
હોલિ નેમ મેડિકિ સેન્ટર આર્થિક સહાયતા નીર્ત- સરળ ભાષામાાં સારાાંશ 

નીર્ત ર્નવેદન 

હોલિ નેમ મેડિકિ સેન્ટરની (HNMC’s) આર્થિક સહાયતા નીર્ત (FAP) િાયક દદીઓન ેHNMC દ્વારા પરૂી પાિવામાાં આવતી આંર્િક 

અથવા સાંપરૂ્ણ ડિસ્કાઉન્ટ સાથનેી કટોકટીની અન ેઅન્ય તબીબી રીત ેજરૂરી સેવાઓ િાયક દદીઓને પરૂી પાિવા માટે અસ્સ્તત્વમાાં છે.  

િાયક સેવાઓ: HNMC દ્વારા પરૂી પાિવામાાં આવતી અન ેHNMC દ્વારા જેન ાં લબિ આપવામાાં આવત ાં હોય તેવી કટોકટીની અન ેઅન્ય 

તબીબી રીત ેજરૂરી સ્વાસ્્યસાંભાળ સેવાઓ.  અન્ય સેવાઓ જે માટે અન્ય પ્રદાતાઓ દ્વારા અિગ રીત ેલબિ આપવામાાં આવ ેછે, જેમ કે 

ડિલિિન્સ અથવા પ્રયોગિાળાઓ કે જે FAP હઠેળ કદાચ િાયક ન હોય. 

િાયક દદીઓ: તબીબી રીત ેજરૂરી અથવા કટોકટીની સેવાઓ મેળવતા દદીઓ જેઓ સાંબાંર્િત દસ્તાવેજો/માડહતી સડહત પરૂી કરેિી 

આર્થિક સહાયતા અરજી સ પ્રત કરે અન ેજેઓ HNMC દ્વારા આર્થિક સહાયતા માટે િાયક હોવાન ાં નક્કી થાય. 

અરજી કેવી રીતે કરવી: – FAP અને સાંબાંર્િત અરજીપત્રકો નીચે પ્રમાર્ે મેળવી િકાય/પરૂા કરી િકાય/સ પ્રત કરી િકાય: 

 

 FAPની પેપર કૉપી, FAP અરજીપત્રક, FAPનો સરળ ભાષામાાં સારાાંિ ("PLS") અન ેચૅડરડટ કેઅર અરજીપત્રક ર્વનાંતી 
કરવા પર ઉપિબ્િ છે અન ેર્વના મલૂ્યે ટપાિથી/અથવા રૂબરૂ મ િાકાત િઈને મેળવી િકાય છે: િૉબી ફ્િોર પર પેિન્ટ 

ઍક્સેસ/રજીસ્રેિન ડિપાટણમેન્ટમાાં આવેિી હૉસ્સ્પટિના આર્થિક સિાહ કાયાણિય ખાત.ે  ઑડિસના કિાકો સોમવારથી 
શ ક્રવાર સવારે 8:30થી બપોરે 2:30 સ િી છે.   

 HNMCના આર્થિક સહાયતા કાયણક્રમો માટે પવૂણતપાસ માટેની ર્વનાંતીઓ 201-833-3157 પર આર્થિક સિાહ કાયાણિયન ે

કૉિ કરીન ેકરી િકાય છે. 

 FAP, FAP અરજીપત્રક,  PLS અન ેચૅડરટી કેઅર અરજી હૉસ્સ્પટિની વેબસાઈટ પર નીચેની લિિંક પરથી િાઉનિોિ કરી 
િકાય છે:  http://www.holyname.org/Financial/index.aspx 

 

આર્થિક સહાયતા માટેની યોગ્યતાન ાં ર્નર્ાારણ – સામાન્ય રીત,ે િાયક વ્યસ્ક્તઓ સ્િાઈડિિંગ સ્કેિનો ઉપયોગ કરીન ેઆર્થિક સહાયતા 

માટે િાયક હોય છે, જ્યારે તેમની ક િ કૌટ ાંલબક આવક િેિરિ સરકારની િેિરિ ગરીબી માગણદર્િિકાઓ (FPG)ના 500% પર કે તેનાથી 

નીચ ેહોય.  આર્થિક સહાયતા માટેની યોગ્યતાનો અથણ એ છે કે િાયક વ્યસ્ક્તઓની હૉસ્સ્પટિ સાંભાળ પરેૂપરૂી અથવા આંર્િક રીત ે

આવરી િેવામાાં આવિે અન ેતમેને વીમા આરલિત વ્યસ્ક્તઓન ેઆપવામાાં આવતી "લબિની સામાન્ય રકમ" (AGB) કરતા વધ  

રકમન ાં લબિ આપવામાાં આવિે નહીં.  (AGB ઈન્ટનણિ રેવન્ય ૂસર્વિસ દ્વારા IRC ર્વભાગ 501(r) 5માાં વ્યાખ્યાર્યત કયાણ પ્રમાર્)ે 

FPG ઉપરાાંતના માપદાંિોન ેપર્ ધ્યાનમાાં િેવામાાં આવી િકે છે, દાખિા તરીકે રોકિ અથવા અન્ય સાંપર્િઓ માટેની ઉપિબ્િતા કે 

જેને રોકિવામાાં તબદીિ કરી િકાય, અન ેમાર્સક ઘરેલ  ખચણની સાપેિે વિારાની માર્સક ચોખ્ખી આવક કે જે અગાઉના માપદાંિમાાં 

અપવાદમાાં પડરર્મી િકે.  અધરૂી અરજીઓ ધ્યાન ેિેવામાાં આવતી નથી અને અરજદારોને તેની જાર્ કરવામાાં આવિે અન ેખટૂતા 

દસ્તાવેજો/માડહતી આપવા માટેની તક અપાિ.ે  501(r)ના હતે  ઓ માટે દદીઓને પરૂી કરેિી FAP અરજી સ પ્રત કરવા માટે 

હૉસ્સ્પટિમાાંથી રજા બાદન ાં 240 ડદવસો સ િીન ાં લબલિિંગ સ્ટેટમેન્ટ આપવામાાં આવિે.  ચૅડરટી કેઅરના હતે  ઓ માટે દદીઓન ેપરૂી કરેિી 

ચૅડરટી કેઅર અરજી સ પ્રત કરવા માટે સેવાની તારીખથી એક (1) વષણ સ િીનો સમય આપવામાાં આવિે. 

જ્યાાં HNMCથી સાંભર્વતપરે્ પ્રભાર્વત થનારા અથવા તેના સાંપકણમાાં આવનારા વ્યસ્ક્તઓની વસ્તીમાાંથી સેવા મેળવતા રહીિોની 
માતભૃાષા 5% અથવા 1,000ન ાં પ્રર્તર્નર્િત્વ કરે, બેમાાંથી જે ઓછાં હોય તે પ્રમાર્ે, ત્યાાં HNMC તેની FAP, FAP અરજીપત્રક અન ેતેની 
FAPના PLSન ાં અન્ય ભાષાઓમાાં ભાષાાંતર કરિ.ે  ભાષાાંતર કરવામાાં આવેિા સાંસ્કરર્ો 718 Teaneck Road પર િૉબી ફ્િોર પર 

આવેિા પેિન્ટ ઍક્સેસ ડિપાટણમેન્ટમાાં આવેિા આર્થિક સિાહ કાયાણિયમાાં રૂબરૂ આવીન ેર્વનાંતી કરવાથી તેમજ હૉસ્સ્પટિની 
વેબસાઈટ પર ઉપિબ્િ કરાવવામાાં આવિે. 


