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નીિત 

આ નીિત �િુનવિસ�ટ� ઓફ મેર�લેન્ડ મે�ડકલ િસસ્ટમ ("UMMS હો�સ્પટલો")ની નીચેની હો�સ્પટલ �િુવધાઓને લા� ુપડ� છે: 

• �િુનવિસ�ટ� ઓફ મેર�લેન્ડ મે�ડકલ સેન્ટર (UMMC) 
• �િુનવિસ�ટ� ઓફ મેર�લેન્ડ મે�ડકલ સેન્ટર િમડટાઉન ક�મ્પસ (MTC) 
• �િુનવિસ�ટ� ઓફ મેર�લેન્ડ �રહ��બ�લટ�શન એન્ડ ઓથ�પે�ડક ઇ�ન્સ્ટટ�ટૂ (UMROI) 
• �િુનવિસ�ટ� ઓફ મેર�લેન્ડ સેન્ટ જોસેફ મે�ડકલ સેન્ટર (UMSJMC) 
• �િુનવિસ�ટ� ઓફ મેર�લેન્ડ બાલ્ટ�મોર વોિશ�ગ્ટન મે�ડકલ સેન્ટર (UMBWMC) 
• �િુનવિસ�ટ� ઓફ મેર�લેન્ડ શોર મે�ડકલ સેન્ટર એટ ચેસ્ટરટાઉન (UMSMCC) 
• �િુનવિસ�ટ� ઓફ મેર�લેન્ડ શોર મે�ડકલ સેન્ટર એટ ડોચ�સ્ટર (UMSMCD) 
• �િુનવિસ�ટ� ઓફ મેર�લેન્ડ શોર મે�ડકલ સેન્ટર એટ ઇસ્ટન (UMSME) 
• �િુનવિસ�ટ� ઓફ મેર�લેન્ડ ચાલ્સર્ �રજનલ મે�ડકલ સેન્ટર (UMCRMC) 
• �િુનવિસ�ટ� ઓફ મેર�લેન્ડ અપર ચેસાપીક હ�લ્થ (UCHS) 
• �િુનવિસ�ટ� ઓફ મેર�લેન્ડ ક�િપટલ �રજન હ�લ્થ (UM ક�િપટલ) 

�િુનવિસ�ટ� ઓફ મેર�લેન્ડ મે�ડકલ સેન્ટર 
 
�િુનવિસ�ટ� ઓફ મેર�લેન્ડ મે�ડકલ સેન્ટર િમડટાઉન ક�મ્પસ 
 
�િુનવિસ�ટ� ઓફ મેર�લેન્ડ �રહ��બ�લટ�શન એન્ડ ઓથ�પે�ડક 
ઇ�ન્સ્ટટ�ટૂ 
 
�િુનવિસ�ટ� ઓફ મેર�લેન્ડ સેન્ટ જોસેફ મે�ડકલ સેન્ટર 
 
�િુનવિસ�ટ� ઓફ મેર�લેન્ડ બાલ્ટ�મોર વોિશ�ગ્ટન મે�ડકલ સેન્ટર 
 
�િુનવિસ�ટ� ઓફ મેર�લેન્ડ શોર મે�ડકલ સેન્ટર એટ ચેસ્ટરટાઉન 
 
�િુનવિસ�ટ� ઓફ મેર�લેન્ડ શોર મે�ડકલ સેન્ટર એટ ડોચ�સ્ટર 
 
�િુનવિસ�ટ� ઓફ મેર�લેન્ડ શોર મે�ડકલ સેન્ટર એટ ઇસ્ટન 
 
�િુનવિસ�ટ� ઓફ મેર�લેન્ડ ચાલ્સર્ �રજનલ મે�ડકલ સેન્ટર 
 
�િુનવિસ�ટ� ઓફ મેર�લેન્ડ અપર ચેસાપીક હ�લ્થ 
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DHS એવી વ્ય�ક્તઓને નાણાકં�ય સહાય �રૂ� પાડવા માટ� પ્રિતબદ્ધ છે �મના માટ� આરોગ્ય સભંાળ જ�ર� છે અને �મની પાસે વીમા નથી, અલ્પ વીિમત છે, સરકાર� 
કાયર્ક્રમ માટ� પાત્રતા ધરાવતા નથી અથવા તો તેમની વ્ય�ક્તગત નાણાકં�ય પ�ર�સ્થિત પર આધા�રત કટોકટ�ની અને તબીબી જ�ર� સભંાળ માટ� �કુવણી કરવામા ં
અસમથર્ છે.   
િન�દ�ષ્ટ કર�લ નાણાક�ય માપદંડ સતંોષતા અને આવા સહાયની િવનતંી કરતા ંદદ�ઓ માટ� િનધર્નતા અથવા ઉચ્ચ તબીબી ખચર્ પર આધા�રત નાણાકં�ય સહાય �રૂ� પાડવી 
એ UMMS હો�સ્પટલની નીિત છે. નીચે આપેલ નીિત િનવેદનનો હ�� ુનાણાકં�ય સહાય માટ� અર�ઓ કરવાની ર�ત, પાત્રતા�ુ ંમાપદંડ અને અર�ઓ પર પ્ર�ક્રયા કરવા 
માટ�ના ંપગલાઓં�ુ ંવણર્ન કરવાનો છે. 
UMMS દર�ક UMMS હો�સ્પટલના ઇમરજન્સી �મ (જો કોઈ હોય તો) અને પ્રવેશ િવસ્તારોમા ંતેમજ �બ�લ�ગ ઓ�ફસમા ંનાણાક�ય સહાયની ઉપલબ્ધતાની નો�ટસ પોસ્ટ 
કરશે.  દદ�ના �બલો સાથે દદ�ને ઉપલબ્ધતાની નો�ટસ પણ મોકલવામા ંઆવશે. �ખુ્ય દદ�ના ઍક્સેસ િવસ્તારોમા ંસાઇનેજ ઉપલબ્ધ કરવામા ંઆવશે.  �ડસ્ચા� પહ�લા ં
દદ��ુ ં�બલ અને નાણાકં�ય સહાયની મા�હતી શીટ �રૂ� પાડવામા ંઆવશે અને તે (આ નીિત અને નાણાકં�ય સહાય અર� સાથે) તમામ દદ�ઓ માટ� િવનતંી પર અને િવના 
�લૂ્યે મેઇલ દ્વારા અને ઇમરજન્સી �મમા ં(જો હોય તો) અને પ્રવેશ િવસ્તારોમા ંઉપલબ્ધ રહ�શે.  આ નીિત, દદ��ુ ં�બલ અને નાણાકં�ય સહાયની મા�હતી શીટ અને 
નાણાકં�ય સહાય અર� પણ UMMS વેબસાઇટ (www.umms.org) પર સ્પષ્ટપણે પોસ્ટ કરવામા ંઆવશે. 
�યાર� દદ�ના વ્ય�ક્તગત નાણાકં�ય સજંોગોની સમીક્ષા હાથ ધરવામા ંઅને તે�ુ ંદસ્તાવે�કરણ કરવામા ંઆવે ત્યાર� નાણાકં�ય સહાય આપી શકાય છે. આમા ં(�કુદ્દમા માટ� 
ગયેલ અને �કુાદો મેળવેલ ખાતાઓ િસવાયના �ૂબેલા ંલેણા ંથયેલા ંકોઈપણ ખાતાઓ સ�હત) દદ�ના વતર્માન તબીબી ખચાર્ઓ અને જવાબદાર�ઓ અને �દા�જત 
કોઈપણ તબીબી ખચાર્ઓ સામેલ હોવા જોઈએ. નાણાક�ય સહાયની અર�ઓ એવા દદ�ઓને આપવામા ંઆવી શક� છે �મના ખાતા કલેક્શન એજન્સી સાથે છે. 
દદ�ની ખચર્ કરવાની ક્ષમતા ન�� કરવાનો અિધકાર UMMS તેની સ�ંણૂર્ સ્વતતં્રતામા ં�ળવી રાખે છે.  કટોકટ�ની સેવાઓ માટ� ર�ૂ થતા ંતમામ દદ�ઓની, તેમની 
�કૂવણી કરવાની ક્ષમતાને અ�લુક્ષીને, સારવાર કરવામા ંઆવશે.  કટોકટ�ની/તાત્કા�લક સેવાઓ માટ�, નાણાકં�ય મ�ૂંર�ના કાયર્ક્રમ માટ�ની અર�ઓ �ણૂર્ કરવામા,ં 
મેળવવામા ંઅને �વૂર્ �લૂ્યા�ંકત કરવામા ંઆવશે અને સભંાળ મેળવવામા ંદદ�ઓને િવલબં નહ� થાય. 
આ નીિત �િુનવિસ�ટ� ઓફ મેર�લેન્ડ સેન્ટ જોસેફ મે�ડકલ સેન્ટર (UMSJMC) માટ� 1 �ૂન, 2013 થી અપનાવવામા ંઆવી હતી.  

આ નીિત �િુનવિસ�ટ� ઓફ મેર�લેન્ડ મે�ડકલ સેન્ટર િમડટાઉન ક�મ્પસ (MTC) માટ� 22 સપ્ટ�મ્બર, 2014 થી અપનાવવામા ંઆવી હતી. 

આ નીિત �િુનવિસ�ટ� ઓફ મેર�લેન્ડ બાલ્ટ�મોર વોિશ�ગ્ટન મે�ડકલ સેન્ટર (UMBWMC) માટ� 1 �ુલાઈ, 2016 થી અપનાવવામા ંઆવી હતી.  

આ નીિત �િુનવિસ�ટ� ઓફ મેર�લેન્ડ શોર મે�ડકલ સેન્ટર એટ ચેસ્ટરટાઉન (UMSMCC) માટ� 1 સપ્ટ�મ્બર, 2017થી અપનાવવામા ંઆવી હતી. 

આ નીિત �િુનવિસ�ટ� ઓફ મેર�લેન્ડ શોર મે�ડકલ સેન્ટર એટ ડોચ�સ્ટર (UMSMCD) માટ� 1 સપ્ટ�મ્બર, 2017 થી અપનાવવામા ંઆવી હતી. 

આ નીિત �િુનવિસ�ટ� ઓફ મેર�લેન્ડ શોર મે�ડકલ સેન્ટર એટ ઇસ્ટન (UMSMCE) માટ� 1 સપ્ટ�મ્બર, 2017 થી અપનાવવામા ંઆવી હતી. 

આ નીિત �િુનવિસ�ટ� ઓફ મેર�લેન્ડ ચાલ્સર્ �રજનલ મે�ડકલ સેન્ટર (UMCRMC) માટ� 2 �ડસેમ્બર, 2018 થી અપનાવવામા ંઆવી હતી. 

આ નીિત �િુનવિસ�ટ� ઓફ મેર�લેન્ડ અપર ચેસાપીક હ�લ્થ (UCHS) માટ� 1 �ુલાઈ, 2019 થી અપનાવવામા ંઆવી હતી 

આ નીિત �િુનવિસ�ટ� ઓફ મેર�લેન્ડ ક�િપટલ �રજન હ�લ્થ (UM ક�િપટલ) માટ� 18 સપ્ટ�મ્બર, 2019 થી અપનાવવામા ંઆવી હતી 
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કાયર્ક્રમ માટ�ની પાત્રતા 

ક�ુણાસભર અને ઉચ્ચ �ણુવ�ાવાળ� આરોગ્ય સભંાળ સેવાઓ િવત�રત કરવા માટ� અને તબીબી ર�તે આવશ્યક સભંાળ માટ� �કુવણી કરવા�ુ ંકોઈ સાધન ન હોય એવા 
વ્ય�ક્તઓની �હમાયત કરવા માટ� તેમના િમશન સાથે �સુગંત, UMMC, MTC, UMROI, UMSJMC, UMBWMC, UMSMCC, UMSMCD, UMSMCE, UMCRMC, 
UCHS અને UM ક�િપટલ હો�સ્પટલો � લોકોને આરોગ્ય સભંાળ સેવાઓની જ�ર હોય એવા લોકોને તેમની નાણાકં�ય ક્ષમતા સભંાળ શોધવાથી અથવા મેળવવાથી 
અટકાવે છે ક� નહ� તેની ખાતર� કરવાનો પ્રયાસ કર� છે.  
 

નાણાકં�ય સહાય કાયર્ક્રમ હ�ઠળ આવતા કવર�જ માટ� િવિશષ્ટ ઉપેક્ષાઓ: 

નાણાક�ય સહાયનો કાયર્ક્રમ સામાન્ય ર�તે દર�ક UMMS હો�સ્પટલ દ્વારા �રૂ� પાડવામા ંઆવતી તમામ કટોકટ� અને અન્ય તબીબી ર�તે જ�ર� સભંાળ તેમજ જોડાણ Bમા ં
��ૂચબદ્ધ આવી હો�સ્પટલો સાથે સબંિંધત ક�ટલીક કંપનીઓને લા� ુપડ� છે. જો ક�, નાણાક�ય સહાય કાયર્ક્રમ નીચેનામાથંી કોઈને લા� ુપડતો નથી: 

1. UMMS હો�સ્પટલો સાથે સકંળાયેલા ન હોય એવા આરોગ્ય સભંાળ પ્રદાતાઓ દ્વારા �રૂ� પાડવામા ંઆવતી સેવાઓ (દા.ત., ટકાઉ તબીબી સાધનો, ઘર પર 

આપવામા ંઆવતી આરોગ્ય સેવાઓ) 
2. એવા દદ�ઓ ક� �મનો વીમા કાયર્ક્રમ અથવા નીિત તેમની વીમા કંપની દ્વારા અપાતી સેવાઓ માટ� કવર�જનો ઇનકાર કર� છે (દા.ત., HMO, PPO અથવા કામદાર 

વળતર), તે નાણાકં�ય સહાય કાયર્ક્રમ માટ� પાત્રતા ધરાવતા નથી. 
a. સામાન્ય ર�તે, નાણાકં�ય સહાયનો કાયર્ક્રમ દદ�ની વીમા કંપની દ્વારા નકાર�લ સેવાઓ આવર� લેવા માટ� ઉપલબ્ધ હોતો નથી; જોક�, તબીબી અને પ્રોગ્રાિમક 

અસરોને ધ્યાનમા ંરાખીને ક�સ-દર-ક�સના આધાર� અપવાદો કર� શકાય છે. 
3. કોસ્મે�ટક અથવા અન્ય �બન-તબીબી ર�તે આવશ્યક સેવાઓ. 
4. દદ�ને અ��ૂુળ આઇટમો. 
5. દદ�ના ભોજન અને િનવાસ. 
6. સેવાની તાર�ખથી સબંિંધત �ફ�ઝિશયનના ખચાર્ઓને UMMS નાણાકં�ય સહાય નીિતમાથંી બાકાત રાખવામા ંઆવે છે.  � દદ�ઓ �ફ�ઝિશયન-સબંિંધત �બલો માટ� 

નાણાકં�ય સહાય મેળવવા માગેં છે તેમણે �ફ�ઝિશયન સાથે સીધો સપંકર્  કરવો પડશે. 
a. UMMS હો�સ્પટલ િસવાયના પ્રદાતાઓની ��ૂચ, દર�ક UMMS હો�સ્પટલમા ંતબીબી ર�તે જ�ર� સભંાળ પહ�ચાડ� છે � સ્પષ્ટ કર� છે ક� પ્રદાતાઓ ક� �મને આ 

નીિત દ્વારા આવર� લેવામા ંઆવતા નથી (તેમજ આવા ક�ટલાક પ્રદાતાઓ ક� �મને આવર� લેવામા ંઆવ્યા છે) તે દર�ક UMMS એ�ન્ટટ�ની વેબસાઇટ પર મેળવી 
શકાય છે.  

 

દદ�ઓ નીચે આપેલ કારણોસર નાણાકં�ય સહાયને પાત્ર ન હોઈ શક�: 

1. HMO, PPO, કામદાર વળતર, મે�ડક�ડ અથવા વીમા યોજના પ્રિતબધંો/મયાર્દાઓને કારણે મે�ડકલ સેન્ટરમા ંઍક્સેસ નકારતા અન્ય વીમા કાયર્ક્રમો દ્વારા વીમા કવર�જ 
હો�ુ.ં 

2. નાણાક�ય મ�ૂંર�ના કાયર્ક્રમમા ંઅર� સબિમટ કરતા પહ�લા અન્ય સહાય કાયર્ક્રમો માટ� તપાસ કરવાનો ઇનકાર. 
3. બાક� કા�નૂી જવાબદાર�ના દાવાને લગતી મા�હતી �હ�ર કરવાનો ઇનકાર. 
4. વૈક�લ્પક, �બન-કટોકટ�ની તબીબી સભંાળ મેળવવા માગતા �નુાઇટ�ડ સ્ટ�ટ્સની યાત્રા કરતા ંિવદ�શી નાગ�રકો. 
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� દદ�ઓ કાયર્ક્રમને પાત્ર નથી બનતા તેમને કોઈપણ પ્રારં�ભક િસલક માટ� �કુવણી કરવી પડશે અને જો ન�� કર�લ સમયગાળામા ંિસલક �કુવણી ન થાય તો �ૂબેલ લે�ુ ં
સેવામા ંસબિમટ કરવામા ંઆવી શક� છે. 
�યા ં�ધુી તેઓ અ�મુાિનત નાણાક�ય સહાયની લાયકાતના માપદંડોને �ણૂર્ ન કર� ત્યા ં�ધુી દદ�ઓએ સ�ંણૂર્ નાણાક�ય સહાય અર� (તમામ જ�ર� મા�હતી અને 
દસ્તાવે�કરણ સાથે) સબિમટ કરવાની રહ�શે અને નાણાક�ય સહાય મેળવવા માટ� નાણાક�ય સહાય લાયકાતના માપદંડોને �ણૂર્ કરવા માટ� ક�ટબદ્ધ રહ��ુ ંપડશે.  � 
દદ�ઓ �ચૂવે ક� તેઓ બેરોજગાર છે અને તેમની પાસે વીમા કવર�જ નથી, તેમણે �યા ં�ધુી તેઓ અ�મુાિનત નાણાક�ય સહાય લાયકાતના માપદંડોને �ણૂર્ ન કર� ત્યા ં�ધુી 
�બન-કટોકટ�ની તબીબી સભંાળ મેળવતા પહ�લા નાણાક�ય સહાય અર� સબિમટ કરવાની રહ�શે.  જો કોઈપણ દદ� COBRA કવર�જ માટ� પાત્ર ઠર�, તો COBRA વીમા 
પ્રીિમયમ �કૂવવાની દદ�ની નાણાકં�ય ક્ષમતાની નાણાકં�ય કાઉન્સલર/કોઓ�ડ�નેટર દ્વારા સમીક્ષા કરવામા ંઆવશે અને વ�રષ્ઠ અિધકાર�ઓને ભલામણો કરવામા ંઆવશે.  
આરોગ્ય વીમો ખર�દવાની નાણાકં�ય ક્ષમતા ધરાવતા વ્ય�ક્તઓને, તેમના એકંદર વ્ય�ક્તગત આરોગ્ય માટ� અને આરોગ્ય સભંાળની સેવાઓમા ંઍક્સેસની ખાતર� આપતા 
એક સાધન તર�ક�, આ�ુ ંકરવા માટ� પ્રોત્સા�હત કર�ુ ંજોઈએ. સભંાળના ઘટાડ�લા ખચર્ માટ� મેર�લેન્ડ સ્ટ�ટ �ડપાટર્મેન્ટ ઓફ હ�લ્થ એન્ડ મેન્ટલ હાઇ�ન મે�ડકલ આિસસ્ટન્સ પ્લાિન�ગ એડિમિનસ્ટ્ર�શન ઇન્વેસ્ટ��બ�લટ� �લિમટ્સ ("MD 
DHMH") ની 200% �ધુીની આવક ધરાવતા લોકો મફત સભંાળને લાયક છે.  MD DHMH ના 200% થી 300% વચ્ચેના લોકો જોડાણ Aમા ંન�� કરવામા ંઆવ્યા �જુબ 
સ્લાઇ�ડ�ગ સ્ક�લ પર �ડસ્કાઉન્ટને પાત્ર છે.   

 

અ�મુાિનત નાણાકં�ય સહાય 

દદ�ઓને અ�મુાિનત નાણાક�ય સહાયની લાયકાત માટ� પણ ધ્યાનમા ંલેવામા ંઆવી શક� છે. એવા ઉદાહરણો છે �યાર� કોઈ દદ� નાણાકં�ય સહાયને પાત્ર લાગી શક� છે, 
પરં� ુફાઇલ પર કોઈ નાણાકં�ય સહાય ફોમર્ હો� ુ ંનથી. દદ� અથવા અન્ય સ્ત્રોતો દ્વારા પયાર્પ્ત મા�હતી �રૂ� પાડવામા ંઆવી છે � નાણાકં�ય સહાય દદ�ને �રૂ� પાડવા 
માટ�નો પયાર્પ્ત �રુાવો �રૂો પાડ� છે. નાણાકં�ય સહાય માટ�ની દદ�ની પાત્રતાને સમિથ�ત કરતો કોઈ �રુાવો ન હોય તો, UMMS નાણાકં�ય સહાયની પાત્રતા અને સભંિવત 
ઘટાડો સભંાળ દર ન�� કરવાના આધાર� �દા�જત આવકની રકમો ન�� કરવા માટ� બહારની એજન્સીઓ અથવા મા�હતીનો ઉપયોગ કરવાનો અિધકાર અનામત રાખે 
છે. એકવાર ન�� કયાર્ પછ�, અ�મુાિનત સજંોગોની સહજ પ્ર�ૃિતને કારણે, માત્ર ખાતા િસલકના ં100% રાઇટ-ઑફની નાણાકં�ય સહાય જ મ�ૂંર કર� શકાય છે. 
અ�મુાિનત નાણાકં�ય સહાયની પાત્રતા માત્ર દદ�ની ચો�સ સેવાની તાર�ખ આવર� લેશે. અ�મુાિનત પાત્રતા વ્ય�ક્તગત �વનના સજંોગોના આધાર� ન�� કર� શકાય છે 
�મા ંનીચે �જુબની બાબતો સામેલ હોઈ શક� છે: a. સ�ક્રય તબીબી સહાય�ુ ંફામર્સી કવર�જ 

b. સ્પેિશફાઇડ લો ઇન્કમ મે�ડક�ર (SLMB) કવર�જ 

c. પ્રાઇમર� એડલ્ટ ક�ર (PAC) કવર�જ 

d. બેઘરપ�ુ ં

e. આ કાયર્ક્રમોના કવર�જ બહાર ERમા ં�રૂ� પાડવામા ંઆવેલ સેવાઓ માટ� તબીબી સહાય અને મે�ડક�ડ સચંા�લત સભંાળ દદ�ઓ 

f. તબીબી સહાય માટ� ખચર્ કર�લ રકમો 

g. અન્ય રા�ય અથવા સ્થાિનક સહાય કાયર્ક્રમો માટ�ની પાત્રતા 

h. દદ� કોઈ �ણીતી િમલકત િવના �તૃ્� ુપામ્યો હોય 

i. �તૂ�વૂર્ ફક્ત રા�ય તબીબી સહાય કાયર્ક્રમ હ�ઠળ સ્થાિપત પાત્રતા માપદંડ ��ંુૂ કરવા માટ� ન�� કરવામા ંઆવેલ દદ�ઓ 
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j. �બન-�સુગંત ગણવામા ંઆવેલ �બન-�એુસ નાગ�રકો   

k. તબીબી સહાયને પાત્ર દદ�ઓ માટ� �બન-પાત્ર તબીબી સહાય સેવાઓ  

l. અ�ણ્યા દદ�ઓ (�મને શોધવાના તમામ પ્રયાસો અમે કયાર્ છે એવા ડો ખાતાઓ અને/અથવા ID) 

m. સઘંીય અદાલતો દ્વારા ફર�જયાત કયાર્ �જૂબ, કાયદા દ્વારા દ�વા�ળ�ુ ં

n. સેન્ટ ક્લેર આઉટર�ચ પ્રોગ્રામ પાત્ર દદ�ઓ 

o. UMSJMC મેટરિનટ� પ્રોગ્રામ પાત્ર દદ�ઓ   

p. UMSJMC હિન�યા પ્રોગ્રામ પાત્ર દદ�ઓ 

 

અ�મુાિનત નાણાકં�ય સહાય માટ� પાત્ર ન હોય એવી િવિશષ્ટ સેવાઓ અથવા માપદંડમા ંસામેલ હોય છે: 

a. ઇમ�ન્સી િપટ�શન હ�ઠળ કટોકટ� િવભાગમા ંદ�ખાતા વીમા િવનાના દદ�ઓ ત્યા �ધુી અ�મુાિનત નાણાકં�ય સહાય કાયર્ક્રમ હ�ઠળ ગણવામા ંનહ� આવે �યા �ધુી 
મેર�લેન્ડ મે�ડક�ડ સાયક કાયર્ક્રમ �બલ કરવામા ંનહ� આવે. 

પ્ર�ક્રયાઓ 

1. એવા િન�કુ્ત વ્ય�ક્તઓ હોય છે � નાણાકં�ય સહાય અર�ઓ લેવા માટ� જવાબદાર હશે. આ સ્ટાફ નાણાકં�ય કાઉન્સલર, દદ� નાણાકં�ય પ્રાપ્તયોગ્ય કોઓ�ડ�નેટર, 
ગ્રાહક સેવા પ્રિતિનિધઓ વગેર� હોઈ શક� છે. 

2. સેવાની તાર�ખ પહ�લા નાણાક�ય મ�ૂંર� આપવા માટ� સભંિવત પ્રયાસ કરવામા ંઆવશે.  �યા ંશ� હોય ત્યા,ં િન�કુ્ત સ્ટાફ ફોન દ્વારા પરામશર્ કરશે અથવા સહાય 
માટ��ુ ંપ્રારં�ભક માપદંડ ��ંુૂ કર� છે ક� નહ� તે ન�� કરવા માટ� નાણાકં�ય સહાયની િવનતંી કરતા ંદદ�ઓને મળશે. 
a. દદ� પાસે હાલમા ંકવર�જ છે ક� નહ� તેની ચકાસણી કરવા માટ� સ્વ-�કુવણી કરતા ંદદ�ઓ માટ� સ્ટાફ મે�ડક�ડ કાયર્ક્રમ માટ�ની પાત્રતાની તપાસ �રૂ� કરશે. 

b. સભંિવત પાત્રતા ન�� કરવા માટ� પ્રાથિમક ડ�ટાને �તૃીય પક્ષના ડ�ટા િવિનમય િસસ્ટમમા ંદાખલ કરવામા ંઆવશે.  આ પ્ર�ક્રયા �િુવધાજનક બનાવવા માટ� દર�ક 
અરજદાર� �ુ�ંુબના સભ્ય અને આવક િવશેની મા�હતી �રૂ� પાડવી પડશે. પ્ર�ક્રયા �રૂ� કરવામા ંઅરજદારોની મદદ કરવા માટ�, અમે તેમને એક અર� �રૂ� પાડ��ુ ં
� તેમને પાત્રતાના ં�િતમ િનધાર્રણ માટ� આવશ્યક પેપરવકર્  િવશે જણાવશે. 

c. દદ� દ્વારા કરવામા ંઆવેલ અર�ઓ ટ્ર�ક કરવામા ંઆવશે, તેમના પર કામ કરવામા ંઆવશે અને �તૃીય પક્ષના ડ�ટા અને વકર્ફ્લો �લૂમા ંપાત્રતા ન�� કરવામા ં
આવશે.  ઔપચા�રક ર�તે નાણાકં�ય સહાયની િવનતંી કરનાર દર�ક દદ� માટ� �િતમ િનધાર્રણનો એક પત્ર સબિમટ કરવામા ંઆવશે.  ધમાર્દા સભંાળ સેવાઓ, 
તબીબી સહાય માટ�ની અર� અથવા બનેં માટ�ની દદ�ની િવનતંી પછ�ના બે વ્યાવસાિયક �દવસોમા ંસભંિવત પાત્રતા�ુ ંિનધાર્રણ ��ંુૂ પાડવામા ંઆવશે. 

d. જો કોઈ દદ� લાયકાતના �િતમ િનધાર્ર ણ માટ� જ�ર� મા�હતી અથવા દસ્તાવે�કરણ િવના નાણાક�ય સહાય અર� સબિમટ કર� છે, તો �ટૂતી મા�હતી અથવા 
દસ્તાવે�કરણ માટ� લે�ખત િવનતંી દદ�ને મોકલવામા ંઆવશે.  આ લે�ખત િવનતંીમા ં(ટ��લફોન નબંર અને ભૌિતક સ્થાન સ�હત) ઓ�ફસ અથવા િવભાગની સપંકર્  
મા�હતી પણ હશે � નાણાક�ય સહાય કાયર્ક્રમ િવશે મા�હતી અને અર� પ્ર�ક્રયામા ંસહાય પ્રદાન કર� શક� છે. 
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e. દદ� પાસે લાયકાત માટ� ધ્યાનમા ંલેવાની જ�ર� મા�હતી અથવા દસ્તાવે�કરણ સબિમટ કરવાની આ લે�ખત િવનતંી આપવામા ંઆવે છે તે તાર�ખથી ત્રીસ (30) 
�દવસ હશે.  જો 30 �દવસમા ંકોઈપણ ડ�ટા પ્રાપ્ત નહ� થાય, તો આવશ્યક દસ્તાવે�કરણના અભાવને લીધે ક�સ હવે બધં કરવામા ંઆવે છે તેની �ચૂના આપતો 
એક પત્ર દદ�ને મોકલવામા ંઆવશે. દદ� કાયર્ક્રમમા ંફર�થી અર� કર� શક� છે અને �ટૂતી મા�હતી/દસ્તાવે�કરણ માટ�ની લે�ખત િવનતંીની તાર�ખના 30 �દવસ 
પછ� �ટૂતી મા�હતી અથવા દસ્તાવે�કરણ ર�ૂ કર�ને નવો ક�સ શ� કર� શક� છે.   

f. સભંાળના કોઈપણ એિપસોડ માટ�, નાણાક�ય સહાય અર� પ્ર�ક્રયા સભંાળ માટ� પ્રથમ �ડસ્ચા� પછ�ના દદ��ુ ં�બલ મોકલ્યાના ઓછામા ંઓછા 240 �દવસ �ધુી 
�લુ્લી રહ�શે.  

g. હો�સ્પટલની સેવાઓ મેળવવા માગતા દર�ક વ્ય�ક્તને �વૂર્પ્રવેશ અથવા પ્રવેશ વખતે હો�સ્પટલની નાણાકં�ય સહાય નીિત �ગે વ્ય�ક્તગત �ચૂના �રૂ� પાડવામા ં
આવશે. 

3. UMMC, MTC, UMROI, UMSJMC, UMBWMC, UMSMCC, UMSMCD, UMSMCE, UMCRMC, UCHS અને UM ક�િપટલ માટ� એક અર� પ્ર�ક્રયા હશે.  
દદ�એ ેએક �ણૂર્ નાણાકં�ય સહાય અર� મૌ�ખક અથવા લે�ખતમા ં�રૂ� પાડવાની રહ�શે.  ઉપરાતં, નીચે આપેલની આવશ્યકતા પડ� શક� છે: 
a. તેમના એકદમ તા�તરના સ્વતતં્ર આવકવેરા �રટનર્ની એક નકલ (જો પરણેલા ંહોય અને ફાઈ�લ�ગ અલગથી હોય, તો પણ પત્નીના ટ�ક્સ �રટનર્ની નકલ); (લા� ુ

પડ� ુ ંહોય તો) અપગંતા આવકનો �રુાવો, (લા� ુપડ� ુ ંહોય તો) સામા�જક �રુક્ષા આવકનો �રુાવો.  બેરોજગાર હોય તો, બેરોજગાર� વીમાના ઑ�ફસ�ુ ંએક 
િનવેદન, નાણાકં�ય આધારના ચા� ુસ્ત્રોત દ્વારા એક િનવેદન વગેર� �વો બેરોજગાર�નો વાજબી �રુાવો... 

b. (જો નોકર� કરતા હોય તો) તેમના એકદમ તા�તરના પગાર અડિધયાની એક નકલ અથવા આવકનો કોઈ અન્ય �રુાવો. 

c. (લા� ુપડ� ુ ંહોય તો) િનધાર્રણની એક તબીબી સહાય �ચૂના. 

d. (લા� ુપડ� ુ ંહોય તો) તેમના ગીરો અથવા ભાડાના �બલની નકલ અથવા તેમના હાલના વસવાટ/રહ�ઠાણ પ�ર�સ્થિત�ુ ંલે�ખત દસ્તાવે�કરણ.  

જો કોઈ દદ� તેમના સૌથી તા�તરના સ્વતતં્ર આવકવેરા �રટનર્ની એક નકલ અને તેમના સૌથી તા�તરના પગાર અડિધયા (અથવા આવકના અન્ય �રુાવા)ની નકલ બ�ે 
સબિમટ કર� છે અને બે દસ્તાવેજોમાથંી માત્ર એક જ નાણાક�ય સહાય માટ�ની લાયકાત �ચૂવે છે, તો સૌથી તા�તરનો દસ્તાવેજ લાયકાત ન�� કરશે.  ઉ�ચત હોય ત્યા,ં 
આવશ્યક મા�હતી�ુ ંમૌ�ખક સબિમશન સ્વીકારવામા ંઆવશે.   
4. આવકના આધાર� નાણાક�ય સહાય માટ� લાયક બનવા ઉપરાતં, દદ� �રૂતા વીમાના અભાવ અથવા નીચે ચચાર્ કરવામા ંઆવેલા નાણાક�ય �શુ્ક�લીના માપદંડના 

આધાર� વ� ુપડતા તબીબી ખચર્ના આધાર� નાણાક�ય સહાય માટ� લાયક થઈ શક� છે. દદ� દ્વારા તમામ આવશ્યક મા�હતી સબિમટ કયાર્ પછ�, નાણાકં�ય કાઉન્સલર 
અર�ની સમીક્ષા અને િવશ્લેષણ કરશે અને UMMS માગર્દિશ�કાઓને આધાર� પાત્રતાના �િતમ િનધાર્રણ માટ� તેને દદ�ની નાણાક�ય સેવાના િવભાગને ફોવર્ડર્ કરશે.  
a. જો નાણાકં�ય સહાય માટ� દદ�ની અર� સ�ંણૂર્ અને યોગ્ય લાગે, તો નાણાકં�ય કોઓ�ડ�નેટર દદ�ના પાત્રતાના સ્તરની ભલામણ કરશે અને બી� અને �િતમ 

મ�ૂંર� માટ� ફોરવડર્ કરશે. 
 

i) જો દદ� નાણાકં�ય સહાય માટ� પાત્ર ઠરશે, તો નાણાકં�ય કોઓ�ડ�નેટર �ક્લિનકલ સ્ટાફને ��ૂચત કરશે � પછ�થી ઉ�ચત હો�સ્પટલ-આધા�રત સેવા માટ� દદ�ને 
અ��ુ�ૂચત કર� શક� છે. 
 

ii) જો દદ� નાણાકં�ય સહાય માટ� પાત્ર ન ઠર�, તો નાણાકં�ય કોઓ�ડ�નેટર �ક્લિનકલ સ્ટાફને િનધાર્રણ િવશે ��ૂચત કરશે અને કટોકટ�ની/તાત્કા�લક હો�સ્પટલ-
આધા�રત સેવાઓ અ��ુ�ૂચત કરવામા ંનહ� આવે. 

 
(1) દદ� હો�સ્પટલ-આધા�રત, કટોકટ�ની/તાત્કા�લક સેવાઓ માટ� અ��ુ�ૂચત કરવામા ંન આવ્યાના િનણર્ય પર �ક્લિનકલ ચેરની િવનતંી પર, નાણાકં�ય 

મ�ૂંર� કારોબાર� સિમિત દ્વારા �નુ: િવચારણા કરવામા ંઆવી શક� છે. 
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5. દદ�ને નાણાકં�ય સહાય માટ� મ�ૂંર કરવામા ંઆવ્યા પછ�, નાણાક�ય સહાય કવર�જ િનધાર્રણના મ�હના અને િનધાર્રણના એક વષર્ પહ�લા અસરકારક છે.  જોક�, 
UMMS હો�સ્પટલ ક�સ-બાય-ક�સ ધોરણે નાણાક�ય સહાયની લાયકાતનો સમયગાળો �તૂકાળ અથવા ભિવષ્યમા ંવ� ુલબંાવવાનો િનણર્ય લઈ શક� છે. જો અિત�રક્ત 
આરોગ્ય સભંાળ સેવાઓ લાયકાતના સમયગાળા કરતા ંવ� ુસમય માટ� આપવામા ંઆવે તો, દદ�ઓએ મ�ૂંર� માટ� કાયર્ક્રમમા ંફર�થી અર� કરવી આવશ્યક છે.  આ 
ઉપરાતં, દદ�ની આવક, િમલકત, ખચાર્ઓ અથવા �ુ�ંુબની �સ્થિતમા ંથતા ંફ�રફારો િવશે નાણાકં�ય સહાય કાયર્ક્રમ િવભાગને ��ૂચત કર�ુ ંજ�ર� છે. નીચે વ્યાખ્યાિયત 
કયાર્ �જૂબ, બધી અસાધારણ કલેક્શન સબંધંી કાયર્વાહ�ની પ્ર�િૃ�ઓ, એકવાર દદ� નાણાકં�ય સહાય માટ� મ�ૂંર થયા પછ� અને તમામ દદ� જવાબદાર િસલકો 
�કૂવવામા ંઆવ્યા પછ� સમાપ્ત કરવામા ંઆવશે.   6. � ખાતાની િસલક �કૂવવામા ંઆવી નથી તે ખરાબ દ��ુ ં(વળતર િવનાની સભંાળ માનવામા ંઆવે છે) મા ંસ્થાનાતં�રત થઈ શક� છે અને બહારની કલેક્શન એજન્સી 
અથવા કા�નૂી અને/અથવા કલેક્શન પ્ર�િૃ� માટ� UMMS હો�સ્પટલના વક�લને મોકલવામા ંઆવી શક� છે.  કલેક્શન એજન્સી અથવા હો�સ્પટલના વક�લ દ્વારા 
હો�સ્પટલ વતી કરવામા ંઆવતી કલેક્શન પ્ર�િૃ�ઓમા ંનીચેની અસાધારણ કલેક્શન સબંધંી કાયર્વાહ�ઓ (ECAs)નો સમાવેશ થઈ શક� છે: 
a. ગ્રાહક ક્ર��ડટ �રપો�ટ�ગ એજન્સીઓ અથવા ક્ર��ડટ બ્�રુોને વ્ય�ક્ત િવશે પ્રિત�ૂળ મા�હતીની �ણ કરવી. 

b. વ્ય�ક્ત સામે ફોજદાર� કાયર્વાહ� શ� કરવી. 

c. વ્ય�ક્તની િમલકત પર �વૂાર્િધકાર �કૂવો.  કોટર્  દ્વારા બાલ્ટ�મોર િસટ�ની �દર પ્રાથિમક રહ�ઠાણો પર �વૂાર્િધકાર �કૂવામા ંઆવશે. આ હો�સ્પટલ પ્રાથિમક 
િનવાસને ગીર� �કૂવા નહ� માગેં પણ જો િમલકત અન્યથા ગીર� �કૂ�લ હોય તો એક �રુ�ક્ષત લેણદાર તર�ક� તેની �સ્થિત �ળવી શક� છે. 

d. કોઈ વ્ય�ક્ત�ુ ંબ�ક ખા� ુ ંઅથવા અન્ય કોઈ વ્ય�ક્તગત સપંિ� જોડવી અથવા જપ્ત કરવી. 

e. વ્ય�ક્તના વેતનને �શુો�ભત કર�ુ.ં 

7. ECAs િવવા�દત કરવામા ંન આવેલ અથવા �કુવણી વ્યવસ્થા પર ન હોય તેવા ખાતાઓ પર લેવામા ંઆવી શક� છે.  ECAs દદ�ને �ડસ્ચા� પછ��ુ ંપ્રથમ �બલ જમા 
કરાવવાથી 120 �દવસ પહ�લા નહ� થાય અને ECA શ� થયાના 30 �દવસ પહ�લા લે�ખત નો�ટસ આપવામા ંઆવશે. આ લે�ખત નો�ટસ �ચૂવે છે ક� લાયક વ્ય�ક્તઓ 
માટ� નાણાક�ય સહાય ઉપલબ્ધ છે, ECAs એની ઓળખ કર� છે ક� હો�સ્પટલ (અથવા તેની કલેક્શન એજન્સી, વક�લ અથવા અન્ય અિધ�ૃત પક્ષ) સભંાળ માટ� �કુવણી 
મેળવવાનો ઇરાદો ધરાવે છે અને એક સમયમયાર્દા જણાવશે � પછ� આવા ECAs શ� કર� શકાય છે.  તેમા ંદદ��ુ ં�બલ અને નાણાક�ય સહાયની મા�હતી શીટનો 
પણ સમાવેશ થશે.  આ ઉપરાતં હો�સ્પટલ દદ�ને આિથ�ક સહાયની ઉપલબ્ધતાની મૌ�ખક ર�તે વાતચીત કરવા અને દદ�ને એ જણાવવા માટ� વાજબી પ્રયાસો કરશે ક� 
તે અથવા તેણી અર� પ્ર�ક્રયામા ંક�વી ર�તે સહાય મેળવી શક� છે.  કોઈ પણ ECA લેવામા ંઆવે તે પહ�લા અ�મુાિનત પાત્રતાની સમીક્ષા થશે.  છેવટ�, �યા ં�ધુી CBO 
ર�વન્� ુસાયકલમાથંી મ�ૂંર� ન મળે ત્યા ં�ધુી કોઈ ECA શ� કરવામા ંઆવશે નહ�. 8. જો સેવા મેળવતા પહ�લા, કોઈ દદ� તે સેવા માટ� નાણાક�ય સહાય મેળવવાને પાત્ર નથી એ�ુ ંન�� કરવામા ંઆવે, તો સેવા માટ�ની અપે�ક્ષત િસલકની સહ-�કુવણીઓ, 
કપાતો અથવા કોઈ ટકાવાર� કલેક્ટ કરવાના તમામ પ્રયાસો સેવાની તાર�ખથી પહ�લા ંકરવામા ંઆવશે અથવા તો સેવાની તાર�ખે કલેક્શન કરવા માટ� અ��ુ�ૂચત 
કરવામા ંઆવી શક� છે.  

9. ઔપચા�રક ર�તે અર� સબિમટ કરનાર દર�ક દદ� માટ� �િતમ િનધાર્રણનો એક પત્ર સબિમટ કરવામા ંઆવશે.  પત્રમા ંદદ�ને લાયકાત િનધાર્રણ (જો લા� ુપડ� તો, 
વ્ય�ક્ત � સહાય માટ� લાયક છે તે સહાય સ�હત) અને િનધાર્રણનો આધાર લે�ખતમા ં��ૂચત કરવામા ંઆવશે.  જો દદ� મફત સભંાળ િસવાયની સહાય માટ� લાયક 
હોવા�ુ ંન�� થાય છે, તો દદ�ને નાણાક�ય સહાય લા� ુથયા પછ� દદ�ની સભંાળ માટ� બાક� રકમ �ચૂવ�ુ ં�બ�લ�ગ સ્ટ�ટમેન્ટ પણ આપવામા ંઆવશે.     

10. ર�ફંડના િનણર્યો દદ�ને �ાર� �કુવણી કરવામા ંઅસમથર્ ન�� કરવામા ંઆવે છે તેની સરખામણીમા ંદદ�ની �કુવણીઓ �ાર� કરવામા ંઆવી હતી તેના પર આધા�રત 
હોય છે.  ધ્યાનમા ંલીધેલ િસલક(િસલકો) પર માન્ય નાણાકં�ય સહાયમાથંી પ�રણમતી દદ�ની �કુવણીઓને કારણે ક્ર��ડટ િસલક માટ� દદ�ને ર�ફંડ પાછા �ર� કરવામા ં
આવી શક� છે.  જો દદ�ની ન�� કર�લ જવાબદાર� કરતા ંરકમ $5.00 અથવા વ� ુહોય તો, નાણાકં�ય સહાયની પાત્રતાના િવ�ડો દરિમયાન �રૂ� પાડવામા ંઆવેલ 
સભંાળ માટ� પ્રાપ્ત કર�લ �કુવણીઓ�ુ ં�રફંડ કરવામા ંઆવશે. 
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11. જો કોઈ દદ� નાણાક�ય સહાય માટ� લાયક બનવા માટ� ક�ટબદ્ધ હોય, તો હો�સ્પટલ (અને/અથવા તેની કલેક્શન એજન્સી અથવા વક�લ) નાણાક�ય સહાયની 
પાત્રતાના િવ�ડો દરિમયાન �રૂ� પાડવામા ંઆવેલ સભંાળ માટ� �કુવણી મેળવવા માટ� દદ� સામે લેવામા ંઆવેલા કોઈપણ ECAs ને ઉલટાવવા માટ� તમામ વાજબી ર�તે 
ઉપલબ્ધ પગલા ંલેશે.  આવા વાજબી ર�તે ઉપલબ્ધ પગલામંા ંદદ� સામેનો કોઈ પણ �કુાદો ખાલી કરવા, દદ�ની સપંિ� પર વ�લૂાત અથવા �વૂાર્િધકાર ઉપાડવા અને 
ગ્રાહક �રપો�ટ�ગ એજન્સી અથવા ક્ર��ડટ બ્�રુોને �ણ કરવામા ંઆવેલી કોઈપણ પ્રિત�ૂળ મા�હતીને દદ�ના ક્ર��ડટ �રપોટર્માથંી �ૂર કરવાના પગલાનંો સમાવેશ થશે. 

12. � દદ�ઓને અન્ય તબીબી કવર�જ�ુ ંએક્સેસ હોય (દા.ત. પ્રાથિમક અને ગૌણ વીમા કવર�જ અથવા જ�ર� સેવા પ્રદાતા, �ને કરવે-આઉટ તર�ક� પણ ઓળખવામા ં
આવે છે), તેવા દદ�ઓએ નાણાક�ય સહાયના કાયર્ક્રમ માટ� અર� કરતા પહ�લા તેમના નેટવકર્ના લાભોનો ઉપયોગ કરવો અને તેનો �ત લાવવો આવશ્યક છે.  

13. નાણાક�ય સહાય કાયર્ક્રમ, UMMS નાણાકં�ય સહાય કાયર્ક્રમ માટ� પાત્રતા ન�� કરવા માટ� ફ�કલ્ટ� �ફ�ઝિશયન્સ ઇન્કોપ�ર�શન (FPI)ની �ણૂર્ કર�લી નાણાક�ય 
સહાયની અર�ઓ સ્વીકારશે. આમા ંFPIની અર�ની આવશ્યકતાઓને સ્વીકારવાનો સમાવેશ થાય છે. 

14. નાણાક�ય સહાયતા કાયર્ક્રમ, કાયર્ક્રમ માટ� યોગ્યતા ન�� કરવા માટ� અન્ય તમામ UMMS હો�સ્પટલની નાણાક�ય સહાય અર�ઓ સ્વીકારશે.  આમા ંદર�ક �િુવધાના 
એ�પ્લક�શન ફોમ�ટને સ્વીકારવાનો સમાવેશ થાય છે.   

15. �યાર� દદ� ડ� પ્રોગ્રામમા ંહોય ત્યાર� નાણાકં�ય સહાયના કાયર્ક્રમમા ંિનર�ક્ષણ હ�ઠળ રહ�વાના આવાસ અને ભોજનને આવર� લેવામા ંઆવ્�ુ ંનથી.  

16. �યા ંએક આકષર્ક શૈક્ષ�ણક અને/અથવા માનવતાવાદ� લાભ હોય, ત્યા ં�ક્લિનકલ સ્ટાફ િવનતંી કર� શક� છે ક� નાણાક�ય મ�ૂંર� કારોબાર� સિમિત નાણાક�ય સહાયની 
મ�ૂંર� માટ� ક�સ-બાય-ક�સ ધોરણે નાણાક�ય સહાય કાયર્ક્રમની માગર્દિશ�કામા ંઅપવાદોને ધ્યાનમા ંલે.    

a. અપવાદના ધોરણે નાણાક�ય મ�ૂંર�/સહાયની િવનતંી કરનાર� ફ�કલ્ટ�એ દદ�ઓને સેવાઓ પ્રાપ્ત કરતા પહ�લા નાણાક�ય મ�ૂંર� કારોબાર� સિમિત સમક્ષ 
યોગ્ય ન્યાયપત્રક સબિમટ કર�ુ ંઆવશ્યક છે. 

b. �ખુ્ય તબીબી અિધકાર� હાજર �ફ�ઝિશયન અને નાણાક�ય સહાય સ્ટાફને નાણાક�ય મ�ૂંર� કારોબાર� સિમિતના િનણર્યની �ણ કરશે. 

 
 
નાણાકં�ય �શુ્ક�લી 
UMMC, MTC, UMROI, UMSJMC, UMBWMC, UMSMCC, UMSMCD, UMSMCE, UMCRMC, UCHS અને UM ક�િપટલ ખાતે થતા ંવીમા િવનાના તબીબી 
ખચાર્ઓની રકમ નાણાકં�ય સહાય કાયર્ક્રમ માટ� દદ�ની પાત્રતા ન�� કરતી વખતે ધ્યાનમા ંલેવામા ંઆવશે.  નાણાકં�ય �શુ્ક�લી તર�ક� ઓળખાતા, નાણાકં�ય સહાયના એક 
અલગ, �રૂક િનધાર્રણ તર�ક� નીચે આપેલ માગર્દિશ�કાઓ દશાર્વવામા ંઆવી છે.  નાણાકં�ય સહાય માટ� અર� કરતા ંઅને પાત્ર બનવા માટ� ક�ટબદ્ધ તમામ દદ�ઓને 
નાણાકં�ય �શુ્ક�લી ઓફર કરવામા ંઆવશે.  
તબીબી નાણાકં�ય �શુ્ક�લીની સહાયની આ નીિતની પ્રાથિમક માગર્દિશ�કાઓ હ�ઠળ નાણાકં�ય સહાય માટ� પાત્ર ન ઠરતા દદ�ઓ માટ� ઉપલબ્ધ હોય છે, પરં� ુ�મના માટ�: 

1) UMMC, MTC, UMROI, UMSJMC, UMBWMC, UMSMCC, UMSMCD, UMSMCE, UMCRMC, UCHS, અને UM ક�િપટલ પર તેમ�ુ ંતબીબી દ��ુ ં
�ુ�ંુબની વાિષ�ક ઘરગથ્� ુઆવકના 25% ને વટાવી ગ�ુ ંછે, � તબીબી નાણાક�ય �શુ્ક�લી ઉભી કર� ર�ુ ંછે. 

� દદ�ઓ પ્રાથિમક નાણાક�ય સહાયના માપદંડ અને નાણાક�ય �શુ્ક�લીની સહાયના માપદંડ બ�ે હ�ઠળ ઘટાડ�લા ખચર્ની સભંાળ માટ� લાયક છે, UMMC, MTC, UMROI, 
UMSJMC, UMBWMC, UMSMCC, UMSMCD, UMSMCE, UMCRMC, UCHS અને UM ક�િપટલ ચા�મા ંઘટાડો કરવાની મ�ૂંર� આપશે, � બાક� વાિષ�ક ઘર�� ુ
આવકના 25% કરતા વધાર� છે.     
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નાણાક�ય �શુ્ક�લીને UMMC, MTC, UMROI, UMSJMC, UMBWMC, UMSMCC, UMSMCD, UMSMCE, UMCRMC, UCHS અને UM ક�િપટલમા ંબાર (12) 
મ�હનાના સમયગાળા દરિમયાન તબીબી ર�તે જ�ર� સારવાર માટ� લેવામા ંઆવેલા પ�રવારની વાિષ�ક આવકના 25% થી વ� ુચા� તર�ક� વ્યાખ્યાિયત કરવામા ંઆવે છે.   
તબીબી દ��ુ ંUMMC, MTC, UMROI, UMSJMC, UMBWMC, UMSMCC, UMSMCD, UMSMCE, UMCRMC, UCHS અને/અથવા UM ક�િપટલ ખાતે તબીબી 
ર�તે જ�ર� સારવાર અથ� કરવામા ંઆવતા �િુવધા ચા� માટ� �ખસ્સા ખચર્ની બહાર તર�ક� વ્યાખ્યાિયત કરવામા ંઆવે છે.   
એકવાર દદ�ને નાણાકં�ય �શુ્ક�લીની સહાય માટ� મ�ૂંર� આપવામા ંઆવે પછ�, કવર�જ સેવાની પ્રથમ લાયકાતની તાર�ખના મ�હના માટ� અને િનધાર્રણના એક વષર્ પહ�લા 
અસરકારક રહ�શે.  જોક�, UMMS હો�સ્પટલ તેમની બીમાર�/સભંાળના એિપસોડ અ�સુાર ક�સ-બાય-ક�સ ધોરણે નાણાક�ય �શુ્ક�લીની લાયકાતનો સમયગાળો �તૂકાળ 
અથવા ભિવષ્યમા ંવ� ુલબંાવવાનો િનણર્ય લઈ શક� છે.   તે દદ� અને પ�રવારમા ંરહ�તા લાયક સભ્યોને તબીબી ર�તે જ�ર� સભંાળ માટ� માન્ય ઘટાડ�લા ખચર્ અને 
લાયકાતના સમયગાળા માટ� આવર� લેશે.   
અન્ય તમામ પાત્રતા, અયોગ્યતા અને પ્રાથિમક નાણાકં�ય સહાયના કાયર્ક્રમના માપદંડ માટ�ની કાયર્વાહ�ઓ, ઉપર �ચૂવાયેલ િસવાય, નાણાકં�ય �શુ્ક�લીની સહાયના 
માપદંડ પર લા� ુપડ� છે.  
 
અપીલો 

• � દદ�ઓની નાણાકં�ય સહાયની અર�ઓ નકારવામા ંઆવે છે તેમની પાસે િનણર્યને અપીલ કરવાનો િવકલ્પ હોય છે. 
• અપીલો મૌ�ખક અથવા લે�ખત �પે શ� કર� શકાય છે.  
• ઇનકાર શા માટ� ઉથલાવો જોઈએ તે વાજબી ઠરાવ�ુ ંવધારા�ુ ંસમિથ�ત દસ્તાવે�કરણ સબિમટ કરવા માટ� દદ�ઓને પ્રોત્સા�હત કરવામા ંઆવે છે. 
• અપીલોને �તૃીય પક્ષના ડ�ટા અને વકર્ફ્લો �લૂમા ંન�ધવામા ંઆવે છે.  ત્યારબાદ, તેમના પ્રિતિનિધથી ઉપરના વ્યવસ્થાપનના આગલા સ્તર દ્વારા સમીક્ષા કરવામા ં

આવશે ક� �મણે અસલ અર� નકાર� કાઢ� હતી. 
• જો દદ� અપીલના પ્રથમ સ્તરમા ંઇનકારને ઉથલાવી ન શક� તો, દદ�ઓ પાસે અિત�રક્ત �નુઃિવચારણા માટ� વ્યવસ્થાપનના આગલા સ્તર પર જવાનો િવકલ્પ હોય 

છે. 
• તેઓ �ખુ્ય નાણાક�ય અિધકાર� �ધુી જઈ શક� છે � �િતમ િનણર્ય આપશે. 
• ઔપચા�રક ર�તે અપીલ સબિમટ કરનાર દર�ક દદ� માટ� �િતમ િનધાર્રણનો એક પત્ર સબિમટ કરવામા ંઆવશે. 

 

 

 

 

 

 



પેજ 10 પૈક� 10 
 

જોડાણ A: 
 

 

સ્લાઇ�ડ�ગ સ્ક�લ – સભંાળના ઘટાડ�લા ખચર્ 
 

UMMS UMMS UMMS UMMS UMMS UMMS UMMS UMMS UMMS UMMS
100% દા ન 90% દા ન 80% દા ન 70% દા ન 60% દા ન 50% દા ન 40% દા ન 30% દા ન 20% દા ન 10% દા ન 

MD DHMH વા ર્ષિક 
આવક મર્યાદા ના  200% 

સુધી  સમા ન

MD DHMH વા ર્ષિક 
આવક મર્યાદા ના  
210% સુધી  સમા ન

MD DHMH વા ર્ષિક 
આવક મર્યાદા ના  
220% સુધી  સમા ન

MD DHMH વા ર્ષિક 
આવક મર્યાદા ના  
230% સુધી  સમા ન

MD DHMH વા ર્ષિક 
આવક મર્યાદા ના  
240% સુધી  સમા ન

MD DHMH વા ર્ષિક 
આવક મર્યાદા ના  
250% સુધી  સમા ન

MD DHMH વા ર્ષિક 
આવક મર્યાદા ના  
260% સુધી  સમા ન

MD DHMH વા ર્ષિક 
આવક મર્યાદા ના  270% 

સુધી  સમા ન

MD DHMH વા ર્ષિક 
આવક મર્યાદા ના  
280% સુધી  સમા ન

MD DHMH વા ર્ષિક 
આવક મર્યાદા ના  
290% સુધી  સમા ન

પરિ વા ર
ના  

સભ્યોની  
સંખ્યા

2021 FPL 
વા ર્ષિક 
આવક 
એલિ ગ 
મર્યાદાઓ

2021 MD 
DHMH 
વા ર્ષિક 
આવક 
એલિ ગ 
મર્યાદાઓ

જો  તમા રી  કુલ વા ર્ષિક 
HH આવકનંુ સ્તર ની ચે 

આપેલ રકમ જેટલંુ 
અથવા  તેના થી  ઓછંુ 

હો ય તો :

જો  તમા રી  કુલ વા ર્ષિક 
HH આવકનંુ સ્તર 
ની ચે આપેલ રકમ 

જેટલંુ અથવા  તેના થી  
ઓછંુ હો ય તો :

જો  તમા રી  કુલ વા ર્ષિક 
HH આવકનંુ સ્તર ની ચે 

આપેલ રકમ જેટલંુ 
અથવા  તેના થી  ઓછંુ 

હો ય તો :

જો  તમા રી  કુલ વા ર્ષિક 
HH આવકનંુ સ્તર 
ની ચે આપેલ રકમ 

જેટલંુ અથવા  તેના થી  
ઓછંુ હો ય તો :

જો  તમા રી  કુલ વા ર્ષિક 
HH આવકનંુ સ્તર 
ની ચે આપેલ રકમ 

જેટલંુ અથવા  તેના થી  
ઓછંુ હો ય તો :

જો  તમા રી  કુલ વા ર્ષિક 
HH આવકનંુ સ્તર 
ની ચે આપેલ રકમ 

જેટલંુ અથવા  તેના થી  
ઓછંુ હો ય તો :

જો  તમા રી  કુલ વા ર્ષિક 
HH આવકનંુ સ્તર 
ની ચે આપેલ રકમ 

જેટલંુ અથવા  તેના થી  
ઓછંુ હો ય તો :

જો  તમા રી  કુલ વા ર્ષિક 
HH આવકનંુ સ્તર ની ચે 

આપેલ રકમ જેટલંુ 
અથવા  તેના થી  ઓછંુ 

હો ય તો :

જો  તમા રી  કુલ વા ર્ષિક 
HH આવકનંુ સ્તર 
ની ચે આપેલ રકમ 

જેટલંુ અથવા  તેના થી  
ઓછંુ હો ય તો :

જો  તમા રી  કુલ વા ર્ષિક 
HH આવકનંુ સ્તર ની ચે 

આપેલ રકમ જેટલંુ 
અથવા  તેના થી  ઓછંુ 

હો ય તો :

સંખ્યા આ રકમ 
સુધી

આ રકમ સુધી  મહત્તમ આ રકમ સુધી
 મહત્તમ આ રકમ 

સુધી
 મહત્તમ આ રકમ 

સુધી
 મહત્તમ આ રકમ 

સુધી
 મહત્તમ આ રકમ 

સુધી
 મહત્તમ આ રકમ 

સુધી
 મહત્તમ આ રકમ 

સુધી  મહત્તમ આ રકમ સુધી
 મહત્તમ આ રકમ 

સુધી
 મહત્તમ આ રકમ 

સુધી
1 12,760 $17,785 $35,570 $37,349 $39,127 $40,906 $42,684 $44,463 $46,241 $48,020 $49,798 $53,354
2 17,240 $24,045 $48,090 $50,495 $52,899 $55,304 $57,708 $60,113 $62,517 $64,922 $67,326 $72,134
3 21,720 $30,305 $60,610 $63,641 $66,671 $69,702 $72,732 $75,763 $78,793 $81,824 $84,854 $90,914
4 26,200 $36,581 $73,162 $76,820 $80,478 $84,136 $87,794 $91,453 $95,111 $98,769 $102,427 $109,742
5 31,800 $42,841 $85,682 $89,966 $94,250 $98,534 $102,818 $107,103 $111,387 $115,671 $119,955 $128,522
6 37,400 $49,100 $98,200 $103,110 $108,020 $112,930 $117,840 $122,750 $127,660 $132,570 $137,480 $147,299

2021 સંઘી ય ગરી બી  મર્યાદા  (FPL) 
અને મેરી લેન્ડ આરો ગ્ય અને મા નસિ ક 
સ્વચ્છતા  વિ ભા ગ (DHMH) વા ર્ષિક 
આવક પા ત્રતા  મર્યાદા  મા ર્ગદર્શિકા

 
*ઉપર જણાવેલ તમામ �ડસ્કાઉન્ટ દદ� વીમા વળતર પછ� �કૂવણી કરવા માટ� વ્ય�ક્તગત ર�ત ેજવાબદાર હોય તે રકમ પર લા� ુકરવામા ંઆવશે. 
*સ્લાઇ�ડ�ગ સ્ક�લ (અથવા નાણાકં�ય �શુ્ક�લીની સહાય માટ�) પર સભંાળના ઘટાડ�લા ખચર્ માટ� લાયક દદ�ઓ માટ� �બલ કરવામા ંઆવેલી રકમ સામાન્ય ર�તે વીમા (AGB) ધરાવતા લોકોને �બલ 

કરવામા ંઆવતી રકમ કરતા ઓછ� હશે, � મરે�લેન્ડમા ંહ�લ્થ સિવ�સીસ કોસ્ટ �રવ્� ુકિમશન (HSCRC) દ્વારા સ્થાિપત ચા� છે.  મે�ડક�ર સભંાળ માટ� પરવાનગી આપ ેછે તે રકમનો ઉપયોગ કર�ને 

UMMS AGB ન�� કર� છે (� રકમ �કૂવવા માટ� લાભાથ� વ્ય�ક્તગત �પે જવાબદાર હશે, � HSCRC ની રકમ છે; આન ે"સભંિવત મે�ડક�ર પદ્ધિત" તર�ક� ઓળખવામા ંઆવ ેછે.   
અસરકારક 7/1/21  


