સેંટ પીટસસ યુનિવર્સસટી હૉનપપટલ
િાણાકીય સહાય િીનિ – સરળ ભાષા સારાાંશ (PLS)
પાત્ર દદીઓિે સેંટ પીટસસ યુનિવર્સસટી હૉનપપટલ (SPUH) અિે એક િોંધપાત્ર સાંબાંનધિ એકમ (IRS િરીકે વ્યાખ્યાનયિ) દ્વારા
આાંનશક અથવા સાંપૂણસ રીિે ડિપકાઉન્ટેિ િાત્કાનલક અથવા અન્ય િબીબી રીિે જરૂરી પવાપ્ય સેવાઓ મળી રહે િે માટે દ સેંટ પીટસસ
યુનિવર્સસટી હોનપપટલિી િાણાકીય સહાય િીનિ/કાયસક્રમ (FAP) છે . સેંટ પીટસસ યુનિવર્સસટી હૉનપપટલ અિે કોઈ પણ િોંધપાત્ર
સાંબાંનધિ એકમિે આિા પછી SPUH િરીકે ઓળખવામાાં આવશે.
પાત્ર સેવાઓ - SPUH દ્વારા આપવામાાં અિે નબલ બિાવવામાાં આવિી િાત્કાનલક અિે અન્ય િબીબી રીિે આવશ્યક પવાપ્ય
સેવાઓ. SPUH દ્વારા નબલ બિાવવામાાં આવેલ સેવાઓ માટે જ FAP લાગુ થાય છે . અન્ય પ્રદાિાઓ દ્વારા અલગથી નબલ
બિાવવામાાં આવિી અન્ય સેવાઓ, જે વી કે ડિનિનશયિ અથવા પ્રયોગશાળા FAP હેઠળ પાત્ર િથી.

પાત્ર દદીઓ - એવા દદીઓ જે પાત્ર સેવાઓ મેળવે છે , જે િમામ જરૂરી માનહિી/દપિાવેજો આપે છે અિે જે સેંટ પીટસસ
યુનિવર્સસટી હૉનપપટલિી સાંસાધિ સેવાઓ દ્વારા અપાિી િાણાકીય સહાય માટે લાયક નિધાસડરિ થયા હોય.

FAP-પાત્ર વ્યનતિઓિે િાત્કાનલક અિે અન્ય િબીબી રીિે જરૂરી સારવાર માટે AGB કરિાાં વધુ ચાજસ કરવામાાં આવશે િહીં - આ
રીિે, પવાપ્ય કેર પ્રણાલી કોઈ પણ જરૂરી િબીબી સારવાર માટે FAP-પાત્ર વ્યનતિઓિે મોટો ખચસ લાગુ કરશે િહીં.
કેવી રીિે અરજી કરવી


વીમા કવચ નવિાિા દદીઓ

સેંટ પીટસસ યુનિવર્સસટી હૉનપપટલિી સાંસાધિ સેવાઓ વીમા કવચ નવિાિા (પોિે ચુકવણી કરિાર) દદીઓ માટે બધા ખાિાઓિી
સમીક્ષા કરે છે . આ પ્રડક્રયા માટે અમિે આવા દદીઓિી સાંખ્યા શોધવી પિે છે જે રાજ્ય અથવા િેિરલ મદદ કાયસક્રમ માટેિી િેમિી
સાંભનવિ લાયકાિ િતકી કરવા માટે જરૂરી છે , િેમજ િમામ દદીઓ, પ્રનિનિનધઓ, સાંબાંનધિ િૉતટરો અિે SPUH કમસચારીઓિે એ
બાબિ જણાવવા માટે જરૂરી હોય છે , કે િાણાકીય મદદિી માગણી આવી શકે છે .
જે દદીઓ રાજ્ય અિે િેિરલ સહાય કાયસક્રમ માટેિી અપાત્રિાિે કારણે, પોષણક્ષમ કેર અનધનિયમ હેઠળ ન્યૂિિમ જરૂરી કવરેજ િ
ધરાવવાિે કે િેિુાં પાલિ િ કરવાિે લીધે પોિે ચુકવણી કરિાર (સેલ્િ-પે) રહ્યા હોય, િેઓ િાણાકીય સહાય માટે સાંભવિઃ લાયક
ગણવામાાં આવશે અિે િેમિો ખચસ િીચે માાંથી જે ઓછો હોય િેટલો ગણવામાાં આવશે:



પડરવારિી આવક િેિરલ ગરીબી સીમા (“FPL”) િા 0 થી 200; દદીિે $0 નબલયોગ્ય થશે;
જો િેઓ િેિરલ ગરીબી સીમા (“FPL”) િા 301% થી 500% દરનમયાિ આવિા હોય િો મેડિકર રેટિા 115%;



િાણાકીય સહાય િીનિિા દપિાવેજ 1 માાં આપેલ દર મુજબ અમાઉન્્સ જિરલી નબલ્િ (“AGB”) અથવા જો િેઓ
“FPL”િા 201% થી 300% દરનમયાિ આવિા હોય િો ન્યુ જસી પલાઇડિગ પકેલ અિુસાર ગણવામાાં આવેલ રકમ,
આમાાંથી જે પણ ઓછી હોય.

અમારા FAP માટે લેનખિ અરજીિી જરૂર િથી, પરાંિુ દર માળખા અિુસાર િેઓ જે માટે લાયક હોય, િે િતકી કરવા માટે, ચેડરટી
કેર અથવા અન્ય સરકારી કાયસક્રમો માટેિી લાયકાિિુાં મૂલ્યાાંકિ કરવા માટે (િમામ સાંભનવિ આાંિડરક અિે બાહ્ય સ્રોિોથી) મેળવેલી
માનહિીિો ઉપયોગ કરીશુાં.
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વીમાકૃિ દદીઓ

િમામ FAP પાત્ર દદીઓ, જે મિો પવાપ્ય કેર વીમો સડક્રય હોય, િેઓ િીચે મુજબ વ્યાખ્યાનયિ AGB કરિા વધુ ચુકવણી માટે
જવાબદાર હશે િહીં, જે માાં પવાપ્ય વીમા કાંપિી દ્વારા દદીિા ખાિામાાં જમા કરાયેલ ભરપાઈ સમાવેશ થિો િથી.

FAP પાત્રિા અિે અનધક ઉદાર સહાય માટેિી નપથનિ, નબલલગ અિે સાંગ્રહ ચક્ર દરનમયાિ કોઈ પણ સમયે સુધારવામાાં આવી શકે છે .

FAP િી સૂચિા/જાહેરાિ

a) SPUH િી FAP અિે FAP િો સરળ ભાષા સારાાંશ (“PLS”) અમારી વેબસાઇટ www.saintpetershcs.com દ્વારા ઉપલબ્ધ છે .
b) FAP અિે PLS િી પેપર િકલો, માગણી પર મેલ દ્વારા કોઈ પણ શુલ્ક વગર ઉપલબ્ધ છે િેમજ હૉનપપટલ
સુનવધાિા નવનવધ નવપિારોમાાં જે વા કે પ્રવેશ, દદીિી િોંધણી, ઇમજસ ન્સી રૂમ નવભાગ, સાંસાધિ સેવાઓ અિે
દદીિે રજા આપવાિા નવભાગમાાં આપવામાાં આવે છે . િમામ લેનખિ અરજીઓ આ સરિામે મોકલવાિી રહેશે:
સેંટ પીટસસ યુનિવર્સસડટ હૉનપપટલ
ધ્યાિ: સાંસાધિ સેવાઓ
254 ઈપટિ એવેન્યૂ
ન્યૂ બ્રુન્સનવક, NJ 08901
c) FAP અિે PLS િી પેપર િકલો માટેિી મૌનખક નવિાંિીઓ અહીં કરી શકાય છે :
સેંટ પીટસસ યુનિવર્સસટી હૉનપપટલ
નવભાગ: સાંસાધિ સેવાઓ
ટેનલિોિ #: 732.745.8600 એતસટેન્શિ: 5019

d) FAP અિે PLS અાંગ્રેજી અિે અન્ય એવી ભાષાઓમાાં ઉપલબ્ધ છે જે સેંટ પીટસસ પવાપ્ય પ્રણાલીિી પ્રાથનમક સેવાિા
નવપિરમાાં 5% જે ટલી ઓછી અથવા 1000 વ્યનતિઓ પૂરિી મયાસડદિ છે . અિુવાડદિ આવૃનિઓ રૂબરૂ નવિાંિી પર
ટેનલિોિ દ્વારા અથવા અમારી વેબસાઇટ મારિિે ઉપલબ્ધ છે .
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