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Ascension Saint Agnes 

 

�બલની સામાન્ય રકમની ગણતર� 

03/31/2021 

 

 

Ascension Saint Agnes બે AGB ટકાવાર�ઓની ગણતર� કર� છે – એક હૉ�સ્પટલની �િુવધાના ખચર્ માટ� અને એક વ્યાવસાિયક ફ� માટ� – બ�ે ગણતર�ઓ“�કૂ-

બેક” પદ્ધિતના ઉપયોગથી અને Medicare ફ�-ફોર-સિવ�સ અને આ સસં્થાને દાવાઓ �કુવતા હોય તેવા બધા ખાનગી સ્વાસ્થ્ય વીમા કતાર્ઓને સમાિવષ્ટ કર�ને 

IRS ન�ધ કલમ 1.501(r)-5(b)(3), 1.501(r)-5(b)(3)(ii)(B) and 1.501(r)-5(b)(3)(iii) અ�સુાર સસં્થાને દાવાઓ �કૂવે છે.  આ ગણતર�ઓ અને AGBની 

ટકાવાર�ઓની િવગતો�ુ ંનીચે વણર્ન કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે. 

 

Ascension Saint Agnes માટ� AGB ટકાવાર� નીચે �જુબ છે: 

 

હૉ�સ્પટલ �િુવધાના ચા��સ માટ� AGB: 93.1% 

�ચ�કત્સકોની વ્યાવસાિયક ફ� માટ� AGB: 50.7% 

 

આ AGB ટકાવાર�ઓ કટોકટ� અને અન્ય તબીબી જ�ર� સભંાળ માટ�ના હો�સ્પટલ �િુવધાના દાવાઓની રકમના જથ્થાને �ને Medicare ફ�-ફોર-સિવ�સ દ્વારા 

મ�ૂંર� આપવામા ંઆવી છે અને તમામ ખાનગી આરોગ્ય વીમાદાતાઓ ક� �ઓ હો�સ્પટલ �િુવધા માટ� દાવાઓ �કૂવે છે (�િુવધાઓનો ચા� અને વ્યવસાિયક 

સેવાઓ માટ� અલગથી) તેને દાવાઓ માટ� સકંળાયેલ �ુલ ચા�ની રકમ દ્વારા િવભાજન દ્વારા ગણતર�મા ંલેવામા ંઆવે છે.  એકમાત્ર દાવાઓ �નો ઉપયોગ 

AGB ન�� કરવાના હ�� ુમાટ� કરવામા ંઆવે છે તે એવા છે ક� �ઓ આરોગ્ય વીમાદાતા દ્વારા AGB ગણતર� પહ�લાનંા 12-મ�હનાના સમયગાળા દરિમયાન 

મ�ૂંર� આપી હતી (અગાઉના 12 મ�હના દરિમયાન �રૂ� પાડવામા ંઆવતી સભંાળને લગતા દાવા કરતા). 

 

 

*પહ�લા ંજણાવેલ AGB ગણતર� છતા,ં Saint Agnes Health Care એ નીચે પ્રમાણે હૉ�સ્પટલ �િુવધા ચા� માટ� ઓછ� AGB ટકાવાર� લા� ુકરવા�ુ ંપસદં 

ક�ુ� છે:  

AGB: 88.55%  

 

Ascension Saint Agnes 

 

Ascension Saint Agnes Hospital, Ascension Medical Group, Seton Imaging, Lab Outreach, Integrated Specialist Group, 

Radiologists Professional Services, Anesthesia Professional Services  

 

 

 

નાણાક�ય સહાયનીિતનો સારાશં 

 

ઉપર ��ૂચબદ્ધ આરોગ્ય મતં્રાલયો સ�હત Ascension Saint Agnesને આરોગ્યસભંાળ સેવાઓ ઍક્સેસ કરવા માટ� અવરોધો સાથે સઘંષર્ કરનારા લોકો માટ� 

િવશેષ �ચ�તા સ�હત પ્રત્યેક વ્ય�ક્તના ગૌરવ અને આદર રાખવા પ્રત્યે વચનબદ્ધતા છે.  Ascension Saint Agnes એ તેના સ�દુાયની સેવા તર�ક� તેના 

આરોગ્યસભંાળ સસંાધનો�ુ ંસચંાલન કરવાની સમાન વચનબદ્ધતા આપી છે.  આ િસદ્ધાતંોને આગળ વધારતા,ં Ascension Saint Agnes અ�કુ વ્ય�ક્તઓને 

આિથ�ક સહાય આપે છે ક� �ઓ Ascension Saint Agnes પાસેથી કટોકટ� અથવા અન્ય તબીબી આવશ્યક સભંાળ મેળવે છે.  આ સારાશં Ascension Saint 

Agnesની નાણાક�ય સહાય નીિતની સ�ંક્ષપ્ત અવલોકન આપે છે. 

 

કોણ પાત્રતા ધરાવે છે?  

જો તમે Arbutus 21227, Brooklyn/Linthicum,21225, Catonsville 21250,21228, Curtis Bay 21226, Gwynn Oak 21207, South Baltimore City 

21223,21230, Southwest Baltimore City 21229, West Baltimore City 21215,21216,21217મા ંરહ�તા હો તો તમે નાણાક�ય સહાયતા મેળવી શકો છો.  

સામાન્ય ર�તે નાણાક�ય સહાય ફ�ડરલ ગર�બી સ્તરની સરખામણીમા ંતમાર� �ુલ ઘર��ુ ંઆવકના આધાર� ન�� થાય છે.  જો તમાર� આવક ફ�ડરલ ગર�બી 
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