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I. હતે ુ
 

જેઓ આવશ્યક ઈમર્જન્સી અથવા અન્ય તબીબી રીતે જરૂરી સ્વાસ્્યસુંભાળ સેવાઓ મેળવતા હોય તેવા 
ર્દર્દીઓિે ઉપલબ્ધ આનથિક સહાયતા બાબતે પ્લેઈન્સબરો ખાતે યનૂિવનસિટિ મૅટિકલ સેન્િર ઑફ નિન્સિિ 
(“UMCP”) અિે તેિી હૉન્સ્પિલ સનુવધાઓ ઈન્િિકલ રૅવન્ય ુસનવિસ રૅગ્યલુેશિ 130266-11, ઈન્િિકલ રેવન્ય ુ
કોિ સૅક્શિ 501(r), N.J.A.C. 10:52 અિે ન્ય ૂ જસી બબલ (S-1797/A-2609), પબ્બ્લક લૉ 2008, 
ચૅપ્િર 60માું આપેલી રૂપરેખા િમાણેિી માર્કર્દનશિકાઓનુું પાલિ કરે છે તેિી ખાતરી કરવી. 
 

II. િીનત 
 
ઉપલબ્ધ હોય તેવા આનથિક સહાયતા કાયકક્રમો, યોગ્યતાિી જરૂટરયાતો, ર્દર્દીઓ પાસેથી વસલૂાતી રકમિી 
ર્ણતરી, આનથિક સહાયતા માિે લાગ ુકરવામાું આવતી પદ્ધનત અિે ચકૂવણી િ થાય તેવા ટકસ્સામાું લેવામાું 
આવતા પર્લાું સાથેિા સુંબ ુંધમાું UMCP ર્દર્દી સચૂિાિા માપર્દુંિોનુું પાલિ કરે છે. UMCP અફોિેબલ કેઅર 
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ઍક્િ અિે સ્િેિ ચૅટરિી કેઅરિી બધી માર્કર્દનશિકાઓિે અનસુરે છે. UMCP વીમારટહત પિુ:ચકૂવણીિી 
મયાકર્દાઓિા કાનિૂ (બબલ S-1797/A-2609) સાથેિા અનસુુંધાિમાું ન્ય ૂજસી કાનિૂનુું પાલિ કરે છે. 
 
ર્દર્દીઓિી આનથિક સહાયતા માિેિી યોગ્યતા અથવા ચકૂવણી કરવાિી ક્ષમતા સાથે કોઇ સુંબ ુંધ નવિા UMCP 
ભેર્દભાવ નવિા ઈમર્જન્સીિી તબીબી ન્સ્થનતઓ માિે સુંભાળ પરૂી પાિશે. ફિૅરલ ઈમર્જન્સી મૅટિકલ ટ્રીિમૅન્િ 
અિે ઍક્ક્િવ લેબર ટ્રાન્સપોિક  ઍક્િ 1986 (“EMTALA”)િા ધારાધોરણોનુું પાલિ કરવાિી UMCPિી િીનત 
રહી છે. 
 
આ િીનત એવા સ્વતુંત્ર ઠેકેર્દારોિે આવરી લેતી િથી જેઓ UMCP હૉન્સ્પિલ સનુવધા ખાતે તબીબી રીતે 
જરૂરી અિે/અથવા કિોકિીિી સેવાઓ પરૂી પાિતા હોય. આ સ્વતુંત્ર ઠેકેર્દારો (“િર્દાતાિી યાર્દી”)િી યાર્દી 
આ FAP સાથે પટરનશષ્િ A તરીકે જોિવામાું આવી છે અિે તે UMCPPિી વેબસાઈિ 
www.princetonhcs.org પર ઉપલબ્ધ છે.  આ િર્દાતાિી સબૂચ ર્દશાકવે છે કે FAP હઠેળ કયા િર્દાતાઓિે 
આવરી લેવામાું આવ્યા છે અિે કોિે આવરી લેવામાું આવ્યા િથી. િર્દાતાઓિી યાર્દીિી ર્દર ત્રણ મટહિે 
સમીક્ષા કરવામાું આવશે અિે જરૂરી જણાય તો સધુારવામાું આવશે.  
 

III. કાયકનવનધ અિે યોગ્યતાિી જરૂટરયાતો 
 

FAP માિે યોગ્યતા િક્કી કરતા પહલેાું ર્દર્દીઓ વીમા માિે યોગ્ય સાબબત થાય છે કે િહીં તે િક્કી કરવા માિે 
UMCP આનથિક સહાયતા સલાહકાર દ્વારા બધા ર્દર્દીઓિી તપાસ કરવામાું આવશે.  િીચે આ FAP હઠેળ 
લાયક વ્યન્ક્તઓ માિે ઉપલબ્ધ આનથિક સહાયતા કાયકક્રમોિો સમાવેશ કરવામાું આવ્યો છે. 
 

 મેડિકેિ; 
 ન્યજૂસી ફેર્મલલકેઅર; 
 ન્ય ૂજસી હૉસ્પિિલ કેઅર િેમેન્િ આર્સપિન્સ પ્રોગ્રામ ("ચૅડરિી કેઅર"); 
 ન્ય ૂજસી વીમારડહત ડિપકાઉન્િ; 
 કૅિાપરૉડફક ઈલનેસ ઈન લચલ્ડ્રન્સ ડરલીફ ફંિ; 
 ગનુા વળતર કાયાષલયના NJના િીડિતો; અને 
 લિલની સામાન્ય રકમ (“AGB”). 

 
યોગ્યતાિી જરૂટરયાતો: 
 
મેડિકેિ 
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મેટિકેિ બાળકો, ર્ભકવતી સ્ત્રીઓ, માતાનપતાઓ, વટરષ્ઠ િાર્ટરકો અિે અપુંર્ વ્યન્ક્તઓ સટહત લાખો 
અમેટરકિોિે સ્વાસ્્ય કવરેજ પરુૂું પાિે છે. સામાન્ય રીતે આ લાભ કાયકક્રમ માિે ર્દર્દી અમેટરકાિા િાર્ટરક, 
કાનિૂી રીતે ઍબલયિ અથવા કાયમી રહીશ હોવા જોઈએ અિે ઓછી આવક ધરાવતા હોવા જોઈએ. વધમુાું, 
ર્દર્દીઓ ન્ય ૂજસીિા રહીશ પણ હોવા જોઈએ. ન્ય ૂજસી ટિપાિક મેન્િ ઑફ હલૅ્થ દ્વારા મેટિકેિિા ઘણાું િકારો 
ઉપલબ્ધ છે. UMCP આનથિક સલાહકારો ર્દરેક ર્દર્દીિા સુંજોર્ોિા આધારે યોગ્યતા િક્કી કરવામાું મર્દર્દ કરશે. 
 
NJ ફરૅ્મલલકેઅર 
 
NJ ફેનમબલકેઅર એ ન્ય ૂજસીિો સાવકજનિક ભુંિોળ સાથેિો સ્વાસ્્ય વીમા કાયકક્રમ છે જેમાું CHIP, મેટિકેિ 
અિે મેટિકેિ નવસ્તરણ વસ્તીઓિો સમાવેશ થાય છે. NJ ફનૅમબલકેઅર એ ફેિરલ અિે રાજ્યનુું ભ ુંિોળ 
ધરાવતો સ્વાસ્્ય વીમા કાયકક્રમ છે જે પરવિી શકે તેવા સ્વાસ્્ય વીમાિી કોઇપણ ઉંમરે પહોંચ ધરાવવામાું 
ન્ય ૂજસીિા લાયક રહીશોિે મર્દર્દ કરવા માિે બિાવવામાું આવ્યો છે. NJ ફનૅમબલકેઅર એવા લોકો માિે છે 
જેઓ િોકરીર્દાતાિો વીમો ધરાવતા િથી. 
 
NJ ફનૅમબલકેઅર ઇચ્છતી વ્યન્ક્તઓ માિે આનથિક યોગ્યતા બર્દલેલ ફેરફાર કરેલ કુલ આવક અથવા MAGI 
પર આધાટરત હશે. NJફનૅમબલકેઅર માર્કર્દનશિકાઓ ન્ય ૂજસી રાજ્ય દ્વારા સ્થાનપત કરવામાું આવે છે અિે તે 
www.NJFamilyCare.org ઉપર જોવા મળી શકે છે. ર્દર્દી NJ ફનૅમબલકેઅર માિે બાર મટહિાિા 
સમયર્ાળામાું માત્ર એક જ વખત લાયક ર્ણી શકાય છે.   
 
ચૅડરડિ કેઅર 
 
ચેટરિી કેઅર સહાયતા મફત અથવા ઘિેલા ર્દરિી સુંભાળ છે જે એવા ર્દર્દીઓિે ઉપલબ્ધ છે જેઓ ન્યજુસીિા 
સમગ્ર રાજ્યમાું એક્યિુ કેઅર હૉન્સ્પિલો ખાતે ઈિપેશન્િ અિે આઉિપેશન્િ સેવાઓ મેળવે છે.  ચૅટરિી 
કેઅરિા ટિસ્કાઉન્િ NJAC 10:52, પેિાિકરણો 11, 12, 13માું સ્થાનપત નિયમો સાથે સસુ ુંર્ત છે.   
 
ચેટરિી કેઅર એવા ન્ય ુજસીિા રહીશોિે ઉપલબ્ધ છે જેઓ: 
 

1. પાસે કોઇ સ્વાસ્્ય કવરેજ િથી અથવા એવુું કવરેજ હોય જે બબલિી માત્ર આંનશક રકમ જ 
ચકૂવે; 

 
2. કોઇપણ ખાિર્ી અથવા સરકારી િાયોજીત કવરેજ (જેમ કે મેટિકેિ) માિે રે્રલાયક હોય: અિે 

http://www.njfamilycare.org/
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3. િીચે વણકવ્યા િમાણે આવક અિે સુંપનિિા માપર્દુંિોિે પણૂક કરતા હોય. 

 
ચૅટરિી કેઅર એવા લોકો માિે ઉપલબ્ધ છે જેઓ રાજ્ય અથવા સરકારી કાયકક્રમ માિે લાયક સાબબત થતા િ 
હોય.   
 
આવકિા માપર્દુંિો - ફેિરલ પોવિી ર્ાઈિલાઈન્સ ("FPG")િા 200%થી ઓછી અથવા તેિા જેિલી કુલ 
કૌટુુંબબક આવક ધરાવતા ર્દર્દીઓ 100% ચેટરિી કેઅર કવરેજ માિે લાયક છે. કુલ કૌટુુંબબક આવક FPGિા 
200%થી વધારે હોય પરુંત ુ300%થી ઓછી અથવા તેિા જેિલી હોય તેવી કુલ કૌટુુંબબક આવક ધરાવતા 
ર્દર્દીઓ ચેટરિી કેઅર કાયકક્રમ હઠેળ રાહત ર્દરે સુંભાળ માિે લાયક છે.  મફત અથવા ટિસ્કાઉન્િ સાથેિા ચાર્જ 
િીચેિા ફી શેિયલુ દ્વારા િક્કી કરવામાું આવે છે:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
સું
પ
નિ
સુંપનિિા માપર્દુંિો - લાયક સાબબત થવા માિે સેવાિી તારીખ િમાણે ર્દર્દીિી અંર્ત સુંપનિઓ $7,500થી 
વધ ુહોઈ િ શકે અિે કૌટુુંબબક સુંપનિઓ $15,000થી વધી િ શકે.   
 
ચોક્કસ જોર્વાઈઓિે આધીિ ચૅટરિી કેઅર ન્ય ૂજસી નસવાયિા રહીશોિે ઉપલબ્ધ હોઈ શકે છે (જેમ કે 
કિોકિીિી તબીબી ન્સ્થનતઓ). 
 
ચૅટરિી કેઅર માત્ર ઈમર્જન્સી અથવા અન્ય તબીબી રીતે જરૂરી હૉન્સ્પિલ કેઅર માિે જ ઉપલબ્ધ છે. 
ટફબઝનશયિિી ફી, ઍિેસ્થેનશયોલૉજજિી ફી અિે રેટિયોલોજજ ઈન્િરનિિેશિ એ હૉન્સ્પિલિા ચાર્જથી અલર્ છે 

HHS ગરીિી આવક માગષદર્શિકાઓની  
િકાવારી તરીકે આવક 

દદી દ્વારા ચકૂવવામાં આવતી  
મેડિકેિની િકાવારી 

200%થી ઓછી અથવા તેિા બરાબર મેટિકેિ ર્દરિા 0% 
200%થી વધારે પરુંત ુ225%થી ઓછો અથવા તેિા 
જેિલો 

મેટિકેિ ર્દરિા 20% 

225%થી વધારે પરુંત ુ250%થી ઓછો અથવા તેિા 
જેિલો 

મેટિકેિ ર્દરિા 40% 

250%થી વધારે પરુંત ુ275%થી ઓછો અથવા તેિા 
જેિલો 

મેટિકેિ ર્દરિા 60% 

275%થી વધારે પરુંત ુ300%થી ઓછો અથવા તેિા 
જેિલો 

મેટિકેિ ર્દરિા 80% 

300%થી વધારે વીમારટહત ટિસ્કાઉન્િ ર્દર ઉપલબ્ધ 
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અિે ઘિાિા માિે લાયક િ હોય તેમ બિી શકે છે.  કૃપા કરીિે આ FAPિા નવભાર્ IIમાું આપેલી રૂપરેખા 
િમાણે િર્દાતાિી સબૂચ જુઓ.   
 
ન્ય ૂજસી વીમારડહત ડિપકાઉન્િ 
 
ન્ય ૂજસી વીમારટહત ટિસ્કાઉન્િ (NJ લૉ - બબલ S-1797/A-2609) એવા વીમારટહત ર્દર્દીઓિે ઉપલબ્ધ છે 
જેમિી કુલ કૌટુુંબબક આવક FPGિા 500%થી ઓછી છે.  જોકે, UMCPએ આ ટિસ્કાઉન્િ બધા ર્દર્દીઓિે 
તેમિી આવકિા સ્તર અથવા રહઠેાણ સાથે કોઇ સુંબ ુંધ નવિા લાગ ુ કરવાનુું પસુંર્દ કયુું છે. UMCP બધી 
વીમારટહત વ્યન્ક્તઓિે રાહત ર્દરો આપે છે.  આ કાયકક્રમ હઠેળ, લાયક ર્દર્દી પાસેથી મેટિકેઅર ફી શેિયલુિા 
115%થી વધ ુરકમ લેવામાું આવશે િહીં. વીમારટહત બબબલિંર્ મયાકર્દાઓ NJ P.L.2008 c60 સાથે સસુ ુંર્ત 
છે.   
 
કૅિાપરૉડફક ઈલનેસ ઈન લચલ્ડ્રન્સ ડરલીફ ફંિ 

 
કૅિાસ્િૉટફક ઈલિેસ ઈિ બચલ્રિ ટરલીફ ફુંિ ઘાતક બીમારી ધરાવતા બાળકોિા કુટુુંબોિે આનથિક સહાયતા પરૂી 
પાિે છે.   

 
લાયકાત માિે હૉન્સ્પિલિા ખચાકઓ કુટુુંબિી કુલ આવકિા 10%થી વધારે હોવા જોઈએ, વિા $100,000 
ઉપરાુંતિી કોઇપણ વધારાિી આવકિા 15% હોવા જોઈએ, જ્યારે તબીબી ખચાકઓ થયા હોય ત્યારે બાળકિી 
ઉંમર 21 વર્ક કે તેથી ઓછી હોવી જોઈએ અિે અરજીિી તારીખ પવેૂ તરત 3 મટહિાથી કુટુુંબ ન્ય ૂજસીમાું 
રહ્ુું હોવુું જોઈએ. વધારાિી માટહતી િીચેિી વેબસાઈિ પર જોવા મળી શકે છે: 
www.state.nj.us/humanservices/cicrf/home. 

 
ન્યજૂસી નવક્ક્િમ્સ ઑફ ક્રાઈમ કમ્પેન્સેશિ ઑટફસ 

 
ન્ય ૂ જસી રાજ્યએ ગિુાિા પીટિતોિે અમકુ ગિુાટહત િવનૃિઓમાુંથી પટરણમતા કેિલાક તબીબી ખચાકઓ 
સટહત નકુસાિ અિે ખચાક માિે વળતર આપવા માિે ન્ય ૂજસી નવક્ક્િમ્સ ઑફ ક્રાઈમ કમ્પેન્સેશિ ઑટફસ 
સ્થાનપત કરી છે.    

 
ન્ય ૂજસી નવક્ક્િમ્સ ઑફ ક્રાઈમ કમ્પેન્સેશિ ઑટફસ માિે લાયક સાબબત થવા માિે ગિુો ન્ય ૂજસીમાું થયો 
હોવો જોઈએ અથવા રાજ્યિી બહાર ગિુાિો ભોર્ બિેલા ન્ય ૂજસીિા રહીશ સાથે તેિો સુંબ ુંધ હોવો જોઈએ, 
પીટિત વ્યન્ક્તએ 9 મટહિાિી અંર્દર પોબલસિે ગિુા અંરે્ જાણ કરી હોવી જોઈએ અિે પીટિત વ્યન્ક્તએ 
ગિુાિી તપાસ અિે કાનિૂી કાયકવાહીમાું સહકાર આપવો જોઈએ. ર્દાવો ગિુાિી તારીખિા 3 વર્કિી અંર્દર 

http://www.state.nj.us/humanservices/cicrf/home
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ર્દાખલ કરવામાું આવવો જોઈએ અિે ર્દર્દી ગિુાિા નિર્દોર્ પીટિત હોવા જોઈએ. વધારાિી માટહતી અહીંથી 
મળી શકે છે www.nj.gov/oag/njvictims/index.html. 
 
લિલની સામાન્ય રકમ (AGB) 
 
ઈન્િિકલ રૅવન્ય ુકોિ §501(r)(5) મજુબ, કિોકિી અથવા અન્ય તબીબી રીતે જરૂરી સુંભાળિા ટકસ્સામાું FAP 
માિે યોગ્ય ર્દર્દીઓ પાસેથી એવી વ્યન્ક્ત કરતા વધારે ર્દર વસલૂવામાું આવશે િહીં જે આવી સુંભાળિે આવરી 
લેતો વીમો ધરાવતી હોય.  
 
આ FAP હઠેળ સહાયતા માિે લાયક બધા ર્દર્દીઓ આ ટિસ્કાઉન્િ માિે લાયક હોઈ શકે છે. આમાું વીમારટહત 
ર્દર્દીઓ અિે ઓછી રકમિો વીમો ધરાવતા ર્દર્દીઓિો સમાવેશ થાય છે, જો તેમિી કુલ કૌટુુંબબક આવક 
FPGિા 200%થી વધારે હોય પરુંત ુ300%થી ઓછી અથવા તેિા બરાબર હોય.  

 
IV. ર્દર્દીઓ પાસેથી લેવામાું આવતી રકમિી ર્ણતરી 

 
UMCPએ પોતાિી AGB િકાવારી ર્ણવા માિે લકૂ-બૅક મૅથિ અપિાવી છે. 12 મટહિાિા સમયર્ાળામાું 
મેટિકેઅર સેવા ફી વિા ખાિર્ી સ્વાસ્્ય વીમાકુંપિીઓ દ્વારા માન્ય બધા ક્લેઈમિી રકમિે તે ક્લેઈમિા 
કુલ સુંબ ુંનધત ર્દરોિા સરવાળા વિે ભાર્તાું જે રકમ મળે તે િમાણે ર્દર વરે્ AGB િકાવારી ર્ણવામાું આવે 
છે.  
 
AGBિી િકાવારી અિે િકાવારી કેવી રીતે ર્ણવામાું આવે છે તેિી સાથે સુંબ ુંનધત વધારાિી માટહતી નવિુંતી 
કરવા પર ઉપલબ્ધ છે.  
 
FAP માિે યોગ્ય િક્કી થયેલી કોઇપણ વ્યન્ક્ત પાસેથી ઈન્િિકલ રૅવન્ય ુ કોિ §501(r)(5) મજુબ કિોકિી 
અથવા અન્ય તબીબી રીતે જરૂરી સ્વાસ્્યસુંભાળ સેવાઓ માિે AGBથી વધારે ચાર્જ લેવામાું આવશે િહીં. 
લાગ ુપિતા AGBિી િકાવારી AGB િક્કી કરવા માિેિા કુલ ર્દરોિે લાગ ુકરવામાું આવશે.  
 
FAP માિે લાયક હોય તેવા કોઇપણ વ્યન્ક્ત પાસેથી આ FAP હઠેળ ઉપલબ્ધ AGBિા ઓછા ર્દરે અથવા 
કોઇપણ રાહત ર્દરે ચાર્જ લેવામાું આવશે.  
 

V. આનથિક સહાયતા માિે અરજી કરવાિી પદ્ધનતઓ 
 

http://www.nj.gov/oag/njvictims/index.html
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આનથિક સહાયતા માિે લાયક હોય તેવા ર્દર્દીઓિે ઉપલબ્ધ આનથિક સહાયતા કાયકક્રમોિી ર્દર્દી અનધસચૂિા 
જરૂટરયાતોનુું UMCP પાલિ કરે છે. 
 
આવકિા સ્તર અથવા રહઠેાણિી ન્સ્થનત સાથે કોઇપણ સુંબ ુંધ નવિા બધી વીમારટહત વ્યન્ક્તઓ ન્ય ૂ જસી 
વીમારટહત ટિસ્કાઉન્િ માિે લાયક છે.   
 
ચૅટરિી કેઅર માિેિી નવિુંતી અિે આનથિક મર્દર્દિો નિણકય આવકિા ચક્રમાું ર્મે તે સમયે કરી શકાય છે. 
યોગ્યતા સેવાિી તારીખથી હોય છે અિે યોગ્યતાિી લુંબાઈ એ મેળવવામાું આવેલી ચૅટરિીિા િકાર પર 
આધાટરત હોય છે. જેઓ ચેટરિી કેઅર માિે યોગ્યતાિા માપર્દુંિો પરૂા કરતા હોય તેવા ર્દર્દીઓએ પરૂી કરેલી 
અરજી સિુત કરવાિી રહશેે. પરૂી કરેલી અરજીમાું UMCPિી જરૂટરયાતિી યાર્દીમાું સચૂવ્યા િમાણે જરૂરી 
ર્દસ્તાવેજોિો સમાવેશ થવો જોઈએ જે એક અલર્ ર્દસ્તાવેજ છે જે નવિુંતી કરવા પર મળે છે અિે તેિો 
UMCPિી વેબસાઈિ પર સમાવેશ કરવામાું આવ્યો છે: www.princetonhcs.org.  
 
જરૂરી ર્દસ્તાવેજો સહભાબર્તા માિે ન્ય ૂ જસી હૉન્સ્પિલ કેઅર આનસસ્િન્સ િોગ્રામિી પરૂી કરેલી અરજી 
("અરજી") સાથે સિુત કરવા જોઈએ.  
 
અરજર્દાર અથવા જવાબર્દાર પક્ષ સેવાિી તારીખથી એક વર્ક (365 ટર્દવસો) સધુી અથવા રજા બાર્દ િથમ 
બબબલિંર્ સ્િેિમેન્િિી તારીખથી 240 ટર્દવસો સધુી, બેમાુંથી જે સમય વધારે હોય તેમાું ચૅટરિી કેઅર અથવા 
ઘિેલા ર્દર સાથે ચૅટરિી કેઅર િક્કી કરવા માિેિી પરૂી કરેલી અરજી સિુત કરી શકે છે.   
 
આનથિક સહાયતાિો નિણકય શક્ય તેિલી જલર્દી લેવામાું આવશે; સુંપણૂક અરજી મળે તે તારીખથી કામકાજિા 
10 ટર્દવસોિી અંર્દર અરજર્દારિે લેબખતમાું જાણ કરવામાું આવશે. જો અરજીમાું FAP માિે યોગ્યતાિો નિણકય 
લેવા માિે પરૂતા ર્દસ્તાવેજોિો સમાવેશ થયો િ હોય તો અરજી અધરૂી ર્ણવામાું આવશે. જો અધરૂી અરજી 
મળે તો અરજર્દારિે કામકાજિા 10 ટર્દવસોિી અંર્દર લેબખતમાું જાણ કરવામાું આવશે. આ લેબખત 
અનધસચૂિામાું FAP માિે યોગ્યતા િક્કી કરવા જરૂરી વધારાિી માટહતી અિે/અથવા ર્દસ્તાવેજોનુું વણકિ હશે 
તેમજ FAPિા નવભાર્ VIમાું ચચકવામાું આવેલા UMCP સરળ ભાર્ામાું સારાુંશ ("PLS")િી િકલિો પણ 
સમાવેશ થશે.  ર્દર્દીઓિે વ્યાજબી સમયર્ાળો આપવામાું આવશે; 30 ટર્દવસો, જેથી વધારાિા ર્દસ્તાવેજો 
પરૂા પાિી શકાય. વધમુાું, UMCP અથવા તેમિા તરફથી કામ કરતા કોઇપણ ત્રીજા પક્ષકારો FAP યોગ્યતા 
િક્કી કરવામાું િ આવે ત્યાું સધુી આ સમય ર્દરનમયાિ ચકૂવણી મેળવવા માિે આ FAPિા નવભાર્ VIIમાું 
વ્યાખ્યાનયત કયાક િમાણે કોઇપણ અસાધારણ વસલૂીિી કાયકવાહીઓ ("ECA") રર્દ કરશે.  જેમિે ચૅટરિી 
કેઅર િકારવામાું આવી હોય તેવા અરજર્દારોિે િકાર માિેિા કારણો લેબખતમાું સમજાવવામાું આવશે અિે 
આ FAP હઠેળ ઉપલબ્ધ અન્ય ટિસ્કાઉન્િિી ઉપલબ્ધતા અંરે્ જાણ કરવામાું આવશે. 
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અરજી અિે નવભાર્િી સુંપકક માટહતી UMCPP વેબસાઈિ (http://www.princetonhcs.org) પર ઉપલબ્ધ 
છે અથવા િપાલ દ્વારા, રૂબરૂ મલુાકાત લઈિે કે આનથિક સલાહકાર સાથે મલુાકાત ર્ોઠવીિે મેળવી શકાય છે.   
 
િપાલથી અરજીિી નવિુંતી કરવા અથવા આનથિક સલાહકાર સાથે મલુાકાત ર્ોઠવવા માિે ર્દર્દી (609) 853-
7852 પર કૉલ કરી શકે.  
 
િીચેિા સરિામે આવેલી UMCPPિી પેશન્િ ઍક્સેસ સનવિસીઝ ખાતે પેપર કૉપીઝ મફત મેળવી શકાય છે: 
 

University Medical Center of Princeton 
One Plainsboro Road 
Plainsboro, NJ 08536 

 
સૅન્િસક ઑફ કેઅરમાું સૅન્ટ્રલ હૉલ પાસે પેશન્િ ઍક્સેસ સનવિસીઝનુું કાયાકલય છે. કામકાજિા કલાકો સોમવાર 
– શકુ્રવાર સવારે 7:30થી સાુંજે 4:00 સધુી છે. 
 
પરૂી કરેલી અરજીઓ (જરૂરી ર્દસ્તાવેજો સટહત) િપાલથી િીચેિા સરિામે મોકલવી જોઈએ અથવા રૂબરૂમાું 
આપવી જોઈએ: 

 
University Medical Center of Princeton 

Patient Access Services, Financial Counselor 
One Plainsboro Road, Office # T1144 

Plainsboro, NJ 08536 
 

એક વખત ર્દર્દી પરૂી થયેલી અરજી સિુત કરે ત્યારબાર્દ, UMCP: 
 

1. વ્યન્ક્તિી સામે કોઇપણ ECAs પિતા મકૂશે (UMCPિી તરફથી કામ કરતા કોઇપણ 
ત્રીજા પક્ષકારો પણ હાથ ધરવામાું આવેલા ECAs રર્દ કરશે); 

2. સમયસર FAP-યોગ્યતા િક્કી કરશે અિે તેિી િોંધ કરશે; અિે 
3. જવાબર્દાર પક્ષકાર અથવા વ્યન્ક્તિે લેબખતમાું નિણકય અિે નિણકયિા આધાર અંરે્ જાણ 

કરશે. 
 

જો ર્દર્દી FAP માિે યોગ્ય માિવામાું આવે તો UMCP: 
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1. FAP-યોગ્ય વ્યન્ક્ત પર કેિલુું ઋણ છે, તે રકમ કેવી રીતે િક્કી કરવામાું આવી હતી અિે 

AGB સાથે સુંબ ુંનધત માટહતી કેવી રીતે મેળવવામાું આવી શકે તે સચૂવતુું બબબલિંર્ સ્િેિમેન્િ 
પરુૂું પાિશે;  

2. વ્યન્ક્તએ કરેલી કોઇપણ વધારાિી ચકૂવણીઓનુું ટરફુંિ આપશે; અિે  
3. UMCP તરફથી કામ કરતા ત્રીજા પક્ષકારો સાથે કામ કરશે જેથી ઋણ એકત્ર કરવા માિે 

ર્દર્દી સામે લેવામાું આવેલા કોઇપણ ECAsિે ઉલિાવી શકવા માિે ઉપલબ્ધ વ્યાજબી 
પર્લાું લઈ શકાય.  

 
VI. FAP, અરજી અિે PLSિો વ્યાપક િચાર કરવા માિેિા પર્લાું 

 
UMCPએ આ FAPમાુંથી PLS બિાવી છે.  PLS એ લેબખત નિવેર્દિ છે જે વ્યન્ક્તિે એવી જાણ કરે છે કે 
હૉન્સ્પિલ સનુવધા FAP હઠેળ આનથિક સહાયતા આપે છે અિે સમજવામાું સ્પષ્િ, સુંબક્ષપ્ત અિે સરળ હોય 
તેવી ભાર્ામાું વધારાિી માટહતી પરૂી પાિે છે. 
 
UMCPિી FAP, અરજી અિે PLS અંગે્રજીમાું ઉપલબ્ધ છે અિે જ્યાું UMCPિા િાથનમક સેવા ક્ષેત્રમાું 
1,000 વ્યન્ક્તઓ અથવા 5%માુંથી ઓછાનુું િનતનિનધત્વ કરતી તથા અંગે્રજીમાું મયાકટર્દત નિપણુતા ("LEP") 
ધરાવતી વસ્તીઓિી િાથનમક ભાર્ામાું ઉપલબ્ધ છે.  વધમુાું, UMCP ભાર્ામાું દુભાનર્યા અિે ભાર્ાુંતરિી 
સેવાઓ પરૂી પાિે છે, અિે દૃક્ષ્િ, બોલવા, શ્રવણ અથવા જ્ઞાિાત્મક િબળાઈઓ ધરાવતા ર્દર્દીઓિે એવી 
રીતે માટહતી પરૂી પાિે છે જેથી ર્દર્દીિી જરૂટરયાતો પરૂી થાય. 
 
FAP, અરજી અિે PLS એ બધુું UMCPP વેબસાઈિ પર પોસ્િ કરવામાું આવે છે:  
http://www.princetonhcs.org, અિે તે નવિુંતી કરવા પર મફત ઉપલબ્ધ છે. પેપર કૉનપઝ સમગ્ર 
હૉન્સ્પિલમાું નવનવધ ક્ષેત્રોમાું ઉપલબ્ધ છે જેમાું ઈમર્જન્સી નવભાર્ અિે િવેશ/િોંધણી નવભાર્ોિો સમાવેશ 
થાય છે.  
 
આનથિક સહાયતાિી ઉપલબ્ધતા નવશે અમારા ર્દર્દીઓિે જાણ કરવા માિે સાઈિ અથવા ટિસપ્લે ઈમર્જન્સી 
રૂમોમાું અિે િવેશ/િોંધણી નવભાર્ોમાું પોસ્િ કરવામાું આવે છે. આ સાઈિ અંગે્રજી અિે સ્પૅનિશમાું પોસ્િ 
કરવામાું આવે છે.   
 
બધા ર્દર્દીઓિે ઈિિેક અથવા ટિસ્ચાર્જિી િટક્રયાિા ભાર્રૂપે PLSિી એક િકલ આપવામાું આવશે. 
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બધા કાયકક્રમોિી ઉપલબ્ધતા બબબલિંર્ સ્િેિમેન્્સ પર રે્દખાય છે. િત્યેક બબબલિંર્ સ્િેિમેન્િમાું સ્પષ્િપણે રે્દખાય 
તેવી લેબખત િોટિસિો સમાવેશ થાય છે જે િાપ્પ્તકતાકિે આનથિક સહાયતાિી ઉપલબ્ધતા નવશે જાણ કરે છે. 
સ્િેિમેન્િમાું વેબસાઈિિો પણ સમાવેશ થાય છે જ્યાું વ્યન્ક્ત FAP, અરજી અિે PLSિી િકલો મેળવી શકે 
છે.  વધમુાું જો ર્દર્દીઓિે આનથિક સહાયતા અિે અરજીિી િટક્રયાિી ઉપલબ્ધતા નવશે િશ્નો હોય તો તેમાું 
ર્દર્દીઓ કૉલ કરી શકે તેવા િૅબલફોિ િુંબરિો સમાવેશ થાય છે. 
 
UMCP જેિી સેવા કરે છે તે સમાજ આ FAP હઠેળ ઉપલબ્ધ આનથિક સહાયતા કાયકક્રમોથી માટહતર્ાર છે 
તેિી ખાતરી કરવાિા િયાસરૂપે UMCP પોતાિા કમ્યનુિટિ ઍજ્યકેુશિ ટિપાિક મેન્િ દ્વારા સમાજિે માટહતી 
આપે છે. 

 
VII. બબબલિંર્ અિે વસલુી   

 
પેશન્િ ફાઈિાન્ન્શયલ સનવિસીઝ ("PFS") નવભાર્ તમામ ફેિરલ, રાજ્ય, સ્થાનિક અિે PFS દ્વારા માન્ય 
કરારબદ્ધ નિયમો અિે ધોરણોનુું પાલિ કરશે જેથી યોગ્ય અિે કાનિૂી કાયકવાહીઓિી ખાતરી કરી શકાય. 
આમાું િીચેિાિો સમાવેશ થાય છે, પરુંત ુતે તેિા પરૂત ુું જ મયાકટર્દત િથી: 
 

1. બબબલિંર્િી કાયકનવનધઓ, વીમો અિે ઈિપેશન્િ બુંિે; 
2. વસલુી, ખરાબ ઋણ અિે મેટિકેઅર ખરાબ ઋણ બુંિે; 
3. ખરાબ ઋણિી ટરકવરી, બુંિે "નિયનમત" ખરાબ ઋણ અિે મેટિકેઅર ખરાબ ઋણ; અિે  
4. આરબક્ષત સ્વાસ્્ય માટહતી ("PHI")િી ગપુ્તતા અિે સલામતીિી જાળવણી. 

 
UMCP એવી કોઇપણ િવનૃિઓમાું િવિૃ થશે િહીં જેિાથી વ્યન્ક્તઓિે કિોકિીિી તબીબી સુંભાળ માુંર્તા 
ખચકાિ થાય, જેમ કે ઈમર્જન્સીિી તબીબી ન્સ્થનતઓ માિે સારવાર મેળવતા પહલેાું ઈમર્જન્સી નવભાર્િા 
ર્દર્દીઓ પાસેથી િાણાું માુંર્વા અથવા ઈમર્જન્સી નવભાર્ કે અન્ય નવસ્તારોમાું ઋણ વસલૂ કરવાિી 
િવનૃિઓિે મુંજૂર કરવી જ્યાું આવી િવનૃિઓથી ભેર્દભાવ નવિાિા આધાર પર કિોકિીિી સુંભાળિી 
જોર્વાઈઓમાું ખલેલ પિી શકે. 

  
UMCP ઈમર્જન્સી નવભાર્માું અિે પોતાિા મૅિનિિટિ પ્ક્લનિક્સમાું ર્દર્દીઓ માિે સુંભનવત યોગ્યતાિા નિણકયોિો 
ઉપયોર્ કરે છે.  જો ર્દર્દી FAP હઠેળ ઉપલબ્ધ સૌથી મોિી સહાયતા કરતા ઓછી રકમ માિે લાયક હોવાનુું 
સ ુંભનવતપણે િક્કી થાય તો સુંભનવત આનથિક સહાયતા યોગ્યતા નિધાકરણ માિેિા આધાર અિે વધ ુઉર્દાર 
સહાયતા માિે તે કઈ રીતે લાગ ુપિી શકે તેિા નવશે UMCP ર્દર્દીિે લેબખતમાું જાણ કરશે. PLSિી એક િકલ 
આ ઘિિાઓમાું પણ પરૂી પાિવામાું આવશે. 
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UMCP "અનધસચૂિા સમયર્ાળા"િી મરુ્દત વીતતા પહલેાું ઈન્િિકલ રૅવન્ય ુ કોિ §501(r)(6) દ્વારા 
વ્યાખ્યાનયત કરવામાું આવ્યા િમાણે કોઇપણ ECAsમાું િવિૃ થતુું િથી. અનધસચૂિા સમયર્ાળાિી વ્યાખ્યા 
120 ટર્દવસિા સમયર્ાળા તરીકે કરવામાું આવે છે જે રજા આપ્યા બાર્દ િથમ બબબલિંર્ સ્િેિમેન્િિી તારીખે 
શરૂ થાય છે જેમાું ર્દર્દીિી સામે કોઇ ECAs શરૂ કરવામાું િ આવે તેમ બિી શકે છે. 

 
અનધસચૂિા સમયર્ાળા બાર્દ UMCP, અથવા તેમિા તરફથી કામ કરતા કોઇપણ ત્રીજા પક્ષકારો િ ચકૂવેલા 
બૅલેન્સ માિે ર્દર્દીિી સામે િીચેિી ECAs શરૂ કરી શકે છે, જો ર્દર્દીએ તેિા માિે અરજી કરી િ હોય અથવા 
આનથિક સહાયતા માિે લાયક િ હોય: 

  
1. વ્યન્ક્ત નવશે નવપરીત માટહતી અંરે્ કન્ઝયમુર કૅ્રટિિ ટરપોટિિંર્ એજ ુંસીઓ અથવા કૅ્રટિિ બ્યરુોિે 

જાણ કરવી; 
2. વ્યન્ક્તિી સુંપનિ કબજામાું લેવી; 
3. વ્યન્ક્તિી જમીિ-જાર્ીર સુંપનિિો ફોરક્લોજર કરવો;  
4. વ્યન્ક્ત સામે િાર્ટરક ર્દાવાિી શરૂઆત કરવી; અિે 
5. વ્યન્ક્તિે અર્દાલત સામે હાજર કરવાિી ફરજ પાિવી. 

 
UMCP અનધસચૂિાિા સમયર્ાળા બાર્દ ગિેુર્ાર ર્દર્દી પર ECAs શરૂ કરવા માિે ત્રાટહત પક્ષકારોિે 
પરવાિર્ી આપી શકે છે. UMCP ખાતરી કરશે કે વ્યન્ક્ત આ FAP હઠેળ આનથિક સહાયતા માિે લાયક છે કે 
િહીં તે િક્કી કરવા માિે વ્યાજબી િયત્િો કરવામાું આવ્યા છે. UMCP કોઇપણ ECA શરૂ કરતા પવેૂ 
ઓછામાું ઓછા 30 ટર્દવસો પહલેાું િીચેિી કાયકવાહીઓ કરશે: 

 
1. ર્દર્દીિે લેબખત િોટિસ પરૂી પાિવામાું આવી છે જે:  

 
a. સચૂવે છે કે આનથિક મર્દર્દ, લાયક ર્દર્દીઓ માિે ઉપલબ્ધ છે;  
b. એવા ECAs ઓળખે છે જે UMCP સુંભાળ માિે ચકૂવણી મેળવવા માિે શરૂ કરવાિો 

આશય ધરાવે છે; અિે  
c. અંનતમ તારીખ જણાવે છે જેિા પછી આવા ECAs શરૂ કરી શકાય. 

 
2. ર્દર્દીએ આ લેબખત અનધસચૂિા સાથે PLSિી એક િકલ મેળવી છે; અિે 

 
3. વ્યન્ક્તિે FAP નવશે મૌબખક રીતે જાણ કરવા માિે અિે આનથિક સહાયતા અરજીિી િટક્રયા અંરે્ 

વ્યન્ક્ત કઈ રીતે મર્દર્દ મેળવી શકે તે માિે વ્યાજબી િયત્િો કરવામાું આવ્યા છે. 


