોઈપણ � ૃતીય પક્ષના િવમાદાતા દ્વારા, કોઈ ERISA
પ્લાન, Federal Health Care Program (The Federal or State Health Insurance Marketplace, Medicare, Medicaid,
SCHIP, અને Tricare સ�હત), કામદારો�ુ ં વળતર, તબીબી સેિવ�ગ્સ એકાઉન્ટ અથવા તમામ �બલ ક� �બલના કોઈ ભાગ માટ�
અન્ય કોઈ કવર� જ ધરાવતા ન હોય. દદ�ઓની વીમા નીિતમાં ર� ખાં�કત કયાર્ �ુજબના એવા દદ�ઓ ક� �મણે તેમના વીમા
કવર� જનો વપરાશ કર� લીધો હોય અથવા કવર નહ� કર� લી સેવાઓ હોય તેને �બન-વીિમત ગણવામાં આવશે નહ�.
નીિત અને/અથવા પ્ર�ક્રયા િનવેદનો
� ૂચનાઓ:
•

આ નાણાંક�ય સહાય પો�લસી, નાણાંક�ય સહાયતા અર� અને સાદ� ભાષામાં લે�ખત સારાંશ �હ�ર જનતા િવનંતી
કર�ને મેળવી શકશે.

•

દદ�ના �બ�લ�ગ િનવેદનમાં નાણાંક�ય સહાયતાની ઉપલબ્ધતા િવશેની મા�હતી શામેલ હશે.

•

આ પ્રોગ્રામની ઉપલબ્ધતાની � ૂચના દદ�ના ન�ધણી િવસ્તારોમાંની હો�સ્પટલ, �ક્લિનક અને PSH વેબસાઇટ પર
પોસ્ટ કરવામાં આવશે.

•

નાણાંક�ય સહાયતા પો�લસી અને અર� તમામ આઉટપેશન્ટ �ક્લિનક િવસ્તારના સ્થળ પર ઉપલબ્ધ થશે.

•

જો કોઈપણ વસ્તીની પ્રાથિમક ભાષા 1,000 અથવા 5% થી ઓછાં લોકોના સ�ુદાય�ુ ં િનમાર્ ણ કરતી હોય, તો FAP
તે ભાષામાં ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે.

•

નાણાંક�ય સહાયતા પો�લસી અને અર� �યાં PSH ભાગ લેશ,ે ત્યાં સ�ુદાયના આઉટર�ચ કાયર્ક્રમ પર ઉપલબ્ધ
કરવામાં આવશે.

•

120/240 ડ� �લ - 120 �દવસનો સમયગાળો � દરમ્યાન એક વ્ય�ક્તને FAP �ગે �ણ કરવા હો�સ્પટલ �ુિવધા
જોઇતી હોય છે અને 240 �દવસનો સમયગાળો � દરમ્યાન એક હો�સ્પટલ �ુિવધાને એક વ્ય�ક્ત દ્વારા દાખલ
કરવામાં આવેલ આવેદનની પ્ર�ક્રયા કરવા જોઇતો હોય છે . પ્રથમ �બ�લ�ગ સ્ટ� ટમેન્ટની તાર�ખ પછ� ઓછામાં
ઓછા 120 �દવસની સમા�પ્તની � ૂચના સમયગાળા દરિમયાન PSH નો�ટસ આપશે. હો�સ્પટલ �ુિવધા એક એવી
વ્ય�ક્ત સામે ECAs (extraordinary collection actions)ની શ�આત ન કર� �ની FAP પાત્રતા તેના �ડસ્ચા�
પછ�ના પ્રથમ સ્ટ� ટમેન્ટના 120 �દવસ પછ� પહ�લાં ન�� કરવામાં આવેલ ન હોય.

•

પેન સ્ટ� ટ હ�લ્થ 501R �બ�લ�ગ અને કલેકશન આવશ્યક્તાઓ�ુ ં પાલન કર� છે .

લાયકાતના ધોરણ:
•

નાણાંક�ય સહાય નીચે આપેલ માગર્દિશ�કા �ુજબ �ુ �ુંબની આવકના આધાર� મં�ૂર કરવામાં આવે છે . જ�ર�
તબીબી સેવાઓના ખચર્ માટ� ની લાયકાત ધરાવતા દદ�ઓ 100% મફત સંભાળ માટ� લાયક હશે. PSH વીિમત ન
હોય તેવા પાત્ર FAP અથવા �બન-FAP પાત્ર વ્ય�ક્ત પાસેથી ઇમરજન્સી અથવા તબીબી ર�તે જ�ર� હોય, તેવી
અન્ય કાળ� માટ� સામાન્યપણે �બલ કરવામાં આવેલ હોય (AGB) તેના કરતાં વધાર� �ુલ્ક નહ� લે.
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�ુ �ંુ બ�ું કદ

�ુ લ આવક

નાણાંક�ય સહાય �ડસ્કાઉન્ટ

1

$38,280.00

100%

2

$51,720.00

100%

3

$65,160.00

100%

4

$78,600.00

100%

5

$92,040.00

100%

6

$105,480.00

100%

7

$118,920.00

100%

8

$132,360.00

100%

* 8 (આઠ) કરતા વ�ુ લોકોના �ુ �ંુ બ માટ� , દર� ક વધારાની વ્ય�ક્ત માટ� $13,440.00 ઉમેરો.

•

નાણાંક�ય સહાય માટ� � ુ ં � ૂલ્યાંકન નાણાંક�ય સહાય અર�ની � ૂિત� સાથે શ� થાય છે . તે �ુણર્ થયેલી, બાંહધ
� ર�
આપનાર દ્વારા હસ્તાક્ષર કરાયેલ અને હાલની તાર�ખની હોવી આવશ્યક છે . (જોડાણ �ુ ઓ)

•

દદ� �ુનાઇટ� ડ સ્ટ� ટ્સના નાગ�રક, સ્થાયી કા� ૂની િનવાસી અથવા PA િનવાસી હોવા આવશ્યક છે , � રહ�ઠાણના
�ુરાવા પ્રદાન કર� શક� છે (�ુ.એસ.માંથી બહાર રહ�તા �બન-અમે�રકન નાગ�રકોને બાકાત રાખે છે ).

•

દદ�એ તબીબી સહાય માટ� ફ�ડરલ અથવા સ્ટ� ટ વીમા બ�ર (�યાં �ુધી અપવાદનો �ુરાવો �ુરો પાડવામાં ના

આવે) અથવા અન્ય નાણાંક�ય સહાય માટ� મં�ુર� મેળવતાં પહ�લા લા�ુ પડતી અન્ય કોઈપણ � ૃતીય પક્ષનો
�ુકવણી �ોત માટ� અર� કરવી આવશ્યક છે .
o

સ્વ-� ૂકવણી કરતાં બાળકોને �િશક નાણાંક�ય સહાય આપી શકાય છે , � તબીબી સહાય માટ� અર�
કરવાથી બાકાત છે .

•

તબીબી �બલની �ુકવણી માટ� ના અન્ય તમામ િવકલ્પ સમાપ્ત થઈ ગયા છે , �માં સામેલ છે પરં � ુ તે �ુધી
મયાર્ �દત નથી; ચચર્ અથવા ખાનગી ભંડોળ ઊ�ુ ં કર�ુ,ં સખાવતી કાયર્ક્રમો અથવા અ�ુદાન. વૈક�લ્પક �ુકવણી
િવકલ્પોને અ�ુસરવા માટ� દદ� તરફથી અથવા બાંહધ
� ર� આપનાર તરફથી અસહકારને કારણે, તેમને નાણાંક�ય
સહાયની િવચારણાથી અયોગ્ય ઠ�રવવામાં આવી શક� છે .
o

દદ� પાસે તેમના �બલ � ૂકવવા માટ� � ૂરતી ગણતર�પાત્ર સંપિ� હોય અને તે ગણતર�પાત્ર સંપિ�ની
પ્રવા�હતતાને કારણે દદ�ને કોઈ અયોગ્ય �ુશ્ક�લી ન થતી હોય તો નાણાંક�ય સહાય ઓફર કર� શકાતી
નથી.

o

RC-12 � ૃત્�ુ પામેલા દદ�/બાંહધ
� ર� આપનારના એકાઉન્ટના ઠરાવની પો�લસીમાં સ્થાિપત ધોરણોના

આધાર� કોઈપણ � ૃત દદ�ને નાણાંક�ય સહાય આપવામાં આવશે.
o

િનઃ�ુલ્ક સંભાળ �ક્લિનક સાથેના પ્રોગ્રામના (દા.ત. Hope Within, Centre Volunteers in Medicine,
વગેર�.) પ�રણામ�પે િનઃ�ુલ્ક સંભાળ �ક્લિનક દ્વારા એકઠા કરવામાં આવેલા અથવા ન�� કરવામાં
આવેલા આધારો પર નાણાંક�ય સહાય આપવામાં આવી શક� છે .

o

પસંદ કરાયેલી સેવાઓ, �વી ક� , કોસ્મે�ટક, ઇનવીટ્રો/ઇનફ�ટ��લટ�, ગ્લાિસસ, હ�અ�ર�ગ એઇડસ, પેનલ
ઇમ્પ્લાન્ટસ, અથવા ક� ટલીક ગે�સ્ટ્રક બાય-પાસ કાયર્વાહ�ઓ અને ક�થો�લક હ�લ્થ ક� અર સિવ�િસસમાટ� ,

પણ એટલા જ �ુધી સીિમત નહ�,નૈિતકતા અને ધાિમ�ક � ૂચનો�ુ ં પાલન કરવામાં કોઇક પ્રિતબંધો આ
FAP દ્વારા આવરવામાં આવેલ નથી.

o

સહ-�ુકવણી અથવા કપાતપાત્ર દદ�ની બેલેન્સ સાથેની આવક આધા�રત વીમા યોજનાઓ નાણાંક�ય
સહાય માટ� પાત્ર ગણવામાં આવી શક� છે .
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o

નાણાંક�ય સહાય માટ� પાત્રતા અવિધ એક વષર્ છે . PSH પાસે નવી અર�ની િવનંતી કરવાની અને
દદ�ના િવવેક �ુજબ � ૂકવણી કરવાની ક્ષમતાના � ૂલ્યાંકનનો અિધકાર છે .

અર� કરવાની પ્ર�ક્રયા:
•

નાણાંક�ય મદદની અર�ઓ ઓનલાઇન PSH વેબસાઇટ દ્વારા, કોઈપણ �ક્લનીક સ્થળ પરના વ્ય�ક્ત પાસે,
અથવા મેઈલ દ્વારા પ્રાપ્ત કર� શકાશે.

•

દદ�ની આવક અને �ુ �ુંબના કદના ધોરણોને � ૂણર્ કર� છે , તેની ખાતર� કરવા માટ� નીચે� ુ ં � ૂણર્, યોગ્ય, સહાયક
ઘરગથ્�ુ દસ્તાવે�કરણ પ્રદાન કર�ુ ં આવશ્યક છે .
o

તા�તરમાં જ ફાઇલ કર� � ું ફ�ડરલ આવક વેરા �રટનર્

o

તા�તરની ચાર (4) પગાર પાવતીઓ

o

તા�તરના ચાર (4) બ�ક સ્ટ� ટમેન્ટ

o

સામા�જક �ુરક્ષા આવક િનધાર્ રણ

o

બેરોજગાર�ની આવક

o

પેન્શનની આવક

o

સંપિ� અથવા જવાબદાર� સમાધાનોમાંથી િવતરણ�ુ ં �ુ�ષ્ટકરણ (સંપિ� અથવા દાવાની સમા�પ્તના
�િતમ સમાધાન �ુધી નાણાંક�ય સહાયતા ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહ�).

o

તબીબી સહાય અથવા સ્વાસ્થ્ય વીમા બ�ર િનધાર્ રણ.

o

નાગ�રકત્વનો �ુરાવો અથવા કાયદાક�ય સ્થાયી િનવાસ દરજ્જો (ગ્રીન કાડર્ ).

o

જો ઘરની આવક ન હોય તો, એવી વ્ય�ક્ત(ઓ) ક� � �વન ખચર્ માટ� સહાય કર� છે તેમની પાસેથી પત્ર.

o

નાણાંક�ય સહાયની પાત્રતા ન�� કરવા નાણાંક�ય સહાયની અર�ની � ૂરતી સમીક્ષા કરવા માટ� PSH
દ્વારા આવશ્યક માનવામાં આવેલી કોઈપણ અન્ય મા�હતી.

•

જો અર�માં આપવામાં આવેલી મા�હતી યોગ્ય િનણર્ય લેવા માટ� અપયાર્ પ્ત છે , તો વધારાની મા�હતી � ૂર� પાડવા
માટ� બાંહધ
� ર� આપનારનો સંપકર્ કરવામાં આવશે.

� ૂલ્યાંકન પદ્ધિત અને પ્ર�ક્રયા
•

એક વખત દદ� FAP આવેદન દાખલ કર� દ� ત્યાર પછ� PSH દદ� સામે કોઇ પણ ECAsને સસ્પેન્ડ કર� દ� શે, ભલે
પછ� તે આવેદન � ૂણર્ હોય ક� નહ�.

નાણાંક�ય સહાય માટ� મં�ૂર� સ્તર નીચે પ્રમાણે છે :
કમર્ચાર��ું

નાણાંક�ય

સ્તર:

સલાહકારો

વ�રષ્ઠ સાથી

ટ�મ મેનેજર/

િસિનયર

મહ�� ૂલ ચક્ર

મેનેજર

ડાયર� ક્ટર

ઓપર� શનના

ર� વન્� ૂ સાયકલ

ઉપપ્ર�ુખ
અથવા �ુખ્ય
નાણાંક�ય

રકમ:

< $500

<$5,000

<$25,000
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<$50,000

અિધકાર�
>$50,000
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•

એકવાર અર�ની સમીક્ષા થઈ �ય, તે પછ�, િનણર્યની વાતચીત કરવા માટ� દદ� અથવા બાંહધ
� ર� આપનારને
એક ટ� �લફોન કોલ અને પત્ર મોકલવામાં આવશે.

•

નાણાંક�ય સહાયતા િનધાર્ રણ કરનાર વ્ય�ક્ત દદ�ના એકાઉન્ટને �બ�લ�ગ િસસ્ટમમાં દસ્તાવે��ૃ ત કરશે અને
"સમીક્ષા માટ� િવનંતી" ફોમર્ પર સહ� કરશે. વ�ુ વ્યવસ્થાપન માટ� એકાઉન્ટને યોગ્ય કમર્ચાર� સભ્ય પાસે સંદ�ભ�ત
કરવામાં આવશે.

•

જો કોઈ દદ� આિથ�ક સહાય માટ� લાયક છે અને કોબ્રા લાભો મેળવવાપાત્ર છે , તો સંસ્થા તર�ક� PSH માિસક વીમા
પ્રીિમયમ � ૂકવવા�ુ ં પસંદ કર� શક� છે .

•

સખાવતની મં�ૂર� પર, કોઈપણ ક્ર��ડટ �રપો�ટ�ગ એજન્સીને �ણ કરાયે� ું ઋણ 30 �દવસની �દર પા�ં ખ�ચી
લેવામાં આવશે.

•

એકવાર દદ�ના મળવા પાત્ર એકાઉન્ટમાં નાણાંક�ય સહાય સમાયોજન થઈ �ય, પછ� પ્રાપ્ત થયેલી કોઈપણ
પાછલી અથવા પછ�ની � ૂકવણી દદ�ઓને પરત કર� દ� વામાં આવશે.

•

એવા દદ�ઓ ક� �મના એકાઉન્ટ પહ�લાથી જ કલેક્શન એજન્સીને સંદ�ભ�ત કરવામાં આવ્યા છે તેઓ હ� પણ

અર� કર� શક� છે અને નાણાંક�ય સહાય માટ� મં�ૂર� મેળવી શક� છે .

•

જો નાણાંક�ય સહાય મં�ૂર કરવામાં આવે, તો યોગ્ય કમર્ચાર� સભ્ય સમાયોજન પધ્ધિતમાં દાખલ કરશે અને
દદ�ઓના તબીબી ર� કોડર્ નંબર હ�ઠળ તમામ �ુલ્લા એન્કાઉન્ટરની ઓળખ અને સમીક્ષા કરશે અને નાણાંક�ય
સહાય �ડસ્કાઉન્ટ લા�ુ કરશે.
o

નાણાંક�ય પરામશર્ અને/અથવા � ૂણર્ કર� લી અર�ને જમા કરવામાં િનષ્ફળતા તેવી �ક્રયાઓ તરફ દોર�
જશે � RC-002 દદ� ક્ર��ડટ અને કલેક્શન પો�લસી માં ર� ખાં�કત કર� લા છે .

o

PSH ની �ળવણીની પો�લસી �ુજબ સાત વષર્ �ુધી નાણાંક�ય અર� અને/અથવા નાણાંક�ય મા�હતીની
નકલ રાખવામાં આવી છે .

o

સમાન ક�લેન્ડર વષર્ની �દર જ નાણાંક�ય સહાય માટ� વધારાની અર�ઓ માટ� સહાયક દસ્તાવેજોની
જ�ર નથી, િસવાય ક� ફાઇલ પર પહ�લાથી જ રહ�લી મા�હતીમાં ફ�રફાર થયેલો હોય.

o

અપવાદ�પ �સ્થિતમાં સંચાલકો તેમના િવવેકનો ઉપયોગ કર� છે , �મ ક�, પરં � ુ તે � ૂરતા મયાર્ �દત નથી:
(ઉદાહરણો નીચે પ્રમાણે છે ):


દદ�ની આવક સખાવતની માગર્દિશ�કા પર આધા�રત છે જો ક�; એક આપિતજનક તબીબી
ઘટનાને કારણે તેમ�ુ ં તબીબી ઋણ તેમની વાિષ�ક આવક કરતાં વધી ગ�ુ ં છે .



દદ� એવા દાવામાંથી પતાવટ મેળવે છે , �ની રકમ એકાઉન્ટની બેલેન્સ કરતાં ઓછ� હોય છે
અને �મની પાસે તફાવતની �ુકવણી કરવા માટ� � ૂરતી વ્ય�ક્તગત ગણનાપાત્ર સંપિ�/આવક
હોતી નથી.



�ુકવણી કરવા માટ� દદ� નાણાં ઉધાર લેવા તૈયાર છે , પરં � ુ એકાઉન્ટ પર નીકળતી લેણી
રકમને કારણે યોગ્ય ઠર� શકતા નથી (િધરાણ સંસ્થા પાસેથી ખરાઈ જ�ર� છે ).



દદ� બેલન્ે સના ભાગને આવર� લેવા બાક�ની સંપિ�ની પ્રવા�હતતા કરવા તૈયાર છે .



દદ� નાણાંક�ય અર� � ૂણર્ કરતો નથી, પરં � ુ િનણર્ય લેવા માટ� � ૂરતી આવક/નાણાંક�ય
મા�હતી પ્રાપ્ત થઈ �ુક� છે .

આ દસ્તાવેજમાં સંદ�ભ�ત બધી પો�લસી સમીક્ષા માટ� PSH વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે અને િવનંતી પર િપ્રન્ટ માટ� ઉપલબ્ધ
છે .
આ પો�લસી પેન સ્ટ� ટ હ�લ્થની સ્વૈ�ચ્છક, ચે�રટ� બલ ધ્યેયને ર�ૂ કર� છે . તદ�ુસાર, ન તો આ નીિત અથવા તેના કોઈપણ
ઉલ્લંઘનને હો�સ્પટલના ભાગ પર અથવા કોઈપણ દદ� અથવા � ૃતીય પક્ષના કોઈપણ હક પર કોઈ કા� ૂની જવાબદાર�
બનાવવા માટ� ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહ�.
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સંબિં ધત નીિતઓ અને સંદભ�
આ નીિતના પ�રિશષ્ટમાં શામેલ છે :
•

પ�રિશષ્ટ A - પ્રદાતાઓ/સેવાઓહોલી �સ્પ�રટ હ�લ્થ િસસ્ટમના ફાયના�ન્સયલ આિસસ્ટન્સ પ્રોગ્રામ હ�ઠળ આવરવી
લેવામાં આવેલી.

•

સરળ ભાષા સારાંશ અને નાણાંક�ય સહાય અર�

ન�ધ: સામાન્યર�તે, અ�ુચ્છે દમાં દશાર્ વ્યા િસવાયના તમામ પેન સ્ટ� ટ હ�લ્થ હોલી �સ્પ�રટ હ�લ્થ િસસ્ટમને આ ફાયના�ન્સયલ
આિસસ્ટન્સ પ્રોગ્રામ હ�ઠળ આવર� લેવામાં આવશે.
મં�ૂર�ઓ
અિધ�ૃ ત:

પોલ �ટન્ચ ,િસિનયર વાઇસ પ્રેિસડન્ટ અને �ચફ ફાયના�ન્સયલ ઓ�ફસર

મં�ુર� મેળવેલ:

ડ�ન એન્�લ ,ર� વન્� ૂ સાયકલના વાઈસ પ્રેિસડન્ટ

બનાવ્યાની અને સમીક્ષાઓની તાર�ખ
બનાવ્યાની તાર�ખ: 10/1/2020
સમીક્ષા તાર�ખ(ખો):
િવષય સમીક્ષકો અને યોગદાન કરનારા
સીિનયરડાયર� કટસર્ ઓફ ર� વન્�ુ સાયકલ; મેનેજર પેશન્ટ એકસેસ ફાઇના�ન્શયલ કાઉન્સે�લ�ગ
પ�રિશષ્ટ A
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