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નીયત:

DHS એવી વ્યક્તિઓને નાણાાંકીય સહાય પરૂી પાડવા માટે પ્રવિબદ્ધ છે જેમના માટે આરોગ્ય સાંભાળ જરૂરી છે અન ેજે વીમા
વવનાના છે, અલ્પ વીવમિ છે, સરકારી પ્રોગ્રામ માટે અપાત્ર, અથવા િો િેમની વ્યક્તિગિ નાણાાંકીય પરરક્સ્થવિ પર
આધારરિ ઉભરિી અને િબીબી જરૂરી સાંભાળ માટે ચકુવણી કરવામાાં અસમથથ હોય.

વનરદિષ્ટ કરેલ નાણાકીય માપદાંડ સાંિોષિા અન ેઆવા સહાયની વવનાંિી કરિાાં દદીઓ માટે વનધથનિા અથવા ઉચ્ચ િબીબી
ખચથ પર આધારરિ નાણાાંકીય સહાય પરૂી પાડવી એવી DHS કાંપનીઓની નીવિ છે. નીચ ેઆપેલ નીવિ વનવેદનનો હતે ુ
નાણાાંકીય સહાય માટે અરજીઓ કરવાની રીિ, પાત્રિાનુાં માપદાંડ અને અરજીઓ પ્રોસેસ કરવા માટેનાાં પગલાાંઓનુાં વણથન
કરવાનો છે.

DHS કાંપનીઓ િેમના સ્થાવનક છાપાઓમાાં વાવષિક ધોરણે નાણાાંકીય સહાયની ઉપલબ્ધિા પ્રકાવિિ કરિે અન ેયોગ્ય
ઇન્ટેક સ્થાનો િેમજ બબબલિંગ ઓરિસ પર ઉપલબ્ધિાની નોરટસ પોસ્ટ કરિે. દદીના બબલો સાથ ેદદીન ેઉપલબ્ધિાની
નોરટસ પણ મોકલવામાાં આવિ.ે મખુ્ય દદી ઍતસેસ વવસ્િારોમાાં સાઇનેજ ઉપલબ્ધ કરવામાાં આવિ.ે  એક પેિન્ટ બબબલિંગ
અન ેનાણાાંકીય સહાય મારહિી િીટ રડસ્ચાર્જ આપિા પહલેાાં પરૂી પાડવામાાં આવિ ેઅને વવનાંિી પર િમામ દદીઓને માટે
ઉપલબ્ધ રહિેે.

જ્યારે દદીના વ્યક્તિગિ નાણાાંકીય સાંજોગોની સમીક્ષા હાથ ધરવામાાં અને િેનુાં દસ્િાવેજીકરણ કરવામાાં આવ ેછે ત્યારે
નાણાાંકીય સહાય આપી િકાય છે. આમાાં (મકુદ્દમા માટે ગયેલ અન ેચકુાદો મેળવેલ ખાિાઓ વસવાયના ડૂબેલાાં લેણાાં થયેલાાં
કોઈપણ ખાિાઓ સરહિ) દદીના વિથમાન િબીબી ખચાથઓ અન ેજવાબદારીઓ અને અંદાજજિ કોઈપણ િબીબી ખચાથઓ
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સામેલ હોવા જોઈએ. નાણાાંકીય સહાય અરજીઓ એવા દદીઓને ઓિર કરી િકાય છે જેમના ખાિાઓ સાંગ્રહ એજન્સી પાસે
હોય અને માત્ર એવા જ ખાિાઓ પર લાગ ુથઈ િકે છે જેમના પર કોઈ ચકુાદો આપવામાાં ન આવ્યો હોય.

દદીની ખચથ કરવાની ક્ષમિા નક્કી કરવાનો અવધકાર DHS િેની સાંપણૂથ સ્વિાંત્રિામાાં જાળવી રાખ ેછે.  કટોકટી સેવાઓ
માટે રજૂ થિાાં િમામ દદીઓની, િેમની ચકૂવણી કરવાની ક્ષમિા અનલુક્ષીને, સારવાર કરવામાાં આવિે.
ઉભરિી/િાત્કાબલક સેવાઓ માટે, નાણાાંકીય ક્તલયરન્સ પ્રોગ્રામ માટેની અરજીઓ પણૂથ કરવામાાં, મેળવવામાાં અન ેપવૂથ
મલૂ્યાાંરકિ કરવામાાં આવિે અન ેસાંભાળ મેળવવામાાં દદીઓને વવલાંબ નહીં થાય.

પ્રોગ્રામ પાત્રતા 
કરુણાસભર અન ેઉચ્ચ ગણુવત્તા આરોગ્યસાંભાળ સેવાઓ વવિરરિ કરવા માટે અન ેિબીબી રીિે આવશ્યક સાંભાળ માટે
ચકુવણી કરવાનુાં કોઈ સાધન ન હોય એવા વ્યક્તિઓની રહમાયિ કરવા માટે િેમના વમિન સાથ ેસસુાંગિ, DHS

હૉક્સ્પટલો જે લોકોને આરોગ્ય સાંભાળ સેવાઓની જરૂર હોય એવા લોકોને િેમની નાણાાંકીય ક્ષમિા સાંભાળ િોધવાથી
અથવા મેળવવાથી અટકાવે છે કે નહીં િેની ખાિરી કરવાનો પ્રયાસ કરે છે.

નાણાકંીય સહાય પ્રોગ્રામ હઠેળ આિતા કિરેજ માટે યિયશષ્ટ ઉપેક્ષાઓમા ંનીચે આપેલ સામેલ હોય છે:

1. DHS હૉક્સ્પટલો સાથ ેઅસાંબદ્ધ આરોગ્ય સાંભાળ પ્રદાિાઓ દ્વારા પરૂી પાડવામાાં આવિી સેવાઓ (દા.િ., ટકાઉ

િબીબી સાધનો, ઘર આરોગ્ય સેવાઓ)

2. એવા દદીઓ જેમની વીમા કાંપની દ્વારા અપાિી સેવાઓ માટે વીમા પ્રોગ્રામ અથવા નીવિ કવરેજ નકારે (દા.િ.,

HMO, PPO અથવા કામદાર વળિર), િે નાણાાંકીય સહાય પ્રોગ્રામ માટે પાત્ર નથી.

a. સામાન્ય રીિે, નાણાાંકીય સહાય પ્રોગ્રામ દદીની વીમા કાંપની દ્વારા નકારેલ સેવાઓ આવરી લેવા માટે ઉપલબ્ધ

હોિો નથી; જોકે, િબીબી અને પ્રોગ્રામેરટક સબૂચિાથો ધ્યાનમાાં રાખીને કેસ-દર-કેસના આધારે અપવાદો કરી

િકાય છે.

3. કોસ્મેરટક અથવા અન્ય બબન-િબીબી રીિે આવશ્યક સેવાઓ માાંથી પરરણમિી વણચકૂવાયેલ વસલક

4. દદીને અનકુૂળ આઇટમ્સ

5. દદીના ભોજન અને વનવાસ

6. સિેાની તારીખ સાથે સબંયંિત ક્રિઝઝયશયન ખચાષઓ DHS નાણાકંીય સહાય નીયતમાથંી બાકાત રાખિામા ંઆિ ેછે.  જે 

દદીઓ ક્રિઝઝયશયન-સબંયંિત ઝબલો માટે નાણાકંીય સહાય મળેિિા માગેં છે તમેને ક્રિઝઝયશયન સાથ ેસીિો સપંકષ  કરિો 
પડશ.ે

દદીઓ નીચે આપેલ કારણોસર નાણાકંીય સહાય માટે અપાત્ર હોઈ શકે છે:

1. વવનાંિી કરેલ દસ્િાવેજ પરુૂાં પાડવા માટે નકાર આપવો અથવા અધરૂી મારહિી પરૂી પાડવી.

2. HMO, PPO, કામદાર વળિર, Medicaid, અથવા વીમા યોજના પ્રવિબાંધો/મયાથદાઓને કારણ ેહૉક્સ્પટલમાાં ઍતસેસ

નકારિા અન્ય વીમા પ્રોગ્રામો દ્વારા વીમા કવરેજ હોવુાં.
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3. નાણાાંકીય સહાય પ્રોગ્રામ દ્વારા આવશ્યક સહ-ચકુવણીઓની ચકુવણી કરવામાાં વનષ્િળ થવુાં.

4. DHS સાથ ેમોજૂદ ચકુવણી વ્યવસ્થા પર વિથમાન રાખવામાાં વનષ્િળ થવુાં.

5. (પહલેાાંના દેવા માટે બહારની સાંગ્રહ એજન્સીન ેસાંદબભિિ કરવામાાં આવિા દદીઓ સરહિ) DHSની બાકી પાછલી

ચકુવણી જવાબદારીઓ પર ઉબચિ વ્યવસ્થા કરવામાાં વનષ્િળ થવુાં.

6. નાણાાંકીય ક્તલયરન્સ પ્રોગ્રામ માટે અરજી સબવમટ કરિાાં પહલેાાં અન્ય સહાય પ્રોગ્રામો માટે સ્રીનીંગ કરવામાાં ઇનકાર

આપવો.

7. બાકી કાનનૂી જવાબદારી દાવાને લગિી મારહિી જાહરે કરવામાાં ઇનકાર આપવો.

8. વૈકક્લ્પક, બબન-ઉભરિી િબીબી સાંભાળ મેળવવા માગિા યનુાઇટેડ સ્ટેટ્સની યાત્રા કરિાાં વવદેિી નાગરરકો

જે દદીઓ પ્રોગ્રામ માટે અપાત્ર બની જાય છે િેમને કોઈપણ પ્રારાં બભક વસલક માટે ચકુવણી કરવી પડિે અન ેજો નક્કી કરેલ
સમયગાળામાાં વસલક વણચકૂવાયેલ રહ ેિો ડૂબેલ લેણુાં સેવામાાં સબવમટ કરવામાાં આવી િકે છે.

જે દદીઓ સચૂવે છે કે િેઓ બેરોજગાર છે અન ેિેમનુાં કોઈપણ વીમા કવરેજ નથી િેમને નાણાાંકીય સહાય અરજી સબવમટ
કરવી પડિે જ્યાાંસધુી િેઓ સાંભવનીય નાણાાંકીય સહાય પાત્રિા માપદાંડ પરુુાં કરિાાં નથી. જો કોઈપણ દદી COBRA

કવરેજ માટે પાત્ર ઠરે, િો COBRA વીમા પ્રીવમયમ ચકૂવવાની દદીની નાણાાંકીય ક્ષમિાની નાણાાંકીય કાઉન્સલર/

કોઓરડિનેટર દ્વારા સમીક્ષા કરવામાાં આવિે અન ેવરરષ્ઠ અવધકારીઓને ભલામણો કરવામાાં આવિ.ે આરોગ્ય વીમો
ખરીદવાની નાણાાંકીય ક્ષમિા ધરાવિા વ્યક્તિઓને, િેમના એકાંદર વ્યક્તિગિ આરોગ્ય માટે અન ેઆરોગ્ય સાંભાળ
સેવાઓમાાં ઍતસેસની ખાિરી આપિા એક સાધન િરીકે, આવુાં કરવા માટે પ્રોત્સારહિ કરવુાં જોઈએ.

કવરેજના રકમોની ગણિરી િેડરલ રજજસ્ટરમાાં દર વષે પ્રકાવિિ કરવામાાં આવિી િેડરલ ગરીબી માગથદવિિકાઓ દ્વારા
વ્યાખ્યાવયિ કરવામાાં આવેલ આવકના 200-500%ના આધારે કરવામાાં આવિ.ે નવી માગથદવિિકાઓ પ્રકાિન પછીના
પ્રથમ મરહનામાાં અસરકારક થાય છે.

સભંિનીય નાણાંકીય સહાય 

સાંભવનીય નાણાાંકીય સહાય પાત્રિા માટે પણ દદીઓ ગણવામાાં આવી િકે છે. એવા ઉદાહરણો છે જ્યારે કોઈ દદી
નાણાાંકીય સહાય માટે પાત્ર લાગી િકે છે, પરાંત ુિાઇલ પર કોઈ નાણાાંકીય સહાય િૉમથ નથી. દદી અથવા અન્ય સ્ત્રોિો દ્વારા
પયાથપ્િ મારહિી પરૂી પાડવામાાં આવી છે જે નાણાાંકીય સહાય દદીને પરૂી પાડવા માટેનો પયાથપ્િ પરુાવો પરૂો પાડે છે.

નાણાાંકીય સહાય માટેની દદીની પાત્રિા સમવથિિ કરિો કોઈ પરુાવો ન હોય િો, DHS નાણાાંકીય સહાય પાત્રિા અને
સાંભવવિ ઘટાડો સાંભાળ દર નક્કી કરવાના આધારે અંદાજજિ આવક રકમો નક્કી કરવા માટે બહારની એજન્સીઓ અથવા
મારહિીનો ઉપયોગ કરવાનો અવધકાર અનામિ રાખ ેછે. એકવાર નક્કી કયાથ પછી, સાંભવનીય સાંજોગોની સહજ પ્રકૃવિને
કારણે, માત્ર ખાિા વસલકનાાં 100% રાઇટ-ઑિની નાણાાંકીય સહાય જ માંજૂર કરી િકાય છે. સાંભવનીય નાણાાંકીય સહાય
પાત્રિા માત્ર દદીની ચોક્કસ સેવાની િારીખ આવરી લેિે. સાંભવનીય પાત્રિા વ્યક્તિગિ જીવનના સાંજોગોના આધારે
નક્કી કરી િકાય છે જેમાાં સામેલ હોઈ િકે છે:
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a. સરરય િબીબી સહાય િામથસી કવરેજ

b. SLMB કવરેજ

c. PAC કવરેજ

d. બેઘરપણુાં

e. આ પ્રોગ્રામોના કવરેજ બહાર ERમાાં પરૂી પાડવામાાં આવેલ સેવાઓ માટે િબીબી સહાય અન ેMedicaid

સાંચાબલિ સાંભાળ દદીઓ

f. િબીબી સહાય માટે ખચથ કરેલ રકમો

g. અન્ય રાજ્ય અથવા સ્થાવનક સહાય પ્રોગ્રામો માટેની પાત્રિા

h. દદી કોઈ જાણીિા અસ્કયામિો ધરાવિો નથી

i. ભિૂપવૂથ રાજ્ય િતિ િબીબી સહાય પ્રોગ્રામ હઠેળ સ્થાવપિ પાત્રિા માપદાંડ પરુૂાં કરવા માટે નક્કી કરવામાાં
આવેલ દદીઓ

j. બબન-સસુાંગિ ગણવામાાં આવેલ બબન-યએુસ નાગરરકો

k. િબીબી સહાય પાત્ર દદીઓ માટે બબન-પાત્ર િબીબી સહાય સેવાઓ

l. અજાણ્યા દદીઓ (જેમને િોધવાના િમામ પ્રયાસો અમે કયાથ છે એવા ડો ખાિાઓ અન/ેઅથવા ID)

m. સાંઘીય અદાલિો દ્વારા િરજજયાિ કયાથ મજૂબ, કાયદા દ્વારા નાદારી

સભંિનીય નાણાંકીય સહાય માટે અપાત્ર યિયશષ્ટ સેિાઓ અથિા માપદંડમાં સામેલ હોય છે:

a. પણૂથપણે વૈકક્લ્પક પ્રરરયાઓ (ઉદાહરણ - કોસ્મેરટક) પ્રોગ્રામ હઠેળ આવરી લેવામાાં આવિી નથી.

b. ઇમર્જન્સી વપટીિન હઠેળ કટોકટી વવભાગમાાં દેખાિા વીમા વવનાના દદીઓ ત્યાાંસધુી સાંભવનીય નાણાાંકીય સહાય
પ્રોગ્રામ હઠેળ ગણવામાાં નહીં આવ ેજ્યાાંસધુી મેરીલેન્ડ Medicaid સાઈક પ્રોગ્રામ બબલ કરવામાાં નહીં આવ.ે

પ્રક્રિયાઓ 

1. વનયતુિ વ્યક્તિઓ હોય છે જે નાણાાંકીય સહાય અરજીઓ લેવા માટે જવાબદાર હિે. આ સ્ટાિ નાણાાંકીય કાઉન્સલર,

દદી નાણાાંકીય પ્રાપ્િયોગ્ય કોઓરડિનેટર, ગ્રાહક સેવા પ્રવિવનવધઓ, વગેરે હોઈ િકે છે.

2. સેવાની િારીખ પહલેાાં નાણાાંકીય ક્તલઅરન્સ પરુૂાં પાડવા માટે િક્ય હોય િે દરેક પ્રયાસ કરવામાાં આવિે.  જ્યાાં િક્ય
હોય ત્યાાં, વનયતુિ સ્ટાિ િોન દ્વારા પરામિથ કરિે અથવા સહાય માટેનુાં પ્રારાં બભક માપદાંડ પરુૂાં કરે છે કે નહીં િે નક્કી
કરવા માટે નાણાાંકીય સહાયની વવનાંિી કરિાાં દદીઓને મળિ.ે
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a. દદી પાસે હાલમાાં કવરેજ છે કે નહીં િેની ચકાસણી કરવા માટે સ્વ-ચકુવણી દદીઓ માટે સ્ટાિ Medicaid પ્રોગ્રામ
સાથ ેએક પાત્રિા િપાસ પણૂથ કરિે.

b. સાંભવવિ પાત્રિા નક્કી કરવા માટે પ્રાથવમક ડેટા તિૃીય પક્ષ ડેટા વવવનમય વસસ્ટમમાાં દાખલ કરવામાાં આવિ.ે

આ પ્રરરયા સવુવધાજનક બનાવવા માટે દરેક અરજદારને કુટુાંબના આકાર અને આવક વવિેની મારહિી પરૂી
પાડવી પડિે. પ્રરરયા પરૂી કરવામાાં અરજદારોની મદદ કરવા માટે, અમ ેિેમને એક અરજી પરૂી પાડીશુાં જે િેમને
પાત્રિાનાાં અંવિમ વનધાથરણ માટે આવશ્યક પેપરવકથ  વવિ ેજણાવિે.

c. દદી દ્વારા કરવામાાં આવેલ એક્પ્લકેિન્સ ટે્રક કરવામાાં આવિ,ે િેમના પર કામ કરવામાાં આવિે અને તિૃીય પક્ષ
ડેટા અન ેવકથફ્લો સાધનમાાં પાત્રિા નક્કી કરવામાાં આવિ.ે  ઔપચારરક રીિ ેનાણાાંકીય સહાયની વવનાંિી કરનાર
દરેક દદી માટે અંવિમ વનધાથરણનુાં એક પત્ર સબવમટ કરવામાાં આવિ.ે ધમાથદા સાંભાળ સેવાઓ, િબીબી સહાય
માટેની અરજી, અથવા બાંને માટેની દદીની વવનાંિી પછીના બે વ્યાવસાવયક રદવસોમાાં સાંભવવિ પાત્રિાનુાં 
વનધાથરણ પરુૂાં પાડવામાાં આવિે.

d. દદીની અરજી પ્રાપ્િ થયા પછી, પાત્રિા માટે ગણી િકાય િે માટે આવશ્યક દસ્િાવેજીકરણ સબવમટ કરવા માટે
િેમની પાસ ેત્રીસ (30) રદવસ હિે.  જો 30 રદવસમાાં કોઈપણ ડેટા પ્રાપ્િ નહીં થાય, િો આવશ્યક
દસ્િાવેજીકરણના અભાવન ેલીધે કેસ હવ ેબાંધ કરવામાાં આવે છે િેની સચૂના આપિો એક ઇનકાર પત્ર
મોકલવામાાં આવિ.ે  દદી પ્રોગ્રામ માટે િરીથી અરજી કરી િકે છે અન ેજો કોઈપણ વાસ્િવવક સમયરેખાનુાં 
અનપુાલન ન થયુાં હોય િો એક નવો કેસ પ્રારાંભ કરી િકે છે.  દદીના પ્રથમ રડસ્ચાર્જ પછીનુાં બબલ મોકલ્યા
પછીના ઓછામાાં ઓછા 240 રદવસો સધુી નાણાાંકીય સહાય અરજી પ્રરરયા ખલુ્લો રહિેે.

e. હૉક્સ્પટલની સેવાઓ મેળવવા માગિા દરેક વ્યક્તિને પવૂથપ્રવેિ અથવા પ્રવેિ વખિ ેહૉક્સ્પટલની ધમાથદા સાંભાળ
નીવિ અંગ ેવ્યક્તિગિ નોરટસ પરૂી પાડવામાાં આવિ.ે

3. િમામ DHS સવુવધાઓ માટે એક અરજી પ્રરરયા હિે.  દદીને એક પણૂથ નાણાાંકીય સહાય અરજી મૌબખક અથવા
લેબખિમાાં પરૂી પાડવાની જરૂર પડિે.  ઉપરાાંિ, નીચે આપેલની આવશ્યકિા પડી િકે છે:

a. િેમના એકદમ િાજેિરના સમવાયી આવકવેરા રરટનથની એક નકલ (જો પરણેલાાં હોય અન ેિાઈબલિંગ અલગથી
હોય, િો પણ પત્નીના ટૅતસ રરટનથની નકલ); (લાગ ુહોય િો) અપાંગિા આવકનો પરુાવો, (લાગ ુહોય િો)
સામાજજક સરુક્ષા આવકનો પરુાવો.  બેરોજગાર હોય િો, બેરોજગારી વીમાના ઑરિસનુાં એક વનવેદન, નાણાાંકીય
આધારના ચાલ ુસ્ત્રોિ દ્વારા એક વનવેદન વગેરે જેવો બેરોજગારીનો વાજબી પરુાવો...

b. (જો કાયથરિ હોય િો) િેમના એકદમ િાજેિરના પગાર અડવધયાની એક નકલ અથવા આવકનો કોઈ અન્ય
પરુાવો.

c. (લાગ ુહોય િો) વનધાથરણની એક િબીબી સહાય સચૂના.

d. (લાગ ુહોય િો) િેમના ગીરો અથવા ભાડાના બબલની નકલ, અથવા િેમના ચાલ ુવસવાટ/રહઠેાણ પરરક્સ્થવિનુાં 
લેબખિ દસ્િાવેજીકરણ.
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ખટૂિી મારહિી માટે એક લેબખિ વવનાંિી દદીન ેમોકલવામાાં આવિ.ે  ઉબચિ હોય ત્યાાં, આવશ્યક મારહિીનુાં મૌબખક સબવમિન
સ્વીકારવામાાં આવિ.ે

4. દદી કા િો પયાથપ્િ વીમાના અભાવ અથવા વધ ુપડિા િબીબી ખચાથઓ દ્વારા નાણાાંકીય સહાય માટે પાત્ર થઈ િકે છે.

દદી દ્વારા િમામ આવશ્યક મારહિી સબવમટ કયાથ પછી, નાણાાંકીય કાઉન્સલર અરજીની સમીક્ષા અને વવશ્લેષણ કરિે
અને DHS માગથદવિિકાઓને આધારે પાત્રિાના અંવિમ વનધાથરણ માટે િેન ેપેિન્ટ િાઇનાક્ન્સયલ સવવિવસસ
રડપાટથમેન્ટને િોવથડથ કરિે.

a. જો નાણાાંકીય સહાય માટે દદીની અરજી સાંપણૂથ અને યોગ્ય લાગ,ે િો નાણાાંકીય કોઓરડિનેટર દદીના પાત્રિા
સ્િરની ભલામણ કરિે અન ેબીજી અન ેઅંવિમ અનમુોદન માટે િોરવડથ કરિે.

i) જો દદી નાણાાંકીય સહાય માટે પાત્ર ઠરિે, િો નાણાાંકીય કોઓરડિનેટર ક્તલવનકલ સ્ટાિને સબૂચિ કરિે જે
પછીથી ઉબચિ હૉક્સ્પટલ-આધારરિ સેવા માટે દદીને અનસુબૂચિ કરી િકે છે.

ii) જો દદી નાણાાંકીય સહાય માટે પાત્ર ન ઠરે, િો નાણાાંકીય કોઓરડિનેટર ક્તલવનકલ સ્ટાિને વનધાથરણ વવિે
સબૂચિ કરિે અન ેબબન-ઉભરિી/િાત્કાબલક હૉક્સ્પટલ-આધારરિ સેવાઓ અનસુબૂચિ કરવામાાં નહીં આવે.
(1) દદી હૉક્સ્પટલ-આધારરિ, બબન-ઉભરિી/િાત્કાબલક સેવાઓ માટે અનસુબૂચિ કરવામાાં ન આવ્યાના

વનણથય પર વવનાંિી કરવા પર, નાણાાંકીય ક્તલયરન્સ કારોબારી સવમવિ દ્વારા પનુ: વવચારણા કરવામાાં
આવી િકે છે.

(2) નાણાાંકીય ક્તલયરન્સ સવમવિમાાં PFSના સહાયક વનયામક, રેવન્ય ુસાયકલના વસવનયર વનયામક, DHS

રરસ્ક મેનેજર, અન ેCFO સામેલ હોય છે.

(3) $ 50,000 કરિાાં વધ ુરકમની કોઈપણ ધમાથદા કેસો પર CFO હસ્િાક્ષર કરી િકે છે.

5. દરેક ક્તલવનકલ વવભાગ પાસ ેઅમકુ વૈકક્લ્પક પ્રરરયાઓ વનયતુિ કરવાનો વવકલ્પ હોય છે જેના માટે કોઈ નાણાાંકીય
સહાય વવકલ્પો આપવામાાં આવિે નહીં.

6. દદી નાણાાંકીય સહાય માટે માંજૂર કરવામાાં આવ્યા પછી, નાણાાંકીય સહાય કવરેજ વનધાથરણનાાં મરહના માટે , 3 વષથ
પહલેાાં, અન ેભવવષ્યમાાં છ (6) કૅલેન્ડર મરહના સધુી અસરકારક હોઈ િકે છે.   જો કે, નાણાાંકીય સહાય પાત્રિા
સમયગાળા પર કોઈ મયાથદાઓ નથી.  દરેક પાત્રિા સમયગાળો કેસ-દર-કેસનાાં આધારે નક્કી કરવામાાં આવિ.ે  જો
અવિરરતિ આરોગ્ય સાંભાળ સેવાઓ અનમુોદન સમયગાળા કરિાાં વધ ુહોય િો, દદીઓને ક્તલઅરન્સ માટે પ્રોગ્રામને
િરીથી અરજી મોકલવી પડિે.  આ ઉપરાાંિ, દદીની આવક, અસ્કયામિો, ખચાથઓ અથવા કુટુાંબની ક્સ્થવિમાાં થિાાં
િેરિારો વવિ ેનાણાાંકીય સહાય પ્રોગ્રામ વવભાગને સબૂચિ કરવુાં અપેબક્ષિ છે.  નીચ ેવ્યાખ્યાવયિ કયાથ મજૂબ, બધા
અસાધારણ સાંગ્રહો રરયા પ્રવવૃત્તઓ, એકવાર દદી નાણાાંકીય સહાય માટે માંજૂર કરવામાાં અન ેિમામ દદી જવાબદાર
વસલકો ચકૂવવામાાં આવ્યા પછી સમાપ્િ કરવામાાં આવિ.ે

અસાધારણ સાંગ્રહ રરયાઓ (ECAs) વવવારદિ કરવામાાં ન આવેલ અથવા ચકુવણી વ્યવસ્થા પર ન હોય િેવા 
ખાિાઓ પર લેવામાાં આવી િકે છે.  અપવાદરૂપ સાંજોગો વસવાય, આ રરયાઓ દદી સમક્ષ પ્રથમ બબલનુાં 
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સબવમિન કરવાને 120 રદવસથી પહલેાાં નહીં થાય અન ેECA રરયા િરૂ થવાને 30 રદવસ પહલેાાં નોરટસથી 
પહલેાાં થિે.  નાણાાંકીય સહાયની ઉપલબ્ધિા દદીને સબૂચિ કરવામાાં આવિ ેઅને એક સાંભવનીય પાત્રિા 
સમીક્ષા લેવામાાં આવિી કોઈપણ રરયાથી પહલેાાં કરવામાાં આવિે.

i)  જો ચકુાદો એનાયિ કરવામાાં આવ ેિો આ દદીઓ પર ગાવનિિમેન્ટ લાગ ુકરી િકાય છે.

ii) પ્રાથવમક વનવાસો પર કોટથ  દ્વારા પવૂાથવધકાર મકૂવામાાં આવી િકે છે.  આ સવુવધા પ્રાથવમક વનવાસન ેગીરે 

મકૂવા નહીં માાંગ ેપણ જો વમલકિ અન્યથા ગીરે મકેૂલ હોય િો એક સરુબક્ષિ લેણદાર િરીકે અમારી ક્સ્થવિ 

જાળવી િકે છે.

iii) રેરડટ રરપોટથ  પર દેખાિા અથવા ચકુાદા/ગાવનિિમેન્ટ માટે સાંદબભિિ બાંધ ખાિા વસલકો જો દદી વસલક રરપોટથ  
અંગ ેસવુવધાને સાંપકથ  કરે િો િરીથી ખોલી િકાય છે.   જ્યાાંસધુી સવુવધા વસલકને રાઇટ ઑિ રાખવાનુાં 
માનિી નથી ત્યાાંસધુી કોઈપણ રેરડટ મદુ્દાઓ ઉકેલવા માટે દદી દ્વારા ચકુવણીની અપેક્ષા કરવામાાં આવિે.

iv) અસાધારણ સાંગ્રહ રરયાઓ માટે નાણાાંકીય ક્તલયરન્સ સવમવિનુાં અનમુોદન આવશ્યક હોય છે.

7. જો કોઈ દદીને અપાત્ર નક્કી કરવામાાં આવ,ે િો સેવા માટેની અપેબક્ષિ વસલકની સહ-ચકુવણીઓ, કપાિો અથવા કોઈ
ટકાવારી સાંગ્રરહિ કરવાના િમામ પ્રયાસો સેવાની િારીખથી પહેલાાં કરવામાાં આવિ ેઅથવા િો સેવાની િારીખે
સાંગ્રહ કરવા માટે અનસુબૂચિ કરવામાાં આવી િકે છે.

8. ઔપચારરક રીિે અરજી સબવમટ કરનાર દરેક દદી માટે અંવિમ વનધાથરણનુાં એક પત્ર સબવમટ કરવામાાં આવિે.

9. રીિાંડ વનણથયો દદીને ક્યારે ચકુવણી કરવામાાં અસમથથ નક્કી કરવામાાં આવ ેછે િેની સરખામણીમાાં દદીની ચકુવણીઓ
ક્યારે કરવામાાં આવી હિી િેના પર આધારરિ હોય છે.  ધ્યાનમાાં લીધેલ વસલક (કો) પર અનમુોરદિ નાણાાંકીય
સહાયમાાંથી પરરણમિી દદી ચકુવણીઓને કારણ ેરેરડટ વસલક માટે દદીન ેરીિાંડ પાછા જારી કરવામાાં આવી િકે છે.

જો દદીની નક્કી કરેલ જવાબદારી કરિાાં રકમ $5.00 અથવા વધ ુહોય િો, નાણાાંકીય સહાય પાત્રિા વવિંડો દરવમયાન
પરૂી પાડવામાાં આવેલ સાંભાળ માટે પ્રાપ્િ કરેલ ચકુવણીઓનુાં રરિાંડ કરવામાાં આવિે.

10. જે દદીઓન ેઅન્ય િબીબી સાંભાળમાાં ઍતસેસ હોય (દા.િ., પ્રાથવમક અન ેમાધ્યવમક વીમા કવરેજ અથવા કાવથ-આઉટ
િરીકે ઓળખાિો જરૂરી સેવા પ્રદાિા), િેમને નાણાાંકીય સહાય પ્રોગ્રામ માટે અરજી કરિાાં પહલેાાં િેમના નટેવકથ
લાભોનો ઉપયોગ કરી અન ેિેમને સમાપ્િ કરવા પડિે.

નાણાંકીય હાડમારી 

કોઈપણ DHS સવુવધા ખાિે થિાાં વીમા વવનાના િબીબી ખચાથઓની રકમ નાણાાંકીય સહાય પ્રોગ્રામ માટે દદીની પાત્રિા
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નક્કી કરિી વખિ ેધ્યાનમાાં લેવામાાં આવિે.  નાણાાંકીય હાડમારી િરીકે ઓળખાિા, નાણાાંકીય સહાયના એક અલગ, પરૂક
વનધાથરણ િરીકે નીચ ેઆપેલ માગથદવિિકાઓ દિાથવવામાાં આવી છે.  નાણાાંકીય સહાય માટે અરજી કરિાાં િમામ દદીઓને
નાણાાંકીય હાડમારી ઓિર કરવામાાં આવિે.

િબીબી નાણાાંકીય હાડમારી સહાય આ નીવિની પ્રાથવમક માગથદવિિકાઓ હઠેળ નાણાાંકીય સહાય માટે પાત્ર ન ઠરિા દદીઓ
માટે ઉપલબ્ધ હોય છે, પરાંત ુજેમના માટે:

1) DHS સવુવધાઓ માટે થતુાં િેમનુાં િબીબી દેવુાં કૌટુાંબબક વાવષિક ઘરગથ્થ ુઆવકના 25% કરિાાં વધ ુહોય છે, જે
નાણાાંકીય હાડમારી બનાવે છે; અને

2) જે સહાયના આ સ્િર માટેના આવક ધોરણો પરૂા કરે છે.

જે દદીઓ પ્રાથવમક નાણાાંકીય સહાય માપદાંડ હઠેળ અને નાણાાંકીય હાડમારી સહાય માપદાંડ હઠેળ પણ બાંનેના ઘટાડેલ
ખચથ સાંભાળ માટે પાત્ર હોય, િેન ેપરરવારની વાવષિક આવક કરિાાં 25% વધ ુહોય િેવા બાર (12) મરહનાના સમયગાળામાાં
એક કૌટુાંબબક ઘરગથ્થ ુદ્વારા િબીબી રીિે આવશ્યક સારવાર માટે દદી માટે અત્યાંિ િરિેણકારી હોય િેવો ખચાથઓનો
ઘટાડો DHS માંજૂર કરિે.

િબીબી દેવુાં િબીબી રીિે આવશ્યક સારવાર માટે થિાાં સવુવધા ખચાથઓ માટેના છૂટક ખચાથઓ િરીકે વ્યાખ્યાવયિ કરવામાાં
આવ ેછે.

કોઈપણ દદીને નાણાાંકીય હાડમારી સહાય માટે માંજૂર કરવામાાં આવ્યા પછી, સેવાની પ્રથમ પાત્રિા િારીખના મરહનાથી
િરૂ થઈને અરજી મલૂ્યાાંકન સમાપન િારીખથી પછીના (12) કૅલેન્ડર મરહના સધુી કવરેજ અસરકારક હિે.  દરેક દદીને
સાંભાળની િેમની બીમારી/એવપસોડ અનસુાર પાત્રિા સમય ફે્રમ માટે કેસ-દર-કેસના આધારે મલૂ્યાાંરકિ કરવામાાં આવિ.ે

િબીબી રીિે આવશ્યક સારવાર માટે અનમુોરદિ ઘટાડેલ ખચો અન ેપાત્રિા સમયગાળા માટે િે દદી અને ઘરમાાં રહિેા
સગા પરરવારના સભ્યોને આવરી લેિે.  કવરેજ વૈકક્લ્પક અથવા કોસ્મેરટક પ્રરરયાઓ પર લાગ ુનહીં થાય.  જોકે, દદી
અથવા બાાંયધરી આપનારે નોંધણી કરિી અથવા પ્રવેિ લેિી વખિ ેિેમની પાત્રિા વવિે હૉક્સ્પટલને સબૂચિ કરવુાં જોઈએ.

દરેક પાત્રિા અનમુોદન સમયગાળાની સમાક્પ્િ થયાાં પછી પ્રોગ્રામમાાં રહવેાનુાં ચાલ ુરાખવા માટે, દરેક દદીને
પનુ:વવચારણા માટે િરીથી અરજી કરવી પડિે.  આ ઉપરાાંિ, પ્રોગ્રામ માટે અનમુોરદિ કરવામાાં આવેલ દદીઓએ આવક,

અસ્કયામિો, ખચાથઓ, અથવા કુટુાંબ (ઘરગથ્થ)ુ ક્સ્થવિમાાં થિાાં િેરિારો વવિ ેઆવા િેરિારો થવાના 30 રદવસની અંદર
હૉક્સ્પટલોને જાણ કરવી જોઈએ.

અન્ય િમામ પાત્રિા, અપાત્રિા, અને પ્રાથવમક નાણાાંકીય સહાય પ્રોગ્રામ માપદાંડ માટેની કાયથવાહીઓ, ઉપર સચૂવાયેલ
વસવાય, નાણાાંકીય હાડમારી સહાય માપદાંડ પર લાગ ુથાય છે.

અપીલ્સ 

• જે દદીઓની નાણાાંકીય સહાય અરજીઓ નકારવામાાં આવે છે િેમની પાસ ેવનણથયને અપીલ કરવાનો વવકલ્પ હોય
છે.
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• અપીલ્સ મૌબખક અથવા લેબખિ રૂપે િરૂ કરી િકાય છે.

• ઇનકાર િા માટે ઉથલાવો જોઈએ િે વાજબી ઠરાવત ુાં વધારાનુાં સમવથિિ દસ્િાવેજીકરણ સબવમટ કરવા માટે
દદીઓને પ્રોત્સારહિ કરવામાાં આવ ેછે.

• અપીલ્સ તિૃીય પક્ષ ડેટા અને વકથફ્લો સાધનમાાં દસ્િાવેજીકૃિ કરવામાાં આવે છે.  િેમની પછી પ્રવિવનવધથી
ઉપરના વ્યવસ્થાપનના આગલા સ્િર દ્વારા સમીક્ષા કરવામાાં આવિ ેજેમણે અસલ અરજી નકારી કાઢી હિી.

• જો અપીલના પ્રથમ સ્િરનો પરરણામ ઇનકારને ઉથલવામાાં ન થાય િો, દદીઓ પાસ ેઅવિરરતિ પનુઃવવચારણા
માટે વ્યવસ્થાપનના આગલા સ્િર પર જવાનો વવકલ્પ હોય છે.

• િેઓ ચીિ િાયનાક્ન્સયલ ઑરિસર સધુી જઈ િકે છે જે અંવિમ વનણથય આપિ.ે

• ઔપચારરક રીિે અપીલ સબવમટ કરનાર દરેક દદી માટે અંવિમ વનધાથરણનુાં એક પત્ર સબવમટ કરવામાાં આવિે.

ચકુાદાઓ 

જો કોઈ દદી ચકુાદો મેળવ્યા પછી અથવા રેરડટ રરપોરટિંગ એજન્સીને દેવુાં સબવમટ કયાથ પછી નાણાાંકીય સહાય માટે પાત્ર
લાગ ેિો, DHS ચકુાદો છોડવાનો અને/અથવા પ્રવિકૂળ રેરડટ મારહિી જાળવવાનો પ્રયાસ કરી િકે છે.
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રાઇટ ઑિનાં % 100% 100% 70% 60% 50% 25% 

કુટંુબનો આકાર આિક આિક આિક આિક આિક આિક
1 $12,060 $24,120 $27,135 $30,150 $36,180 $60,300 

2 $16,240 $32,480 $36,540 $40,600 $48,720 $81,200 

3 $20,420 $40,840 $45,945 $51,050 $61,260 $102,100 

4 $24,600 $49,200 $55,350 $61,500 $73,800 $123,000 

5 $28,780 $57,560 $64,755 $71,950 $86,340 $143,900 

6 $32,960 $65,920 $74,160 $82,400 $98,880 $164,800 

7 $37,140 $74,280 $83,565 $92,850 $111,420 $185,700 

8 $41,320 $82,640 $92,970 $103,300 $123,960 $206,600 

8 કરિાાં વધ ુસભ્યો વાળા
પરરવારો/ઘરો માટે, દરેક
વધારાની વ્યક્તિ માટે $ 4,180

ઉમેરો.
આિકના % અથિા તેના
કરતાં િધુ
2017 ગરીબી માગષદયશિકાઓ 100% 200% 225% 250% 300% 500% 



 

 

 




