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ASCENSION SOUTHEAST MICHIGAN 

 
Ascension Providence Hospital, Ascension Providence Park Hospital, Ascension St. John Hospital, 
Ascension Macomb-Oakland Hospital (Warren and Madison Heights Campus), Ascension River 
District Hospital, અને Ascension Brighton Center 

 
નાણાકીય સહાય નીિતનો સારાશં 

 
ઉપર સૂિચબ� આરોગ્ય મંત્રાલયો સિહત Ascension Southeast Michigan, આરોગ્ય સંભાળ સેવાઓ પ્રવેશ કરવા માટેના 
અવરોધો સાથ ેસંઘષ� કરનારા લોકો માટે િવશેષ િચંતા સાથે પ્રત્યેક વ્યિ�ના ગૌરવ પ્રત્યે પ્રિતબ�તા અને આદર રાખ ેછે.  
Ascension Southeast Michigan પાસે તેના સમુદાયની સેવા તરીકે તેના આરોગ્યસંભાળ સંસાધનોનંુ સંચાલન કરવાની 
સમાન પ્રિતબ�તા છે.  આ િસ�ાંતોને આગળ વધારતા ંAscension Southeast Michigan, Ascension Southeast 
Michigan તરફથી કટોકટી અથવા અન્ય તબીબી જ�રી સંભાળ મેળવનારી અમુક વ્યિ�ઓને નાણાકીય સહાય પૂરી પાડે 
છે.  આ સારાંશ Ascension Southeast Michigan ની આિથ�ક સહાય પોિલસીની સંિ�� ઝાંખી પૂરી પાડે છે. 
 
કોણ લાયક છે?  
તમે અને Wayne, Macomb, Oakland અને St. Clair કાઉન્ટીઓ નાણાકીય સહાય મેળવવા માટે જો તમ ેDetroit શહેરમા ં
રહેતા માટે સ�મ હોઈ શકે છે.  ફેડરલ ગરીબી સ્તરની સરખામણીમા ંતમારી કુલ ઘરલંુે આવક �ારા નાણાકીય સહાય 
સામાન્ય રીત ેન�ી થાય છે.  જો તમારી આવક ફેડરલ ગરીબી સ્તરના 250% કરતા ઓછી અથવા બરાબર છે, તો તમે જ ે
ચાજ� માટે જવાબદાર છો તેના ભાગ પર તમે 100% ચેિરટી કેર રાઈટ ઓફ લઈ શકો છો.  તમારી આવક ફેડરલ ગરીબી 
સ્તરનાં 250% કરતા વધુ છે પરંતુ ફેડરલ ગરીબી સ્તરનાં 400% કરતા ંવધી ન હોય તો તમને ઘટતા સ્કેલ પર િડસ્કાઉન્ટ 
સાથેનો દર મળશે.  જો તમારી પાસે કટોકટી અને તબીબી આવશ્યક સંભાળ માટે તબીબી દેવંુ છે અને જ ેતમારી આવક 
કરતા વધાર ેછે, તો તમ ેછૂટ માટે પાત્ર છો.  જો તમારી પાસે તમારી ફેડરલ ગરીબી સ્તરની આવકની રકમ 250% થી વધુની 
સંપિ� છે તો તમ ેનાણાકીય સહાય માટે પાત્ર નહી ંબનો. જ ેદદ�ઓ નાણાકીય સહાય માટે લાયક છે તમેની પાસેથી લાયક 
સંભાળ માટે સામાન્ય રીત ેવીમા કવરજેવાળા દદ�ઓને આપવામા ંઆવતી િબલની રકમ કરતા વધાર ેભાવ લેવામાં આવશે 
નિહ.  
 
કઈ સેવાઓ આવરી લેવામા ંઆવી છે? 
નાણાકીય સહાય નીિત કટોકટી અને અન્ય તબીબી રીતે જ�રી કાળ�ને લાગ ુપડે છે.  આ શબ્દો નાણાકીય સહાય 
નીિતમાં વ્યાખ્યાિયત કરવામા ંઆવેલ છે.  અન્ય તમામ સંભાળ આિથ�ક સહાય નીિત �ારા આવરી લેવામા ંઆવતી નથી. 
 
હંુ કેવી રીતે અર� કરી શકંુ? 
નાણાકીય સહાય માટે અર� કરવા માટે, તમે સામાન્ય રીત ેલેિખત અર� પૂરી કરશો અને સહાયક દસ્તાવેજો આપશો કે જ ે
નાણાકીય સહાય નીિત અને નાણાકીય સહાય નીિત અર�મા ંદશા�વેલ છે. 
 
હંુ અર� બાબતે કેવી રીતે મદદ મેળવી શકંુ? 
નાણાકીય સહાય પોિલસી એિપ્લકેશનની સહાય માટે, તમે નાણાકીય પરામશ� િવભાગનો સંપક�  કરી શકો છો 1-866-501-
3627, િવકલ્પ 3. 
 
હંુ વધ ુમાિહતી કેવી રીતે મળેવી શકંુ? 
નાણાંકીય સહાય પોિલસી અને નાણાકીય સહાય પોિલસી અર� ફોમ� નકલો પર ઉપલબ્ધ છે 
https://healthcare.ascension.org/Financial-Assistance/Michigan અને Ascension Michigan હોિસ્પટલ સ્થળોએ મુખ્ય નોંધણી 
કચેરીઓ ખાતે. નાણાકીય સહાય પોિલસી અને નાણાકીય સહાય પોિલસી એિપ્લકેશનની મફત નકલો પણ મેઇલ �ારા 
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નીચેના સરનામા ંપર લેિખત િવનંતી મોકલીને મળેવી શકાય છે. નાણાકીય સહાય પોિલસી િવશેની વધારાની માિહતી મુખ્ય 
નોંધણી પર અથવા 1-866-501-3627, િવકલ્પ 3 પર ટેિલફોન �ારા પણ ઉપલબ્ધ છે. 
 
Ascension St. John Hospital  
અટેન્શન: નાણાકીય પરામશ�/FAP  
22101 Moross Road Detroit, Michigan 48236 
 
જો હંુ પાત્ર નથી તો શંુ? 
તમે નાણાંકીય સહાય નીિત હેઠળ નાણાકીય સહાય માટે લાયક ન હોય તો, તમે અન્ય પ્રકારની સહાય માટે લાયક હોઈ શકો 
છે.  વધુ માિહતી માટે, કૃપા કરીને Ascension Southeast Michigan સ્થાનનો સંપક�  કરો �ાં તમને 1-866-501-3627, 
િવકલ્પ 3 પર ટેિલફોન �ારા સેવાઓ પ્રા� થઈ છે. 
 
નાણાકીય સહાય નીિત, નાણાકીય સહાય નીિત અર� અને સૂચનાઓ અને આ સાદા ભાષાનો સારાશં અમારી 
વેબસાઇટ પર અને િવનંતી પર નીચેની ભાષાઓમા ંઉપલબ્ધ છે: 
 
અરબી, ફે્રન્ચ, જમ�ન, ગજુરાતી, િહન્દી, ઇટાિલયન, �પાનીઝ, કોિરયન, પોિલશ, રિશયન, સબ�-ક્રોએિશયન, સ્પેિનશ, 
ટાગાલોગ, ઉદુ�  અને િવયેતનામીસ  
 
 


