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AMITA HEALTH 
 

Alexian Brothers Behavioral Health Hospital; Alexian Brothers Medical Center; Holy Family Medical Center; 
Mercy Medical Center; Resurrection Medical Center; Saint Francis Hospital; Saint Joseph Hospital – Chicago; 

Saint Joseph Hospital-Elgin; Saint Joseph Medical Center; Saints Mary and Elizabeth Medical Center; St. 
Alexius Medical Center; St. Mary's Hospital; કાયર્રત �ચ�કત્સક પ્રે�ક્ટસ્સ 

 
નાણાક�ય સહાય નીિતનો સારાંશ 

 
AMITA Health, ઉપર ��ૂચબદ્ધ આરોગ્ય મતં્રાલયો સ�હત, �ઓ આરોગ્યસભંાળ સેવાઓ પ્રવેશ કરવા માટ�ના અવરોધો 

સાથે સઘંષર્ કર� છે, તે પ્રત્યેક વ્ય�ક્તના ગૌરવ માટ� િવશેષ �ચ�તા, પ્રિતબદ્ધતા અન ેઆદર રાખે છે.   AMITA Health 

તેના આરોગ્યસભંાળની સસંાધનોન,ે સમગ્ર સ�ુદાયની સેવા તર�ક� સચંા�લત કરવાની સમાન પ્રિતબદ્ધતા છે.  આ 

િસદ્ધાતંોને આગળ વધારતાં, AMITA Health એ ચો�સ વ્ય�ક્તઓને આિથ�ક સહાય �રૂ� પાડ� છે ક� �ઓ AMITA 

Health પાસેથી કટોકટ� અથવા અન્ય આવશ્યક તબીબી સભંાળ મેળવે છે.  આ સારાંશ AMITA Healthની નાણાક�ય 

સહાય નીિતની સ�ંક્ષપ્ત ઝાંખી �રૂ� પાડ� છે. 

 

કોણ લાયક છે?  

જો તમે ઇ�લનોઇસના રહ�વાસી હોવ તો તમ ેઆિથ�ક સહાય મેળવી શકશો.  ફ�ડરલ ગર�બી સ્તરની સરખામણીમાં 

તમાર� �ુલ ઘર��ુ ંઆવક દ્વારા નાણાક�ય સહાય સામાન્ય ર�તે ન�� થાય છે.  

● જો તમાર� આવક ફ�ડરલ ગર�બી સ્તરના 250% કરતા ઓછ� અથવા બરાબર છે, તો તમે � ચા� માટ� 

જવાબદાર છો તેના ભાગ પર તમ ે100% ચે�રટ� ક�ર રાઈટ ઓફ લઈ શકો છો. 

● જો તમાર� પાસે વીમો નથી અન ેતમાર� આવક ફ�ડરલ ગર�બી સ્તરના 250% કરતા વધાર� છે પરં� ુફ�ડરલ 

ગર�બી સ્તરના 600% કરતા વ�ુ ન હોય, તો તમને સ્લાઇ�ડ�ગ સ્ક�લ પર �ટનો દર મળ� શક� છે. 

● જો તમાર� પાસે વીમો છે અન ેતમાર� આવક ફ�ડરલ ગર�બી સ્તરના 250% કરતા વધાર� છે પરં� ુફ�ડરલ 

ગર�બી સ્તરના 400% કરતા વ�ુ ન હોય, તો તમે સ્લાઇ�ડ�ગ સ્ક�લ પર �ટનો દર મેળવી શકો છો. 

● જો તમારા પર કટોકટ� અન ેતબીબી ર�તે જ�ર� એવી સભંાળ માટ� કોઇ તબીબી દ��ુ ંહોય, � તે તમાર� 

આવક કરતા 20% વધાર� હોય તો, તમે �ડસ્કાઉન્ટ મેળવવાને પાત્ર છો.  

 

જો તમાર� પાસે ફ�ડરલની ગર�બીના સ્તર કરતા 600% ગણી વધાર� સપંિ�ઓ હોય તો, તમે નાણાક�ય સહાયતા પ્રાપ્ત 

કરવાને પાત્ર ના પણ બની શકો.  � દદ�ઓ નાણાક�ય સહાય માટ� લાયક છે તેમની પાસેથી લાયક સભંાળ માટ� 
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સામાન્ય ર�તે વીમા કવર�જવાળા દદ�ઓને આપવામા ંઆવતી �બલની રકમ કરતા વધાર� ભાવ લેવામાં  

આવશે ન�હ.  

 

કઈ સેવાઓ આવર� લેવામાં આવી છે? 

નાણાક�ય સહાય નીિત કટોકટ� અન ેઅન્ય તબીબી ર�તે જ�ર� કાળ�ને લા�ુ પડ� છે.  આ શબ્દો નાણાક�ય સહાય 

નીિતમાં વ્યાખ્યાિયત કરવામાં આવેલ છે.  અન્ય તમામ સભંાળ આિથ�ક સહાય નીિત દ્વારા આવર� લેવામાં આવતી 

નથી. 

�ંુ ક�વી ર�ત ેઅર� કર� શ�ંુ? 

નાણાક�ય સહાય માટ� અર� કરવા માટ�, તમ ેસામાન્ય ર�તે લે�ખત અર� �રૂ� કરશો અન ેસહાયક દસ્તાવેજો આપશો 

ક� � નાણાક�ય સહાય નીિત અન ેનાણાક�ય સહાય નીિત અર�માં દશાર્વેલ છે. 

 

�ંુ અર� બાબતે ક�વી ર�ત ેમદદ મેળવી શ�ંુ? 

નાણાક�ય સહાય નીિત અર� ની સહાય માટ�, તમે AMITA Health નો સપંકર્ 888-693-2252 પર કૉલ કર�ને, 

amitafinancialassistance@amitahealth.org પર ઇમેઇલ દ્વારા, અથવા લે�ખત કર� શકો છો:  

  

AMITA Health PFS   

Attention: Financial Assistance Department 

1000 Remington Blvd., Suite 110   

Bolingbrook, IL 60440   

 

�ંુ વ�ુ મા�હતી ક�વી ર�ત ેમેળવી શ�ંુ? 

નાણાક�ય સહાય નીિત અન ેનાણાક�ય સહાય નીિત અર� ફોમર્ની નકલો  https://www.amitahealth.org/patient-

resources/pay-your-bill/financial-assistance  અન ેઉપર ��ૂચબદ્ધ આરોગ્ય મતં્રાલયો પર ઉપલબ્ધ છે.  નાણાક�ય સહાય 

નીિત અન ેનાણાક�ય સહાય નીિત અર�ની મફત નકલો ઉપરના સરનામાં પર મેલ દ્વારા લખીન ેપણ મેળવી શકાય છ.ે  

નાણાક�ય સહાય નીિત િવશેની વધારાની મા�હતી પણ amitafinancialassistance@amitahealth.org પર ઇમેઇલ દ્વારા 

અથવા 888-693-2252 પર ટ��લફોન દ્વારા ઉપલબ્ધ છે. 

 

જો �ંુ પાત્ર નથી તો �ું? 

https://www.amitahealth.org/patient-resources/pay-your-bill/financial-assistance/
https://www.amitahealth.org/patient-resources/pay-your-bill/financial-assistance/
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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 AMITA Health હ�લ્થનો ટ��લફોન દ્વારા 888-693-2252 પર સપંકર્ કરો; 

અથવા ઉપર વણર્વ્યા અ�ુસાર ઇમેઇલ દ્વારા અથવા લે�ખત �પે સપંકર્ કરો. 

 

નાણાક�ય સહાય નીિત, નાણાક�ય સહાય નીિત અર� અન ે�ચૂનાઓ અન ેઆ સાદા ભાષાનો સારાંશ અમાર� 

વેબસાઇટ પર અન ેિવનંતી પર નીચેની ભાષાઓમા ંઉપલબ્ધ છે: 

 

English; Español (Spanish); Polski (Polish); Tagalog (Filipino); 简体中文 (Simplified Chinese);  

漢語 (Traditional Chinese); 한국어 (Korean); Deutsch (German); اُردُو (Urdu); �ુજરાતી (Gujarati);  

Русский (Russian); Italiano (Italian); िहंदी (Hindi); Français (French); Eλληνικά (Greek);  

Tiếng Việt (Vietnamese); 日本語 (Japanese); Srpski (Serbian); ภาษาไทย (Thai); Kreyòl (Haitian Creole); 

босански (Bosnian); ��ែខ�រ (Khmer); Hrvatski (Croatian); فارسی (Farsi); العربیة (Arabic) 


