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I. પૉ#લસીનો ઉ*ે,ય 

આરો$ય સભંાળ સેવા કાય./મ માટ2 ડાટ.માઉથ-6હચકોક આરો$ય નાણાક;ય સહાયના વહ;વટ માટ2 એક 

પો>લસી Aથાિપત કરવી. આ પો>લસી તમામ D-HH Dિુવધાઓ Hારા Iરૂ; પાડવામા ંઆવતી તમામ 

કટોકટ;ની અથવા અLય તબીબી ર;તે જOર; સભંાળના સબંધંમા ંનીચે દશા.વલે Oપર2ખા આપે છે: 

• નાણાક;ય સહાય માટ2 પાTતાના માપદંડ. 
• પUિત ક2 Vના Hારા દદWઓ નાણાક;ય સહાય માટ2 અરX કર; શક2 છે. 
• આ પૉ>લસી હ2ઠળ નાણાક;ય સહાય માટ2 પાT દદWઓ પાસેથી વDલૂવામા ંઆવતી રકમ 

અને કટોકટ; અથવા અLય તબીબી ર;તે જOર; સભંાળ માટ2ના ચાજ[સની મયા.દાની 

ગણતર; માટ2નો આધાર. 
• D-HH Hારા Iરૂ; પાડવામા ંઆવલે સ]દુાયમા ંપૉ>લસીનો ^સાર કરવાના પગલા.ં 

 
આ પૉ>લસી_ુ ંહ2̀  ુNHRSA 151:12-B, aત6રક ર2વLb ુકોડ કલમ 501(r) અને પેશLટ ^ોટ2cશન એLડ 

એફોડeબલ ક2ર એcટ 2010 ની જO6રયાતો_ુ ંપાલન કરવાનો છે અને તેને લાf ુકાયદા Hારા જOર; હદ 

Dધુી વખતો વખત અપડ2ટ કરવામા ંઆવશે. 
 

II. પૉ#લસી.ુ ંકાય34ે5 

આ પૉ>લસી કોઈપણ D-HH Dિુવધામા ંકામ કરતા કોઈપણ D-HH ^દાતાને લાf ુપડ2 છે V કટોકટ; 

અને અLય કોઈપણ તબીબી ર;તે જOર; સભંાળ Iરૂ; પાડવા માટ2 જવાબદાર હોય છે અને D-HH 

^દાતા Hારા >બલ કરવામા ંઆવે છે. 

આ પૉ>લસીના હ2̀ ઓુ માટ2, "નાણાક;ય સહાય" ની િવનતંીઓ D-HH Hારા િનbcુત કોઈપણ ^દાતા 

Hારા કોઈપણ D-HH Dિુવધામા ં Iરૂ; પાડવામા ં આવતી કટોકટ;ની અને અLય તબીબી ર;તે જOર; 

સભંાળની જોગવાઈને લગતી છે. 

III. 6યા7યાઓ 
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નાણાક:ય સહાય (<ને “ચે>રટ: કAર” તર:કA પણ ઓળખવામા ંઆવે છે): આ પૉ>લસીના અ_સુધંાનમા ં

Aથાિપત માપદંડોને Iણૂ. કરતી hયicતઓ માટ2 મફત અથવા રાહત દર2 આરો$યસભંાળ સેવાઓની 

જોગવાઈ. 

bએુસ સેLસસ jbરુો Hારા પ>રવારની hયાkયા બે ક2 તેથી વl ુલોકોના mૂથ તર;ક2 કરવામા ંઆવે છે 

Vઓ સાથે રહ2 છે અને Vઓ જLમ, લ$ન અથવા દnક Hારા એકબીo સાથે સબંિંધત છે. 

• પ6રવારમા ંકોનો સમાવશે થાય છે તે િનધા.6રત કરવા માટ2 લ$ન અથવા નાગ6રક સઘં 

સબંિંધત રાqય કાયદો અને સઘંીય માગ.દિશrકાનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે. 

• અરજદારો તેમના ઘરોમા ં િવકલાગં Ikુત વયના લોકોની સભંાળ રાખીને આવક 

મેળવતા હોય તેવા સજંોગોમા,ં િવકલાગં Ikુતને sુtંુબના સuય તર;ક2 ગણવામા ં

આવશે અને તેમની આવકનો િનધા.રણમા ંસમાવશે કરવામા ંઆવશે. 

• aત6રક મહ2Dલૂ સેવાના િનયમો ક2 V hયાkયાિયત કર2 છે ક2 કર હ2̀ ઓુ માટ2 આિvત 

તર;ક2 કોનો દાવો કર; શકાય છે તેનો ઉપયોગ નાણાક;ય સહાય Iરૂ; પાડવામા ંsુtંુબના 

કદને માLય કરવા માટ2ની માગ.દિશrકા તર;ક2 થાય છે. 

અ.મુાિનત નાણાક:ય સહાય: સહાયક દAતાવજેો અથવા દદW તરફથી ^િતસાદના અભાવે V 

દદWઓની પાસે ભર2wુ ંD-HH નાણાક;ય સહાય ફોમ. ન હોય તેમના માટ2 તબીબી ર;તે જOર; સેવાઓ 

માટ2 નાણાક;ય સહાયની જોગવાઈ. સહાય માટ2ની પાTતા_ુ ંિનધા.રણ hયicતગત Xવનના સજંોગો 

પર આધા6રત છે V નાણાક;ય જO6રયાત દશા.વે છે. મે6ડક2ર પછ; બેલેLસ માટ2 અ_મુાિનત 

નાણાક;ય સહાય ઉપલjધ નથી. 

પ>રવાર: hયicતઓ_ુ ંmૂથ V ]kુયxવે એક જ પ6રવારમા ંરહ2 છે Vઓ (રcત, લ$ન, દnક), તેમજ 

સbંcુત બાળક અથવા બાળકોના અપ6રણીત માતા-િપતા તર;ક2 કા_નૂી જોડાણ ધરાવતા હોય. દદWના 

પ6રવારમા ંદદW, Xવનસાથી, આિvત બાળક, એક જ ઘરમા ંરહ2તા પરAપર બાળક પર આધા6રત 

અપ6રણીત દંપતી, સમ>લyગી દંપતી (પ6રણીત અથવા િસિવલ bિુનયન) અને ટ2cસ 6રટન.મા ંIkુત 

બાળકનો દાવો કરનારા માતાિપતાનો સમાવશે થાય છે. 

પ>રવારની આવક: b.ુએસ. 6ડપાટ.મેLટ ઓફ હ2zથ એLડ {મુન સિવrસીસ Hારા વાિષrક ^કાિશત કરવામા ં

આવતી નીચે ]જુબના આધાર2 ફ2ડરલ ગર;બી Aતર (FPL) માગ.દિશrકા હ2ઠળ hયાkયાિયત કયા. ]જુબ: 
 

• કમાણી, બેરોજગાર; વળતર, કામદારો_ુ ંવળતર, સોિશયલ િસ}રુ;ટ;, સ~લીમેLટર; 

િસ}રુ;ટ;ની આવક, oહ2ર સહાય, િન�nૃ સૈિનકોની �કૂવણી, સવા.ઈવર લાભો, પેLશન 

અથવા િન�િૃnની આવક, hયાજ, 6ડિવડLડ, ભાડા, રોયzટ;, એAટ2ટમાથંી આવક, �Aટ, 
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શ�ૈ>ણક સહાય, ભરણપોષણ, બાળ સહાય, ઘરની બહારથી મળતી સહાય અને અLય 

પર�રુણ �ોતો; 

• >બન-રોકડ લાભો (Vમ ક2 �ડ Aટ2�પ અને હાઉિસyગ સબિસડ;) ગણવામા ંઆવતા નથી; 

• કરવરેા પહ2લાની આવક; 

• પ6રવારના તમામ સuયોની આવક (>બન-સબંધંીઓ, Vમ ક2 ઘરના સાથીઓ ગણતર;મા ંઆવતા 

નથી). 

વીમા વગરનો દદN: એક દદW ક2 Vની પાસે તેની તબીબી સભંાળ માટ2 કોઈ વીમો અથવા અLય 

કોઈ Tા6હત-પ� �કુવણીનો �ોત નથી. 

ઓછો વીમો ધરાવતો દદN: અ]કુ વીમો અથવા �કૂવણીના અLય Tા6હત પ� �ોત ધરાવતો દદW Vના 

�મતા બહારના ખચા.ઓ આ પો>લસી Hારા િનધા.6રત �કૂવણી કરવાની તેમની �મતા કરતા ંવધી oય 

છે. 

એકંદર QRુક: દદWની આરો$યસભંાળ સેવાઓ માટ2 સAંથાના સIંણૂ. Aથાિપત દરો પર sુલ ચાજ[સ. 

કટોકટ:ની તબીબી પ>રTUથિતઓ: સોિશયલ િસ}રુ;ટ; એકટ(42 U.S.C.1395dd) ની કલમ 1867ના 

અથ.મા ંhયાkયાિયત કયા. ]જુબ તબીબી iAથિત ક2 V પયા.~ત તી�તા (ગભંીર પીડા સ6હત) ના તી� 

લ�ણો Hારા ^ગટ થાય છે એવી ર;તે ક2 તાxકા>લક તબીબી સારવારની ગેરહાજર;મા ંપ6રણમશે તેવી 

અપે�ા છે Vમ ક2: 

• hયicતના AવાA�યને જોખમમા ં]કૂ�ુ ં(અથવા, સગભા. �ીના સબંધંમા,ં �ી અથવા તેના 

અoત બાળક_ુ ંAવાA�ય) 

• શાર;6રક કાય�મા ંગભંીર �િત 

• કોઈ પણ શાર;6રક �ગ અથવા ભાગની ગભંીર િન��/યતા 

• ગભ.વતી મ6હલાના સબંધંમાઃં 
o 6ડ>લવર; પહ2લા ંબીX હોiAપટલમા ંસલામત Aથાનાતંરણને અસર કરવા માટ2 અIરૂતો સમય. 
o Aથાનાતંરણ અથવા 6ડAચા�ની iAથિતમા ંમ6હલા અથવા અoત બાળકના 

AવાA�ય અથવા સલામતી માટ2 ખતરો. 

તબીબી ર:તે જWર:: આરો$યસભંાળ વA`ઓુ અથવા સેવાઓના સદંભ.મા ંમે6ડક2ર Hારા આપવામા ં

આવલે hયાkયા ]જુબ, માદંગી અથવા ઇoના િનદાન અથવા સારવાર માટ2 અથવા શર;રના 

િવsૃત �ગની કામગીર;મા ંDધુારો કરવા માટ2 વાજબી અને જOર; છે. 

પસદંગીXYુત: આરો$ય સભંાળની વA`ઓુ અથવા સેવાઓ ક2 V તબીબી ર;તે જOર; માનવામા ંઆવતી નથી. 
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નાણાક:ય સહાયતાના અપવાદો: સેવાઓ, V તબીબી ર;તે જOર; માનવામા ંઆવતી નથી અથવા 

વકૈ�zપક માનવામા ંઆવે છે. આ પો>લસી D-H, APD અથવા CMC Dિુવધા પર D-HH Hારા િનbcુત 

કરાયેલા કોઈપણ ^દાતા Hારા Iરૂ; પાડવામા ંઆવતી સભંાળ પર લાf ુથાય છે. વlમુા,ં ^દાતાઓ D-

H, APD, અથવા CMC જ$યામા ં>બન D-HH એ�Lટટ;ના ભાગOપે સભંાળ Iરૂ; પાડ; શક2 છે. આ 

સેવાઓ D-HH નાણાક;ય સહાય નીિત હ2ઠળ આવર; લેવામા ંઆવતી નથી. 
 

ડાટ3માઉથ->હચકોક હARથ: આ પૉ>લસીના હ2̀ ઓુ માટ2 ડાટ.માઉથ-6હચકોક હ2zથ િસAટમ મે�બસ. (D-HH) એ 

એ>લસ પેક ડ2 મેમો6રયલ હોiAપટલ, ચેશાયર મે6ડકલ સેLટર, માઉLટ. એAકટની હોiAપટલ અને હ2zથ સેLટર, 

Lb ૂલડંન હોiAપટલ, અને વમ�Lટ અને Lb ૂહ2�પશાયર (VNH) માટ2 િવ>ઝ6ટyગ નસ. અને હોAપાઇસ. Lb ૂ

હ2�પશાયર અને વમ�Lટની અLય તમામ હોiAપટલોને >બનસuય Dિુવધાઓ ગણવામા ંઆવે છે. 

આ પો>લસી ડાટ.માઉથ-6હચકોક �cલિનક, મેર; 6હચકોક મેમો6રયલ હોiAપટલ, એ>લસ પેક ડ2 મેમો6રયલ 

હોiAપટલ, Lb ૂલડંન હોiAપટલ અને ચેશાયર મે6ડકલ સેLટર પર લાf ુપડ2 છે. 
 

IV. પૉ#લસી UટAટમે[ટ 
 

ડાટ.માઉથ-6હચકોક હ2zથ (D-HH) એવા લોકોને નાણાક;ય સહાય Iરૂ; પાડવા માટ2 ^િતબU છે ક2 Vમને 

આરો$ય સભંાળની જOર છે પરં` ુતેમની પાસે સેવાઓની અથવા તેમની જવાબદાર; છે તેવા 

બેલેiLસસની �કૂવણી કરવા માટ2 નાણાક;ય �ોતો નથી. 
 

D-HH એ Dિુનિ�ત કરવાનો ^યાસ કર2 છે ક2 Vમને આરો$ય સભંાળ સેવાઓની જOર હોય તેમની 

નાણાક;ય �મતા તેમને સભંાળ મેળવવા અથવા ^ા~ત કરતા અટકાવે નહ�. દદW સેવા Iરૂ; પાડવામા ં

આવે તે પહ2લા,ં દરિમયાન અને સેવા Iરૂ; પાડ�ા પછ; કોઈપણ સમયે નાણાક;ય સહાય માટ2 અરX 

કર; શક2 છે, Vમા ંએકાઉLટને બહારની સ�ંહ એજLસીને મોકલવામા ંઆhયા પછ;નો પણ સમાવશે થાય 

છે. 
 

D-HH hયicતઓને નાણાકં;ય અથવા સરકાર; સહાય માટ2 �કૂવણી કરવાની તેમની �મતા અથવા 

પાTતાને �યાનમા ંલીધા િવના, અને વય, >લyગ, oિત, સામા�જક અથવા ઇિમ�Lટ iAથિત, oતીય 

અ>ભગમ અથવા ધાિમrક જોડાણને �યાનમા ંલીધા િવના કટોકટ;ની તબીબી પ6રiAથિતઓ અને તબીબી 

ર;તે જOર; સેવાઓ માટ2 કાળX Iરૂ; પાડશે. ઇમરજLસી મે6ડકલ �;ટમેLટ એLડ એ�cટવ લેબર એcટ 

(EMTALA) અ_સુાર, કટોકટ;ની તબીબી પ6રiAથિતઓ માટ2 સેવાઓ ^દાન કરતા ંપહ2લા ંકોઈપણ 

દદWની નાણાક;ય સહાય અથવા �કુવણીની મા6હતી માટ2 તપાસ કરવામા ંઆવશે નહ�. 

નાણાક;ય સહાયને hયicતગત જવાબદાર;ના િવકzપ તર;ક2 ગણવામા ંઆવતી નથી. દદWઓ પાસેથી 
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નાણાક;ય સહાય મેળવવા અથવા �કુવણીના અLય AવOપો મેળવવા માટ2 D-HH ^6/યાઓમા ં

સહકાર આપવાની અપે�ા રાખવામા ંઆવે છે, અને �કૂવણી કરવાની તેમની hયicતગત �મતાના 

આધાર2 તેમની સભંાળના ખચ.મા ંયોગદાન આપવાની અપે�ા રાખવામા ંઆવે છે. 

AવાA�ય વીમો ખર;દવાની નાણાક;ય �મતા ધરાવતી hયicતઓએ AવાA�ય સભંાળ સેવાઓની 

ઍcસેસ Dિુનિ�ત કરવાના સાધન તર;ક2, તેમના એકંદર hયicતગત AવાA�ય માટ2 અને તેમની 

hયicતગત સપંિnના ર�ણ માટ2 આમ કર�ુ ંજOર; છે. 

તે દદ$ નાણાકીય સહાય માટે પા0 છે કે કેમ તે િનધા4િરત કરવા માટે પહેલા 8યાજબી ;યાસો કયા4 
િવના D-HH કોઈપણ દદ$ માટે અસાધારણ એક0ીકરણની કાય4વાહી કરશે નહી.ં કોઈપણ 
અપવાદને મુCય નાણાકીય અિધકારી Dારા મંજૂર કરવું આવGયક છે. કાય4વાહી અંગે Iણકારી 
માટે D-Hચૂકવણી ન થવાના સજંોગોમાં H લઈ શકે છે, કૃપા કરીને અમારી Qેિડટ અને કલેSશન 
પોિલસીનો સંદભ4 લો. A /26ડટ અને કલેcશન પો>લસીની નકલ ઓનલાઈન ઉપલjધ છે, પેશLટ 

ફાયનાiLસયલ સિવrસીસ ઑ6ફસમા ંિવનતંી કર; શકાય છે અથવા 844-808-0730 પર કૉલ કર;ને 

તમને મેઈલ કર; શકાય છે. 

A. નાણાક;ય સહાય HIV દદWઓ માટ2 પાTતાના માપદંડ. આ પો>લસી હ2ઠળ નાણાક;ય સહાય માટ2 

લાયક ઠરવા માટ2 દદWએ નીચેના માપદંડોને Iણૂ. કરવા પડશઃે 

• NH અથવા VT ના રહ2વાસી અથવા D-HH Dિુવધામા ંકટોકટ;ની સારવાર મેળવતા 

>બન-િનવાસી હોવા જોઈએ. 

• આ પો>લસી હ2ઠળ નાણાક;ય જO6રયાતના િનધા.રણના આધાર2, વીમા િવનાના અથવા 

ઓછા વીમાવાળા, કોઈપણ સરકાર; આરો$ય સભંાળ લાભ કાય./મ માટ2 અયો$ય, અને 

/26ડટ અને સ�ંહ પો>લસીમા ંદશા.વલે તેમની સભંાળ માટ2 �કૂવણી કરવામા ંઅસમથ. 

હોવા જોઈએ. 

• છેzલા 12 મ6હના દરિમયાન દદWના ઘરના તમામ સuયો સ6હત FPL ના 300% કરતા 

ઓછ; sુલ કૌtંુ>બક આવક ધરાવતા હોય. 

• sુલ કૌtંુ>બક આવક FPL ના 300% થી વl ુહોય અને D-HH પર કરવામા ંઆવતી સેવાઓ 

માટ2 2 વષ.ની કૌtંુ>બક આવકના 10% કરતા ંવlનુી sુલ બાક; રકમ, ઉપરાતં આvય રકમ 

(નીચે વણ.hયા ]જુબ) કરતા ંવl ુઘરગ�� ુસપંિnના ]zૂયના 10% હોય. 

• NH Cares HIV ^ો�ામના ભાગ C અને ભાગ D માટ2. NH Aટ2ટ (NH Cares Funding) માટ2 

લાયક બનવા માટ2, દદWએ પહ2લા NH Medicaid માટ2 અરX કર2લી હોવી જોઈએ અને તેને 

નકારવામા ંઆવી હોવી જોઈએ. જો નકારવામા ંઆવે, અને આવક FPL ના 500% કરતા 
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ઓછ; હોય, અને જો દદW પાT હોય અને જOર; દAતાવજેો Iરૂા પાડ2, તો �ાLટ ફcત HIV 

સભંાળ માટ2 બહારના દદWઓની સેવાઓને આવર; લેશે. ઇનપેશLટ સેવાઓને આ �ાLટ 

હ2ઠળ આવર; લેવામા ંઆવતી નથી, જો ક2, આ ચા��સ આઉટ-ઓફ-પોક2ટ ચા��સ તર;ક2 

ગણવામા ંઆવે છે. �ાLટની જોગવાઈ માટ2 દદWની આવકની ટકાવાર;ના આધાર2 ચા��સની 

મયા.દા અથવા ક2પની જOર છે. મહnમ ફ; તમામ તબીબી સભંાળ, હોમ ક2ર, િ^�A/~શનોને 

આવર; લે છે, પછ; ભલેને D-HH ^દાતાઓ Hારા ^દાન કરવામા ંઆવી ન હોય. 

D-HH નાણાક;ય સહાય હમંેશા ચા��સ પરની મયા.દા પહ2લા ંલાf ુકરવામા ંઆવે છે. 

ચા��સ પર ભાગ C અને ભાગ D ક2પ માટ2 સપંિnની ગણતર; કરવામા ંઆવતી નથી. 

કાય./મ માટ2ની જO6રયાતો: 
o HIV _ુ ંિનદાન (ભાગ C) 
o NH Aટ2ટ HAB (NH CARES) ^ો�ામ માટ2 HIV ની આવ�યકતાઓ 

વાળા મ6હલા/બાળકના HIV અથવા sુtંુબના સuય_ુ ંિનદાન: 

• NH ના રહ;શ 
• HIV _ુ ંિનદાન 
• 300% FPL પર અથવા તેનાથી ઓછ; આવક 
• વષ.મા ંઓછામા ંઓછા એક વખત મે6ડક2ડ માટ2 અરX કરવી જ જોઈએ 

નીચેનો આ ચાટ.  વણ.વે છે ક2 આગળના કોઈપણ એLકાઉLટર માટ2 D-HH તમાર; પાસેથી કંઈપણ 

(સહ-�કુવણી, સહ-વીમો, કપાતપાTો અથવા ]લુાકાત ફ;) લેવા_ુ ંબધં કર2 તે પહ2લા ંદદWને ક2ટલી 

ટકા આવક �કૂવવાની અપે�ા છે. 
 

!ય#$તગત આવક મહ,મ ચા/ 
વત#માન ફ(ડરલના 100% પર અથવા 
નીચે 
ગર3બી માગ#દિશ8કા 

$0 

વત#માન ફ(ડરલ ગર3બી 

માગ#દિશ8કાના 101% થી 200% 

કુલ વાિષ(ક આવકના 5% કરતા વધુ 
નહી ં(ઉદાહરણ તરીકે: $18,000 ની 
આવક; ચાજ( પર $500 ની કેપ) 

વત#માન ફ(ડરલ ગર3બી 

માગ#દિશ8કાના 201% થી 300% 

કુલ વાિષ(ક આવકના 7% કરતા વધુ 
નહી ં(ઉદાહરણ તરીકે: $33,000 ની 
આવક; $2,310) 

વત#માન ફ(ડરલ ગર3બી 

માગ#દિશ8કાના 300% થી વ; ુ

કુલ વાિષ(ક આવકના 10% કરતા વધુ 
નહી ં(ઉદાહરણ તરીકે: $49,000 ની 
આવક; $4,900) 

 
o દર વષ� ઓછામા ંઓછા એક વખત ભાગ C અથવા ભાગ D અ_દુાન હ2ઠળના 

દર2ક દદW પાસેથી આવકના દAતાવજેો મેળવવા જોઈએ અને જો D-H FAA 
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િનણ.ય 6 મ6હના કરતા ંવl ુલબંાય તો દર 6 મ6હને આવકની ચકાસણી 

કરવામા ંઆવે. સહાયક મા6હતીમા ંનીચેનામાથંી એકનો સમાવેશ થાય છેઃ 

o સૌથી તાVતર_ુ ંટ2cસ 6રટન. 
o તાVતરના ંપે Aટબ 
o બેરોજગાર; ચકાસણી Dચૂના 
o �ડ Aટ2�~સ ફાળવણી 
o સોિશયલ સી}6ુરટ;ની આવક 

 
o દદW િવિશ�ટ HIV નાણાક;ય અરX Iણૂ. કર2 તે ^ાધાLય છે, પરં` ુD-HH 

અરX પણ Aવીકારવામા ંઆવશે. વધારાની મા6હતી, Vમ ક2 રહ2ઠાણની 

સવલતો ^ા~ત કરવી અને � ક કરવી આવ�યક છે. 

• સપંિn_ુ ં]zૂય ન¡; કરવાના હ2̀ ઓુ માટ2, સપંિnઓમા ંસમાવશે થાય છે, પરં` ુતે 

આટલા Dધુી મયા.6દત નથી: બચત, ભરણપોષણ, 6ડપો>ઝટના ^માણપTો, IRAs, 

Aટોcસ, બોL¢સ, 401Ks અને �b£ુbઅુલ ફં¢સ. ઉપરોcત ચે6રટ; માટ2 દદWને પાT 

બનાવવાના હ2̀ ઓુ માટ2 સપંિnની રકમની ગણતર;મા:ં 

o બચતો (Vમા ંબચત ખાતા, ભરણપોષણ અથવા 6ડપો>ઝટ_ુ ં

^માણપT(Tો) શામેલ છે)ને FPL ના 100% Dધુી આvય આપવામા ંઆવે 

છે. 

o િન�િૃn ખાતાઓ (Vમા ંIRAs, Aટોcસ, બોL¢સ, 401Ks અને �b£ુbઅુલ 

ફં¢સનો સમાવશે થાય છે)ને $100,000 Dધુી આvય આપવામા ંઆવે છે, 

^ાથિમક િનવાસAથાનમા ંઇicવટ;ને 54 વષ.ની વય Dધુીના અરજદારો 

માટ2 $200,000 Dધુી આvય આપવામા ંઆવે છે અને ^ાથિમક 

િનવાસAથાનમા ંઇicવટ;ને 55 ક2 તેથી વl ુ¤મરના અરજદારો માટ2 

$250,000 Dધુી આvય આપવામા ંઆવે છે. 

o qયાર2 ટ2cસ 6રટન. પર 6ડિવડLડની ન¥ધ કરવામા ંઆવે છે, xયાર2 

તાVતરના બoર ]zૂયના િનવદેન સાથે 6ડિવડLડના �ોતની િવનતંી 

કરવામા ંઆવશે. 

o તમામ �Aટ ભડંોળ �કૂવણીઓ અને ભડંોળને ઍcસેસ કરવાની �મતા_ુ ં

દAતાવXેકરણ જOર; છે. 

• Lb ુહ2�પશાયર અથવા વમ�Lટ હ2zથક2ર એcસચેLજ ^ો�ામ જો આ ^ો�ા�સ માટ2 લાયક 

હોય તો પાT આરો$ય યોજના કવર2જ માટ2 અરX કરવાની આવ�યકતાઓ_ુ ંઅ_પુાલન 
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દશા.વો. આ આવ�યકતાના અપવાદોને દર2ક AવતTં ક2સના આધાર2 યથાથ. કારણ માટ2 

વ6ર�ઠ ને`xૃવ Hારા મmૂંર કરવામા ંઆવી શક2 છે. " યથાથ. કારણ" ત�યો અને સજંોગો પર 

આધાર રાખશે અને તેમા ંનીચેનાનો સમાવશે થઈ શક2 છે: 

o Vઓ ¦zુલી ન¥ધણીની અવિધ �કૂ; ગયા છે અને ¦zુલી ન¥ધણીની બહાર Xવન 

બદલી નાખતી ઘટના vણેીમા ંઆવતા નથી. 

o એવા લોકો ક2 Vમના માટ2 એક લાયક આરો$ય યોજનામા ંન¥ધણી કરાવવા દદW માટ2 

નાણાક;ય બોજ તે�ુ ંન કરવા કરતા ંવl ુહશ.ે 
 

B. એવી પ\િત ]ારા દદNઓ નાણાક:ય સહાય માટA અર^ કર: શકA છે 

જો દદW સાથે નાણાક;ય સહાય �ગે કોઈ સપંક.  ન હોય, અથવા દદW આ પો>લસી હ2ઠળ જOર; 

અરX ^6/યાઓ Iણૂ. કરવામા ંઅસમથ. હોય, તો પણ આવા દદWઓને અ_મુાિનત નાણાક;ય 

સહાય માટ2ની પાTતા માટ2 ગણવામા ંઆવી શક2 છે. 

1. D-HH ફ2ડરલ, રાqય અથવા અLય કાય./મોમાથંી કવર2જ અને/અથવા �કૂવણીના 

વકૈ�zપક �ોતોની શોધ કરશે અને આવા કાય./મો માટ2 અરX કરવામા ંદદWઓને મદદ 

કરશે. આવા અLય �ોતો વપરાઇ ગયા પછ; બાક; રહ2લ કોઈપણ બેલેLસના સદંભ.મા,ં D-

HH નીચેની ;િQયાઓનો ઉપયોગ કરીને આ પોિલસી હેઠળ 8યિY સહાય માટે લાયક છે 
કે કેમ તે િનધા4િરત કરવા માટે દદ$ની નાણાકીય જZિરયાતનું 8યિYગત મૂ[યાંકન કરશે: 

o દદW અથવા બાહં2ધર; આપનારને D-HH hયવAથાપન Hારા મmૂંર કરાયેલ ફોમ. પર 

અરX જમા કરાવવી જOર; છે, અને આવી hયicત સહાય માટ2 લાયક છે ક2 ક2મ તે 

િનધા.6રત કરવા માટ2 D-HH માટ2 જOર; હોય તેવી hયicતગત, નાણાક;ય અને અLય 

મા6હતી અને દAતાવજેો ^દાન કરવા જOર; છે, V કૌtંુ>બક આવક અને ઉપલjધ 

સપંિnઓ અથવા અLય સસંાધનો ચકાસવા માટ2ના દAતાવજેો સ6હતનો સમાવશે કર2 છે, 

પરં` ુતેના Dધુી મયા.6દત નથી. જો D-HH દદW અથવા દદWના બાહં2ધર; આપનાર 

પાસેથી અરX અથવા કોઈપણ જOર; સહાયક દAતાવજેો મેળવવામા ંઅસમથ. હોય, તો 

D-HH એ દદW અ_મુાિનત નાણાક;ય સહાય માટ2 પાT છે ક2 ક2મ તે િવશ ેિવચારણા કર; 

શક2 છે. 

o દદW તરફથી અરX અને સહાયક દAતાવજેોના બદલામા,ં Aટાફ નાણાક;ય સહાય 

અરXની મmૂંર; માટ2ની ભલામણને સમથ.ન આપવા માટ2 નીચેનામાથંી 

કોઈપણનો ઉપયોગ કર; શક2 છે: 

o D-HH દદW અથવા બાહં2ધર; આપનારની �મતા અને �કૂવણી કરવાની �િૃn 
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�ગેની મા6હતી Iરૂ; પાડતા સાવ.જિનક ર;તે ઉપલjધ ડ2ટા �ોતોનો ઉપયોગ કર;ને 

પાTતા માટ2 hયicતઓની છણાવટ કરવા માટ2 એક અથવા વl ુિવ/2તાઓનો 

ઉપયોગ કર; શક2 છે. 
o Medicaid માટ2 વત.માન પાTતા. 
o ફ2ડરલ અથવા Aટ2ટ હાઉિસyગ ઓથો6રટ; તરફથી વત.માન Aટ2ટમેLટ. 
o િનરાિvત આvયAથાન અથવા ફ2ડરલના ંલાયક હ2zથ સેLટરમાથંી ચકાસણી. 
o Dધુારણા fહૃમાથંી �કૂવણીના કોઈ �ોત િવના ક2દની ચકાસણી. 

o hયicતગત દદW માટ2, લે>ખત આવકની ચકાસણીના બદલે દદWની આવક અને 

સપંિnઓ_ુ ંમૌ>ખક ^માણીકરણ, ફcત એક (1) ખાતાના સદંભ.મા ંAવીકારવામા ં

આવી શક2 છે, જો ક2 આવા ખાતા_ુ ંબેલેLસ $1,000 કરતા ંઓ§ ંહો�ુ ંજોઈએ. 

2. નાણાક;ય સહાય માટ2ની િવનતંી અને નાણાક;ય જO6રયાત_ુ ંિનધા.રણ >બન-આપાતકાલીન 

તબીબી ર;તે જOર; સેવાઓ ^દાન કરતા પહ2લા થાય તે ^ાધાLય છે, પરં` ુજOર; નથી. જો 

ક2, કલેcશન સમય અવિધના કોઈપણ તબ¡ે દદWને નાણાક;ય સહાય માટ2 �યાનમા ંલેવામા ં

આવી શક2 છે. મmૂંર નાણાક;ય સહાય અરX એ તમામ બેલેLસને લાf ુપડ2 છે ક2 Vના માટ2 

દદWએ કટોકટ; અને સમયાવિધ માટ2 Iરૂ; પાડવામા ંઆવતી તબીબી ર;તે જOર; કાળX 

ઉપરાતં ચે6રટ; માટ2 અરX કર; હોય, qયા ંDધુી સેવા નીચે D>ૂચબU ન હોય xયા ંDધુી 

નાણાકં;ય સહાયતા અરXની ^ા�~ત પહ2લાનંી સેવાની તાર;ખો, Vમા ંકલેcશન એજLસી પર 

]કૂવામા ંઆવલે બેલેLસનો સમાવશે થાય છે, અને Aવીsૃિત પT પર D>ૂચબU સમા�~ત 

તાર;ખ પહ2લા ંઅથવા Iરૂ; પાડવામા ંઆવલે કોઈપણ સેવાઓનો સમાવશે થાય છે. તે 

સમય પછ;, અથવા કોઈપણ સમયે નાણાક;ય સહાય માટ2 દદWની પાTતા સાથ ેસબંિંધત 

વધારાની મા6હતી oણીતી થઈ oય, xયાર બાદ D-HH આ પો>લસી અ_સુાર hયicતની 

નાણાક;ય જO6રયાત_ુ ંIનુઃ]zૂયાકંન કરશ.ે 

D-H H અરXઓની નકલોની િવનતંી કયા. િવના નીચેના સહાયતા કાય./મો Hારા લીધેલા િનણ.યોને 

ઓળખ ેછે. D-HH નીચે D>ૂચબU સAંથાઓ Hારા લેવામા ંઆવલેા D-HH માગ.દિશrકા બહારના 

િનણ.યોને Aવીકારવા અથવા નકારવાનો અિધકાર અનામત રાખે છે. તમામ લાf ુસહ-�કૂવણીઓ 

અથવા અLય દદWની જવાબદાર;ની રકમની િવનતંી આવા કાય./મોની જO6રયાતો અ_સુાર કરવી 

જોઈએ. 

• NH હ2zથ એcસેસ નેટવક.  કાડ. ફcત વીમાધારક દદWઓ માટ2 
• fડુ નેબર હ2zથ �cલિનક 
• માLચેAટર કો�bિુનટ; હ2zથ સેLટર 
• ન¨આુ એ6રયા હ2zથ �cલિનક 
• મોબાઇલ ક�bિુનટ; હ2zથ 
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• ટ;ન હ2zથ �cલિનક 
• જો ©તૂકાળની સેવાઓને આવર; લેવા માટ2 Iવૂ.વત[ ન હોય તો વત.માન Medicaid 

પાTતા 
• એAટ2ટ િવના ]તૃ દદW (એ�cઝ}ટુર અથવા રાqય Hારા I�ુ�ટ થયેલ) 

 
3. નાણાક;ય અરX પર ^6/યા કરવી અને Iણૂ. કર2લી અરX મªયાના 30 6દવસની 

�દર દદWને લે>ખતમા ંિનણ.યની oણ કરવી તે D-HH_ુ ંલ«ય છે. 

4. અપીલ `>aયા: જો D-HH aિશક અથવા sુલ નાણાક;ય સહાય નકાર2 તો દદW (અથવા 

તેના/તેણીના એજLટ) 30 6દવસની �દર િનણ.ય સામે અપીલ કર; શક2 છે. D-HH Hારા 

લેવાયેલ િનણ.ય શા માટ2 અયો$ય હતો તે સમoવવા માટ2 દદWએ પાTતા અને ન¥ધણી 

િનયામકને પT લખવો આવ�યક છે. આમના Hારા અપીલ પTની સમી�ા કરવામા ંઆવશે 

અપીલ માટેની િવનંતી મ\યાના 30 િદવસની અંદર D-HH અને અંિતમ િનણ4ય દદ$ને 

મોકલવામાં આવશે. 

C. નાણાક:ય સહાયની રકમ.ુ ંિનધા3રણ 

તમામ વીમા �કૂવણીઓ અને કરાર આધા6રત hયવAથાઓ તેમજ વીમા િવના_ુ ં6ડAકાઉLટ 

નાણાક;ય સહાય hયવAથા લાf ુથાય તે પહ2લા ંલેવામા ંઆવે છે. D-HH વીમા િવનાની પેશLટ 

6ડAકાઉLટ પો>લસી mુઓ: ર2વLb ુમેનેજમેLટ 6ડિવઝન” (નીચે >લyક કર2લ છે) 

જો કોઈ hયicતને નાણાક;ય સહાય માટ2 મmૂંર કરવામા ંઆવે, તો લાf ુપડતી સભંાળ માટ2 Iરૂ; 

પાડવામા ંઆવતી આવી સહાયની રકમ નીચે ]જુબ હશ:ે 

• FPL ના 225% અથવા તેનાથી ઓછ; કૌtંુ>બક આવક 100% નાણાક;ય સહાય મેળવશે 

• 226% - 250% FPL વ£ચે કૌtંુ>બક આવક પર 75% 6ડAકાઉLટ મળશે 

• 251% - 275% FPL વ£ચે કૌtંુ>બક આવક પર 50% 6ડAકાઉLટ મળશે 

• 276% - 300% FPL વ£ચે કૌtંુ>બક આવક પર 25% 6ડAકાઉLટ મળશે 

• ઉપર ચચા. કયા. ]જુબ, V દદWઓની કૌtંુ>બક આવક FPL ના 300% થી વl ુછે તેઓ Aવ-

�કૂવણી બેલેLસના આધાર2 6ડAકાઉLટ મેળવવા માટ2 પાT હોઈ શક2 છે. 6ડAકાઉLટ એવી ર;તે 

આપવામા ંઆવશે ક2 sુલ Aવ-�કૂવણી >બલ 2 વષ.ની sુલ આવકના 10%, ઉપરાતં 

પો>લસીમા ંઅગાઉ વણ.વલે આvય સપંિnની ગણતર; કરતા ંવl ુસપંિnના 10% કરતા ંવl ુ

ન હોય. ઉપર વણ.વલે િસવાયના કોઈપણ 6ડAકાઉLટને દદW અથવા જવાબદાર પ�ની 

લે>ખત અપીલના આધાર2 નાણાક;ય સહાય અપીલ સિમિત Hારા મmૂંર કરવામા ંઆવવી 
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જોઈએ. 

• અ_મુાિનત નાણાક;ય સહાય માટ2ના માપદંડોને Iણૂ. કરતા દદWઓને 100% નાણાક;ય 

સહાય ^ા~ત થશે. 
 

વીમા િવનાના દદWઓ, Vમા ંવીમા િવનાના દદWઓ ક2 Vઓ આ પૉ>લસી હ2ઠળ નાણાક;ય 

સહાય માટ2 લાયક ઠર2 છે, તેઓને સમાન સભંાળને આવર; લેતા વીમો ધરાવતા દદWઓને 

સામાLય ર;તે >બલ કરવામા ંઆવતી રકમ કરતા ંવl ુવDલૂવામા ંઆવશે નહ�. 

ડાટ.માઉથ-6હચકોક તમામ બેલેLસ પર sુલ ¨zુક સામે 6ડAકાઉLટ લાf ુકર2 છે Vમની પાસે 

કોઈ વીમો નથી, પ6રણામે 6ડAકા¤ટ થયેલ બેલેLસ મળે છે V દદW �કૂવે તેવી અપે�ા હોય 

છે. 
 

આ 6ડAકાઉLટ ઇLટરનલ ર2વLb ુકોડની કલમ 501(r) ને લાf ુકરતા ^વત.માન િનયમો 

હ2ઠળ વણ.hયા ]જુબ "સેવા માટ2 wકુ-બેક મે6ડક2ર ફ; વnા ખાનગી �કૂવણીકારો" પUિત પર 

આધા6રત છે. આ 6ડAકાઉLટ દદWને >બ>લyગ કરતા ંપહ2લા ંઅને કોઈપણ નાણાક;ય સહાય 

hયવAથાઓ લાf ુકરતા ંપહ2લા ંલાf ુકરવામા ંઆવે છે. આ 6ડAકાઉLટ કોઈપણ સહ-

�કૂવણીઓ, સહ-વીમા, કપાતપાT રકમ, Iવૂ.-�કૂવણી અથવા પેક2જ સેવાઓ ક2 V 

પહ2લાથી જ કોઈપણ જOર; 6ડAકાઉLટને ^િત>બy>બત કર2 છે, અથવા બધી વીમા કંપનીઓ 

Hારા ન આવર; લેવામા ંઆવલે તર;ક2 વગ[sૃત કરાયેલ સેવાઓને લાf ુપડ`ુ ંનથી. 
 

નાણાક;ય વષ. 7/1/2021-6/30/2022 માટ2, નીચેના 6ડAકાઉLટ દરો લાf ુથાય છે: 
 

ડાટ.માઉથ 6હચકોક �cલિનક 61.6% 
મેર; 6હચકોક મેમો6રયલ હોiAપટલ 61.6% 
ચેશાયર મે6ડકલ સેLટર 64.3% 
એ>લસ પેક ડ2 મેમો6રયલ હોiAપટલ 30.8% 
Lb ૂલડંન હોiAપટલ 51.7% 

 
D. દદNઓ અને સbદુાયની cદર D-HH નાણાક:ય સહાયતા નીિત સાથે સબંિંધત સદંAશા6યવહાર 

• નાણાક;ય સહાય માટ2 દદWઓનો ર2ફરલ કોઈપણ D-HH Aટાફ સuય અથવા એજLટ Hારા 

કરવામા ંઆવી શક2 છે, Vમા ં>ચ6કxસકો, નસ�, નાણાક;ય સલાહકારો, સામા�જક કાય.કરો, 

ક2સ મેનેજર, ધમ.fુ̄ ુઓ અને ધાિમrક ^ાયોજકોનો સમાવશે થાય છે. લાf ુગોપનીયતા 

કાયદાઓને આિધન દદW અથવા પ6રવારના સuય, નXકના િમT અથવા દદWના સહયોગી 

Hારા નાણાક;ય સહાય માટ2ની િવનતંી કરવામા ંઆવી શક2 છે. 

• D-HH તરફથી નાણાક;ય સહાય �ગેની મા6હતી, Vમા ંઆ પો>લસીનો સમાવશે થાય છે 
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પરં` ુતેના Dધુી મયા.6દત નથી, આ પો>લસીનો સાદ; ભાષામા ંસારાશં, અરX ફોમ. અને 

D-HH ની દદW સ�ંહ નીિતઓ અને ^6/યાઓ સબંિંધત મા6હતી, ઓછામા ંઓછા નીચે 

વણ.વલે પUિતઓ Hારા oહ2ર જનતા અને D-HH દદWઓ માટ2 ઉપલjધ રહ2શે. : 

o D-HH વબેસાઈ°સ પર 
o દદW સભંાળ િવAતારોમા ંપોAટ કર2લ, 
o ન¥ધણી અને ^વશે આપતા િવભાગોમા ંમા6હતી કા±્.સ પર ઉપલjધ, 
o D-HH Hારા િનધા.6રત કયા. ]જુબ અLય oહ2ર જ$યાઓ પર ઉપલjધ 
o D-H/CMC Hારા સેવા અપાતી વAતી Hારા બોલાતી ^ાથિમક ભાષાઓમા ંIરૂ; 

પાડવામા ંઆવે છે.; જO6રયાત ]જુબ અ_વુાદ સેવાઓનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે. 
 

• જો બાક;ની રકમ મmૂંર થઈ oય, તો દદWને મmૂંર; Dચૂવતો પT મોકલવામા ંઆવે છે. 
 

E. અર^ dણૂ3 કરવામા ંમદદ 

તમે નીચેના Aથાનો પર આ અરX Iણૂ. કરવા માટ2 hયicતગત ર;તે મદદ મેળવી શકો છો: 
 

ડાટ0માઉથ-#હચકોક 

વન મે&ડકલ સે+ટર .ાઈવ 

ડાટ0માઉથ #હચકોક P+લિન+સ કોનકોડ0  

253 Pleasant Street 

ડાટ0માઉથ #હચકોક P+લિન+સ માQચેRટર 

Lebanon, NH 03756 Concord, NH 03301 100 Hitchcock Way 

(603) 650-8051 (603) 229-5080 Manchester, NH 03104 
  (603) 695-2692 

ડાટ0માઉથ -#હચકોક નાSઆુ ડાટ0માઉથ-#હચકોક #કન ચેશાયર મે#ડકલ સેQટર 

2300 Southwood Drive 580-590 Court Steet 580 Court Steet 

Nashua, NH 03063 Keene, NH 03431 Keene, NH 03431 
(603) 577-4055 (603) 354-5454 ext:4444 (603) 354-5430 

એWલસ પેક ડ4 મેમો#રયલ હોXRપટલ QY ૂલડંન હોXRપટલ 
 

10 Alice Peck Day Drive 273 County Road 

Lebanon, NH 03766 New London, NH 03257 
(603) 443-9579 (603)526-2911 

 

qયા ંDધુી તમાર; સIંણૂ. અરX ^ા~ત ન થાય xયા ંDધુી, તમે ^ા~ત કર2લી કોઈપણ સેવાઓ 

માટ2 તમે નાણાક;ય ર;તે જવાબદાર રહ2શો. 

Lb ૂહ2�પશાયર હ2zથ એcસેસ નેટવક.  ( https://www.healthynh.com/nh-health-access-

network.html ) Hારા વધારાના િવકzપો મેળવી શકાય છે. 
 

F. નાણાક:ય સહાયની અપીલ `>aયા 

• જો બેલેLસ મmૂંર ન થાય, તો દદWને અAવીકાર પT મોકલવામા ં આવશે અથવા જો િવનતંી 
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કરવામા ં આવે તો, નામmૂંર_ુ ં કારણ દશા.વતી અરXની નકલ મોકલવામા ં આવશે. ઔપચા6રક 

અપીલ ^6/યાની Oપર2ખા આપતો પT પણ દર2ક ઇનકાર અથવા પTો સાથે મોકલવામા ંઆવે છે V 

ફcત aિશક ઘટાડો Iરૂો પાડ2 છે. 

• ]ળૂ ^6/યામા ંસામેલ ન હોય તેવા Tણ D-HH નેતાઓની સિમિત અપીલની સમી�ા કરશે અને 

તમામ નામmૂંર અપીલો પર ભલામણો કરશ.ે 
 

G. નાણાક:ય સહાય માટA અ.મુાિનત પા5તા 

D-H નાણાક;ય જO6રયાત_ુ ં]zૂયાકંન કરવા માટ2 દદWની મા6હતીની સમી�ા કરવા માટ2 H Tીo પ�નો 

ઉપયોગ કર; શક2 છે. આ સમી�ા આરો$યસભંાળ ઉ·ોગ-માLય, અ_મુાિનત મોડ2લનો ઉપયોગ કર2 છે V 

સાવ.જિનક ર2કોડ. ડ2ટાબેસીસ પર આધા6રત છે. આ મોડ2લ સામા�જક-આિથrક અને નાણાક;ય �મતા Aકોરની 

ગણતર; કરવા માટ2 સાવ.જિનક ર2કોડ. ડ2ટાનો સમાવશે કર2 છે Vમા ંઆવક, �ોતો અને તરલતા માટ2ના �દાજો 

શામેલ છે. મૉડલનો િનયમ સેટ દરકે દદ$નું સમાન ધોરણો પર મૂ[યાંકન કરવા માટે રચાયેલ છે અને 

ડાટ4માઉથ-િહચકોક હે[થ િસ]ટમ માટે ઐિતહાિસક નાણાકીય સહાયની મંજૂરી સામે માપાંિકત થયેલ છે. 

અ_મુાિનત મોડ2લમાથંી મા6હતીનો ઉપયોગ D-HH Hારા એવા ક2સોમા ંઅ_મુાિનત પાTતા ^દાન 

કરવા માટ2 કર; શકાય છે ક2 qયા ંદદW Hારા સીધી ^દાન કરવામા ંઆવલેી મા6હતીનો અભાવ હોય. 

મે6ડક2ર પછ; બેલેLસ માટ2 અ_મુાિનત નાણાક;ય સહાય ઉપલjધ નથી. 

Aટ2ટમેLટ પછ; 120 6દવસથી વl ુસમય માટ2 પાT ખાતાઓ પર બાક; બેલેLસના સદંભ.મા,ં લોન લેવા 

માટ2 નો6ટસ આ~યા પછ; અને ખાતાને બા¸ કલેcશન એજLસીને 6રફર કરવામા ંઆવે તે પહ2લા ં

નાણાક;ય સહાય અરX Iણૂ. કરવાના િવકzપની Dચૂના માટ2 ^િતભાવ ન આપતા દદWઓને 

નાણાક;ય સહાય Iરૂ; પાડવા માટ2, અ_મુાિનત A/;ન�ગનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે. ^ોબેટ 

એકાઉL°સ ક2 Vની સમયસીમા Iરૂ; થઈ ગઇ છે તે અ_મુાિનત A/;ન�ગ માટ2 પાT છે. 

અ_મુાિનત ચે6રટ; પરંપરાગત FAP ^6/યાઓ_ુ ંAથાન લેતી નથી; તેનો ઉપયોગ આ ^યxનોને Iરૂક 

બનાવવા માટ2 થાય છે, અને તે એવા દદWઓ માટ2 છે ક2 Vઓ પરંપરા FAP ^6/યા માટ2 અLયથા ^િતભાવ 

આપતા નથી. આ દદWઓ માટ2ના અવરોધોને ¹ૂર કરવા અને દદWને અમારા લાભમા ંDધુારો કરવાના 

^યાસOપે, હોiAપટલ ઘાલખાધ અમલમા ં]કૂતા ંપહ2લા ંઇલેc�ોિનક A/;ન�ગ ^6/યાનો ઉપયોગ કર2 છે. 

અ_મુાિનત ચે6રટ; માટ2 પાTતા ધરાવતા દદWઓને ઘાલખાધ વDલૂાત એજLસી સાથે ]કૂવામા ંઆવશ ે

નહ�. 

આ ^ો�ામમા ંસમાવશે સાવ.જિનક ર2કોડ.ની મા6હતીનો ઉપયોગ કર;ને Aકો6રyગ અzગો6રધમ પર 

આધા6રત છે અને સામાLય ર;તે Aલાઇ6ડyગ ફ; Aક2લનો ઉપયોગ કર` ુ ંનથી. aિશક 6ડAકાઉLટને 
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અ_મુાિનત ચે6રટ; સાથે મmૂંમાવાઆપવામા નથી. aિશક 6ડAકાઉLટને અ_મુાિનત ચે6રટ; સાથે 

મmૂંર; આપવામા ંઆવતી નથી: 

• િમલકત અથવા ઓળખ વગરમા sુtંુબ િવના ]xૃb ુપામેલ ]તૃક 
• અAથાયી, ઘરિવહોણી hયicત 
• કોઈ સહાયક mૂથ િવનાના sુtંુબથી િવ¦ટૂા પડ; ગયેલી hયicતઓ 
• દદWઓ ^િતભાવ આપતા નથી અથવા પરંપરાગત ^6/યા Iણૂ. કરવામા ંઅસમથ. છે 

અ_મુાિનત ચે6રટ; Aકો6રyગમા ંસામા�જક-આિથrક પ6રબળ અને >બન-/26ડટ આધા6રત ડ2ટાનો 

સમાવશે થાય છે. A/;ન�ગ ^6/યા oહ2ર ડ2ટાબેઝનો લાભ લે છે Vમા ંનીચેની મા6હતી હોય છે: 

• ઉપભોcતા hયવહારો 
• કોટ.  ર2કો±્.સ 
• સપંિnની મા>લક; 
• ઘરની મા>લક; િવ¯ુU ભા±ુઆત 
• વAતી િવષયક, ^દ2શ_ુ ંઅથ.શા� 
• રોજગારની iAથિત 
• b6ુટ>લટ; ફાઈલો 
• સરકાર; 
• ફાઇલો (નાદાર;, SSN, ]તૃ hયicતઓ) 

અ_મુાિનત ચે6રટ; /26ડટ jbરુોના 6રપો6ટºગ ડ2ટા પર આધાર રાખતી નથી અને /26ડટ 6રપો6ટºગ પર 

કોઈ સો»ટ 6હ°સ છોડતી નથી. ^ા~ત મા6હતીમા ં0 (સૌથી વl ુજO6રયાતમદં) થી 1000 (ઓછામા ં

ઓછ; જO6રયાતવાળા) ના અ_મુાિનત ચે6રટ; Aકોરનો સમાવશે થાય છે. મા6હતી આવક, 

અAકયામતો અને તરલતા સ6હતના oણીતા પ6રબળોના આધાર2 બાયંધર; આપનારની જO6રયાત_ુ ં

અ_મુાન કર2 છે, પરં` ુતેના Dધુી મયા.6દત નથી. 

ર;ફLડસ: 

જો દદWએ બાક; બેલેLસ �કૂવી હોય અને xયારબાદ Iણૂ. કર2લ નાણાક;ય સહાય અરX સબિમટ કર2 

V અરX ^6/યા Hારા નાણાક;ય સહાય માટ2 મmૂંર કરવામા ંઆવી હોય, તો હોiAપટલ hયicતએ 

સભંાળ માટ2 �કૂવલે કોઈપણ રકમ પરત કરશ.ે 

H. ચે>રટ: િનધા3રણના Uતરો 

■ મmૂંર;ના Aતરો નીચે ]જુબ છે: 
 

TUથિત ડાટ3માઉથ->હચકોક મેfબર હોTUપટRસ 
વાઈસ ^ેિસડ2Lટ/ 
CFO/^ેિસડ2Lટ 

>$350,000 >$100,000 

ડાયર2cટર ર2વLb ુ
મેનેજમેLટ 

>$50,0000 >$50,0000 
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ડ;ર2cટર– કોિનફર $50,000 Dધુી $50,000 Dધુી 
મેનેજર – કોિનફર $5000 Dધુી $5000 Dધુી 
Dપુવા.ઈઝર– કોિનફર $1000 Dધુી $1000 Dધુી 
એકાઉLટ ર2પ – કોિનફર $500 Dધુી $500 Dધુી 
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I. નાણાક:ય સહાયતાના અપવાદો- સેવાઓ 

a. િવિશgટ િવચારણાઓ 

• નીચે D>ૂચબU તબીબી ^6/યાઓ સવ.સમાવશેક હોવાનો અથ. નથી. 
• ^દાતા Hારા માનવામા ંઆવતી >બન-તબીબી ર;તે જOર; સેવાઓને બાકાત રાખવામા ંઆવી 

શક2 છે. 
• નાણાક;ય સહાય કાય./મ હ2ઠળ આવર; લેવામા ંન આવલેી કોઈ પણ નવી 

સારવારની સેવા આપતા પહ2લા દદWને oણ કરવા માટ2ના તમામ v�ેઠ ^યાસો 

કરવામા ંઆવશે. 

b. વૈકiRપક કોUમે>ટક `>aયાઓ (આવર: લેવામા ંઆવી નથી) 

• ¼ેAટ ક2~Abલુેcટોમી ઇ�~લાLટ સાથ ે
• માAટપેcસી (¼ેAટ >લ»ટ) 
• ગાયનેકોમા�Aટઝ (Iુ̄ ુષનાAતનને ¹ૂર કર�ુ)ં 
• માAટ2cટોમી (કોAમે6ટક) 
• રાયહ6ટડ2cટોમી (ફ2સ >લ»ટ) 
• jલેફરો~લાAટ; (આઇલી¢સ) 
• ભમર >લ»ટ (કપાળ પર ચરબી/કરચલીઓ) 
• ઓગમેLટ2શન મ�મા~લાAટ; (Aતન ^xયારોપણ) 
• 6રડcશન મ�મા~લાAટ; (વીમા Hારા આવર; લેવામા ંન આવલે હોય તો, ¼ેAટ ર;ડકશન) 
• રાઈનો~લાAટ; (નાક) 
• ડમ�ટોલોX ^6/યાઓ 
• અjડોમીનો~લાAટ; (ટમી ટક) 
• કોઈ પણ ^કારની >લપેcટોમી (>લપોસcશન) - વધારાની xવચા અથવા ચરબીને ¹ૂર 

કરવા માટ2 પણ D>ૂચબU કર; શકાય છે, Vને તબીબી આવ�યકતા માનવામા ંઆવતી 

નથી 

નjધ: ઉપરોcત ^6/યાઓ સામાLય ર;તે નાણાક;ય મા6હતી સયંોજકો Hારા 

તપાસવામા ંઆવે છે અને ઓળખવામા ંઆવે છે 

c. kિૃ5મ ગભા3ધાન 

• માઇ/ો6રએનાAટોમોિસસ (ટ½બુલ 6રવસ.લ) 
• વાસોવાસોAટોમી (વસેેcટોમી 6રવસ.લ) 
• વ�ંયxવની સારવાર માટ2 લે^ોAકોપી (IUI - IVF - >ગ»ટ ^ો�ા�સ) 
• વ�ંયxવની સારવાર 

d. અ[ય 

• એ}પુcંચર 
• િશરો^ે�cટક સેવાઓ 
• સાભંળવાના સાધનો અને ઉપચાર 
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• aખના ચ�મા 
• મસાજ થરે2પી 
• ફામા.Ab6ુટકzસ-િ^�A/~શન અને ઓવર ધ કાઉLટર દવાઓ 
• �ાવલે �cલિનક 
• jલડ કોડ. અuયાસ 
• 6રટ2લ વચેાણ 
• 6રજનર26ટવ સાય6કયા�; ઑફ Lb ુ¾$લેLડ, LLC Hારા Iરૂ; પાડવામા ંઆવતી સેવાઓ 

e. તબીબી જW>રયાતને મnૂંર: મoયા પછ: જ નાણાક:ય સહાય 

• બે6રયા6�ક સ�ર; 

f. મા[ચેUટર અને નાQઆુ >ડિવઝ[સ ઓ[લી 

• qખની િનયિમત ચકાસણી 

o તબીબી ર;તે જOર; હોવા_ુ ંન¡; કરવામા ંઆવે અને/અથવા �તગ.ત તબીબી iAથિત 

હોય તો જ આવર; લેવામા ંઆવે છે. 

o એવા સજંોગોમા ંqયા ંઆ iAથિતઓ અiAતxવમા ંન હોય xયા,ં શડે¿લૂર દદWને D>ૂચત 

કરશે ક2 નાણાક;ય સહાય લાf ુથશે નહ�. 

o ક;ન અને લેબનોન ઓ~થzેમોલોXએ આ લkbુ ંછે. 

g. bTુYતઓ 

• ક2ટલીક સેવાઓ વકૈ�zપક અને તબીબી ર;તે જOર; નથી ક2ટ2ગર; હ2ઠળ આવતી હોય, 

સભંાળના એિપસોડથી સબંિંધત બધી અથવા ક2ટલીક સેવાઓ માટ2 D-HH નાણાક;ય સહાય 

પો>લસી હ2ઠળ આવર; લેવામા ંઆવી શક2 છે. 

• પો>લસીઓ અને ^6/યાઓ oણીતી સેવાઓ માટ2 દશા.વવામા ંઆવશે અને દદWની 

Dલુભતા સસંાધન ટ;મ Hારા તેની oળવણી કરવામા ંઆવશે. 

• જOર; Dધુારા માટ2 વાિષrક ધોરણે આની સમી�ા કરવામા ંઆવશે. 

• અપવાદની મmૂંર; માટ2 પેશLટ એcસેસ લીડરશીપ અને ર2વLb ુમેનેજમેLટના વાઇસ ^ેિસડ2Lટ 

Hારા hયicતગત ક2સોની સમી�ા કરવામા ંઆવશે. 

h. નાણાક:ય સહાયતાના અપવાદો- નોન D-H `દાતાઓ 

• ચેશાયર - ર26ડયોલોX એસોિસએ°સ ઓફ ક;ની 
• ચેશાયર – સજ[ક2ર મે6ડકલ ઇicવપમેLટ 
• ચેશાયર – મોનાડનોક ફ2િમલી સિવrસીસ 
• માLચેAટર – ફાઉLડ2શન મે6ડકલ પાટ.નસ. 
• માLચેAટર – એમોAક2ગ એનેAથિેસયા 
• માLચેAટર – ડાયે6ટિશયન સિવrસીસ 
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• માLચેAટર – એલાયLસ હ2zથ સિવrસીસ/ક2થો>લક મે6ડકલ સેLટર 

• બેડફોડ. - એલાયLસ હ2zથ સિવrસીસ/ક2થો>લક મે6ડકલ સેLટર 
• ના¨આુ – �ેટર ન¨આુ મેLટલ હ2zથ સેLટર (સામા�જક કાય.કર) 
• ન¨આુ – ન¨આુ એનેAથિેસયોલો�જAટ Àપુ 
• ના¨આુ – સેLટ જોસેફ હોiAપટલ (પીટ;/6રહ2બ સિવrસીસ) 
• કોનકોડ. - 6રવરબેLડ કો�bિુનટ; મેLટલ હ2zથ 
• કોનકોડ. - કોનકોડ. હોiAપટલ ^દાન કરવામા ંઆવતી સેવાઓ 
• લેબેનોન - ઓથ�ક2ર તબીબી ઉપકરણો 
• એ>લસ પેક ડ2 - મેડA�;મ એનેAથિેસયા 
• એ>લસ પેક ડ2 - અપર વલેી LbરુોલોX અને Lbરુોસ�ર; (UVNN) 
• એ>લસ પેક ડ2 - એiLવઝન (ઇડ; અને હોiAપટ>લAટ)* 
• Lb ૂલડંન હોiAપટલ – કોનકોડ. ઓથ�પે6ડcસ (hયાવસાિયક) 
• Lb ૂલડંન હોiAપટલ – કોનકોડ. પો6ડયા�; (hયાવસાિયક) 
• Lb ૂલડંન હોiAપટલ – કોનકોડ. bરુોલોX (hયાવસાિયક) 
• Lb ૂલડંન હોiAપટલ – કાઉLસે>લyગ એસોિસએ°સ (hયાવસાિયક) 
• Lb ૂલડંન હોiAપટલ – ડો. 6રચાડ. રોઝાટા – ઓરલ અને મેicસલોફ2િસયલ સ�ર; 

(hયાવસાિયક) 
• Lb ૂલડંન હોiAપટલ – વલેી 6રજનલ હ2zથક2ર (hયાવસાિયક) 
• Lb ૂલડંન હોiAપટલ – પેરાઝા ડમ�ટોલોX Àપૂ (hયાવસાિયક) 
• Lb ૂલડંન હોiAપટલ – ઓ�~ટકલ શોપ 
• Lb ૂલડંન હોiAપટલ – િમડવાઇફ સિવrસીસ (^ોફ2શનલ) 

 

*કરાર રદ કરવામા ંઆhયો 
 

V. સદંભr N/A 
 

જવાબદાર મા?લક: ફાયના%સ 'ડિવઝન કોપ/ર1ટ સપંક&  (સપંકA): 'ક3બલ6 મે%ડર 
મBૂંરકતા&: ચીફ ઓિફસર - ફાયના+સ; કિમટી 

ઓન પૉિલસી સપોટ3(COPS); ઑિફસ 
ઑફ પૉિલસી સપોટ3  - 

ઓગ6નાઈઝેશનલ પૉિલિસઝ 
ઓ+લી;;ોસ, ડેિનયલ; કાયેસ, િકરાન; 

નૈમી, ટીના; રોબ?સ3, ટોડ 

આDિૃG # 11 

હાલની મBૂંર"ની તાર"ખ: 08/11/2021 Bૂનો દJતાવેજ ID: RMD.0031 
પૉ?લસી લાL ુથવાની તાર"ખ : 08/11/2021 

MHMH/DHC ફાઇના%સ કિમટ: 6/23/2016; MHMH/DHC બો;્=સ ઓફ ?@ટ:ઝ 6/24/16 Aારા 
મCૂંર: આપવામા ંઆવી છે 

સબંિંધત પૉ?લિસઝ 

અને QRSયાઓ: 

વીમા િવનાના દદI માટ1ની 'ડ@કાઉ%ટ પોKલસી - ર1વ%L ુમેનેજમે%ટ 'ડિવઝન 

O1'ડટ એ%ડ કલેQશન પોKલસી 
બSટ પેમે%ટ પૉKલસી - ર1વ%L ુમેનેજમે%ટ 'ડિવઝન 

સબંિંધત કાય& સહાયક:  

 


