સ્તરના 250% કરતા ઓછ� અથવા બરાબર હોય, તો તમે િનધાર્�રત દરોના ભાગ પર 100% ચે�રટ� ક�ર રાઈટ ઓફ મેળવી શકો છો. જો તમાર� આવક
ફ�ડરલ ગર�બી સ્તરના 250% કરતા વધાર� છે પરં � ુ ફ�ડરલ ગર�બી સ્તરના 500% કરતા વધાર� નથી, તો તમને ઘટતા સ્ક�લ પર અથવા સાધન
પર�ક્ષણના આધાર� �ટનો દર પ્રાપ્ત થઈ શક� છે . જો તમાર� પાસે કટોકટ� અને તબીબી આવશ્યક સંભાળ માટ� તબીબી દ� � ું હોય અને તે તમાર� આવક
કરતા વધાર� હોય તો તમે રાહત માટ� પાત્ર છો. જો તમાર� પાસે તમાર� ફ�ડરલ ગર�બી સ્તરની આવકની રકમથી 250% વ�ુની સંપિ� હોય તો તમે
નાણાક�ય સહાય માટ� પાત્ર બની શકતા નથી. નાણાક�ય સહાયતા માટ� પાત્રતા ધરાવતા દદ�ઓ પાસેથી હૉ�સ્પટલ માકર્ -અપમાંથી ખચાર્ઓ બાદ કરવાથી
અથવા વીમા કવર� જવાળા દદ�ને સામાન્યતઃ �બલમાં લગાવવામાં આવતી રકમ, � ઓછ� હોય, તેનાથી વ�ુ રકમ લેવામાં આવશે નહ�.
લે�ખત �દાજ.
હૉ�સ્પટલની �બન આપાતકા�લન સેવાઓ, પ્ર�ક્રયાઓ અને હૉ�સ્પટલ દ્વારા વ્યાવસાિયક સેવાઓ � ૂર� પાડવા માટ� અપે�ક્ષત યોગ્ય એવી સપ્લાયો માટ�ના �ુ લ
ખચર્નો એક લે�ખત �દાજ આપવાની િવનંતી કરવાનો અને પ્રાપ્ત કરવાનો દદ�ઓને અિધકાર રહ�શે.
કઈ સેવાઓ આવર� લેવામાં આવી છે ?
નાણાક�ય સહાય નીિત કટોકટ� અને અન્ય તબીબી ર�તે જ�ર� કાળ�ને લા�ુ પડ� છે . ડૉક્ટરના ખચર્ને હૉ�સ્પટલના �બલમાં સમાિવષ્ટ કરવામાં આવતો
નથી અને તે� ુ ં �બલ અલગથી આપવામાં આવશે. આ શબ્દો નાણાક�ય સહાય નીિતમાં વ્યાખ્યાિયત કરવામાં આવેલ છે . અન્ય તમામ સંભાળ આિથ�ક
સહાય નીિત દ્વારા આવર� લેવામાં આવતી નથી.
�ું ક�વી ર�તે અર� કર� શ�ું ?
નાણાક�ય સહાય માટ� અર� કરવા માટ�, તમે સામાન્ય ર�તે લે�ખત અર� કર� કરશો અને સહાયક દસ્તાવેજો આપશો ક� � નાણાક�ય સહાય નીિત અને
નાણાક�ય સહાય નીિત એ�પ્લક�શનમાં દશાર્ વેલ છે . એ�પ્લક�શન માટ�, �ૃપા કર�ને 667-234-2140 પર સંપકર્ કરો.

�ું અર� બાબતે ક�વી ર�તે મદદ મેળવી શ�ું ?
નાણાક�ય સહાયતા પો�લસીની અર� સંબધ
ં ી મદદ માટ�, તમે 667-234-2140 પર પેશન્ટ ફાઇના�ન્શયલ સિવ�સીઝનો, 1-855-642-8572 પર Maryland
મે�ડકલ આિસસ્ટન્સનો અથવા ઇન્ટરનેટ પર www.dhr.state.md.usને અથવા ફોન દ્વારા 1-800-332-6347; TTY: 1-800-925-4434.
�ું વ�ુ મા�હતી ક�વી ર�તે મેળવી શ�ું ?
નાણાક�ય સહાય નીિત અને નાણાક�ય સહાય નીિત એ�પ્લક�શનના ફોમર્ની નકલો https://healthcare.ascension.org/Locations/Maryland/MDBAL/BaltimoreSaint-Agnes-Hospital અને 900 S. Caton Avenue, Baltimore, MD 21229 પર ઉપલબ્ધ છે , દદ� નાણાક�ય સેવાઓ િવભાગ. નાણાક�ય સહાય નીિત અને

નાણાક�ય સહાય એ�પ્લક�શનની મફત નકલો દદ�ના નાણાક�ય સેવાઓ િવભાગ સાથે 667-234-2140 પર સંપકર્ કર�ને મેલ દ્વારા પણ મેળવી શકાય છે .

જો �ું પાત્ર નથી તો �ુ?ં
તમે નાણાંક�ય સહાય નીિત હ�ઠળ નાણાક�ય સહાયને પાત્ર ન હો તો, તમે અન્ય પ્રકારની સહાય માટ� પાત્રતા ધરાવતા હોઈ શકો છે . વ�ુ મા�હતી માટ�,
�ૃપા કર�ને દદ� નાણાક�ય સેવાઓ િવભાગ, 900 S. Caton Avenue, Baltimore, MD 21229 અથવા 667-234-2140 પર ફોન દ્વારા સંપકર્ કરો.

�ુકવણીની યોજનાઓ
તમારા તબીબી બીલો �ુકવવામાં તમને મદદ�પ થવા Ascension Saint Agnes Hospital �ુકવણીની યોજનાઓ � ૂર� પાડ� છે . વ�ુ મા�હતી માટ�, �ૃપા
કર�ને 667-234-2175 પર ગ્રાહક સેવા િવભાગનો સંપકર્ કરો.

સ્વી�ૃિત
મને Ascension Saint Agnesની નાણાક�ય સહાયતા નીિતનો સારાંશ ઉપરની સાદ� ભાષામાં પ્રાપ્ત થયો છે અને આ નીિત હ�ઠળના મારા અિધકારોને �ુ ં
સમ�ુ ં �ં.

FI.05.Ascension Saint Agnes Financial Assistance Policy Updated Dec 2021 CLEAN (1).GUJARATI.December 2021

�ૃપા કર�ને �ૂંક� સહ� કરો: [સામાન્ય સંમિત પત્રક પર �ૂંક� સહ�ઓ એકિત્રત કરવામાં આવશે.]

નાણાક�ય સહાય નીિત, નાણાક�ય સહાયતા માટ�ની અર� અને � ૂચનાઓ,અને આ સાદ� ભાષામાં સારાંશ�ું ભાષાંતર અમાર� વેબસાઇટ પર અને માંગણી
કરવા પર નીચેની ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ છે :
અરબી
બમ�ઝ
ચાઇનીઝ (સરળ)
ચાઇનીઝ (પરં પરાગત)
�ગ્રે�
ફ્ર�ચ
�ુજરાતી
ઇટ��લયન
કો�રયન
રિશયન
સ્પેિનશ
ટ�ગાલોગ
ઉ�ુર્

િવયેતનાિમસ
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