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હેતઃુ
જેમને ડોયલે ટાઉન હોિ પટલ ("ડોયલે ટાઉન") અને કોઈપણ "નોંધપા સંબિં ધત એિ ટટી" ારા પૂરી પાડવામાં આવતી
કટોકટી અથવા તબીબી જ રી આરો ય સંભાળ સેવાઓને લગતી નાણાકીય સહાયની જ ર હોય તેવા સમુદાયના સ યોના
ઓળખની એક સુસંગત પ િત પૂરી પાડવ.
નીિતઃ
ડોયલે ટાઉન નું યેય વનના ગુણવ ામાં સતત સુધારો લાવવાનું અને અમે સેવા આપીએ છે તે યિ ઓના આરો ય અને
ક યાણ માટે સિ યપણે િહમાયત કરવાનું છે . સહયોગ અને નવીનીકરણ ારા ઉ સાહપૂવક આરો યસંભાળની ે તાને હાંસલ
કરવાની િ સાથે, અમે અમારા દદ ઓ અને અમારા સમુદાય માટે વધુ વંત અને તંદુર ત િવ ને ેિરત કરવાનો ય
કરીએ છીએ. આવું કરવાના યાસમાં, આરો યસંભાળ જ રી હોય અને અવીમાકૃ ત, અ પવીમાકૃ ત, અ ય સરકારી સહાય માટે
અયો ય, અથવા તો તેમની યિ ગત નાણાકીય પિરિ થિતના આધારે ઉભરતી અથવા અ ય તબીબી રીતે જ રી સંભાળ માટે
ચૂકવણી કરવામાં અસમથ હોય તેવા યિ ઓને નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવા માટે ડોયલે ટાઉન િતબ છે
જે લોકોને આરો યસંભાળ સેવાઓની જ ર હોય તેવા લોકોની નાણાકીય
તેમને રોકે છે કે નહીં તેની ખાતરી કરવાનો ય ડોયલે ટાઉન કરે છે .

મતા તેમને સંભાળ માગવાથી અથવા મેળવવાથી

નાણાકીય સહાય યિ ગત જવાબદારી માટે અવે ગણવામાં આવતી નથી. નાણાકીય સહાય અર ઓ, ચૂકવણીના અ ય
કારો મેળવવા અથવા ચૂકવણી કરવાની તેમની યિ ગત મતાને આધારે તેમના સંભાળ ખચમાં યોગદાન આપવા માટે
ડોયલે ટાઉનની કાયવાહીઓ સાથે દદ ઓ સહકાર આપે તેવી અપે ા છે .
નાણાકીય સહાય મા કટોકટી અથવા અ ય તબીબી રીતે આવ યક આરો યસંભાળ સેવાઓ માટે જ ઉપલ ધ હોય છે .
ડોયલે ટાઉન હોિ પટલમાં પૂરી પાડવામાં આવતી તમામ સેવાઓ આ એફએપી હેઠળ આવરી લેવામાં આવતી નથી. કૃ પા કરી
ડોયલે ટાઉન હોિ પટલ સુિવધામાં કટોકટી અથવા અ ય તબીબી રીતે જ રી આરો યસંભાળ સેવાઓ પૂરી પાડતા
દાતાઓની એક યાદી માટે કૃ પા કરી પિરિશ ‘એ’નો સંદભ લો. આ પિરિશ પ કરે છે કે
ા દાતાઓ આ એફપીએ
હેઠળ આવરી લેવામાં આવે છે અને ા નહીં. જ ર હોય તો, દાતા યાદીની સમી ા િ માિસક રીતે કરવામાં આવશે અને
અપડેટ કરવામાં આવશે.
કટોકટી તબીબી સંભાળ :
ડોયલે ટાઉન કોઇપણ તના ભેદભાવ વગર યિ ઓની નાણાકીય સહાય મતા અથવા ચૂકવણી કરવાની મતા યાનમાં
લીધા વગર તમામ કટોકટી તબીબી પિરિ થિતઓમાં તેમને સંભાળ પૂરી પાડશે. ફે ડરલ ઇમરજ સી મેિડકલ ટીટમે ટ એ ડ
એ ટીવ લેબર ટા સપોટ એકટ, 1986 (ઈએમટીએએલએ ) ના ધોરણોનું અને સારવાર મેળવવા માટે કટોકટી િવભાગમાં
આવતી કોઈપણ યિ માટે ની કટોકટી તબીબી પિરિ થિતને િ થર કરવા માટે જ ર હોય તે મૂજબ તબીબી તપાસ પરી ણ
અને આવી વધુ સારવાર પૂરી પાડવા માટે ના ઈએમટીએએલએના કે ટલાંક િનયમોનું પાલન કરવાની ડોયલે ટાઉનની નીિત છે .

યા યાઓ :
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અર નો સમયગાળો: એ સમયગાળો જેમાં નાણાકીય સહાયતા માટે કોઈપણ યિ

કોડ §501(r)(6) માણે, અર નો સમયગાળો યિ
તારીખથી 240 િદવસો સુધીનો હોય છે .

ને પૂ ં પાડવામાં આવેલ

અ પ-વીમાકૃ ત:દદ પાસે અમુક તરની વીમા અથવા તૃતીય પ
અથવા તેણીની નાણાકીય મતાઓ કરતાં વધુ હોય છે .

અર કરી શકે છે . આંતિરક આવક
થમ પો ટ-િડ ચાજ િબિલંગ ટે ટમે ટની

સહાય હોય છે તેમ છતાં િખ સા ખચાઓ હોય છે જે તેની

અવીમાકૃ ત: તેની અથવા તેણીની ચૂકવણી જવાબદારીઓ પૂરી પાડવા માટે દદ પાસે વીમા અથવા તૃતીય પ
તર હોતું નથી.

સહાયનું કોઈ

અસાધારણ સં હ િ યાઓ (“ઈસીએએસ"): વેતન ભરવું , િમલકત પર પૂવાિધકાર રાખવો અને ે િડટ એજ સીઓને

ણ કરવી
સિહત, પણ તેટલા પૂરતી મયાિદત નહીં, તેવી તમામ કાનૂની અથવા યાિયક િ યાઓ. ઇસીએમાં અ ય પ ને યિકતના દે વાનું
વેચાણ, મુક મા, િનવાસ થાનો પર પૂવાિધકાર, ધરપકડ, શરીર જોડાણો અથવા અ ય સમાન એક ીકરણની િ યાઓ
સમાિવ છે પરં તુ તે તેટલા પૂરતી મયાિદત નથી.

કુ ટુંબઃ સે સસ યુરોની યા યાનો ઉપયોગ કરીને, એકસાથે રહેતા અથવા જ મ, લ

અથવા દ ક ારા સંબંિધત હોય તેવા બે
કે તેથી વધુ લોકોનું એક જૂ થ. ઇ ટનલ રેવ યુ સિવસ ("આઇઆરએસ") િનયમો અનુસાર, જો દદ કોઈપણ યિ ને તેના
આવકવેરા રીટન પર આિ ત હોવાનો દાવો કરે છે , તો તેમને નાણાકીય સહાયની જોગવાઈના હેતુસર આિ ત ગણવામાં આવી
શકે છે .

કુ લ ખચઃ કોઈપણ કરાર લગતા ભ થાંઓ, િડ કાઉ ટ અથવા કપાતો લાગુ કરતાં પહેલાં દદ ઓ પર સુસંગત અને એકસરખી
રીતે વસૂલવામાં આવતી તબીબી સંભાળ માટે ની હોિ પટલ સુિવધાની પૂણ, થાિપત િકં મત.
કૌટું િબક કદ: એક જ પિરવારમાં રહેતી તમામ યિ

ઓ, જેમાં (આઇઆરએસ ારા િનધાિરત કયા મૂજબ) માતાિપતા (ઓ)
અને બધા આિ તોને એક પિરવારના સ યો ગણવામાં આવે છે .

ઘરેલુ કુ લ આવકઃ કુ ટું બમાં સમાિવ તમામ યિ ઓના વેતન, યાજ, િડિવડં ડ, લાભના ચેક (બેરોજગારી, કામદારોનું વળતર,
સામાિજક સુર ા (એસએસડી, એસએસઆઇ, વગેર)ે ભાડાં અને ટ ટ જેવા નાણાકીય વળતરો.
તબીબી રીતે આવ યક સેવાઓઃ માંદગી અથવા ઈ ના િનદાન અથવા સારવાર માટે અથવા એક દૂ િષત શરીર સ યનું કાય
સુધારવા માટે વાજબી અને જ રી આરો યસંભાળ સેવાઓ અથવા આઇટમો.

નોંધપા રીતે સંબંિધત એિ ટટી: એક એવી સં થા જે ફે ડરલ ટે સ હેતુઓ માટે ભાગીદારી તરીકે ગણવામાં આવે છે જેમાં
હોિ પટલ સં થા મૂડી અથવા નફાનું યાજ કમાવે છે (અથવા કોઈપણ ઉપેિ ત એિ ટટી જેનો હોિ પટલ સં થા એકમા માિલક
અથવા સ ય છે ) અને જે હૉિ પટલ સં થા ારા સંચાિલત હોિ પટલ સુિવધામાં હોિ પટલ સં થા સાથે સંબંિધત કોઈપણ
અસંબિં ધત વેપાર અથવા યવસાય ન હોય તેવી કટોકટી અથવા અ ય તબીબી રીતે જ રી સંભાળ પૂરી પાડે છે .
લેઈન લે ગવેજ સમરી (“પીએલએસ”): આ એફએપી હેઠળ ડોયલે ટાઉન નાણાકીય સહાય આપે છે અને પ , સંિ
સમ ય એવી વધારાની માિહતી પૂરી પાડે છે એવી ણ કરતું એક િલિખત િનવેદન.
ફે ડરલ ગરીબી તર (એફપીએલ): દર વષ આરો ય અને માનવ સેવા િવભાગ ારા ફે ડરલ ગરીબી તરો
અને નાણાકીય યો યતા િનધાિરત કરવા માટે તેમનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે .

અને

રી કરવામાં આવે છે

સામા ય રીતે િબલ કરેલ રકમ (એ બી) : કટોકટી અથવા અ ય તબીબી રીતે જ રી આરો ય સંભાળના િક સામાં ઇ ટરનલ
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રેવ યૂ કોડ §501 (આર) (5) મુજબ, એફએપી-લાયક દદ ઓ પાસેથી આવી સંભાળ આવરી લેતો વીમો હોય એવા યિ
કરતાં વધુ શુ ક વસૂલવામાં નહીં આવે.

સામા ય રીતે િબલ કરેલ રકમોની ટકાવારી:એફએપી હેઠળ સહાયને પા હોય તેવી યિ

આવતી કોઈપણ કટોકટી અથવા અ ય તબીબી રીતે આવ યક સંભાળ માટે એ બી ન
ઉપયોગ કરાતા કુ લ ખચની ટકાવારી.

ને હોિ પટલ ારા પૂરી પાડવામાં
ી કરવા માટે હોિ પટલ સુિવધા ારા

પા તા માપદં ડઃ
જો દદ ઓ નીચે આપેલ માપદં ડ પૂ ં કરતાં હોય તો તેઓ નાણાકીય સહાય માટે લાયક બની શકે છે ઃ





સુિનિ ત તબીબી રીતે જ રી સેવાઓ આવરી લેતું હોય તેવું કોઈપણ સરકારી અથવા ખાનગી વીમા કવરેજ
દદ /બાંયધરી આપનાર પાસે ન હોય;
દદ /બાંયધરી આપનાર યિ એ કોઈ પણ વીમાના લાભો લઈ લીધાં હોય અને તે તબીબી રીતે િનધન બની
ગયો હોય;
દદ /બાંયધરી આપનાર યિ
તબીબી રીતે જ રી સેવાઓ માટે િનયુ
કરવામાં આવી છે અથવા ા કરવામાં
આવી છે , જેના માટે તેમની પાસે ચૂકવણી કરવા માટે નું કોઈપણ નાણાકીય સાધન નથી; અથવા
પિરિ થતીઓ બદલાઈ છે જેને કારણે દદ /બાંયધરી આપનાર યિ
પાસે હાલની અથવા દોિષત વતમાન
જવાબદારી ચૂકવવા માટે હવે કોઈપણ સાધન નથી.

નાણાકીય સહાય ણ પિરબળોના આધાર પર મૂ યાંિકત કરવામાં અને પૂરી પાડવામાં આવશેઃ




કુ ં ટુંબ કદ;

ઘરેલુ કુ લ આવક; અને
આવકના માણમાં અને સાવજિનક અથવા ખાનગી વીમાકતાઓ સાથે સમાધાન કયા પછી બાકી રહેલી િસલક.
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નાણાકીય સહાય િડ કાઉ ટઃ
મેિડકે ઇડ: વતમાન રા
યો યતા માપદં ડના આધાર પર મેડીકે ઈડ માટે એફપીએલના 100% જેટલી અથવા તેનાથી ઓછી
ઘરેલુ કુ લ આવક ધરાવતા દદ ઓ શોધવામાં આવશે. જે યિ ઓ મેિડકે ઇડ માટે લાયક લાગે તેમણે મેિડકે ઇડ અર
િ યા
પૂરી કરવી પડશે.
ઘરેલ/ુ કુ ટું બનું કદ
1
2
3
4
5
6
દરેક વધારાની યિ

મહ મ ઘરેલુ આવક (2016 ફે ડરલ ગરીબી
માગદિશકાઓના 100%)
$13,590
$18,310
$23,030
$27,750
$32,470
$37,190
$4,720

માટે , ઉમેરો

સંપણ
ૂ નાણાકીય સહાયઃ એફપીએલના 250% જેટલા અથવા તેનાથી ઓછી ઘરેલુ કુ લ આવક ધરાવતાં દદ ઓ 100%

નાણાકીય સહાય માટે પા છે .

ઘરેલ/ુ કુ ટું બનું કદ
1
2
3
4
5
6
દરેક વધારાની યિ

મહ મ ઘરેલુ આવક (2016 ફે ડરલ ગરીબીની
માગદિશકાના 250%)
$33,975
$45,775
$57,575
$69,375
$81,175
$92,975
$11,800

માટે , ઉમેરો

િડ કાઉ ટ આપેલ નાણાકીય સહાયઃ એ પીએલના 250% થી વધુ પરંતુ 400% કરતાં ઓછી ઘરેલુ કુ લ આવક ધરાવતા દદ ઓ,
િડ કાઉ ટ આપેલ આરો ય સંભાળ માટે પા છે . ઉપલ ધ િડ કાઉ ટ વાિષક પૂવિનધાિરત લાઇિડંગ કેલ પર આધાિરત હોય
છે . લાઇિડંગ કેલ જોવા માટે કૃ પા કરીને પિરિશ ‘બી’નો સંદભ લો.
તૃતીય પ કવરેજ િવનાના, અવીમાકૃ ત દદ ઓને કટોકટી અથવા તબીબી રીતે આવ યક સેવાઓ માટે ના ખચમાં 50% વચૂકવણીમાં છૂટ આપવામાં આવશે.
લાગુ થતી વીમા ચૂકવણીઓ અને સહ-ચૂકવણી ા થયા પછી અ પવીમાકૃ ત દદ ઓ માટે વધારાની છૂટ લાગુ થઈ શકે છે .
દદ ઓ પાસેથી વસૂલવામાં આવતી રકમની ગણતરીનો આધારઃ
આઈઆરસી §501 (આર) (5) મુજબ ડોયલે ટાઉન તેના એ બી ટકાવારીની ગણતરી માટે લૂક-બેક પ િતનો ઉપયોગ કરે છે
(ઇનપેશ ટ માટે 29.11% / આઉટપેશ ટ માટે 18.59%). એ બીનાટકાવારીની ગણતરી વાિષક ધોરણે કરવામાં આવે છે અને
જે સેવાઓ માટેની મેિડકેઇડ ફી + તમામ ખાનગી આરો ય વીમાકતાઓ ારા મંજૂ ર કરવામાં આવેલા તમામ દાવાઓ
પર આધાિરત હોય છે, 12-િમહનાના સમયગાળા માટે, જેને તે દાવાઓ સાથે સંકળાયેલા કુ લ ખચથી િવભાિજત કરવામાં આવે
છે. એ બી ન ી કરવા માટે લાગુ પડતી એ બી% કુ લ ચાજ પર લાગુ કરવામાં આવશે.
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આ પોલીસી હેઠળ નાણાકીય સહાય મેળવવા માટે પાતર તરીકે િનધાિરત કરેલ કોઈપણ યિ ને કોઈપણ કટોકટી અથવા
અ ય તબીબી રીતે આવ યક આરો યસંભાળ સેવાઓ માટે એ બી કરતાં વધુ ચાજ કરવામાં નહીં આવે. કોઈ પણ એફએપીપા યિ ને હં મેશા એ બીથી ઓછા અથવા આ એફએપી હેઠળ ઉપલ ધ કોઈપણ છૂટ માટે ચાજ કરવામાં આવશે.
સંભિવત પા તા:
એવા પણ ઉદાહરણો છે જેમાં દદ નાણાકીય સહાય માટે પા લાગે છે , પણ સહાયક દ તાવે કરણની ઉણપને કારણે ફાઈલ પર
કોઈ નાણાકીય સહાય ફોમ બાકી હોતા નથી. સંભિવત પા તા ટા સ યુિનયન હે થકે ર રેવ યુ સાયકલ ે િડટ િરપોટ ારા ન ી
કરી શકાય છે . સંભિવત પા તા યિ ગત વન સંજોગોના આધારે પણ િનધાિરત કરી શકાય છે જેમાં સામેલ હોઈ શકે છે :






રા -ભંડોળથી ચાલતા િ િ શન કાય મો;
બેઘર;
િબન-ભંડોળવાળા અ ય રા
અથવા થાિનક સહાય કાય મો માટે ની પા તા (દા.ત., મેિડકે ઇડ ખચ);
દદ ની કોઈ ણીતી સંપિ નથી ; અને
એન િસ વરમેન સામુદાિયક આરો ય િચિક સાલય િન: શુ ક આરો ય સંભાળ માટે પા તા.

સંભિવત સંજોગોના સહજ વભાવને લીધે, એકવાર ન
બની શકે છે .

ી કયા પછી દદ એકાઉ ટ િસલકની 100% સુધીના રાઇટ ઑફને પા

જો દદ સંભિવત રીતે, ઉપલ ધ સૌથી વધુ ઉદાર સહાયતા કરતાં ઓછા માટે પા હોવાનું ન ી કરવામાં આવે તો,
ડોયલે ટાઉન યિ ને પીએલએસ દાન કરશે, જે યિ ને સંભિવત યો યતા િનધારણના આધાર િવશે સૂિચત કરવામાં સહાય
કરશે અને આ નીિત હેઠળ ઉપલ ધ વધુ ઉદાર સહાય ા કરવા માટે દદ કે વી રીતે અર કરી શકે છે તેની માિહતી પૂરી
પાડશે. ડોયલે ટાઉન સંભાળ માટે બચાવેલી િડ કાઉ ટે ડ રકમ મેળવવા માટે કોઈપણ ઇસીએ શ કરતા પહેલાં યિ ને વધુ
ઉદાર સહાય માટે અર કરવા માટે વાજબી સમય આપશે.
અર

કરવાની પ િતઃ

નાણાકીય સહાય માટે યાનમાં લેવા માટે યિ ને નાણાકીય સહાય અર (“અર ”) સબિમટ કરવી પડશે. દદ અથવા
દદ ની બાંયધરી આપનાર યિ ને નાણાકીય જ િરયાત િનધાિરત કરવા માટે સહયોગ કરવો પડશે અને યિ ગત, નાણાકીય
અને અ ય સંબંિધત માિહતી અને દ તાવેજો પૂરા પાડવા પડશે.
પા તા માપદં ડ પૂ ં કરતા અને આ એફએપી હેઠળ આપવામાં આવતી નાણાકીય સહાય માટે અર
અહીંથી અર મેળવી શકે છે ઃ

કરવા માગતા દદ ઓ

https://www.doylestownhealth.org/for-patients-visitors/billing-finance/financial-assistance-program
(215)-345-2198 પર પેશ ટ િબિલંગ એ ડ ફાઇનાિ સયલ સિવિસસ ઓિફસ પર કૉલ કરીને અર ઓની િવનંતી કરી શકાય છે .
નીચેના સરનામે આવેલી પેશ ટ િબિલંગ એ ડ ફાઇનાિ સયલ સિવિસસ ઓિફસ ઓિફસ ખાતે પણ અર ના કાગળની નકલો
ઉપલ ધ છે ઃ
Doylestown Hospital
595 West State Street
Doylestown, PA 18901
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પેશ ટ િબિલંગ અને ફાઇનાિ સયલ સિવિસસ ઓિફસ હોિ પટલની મુ ય લોબીની નીચે તળ-મજલે આવેલી છે . ઓિફસમાં જવા
માટે મુ ય લોબીમાં દાખલ થાવ અને વેલ બીન કોફી કાટની પાછળ, ડાબી બાજુ પર આવેલી િલ ટમાં જવા સીધા વ. તળમજલે જવા િલ ટને નીચે લઈ વ અને િલ ટમાંથી બહાર આવો. એક વખત તળ-મજલા પર પહોંચો એટલે ડાબી બાજુ વળો
અને પછીની પરસાળ પર ફરી ડાબી બાજુ એ વ. પેશ ટ િબિલંગ એ ડ ફાઇનાિ સયલ સિવિસસ ઓિફસ સીધી જ તમારી સામે
જ હશે.

અર ની િ યા અને જ રી દ તાવે કરણઃ
નાણાકીય સહાય માટે પા તા ધરાવતા દદ ઓને વહેલામાં વહેલી તકે ઓળખી કાઢવામાં આવશે. સેવા પૂવ, સેવાના સમયે
અથવા સેવા બાદના ઇ ટર યૂમાં યો યતા િનધારણ કરી શકાય છે .
નાણાકીય સહાય માટે િવનંતી કરતાંદદ ઓને નાણાકીય સહાય માટે િવચારણા કરવા માટે ડોયલે ટાઉન નાણાકીય સહાય
અર ("એિ લકે શન") પૂણ કરવી પડશે. દદ ઓને સંપૂણ અને ચકાસી માિહતી, તેમજ િનધારણ િ યામાં ઉપયોગ થઈ શકે
તેવી અ ય સમજૂ તીઓ પૂરી પાડવા માટે ો સાિહત કરવામાં આવે છે . જો કોઈપણ દદ અથવા કુ ટું બનો સ ય અર પૂણ નહીં
કરી શકે , તો શ હોય યાં પેશ ટ ઍ સેસ એ ડ ફાઇનાિ સયલ સિવિસસ િતિનિધ સહાય કરશે.
તમારા પૂણ કરેલ અર સાથે સબિમટ કરવા માટે ના જ રી દ તાવેજો માટે કૃ પા કરી અર નો સંદભ આપો. આવ યક
દ તાવેજોમાં નીચે આપેલ સામેલ છે , પરં તુ મયાિદત નથી:









ફે ડરલ ટે સ િરટન;
પેચેક ટે સ;
વતમાન કલાક દીઠ દર અને સા ાિહક કલાકોનું દ તાવે કરણ કરતું િનયો ાનું િનવેદન;
નાણાકીય િ થિતના પુરાવા તરીકે સંચાલન પ ો પણ વીકારવામાં આવશે;
અમુક ચો સ સમયગાળા માટે કામ કરવાની અ મતાને દશાવતો ફીઝીશીયનનો દ તાવે
બેરોજગારી વળતર પ ;
સામાિજક સુર ા, પે શન અથવા વાિષક િનધારણ પ ; અથવા
છે લા છ મિહના માટે ના નફા અને નુકસાનનાં િનવેદનો.

અહેવાલ;

(જ રી દ તાવેજો સાથે) તમામ પૂણ અર ઓ આ સરનામે મેલ કરવા જોઈએ:
ડોયલે ટાઉન હોિ પટલ
પેશ ટ િબિલંગ એ ડ ફાઇનાિ સયલ સિવિસસ
595 West State Street
Doylestown, PA 18901

પા તા િનધારણો:
દદ ઓ સાથે ઉપલ ધ દ તાવેજોની સમી ા કરવા અને પા તા ન ી કરવા માટે નાણાકીય સલાહકારો ઉપલ ધ હોય છે . તેઓ
દદ ઓને નાણાકીય સહાયતા માટે કોઈપણ આવ યક અર પૂણ કરવામાં મદદ પણ કરી શકે છે . એકવાર અર પૂરી કયા
પછી, નાણાકીય સહાય પા તા િનધારણ બાબતે નાણાકીય સલાહકાર તમારી સાથે સંપક કરશે.

અપૂણ અર ઓ માટે ની િ યા
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નાણાકીય સહાય િનધારણ શ તેટલા જ દી કરવામાં આવશે, પરં તુ િવનંતીની તારીખથી ીસ (30) કામકાજના િદવસો પછી
નહીં. જો પયા પેપરવક પૂ ં પાડવામાં ન આવે તો િવનંતીને અપૂણ અર ગણવામાં આવશે.
જો અપૂણ અર
મળે તો ડોયલે ટાઉન અરજદારને એફએપી-યો યતા િનધારણ કરવા માટે જ રી વધારાના
માિહતી/દ તાવે કરણનું વણન કરતી અને િવનંતી કરેલ દ તાવે કરણ પૂ ં પાડવા માટે દદ ને (30 િદવસ) વાજબી સમય પૂરો
પાડતી એક લેિખત નોિટસ સાથેની અર આપશે. વધુમાં, ડોયલે ટાઉન અને તેમના વતી કામ કરતા કોઈપણ તૃતીય પ ો,
એફએપી- પા તા િનધારણ કરવામાં ન આવે યાં સુધી ચુકવણી મેળવવા માટે કોઈ પણ ઇસીએને થિગત કરશે.

પૂણ અર ઓ માટે ની િ યા
એકવાર પૂણ એિ લકે શન ા થઈ ગયા પછી, ડોયલે ટાઉન:




યિ સામે કોઈપણ ઇસીએ થિગત કરવું (તેમની વતી કાય કરતા કોઈપણ તૃતીય પ ો પણ હાથ ધરવામાં આવેલ
ઇસીએને થિગત કરશે);
સમયસર રીતે એફએપી - પા તા િનધારણ બનાવો અને તેનું દ તાવે કરણ કરો; અને
િનધારણ અને િનધારણના આધાર િવશે લેિખતમાં જવાબદાર પ અથવા યિ ને સૂિચત કરો.

નાણાકીય સહાય માટે પા ગણવામાં આવેલી યિ
નીચેની બાબતોનો સમાવેશ થશે:





ને અનુકૂળ િનધારણ િવશે લેિખતમાં સૂિચત કરવામાં આવશે. નોિટસમાં

સેવાઓની િવનંતી કરેલ તારીખ;
િનધારણ કરવામાં આવેલ તારીખ;
અરજદારની આવક; અને
નાણાકીય સહાય માટે ફાળવવામાં આવેલા ડોલરની રકમ અથવા ટકાવારી.

ઇ ટરનલ રેવ યુ કોડ §501 (આર) અનુસાર ડોયલે ટાઉન નીચે આપેલી બાબતો પણ કરશે:




લાગુ હોય તો, એફએપી - પા યિકતને જે રકમ આપવામાં આવી છે તે રકમ કે વી રીતે િનધાિરત થઈ અને એ બી
સંબંિધત માિહતી કે વી રીતે મેળવી શકાય છે તે સૂચવતું િબિલંગ ટે ટમે ટ પૂ ં પાડો;
યિકત ારા અપાયેલી કોઈપણ વધારાની ચૂકવણીની રકમ પરત કરવી; અને
અગાઉ દદ પાસેથી દે વું ઉઘરાવવા માટે લીધેલ કોઈપણ ઇસીએને ઉલટાવવા માટે ઉપલ ધ હોય એવા તમામ
વાજબી પગલાઓ લેવા માટે તેમના વતીથી કાયરત તૃતીય પ ો સાથે કામ કરો.

ારે નાણાકીય સહાય માટે ની િવનંતી નકારવામાં આવે છે યારે અરજદારને લેિખતમાં સૂિચત કરવામાં આવશે. જો દદ કુ લ
િબલની ચુકવણી કરી શકતો ન હોય, તો નાણાકીય સલાહકારો તેની સાથે વૈકિ પક ચુકવણી યવ થાઓ પર ચચા કરશે.

યાપકપણે િસિ :
ડોયલે ટાઉનની એફએપી, અર અને લેઈન લે ગવેજ સમરી (પીએલએસ) અં ે માં અને અં ે માં મયાિદત ાવી
ધરાવતા લોકોની ાથિમક ભાષા ("એલઇપી")માં ઉપલ ધ છે . જે 1,000 થી ઓછી યિ ઓ અથવા ડોયલે ટાઉનની ાથિમક
સેવા ે
ારા સેવા અપાતા સમુદાયના 5% જેટલી છે .
તમામ એફએપી, અર અને પીએલએસ નીચે આપેલ વેબસાઇટ પર ઑનલાઈન ઉપલ ધ છે ઃ
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https://www.doylestownhealth.org/for-patients-visitors/billing-finance/financial-assistance-program
એફએપી, અર અને પીએલએસના પેપરોની નકલો મેલ ારા કોઈપણ ચાજ િવના િવનંતી કરવાથી અને સમ હોિ પટલ
સુિવધાઓના ઇમરજ સી િવભાગ, એડિમશન અને નોંધણી િવભાગો અને પેશ ટ િબિલંગ એ ડ ફાઇનાિ સયલ સિવસીસ ઓિફસ
સિહત િવિવધ િવ તારોમાં ઉપલ ધ હોય છે .
દાખલ/ર

આપવાની િ યાના ભાગ પે બધા દદ ઓને પીએલએસની નકલ આપવામાં આવશે.

ઇમરજ સી િવભાગ, એડિમશન/ નોંધણી િવભાગો અને પેશ ટ િબિલંગ એ ડ ફાઇનાિ સયલ સિવસીસ ઓિફસ સિહત હેર
હોિ પટલ થળોમાં િચ ો અને દશનો પો ટ કરવામાં આવશે, જે નાણાકીય સહાયની ઉપલ ધતા િવશે દદ ઓને સૂિચત અને
માિહતગાર કરે છે .
ડોયલે ટાઉન સમુદાયના સ યોને નાણાકીય સહાયતાની ઉપલ ધતા િવશે

ણ કરવા માટે વાજબી ય

ો કરશે.

િબિલંગ અને સં હ:

આંતિરક રેવ યૂ કોડ §501 (r) (6):
"નોિટિફકે શન પીિરયડ"ની સમાિ ની પહેલાં ઇ ટરનલ રેવ યુ કોડ િવભાગ 501 (આર) (6) ારા યા યાિયત કયા મુજબ
ડોયલે ટાઉન કોઈ પણ ઈસીએએસમાં સંલ નથી. નોટીફીકે શન પીરીયડ 120-િદવસના સમયગાળા તરીકે યા યાિયત કરવામાં
આ યો છે , જે 1 લી પો ટ-િડ ચાજ િબિલંગ ટે ટમે ટની તારીખથી શ થાય છે , જેમાં દદ િવ
કોઈ ઇસીએ શ કરવામાં
આવી નથી.
નોિટિફકે શન પીિરયડ બાદ ડોયેલે ટાઉન અથવા તેના વતી કાયરત કોઈપણ તૃતીય પ ો, તૃતીય પ કલે શન એજ સીને એકિ
ન કરી શકાયેલા દે વાનો ઉ લેખ કરશે. જો કોઈ એફએપી -પા તા િનધાિરત કરવામાં ન આવી હોય અથવા જો કોઈપણ યિ
નાણાકીય સહાય માટે અપા હોયતો િબન ચુકવણીની ઘટનામાં, તૃતીય પ કલે શન એજ સીઓ, ાહક ે િડટ િરપોિટગ
એજ સીઝ અથવા ે િડટ યુરોને કોઈપણ િબન-ચૂકવેલ િસલક માટે યિ ની િતકૂ ળ માિહતીની ણ કરશે.
ડોયલે ટાઉન તૃતીય પ ોને નોટીફીકે શન પીરીયડ પછી ગુનાિહત દદ ના એકાઉ સ પર એસીએએસ શ કરવા માટે અિધકૃ ત
કરી શકે છે . આ એફએપી હેઠળ નાણાકીય સહાય માટે કોઈપણ યિ પા છે કે નહીં તે િનધાિરત કરવા માટે વાજબી ય ો
કરવામાં આ યા છે કે નહીં તેની તેઓ ખાતરી કરશે અને કોઈપણ ઇસીએ શ કરવાના ઓછામાં ઓછા 30 િદવસ પહેલાં નીચેના
પગલાં લેશે:
1. દદ ને લેિખત સૂચના આપવામાં આવશે જે:
a. દશાવે છે કે નાણાકીય સહાય પા દદ ઓ માટે ઉપલ ધ છે ;
b. ડોયલે ટાઉન આરો ય સંભાળની ચુકવણી મેળવવા માટે જે ઇસીએ શ કરવાનો ઈરાદો ધરાવે છે તેને
ઓળખે છે ; અને
c. એક સમયમયાદા બતાવે છે કે જેના પછી આવા ઇસીઓએસ શ કરી શકાય છે .
2. દદ ને આ લેિખત સૂચના સાથે પીએલએસની એક નકલ ા થઈ છે ; અને
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3. યિ ને એફએપી િવશે અને નાણાકીય સહાયતા અર
િ યાની મદદથી યિ
મૌિખક રીતે સૂિચત કરવા માટે વાજબી ય ો કરવામાં આ યા છે .

કે વી રીતે સહાય મેળવી શકે તે બાબતે

અર નાં સમયગાળા દરિમયાન સબિમટ કરવામાં આવેલી આ નીિત હેઠળ ઉપલ ધ નાણાકીય સહાય માટે ની તમામ
એિ લકે શ સ ડોયલે ટાઉન વીકારી લેશે અને તેની પર િ યા કરશે.
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