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મખુ્ય શબ્દો: નાણાાંકીય સહાય 

 

ઉદે્દશ્ય/બેકગ્રાઉન્ડ:  

 

DHS એવી વ્યક્તિઓને નાણાાંકીય સહાય પરૂી પાડવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે જેમના માટે આરોગ્ય સાંભાળ જરૂરી છે અન ેજેમની પાસે વીમા નથી, 
અલ્પ વીતમિ છે, સરકારી કાયયક્રમ માટે પાત્રિા ધરાવિા નથી અથવા િો િેમની વ્યક્તિગિ નાણાાંકીય પરરક્થથતિ પર આધારરિ કટોકટીની અને 
િબીબી જરૂરી સાંભાળ માટે ચ કવણી કરવામાું અસમર્થ છે.   
 
 

અરજી પાત્રિા:  
 

કાયયક્રમ માટેની પાત્રિા 
 

કર ણાસભર અને ઉચ્ચ ગ ણવત્તાવાળી આરોગ્યસુંભાળ સેવાઓ વવતરરત કરવા માટે અને તબીબી રીતે આવશ્યક સુંભાળ માટે ચ કવણી 
કરવાન ું કોઈ સાધન ન હોય એવા વ્યક્તતઓની રહમાયત કરવા માટે તેમના વમશન સાર્ે સ સુંગત, UMMC, MTC, UMROI, UMSJMC, 

UMBWMC, UMSMCC, UMSMCD, UMSMCE, UMCRMC, UCHS અન ેUM કેતપટલ હોક્થપટલો જે લોકોને આરોગ્ય સાંભાળ સેવાઓની 
જરૂર હોય એવા લોકોને િેમની નાણાાંકીય ક્ષમિા સાંભાળ શોધવાથી અથવા મેળવવાથી અટકાવે છે કે નહીં િેની ખાિરી કરવાનો પ્રયાસ કરે છે.   

નાણાંકીય સહાય કાયયક્રમ હેઠળ આિિા કિરેજ માટે તિતશષ્ટ ઉપેક્ષાઓ: 

 

નાણાકીય સહાયનો કાયથક્રમ સામાન્ય રીતે દરેક UMMS હોક્થપટલ દ્વારા પરૂી પાડવામાાં આવિી િમામ કટોકટી અન ેઅન્ય િબીબી રીિે 
જરૂરી સાંભાળને લાગુ પડે છે. જો કે, નાણાકીય સહાય કાયયક્રમ નીચેનામાાંથી કોઈને લાગુ પડિો નથી: 
 

1. UMMS હોક્થપટલો સાથે સાંકળાયેલા ન હોય એવા આરોગ્ય સાંભાળ પ્રદાિાઓ દ્વારા પરૂી પાડવામાાં આવિી સેવાઓ (દા.િ., ટકાઉ િબીબી 
સાધનો, ઘર પર આપવામાાં આવિી આરોગ્ય સેવાઓ) 
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2. એવા દદીઓ કે જેમનો વીમા કાયથક્રમ અર્વા નીવત તેમની વીમા કુંપની દ્વારા અપાતી સેવાઓ માટે કવરેજનો ઇનકાર કરે છે (દા.િ., 

HMO, PPO અથવા કામદાર વળિર), િે નાણાાંકીય સહાય કાયયક્રમ માટે પાત્રિા ધરાવિા નથી. 
a. સામાન્ય રીતે, નાણાાંકીય સહાયનો કાયયક્રમ દદીની વીમા કાંપની દ્વારા નકારેલ સેવાઓ આવરી લેવા માટે ઉપલબ્ધ હોિો નથી; જોકે, 

િબીબી અન ેપ્રોગ્રાતમક અસરોને ધ્યાનમાાં રાખીને કેસ-દર-કેસના આધારે અપવાદો કરી શકાય છે. 
3. કોસ્મેરટક અર્વા અન્ય બબન-િબીબી રીિે આવશ્યક સેવાઓ. 

4. દદીને અન કૂળ આઇટમો. 
5. દદીના ભોજન અને વનવાસ. 

6. સેવાની તારીખર્ી સુંબુંવધત રિબિવશયનના ખચાથઓને UMMS નાણાાંકીય સહાય નીતિમાાંથી બાકાિ રાખવામાાં આવ ેછે.  જે દદીઓ 

રિઝિતશયન-સાંબાંતધિ બવેલો માટે નાણાુંકીય સહાય મેળવવા માુંગે છે તેમણેેે રિબિવશયન સાર્ે સીધો સુંપકથ કરવો પડશે. 
a. UMMS હોક્થપટલ તસવાયના પ્રદાિાઓની સઝૂચ, દરેક UMMS હોક્થપટલમાાં િબીબી રીિે જરૂરી સાંભાળ પહોંચાડે છે જે થપષ્ટ કરે છે કે 

પ્રદાિાઓ કે જેમને આ નીતિ દ્વારા આવરી લેવામાાં આવિા નથી (િેમજ આવા કેટલાક પ્રદાતાઓ કે જેમને આવરી લેવામાું આવ્યા 
છે) િે દરેક UMMS એન્ન્ટટીની વેબસાઇટ પર મેળવી શકાય છે. 

 
 

દદીઓ નીચે આપેલ કારણોસર નાણાંકીય સહાયને પાત્ર ન હોઈ શકે: 

 

1. HMO, PPO, કામદાર વળિર, મેરડકેડ અથવા વીમા યોજના પ્રતિબાંધો/મયાયદાઓને કારણે મેરડકલ સેન્ટરમાાં ઍતસેસ નકારતા અન્ય વીમા 
કાયથક્રમો દ્વારા વીમા કવરેજ હોવ ું. 

2. નાણાકીય મુંજૂરીના કાયથક્રમમાું અરજી સબવમટ કરતા પહેલાું અન્ય સહાય કાયથક્રમો માટે તપાસ કરવાનો ઇનકાર. 

3. બાકી કાનનૂી જવાબદારીના દાવાને લગતી મારહતી જાહેર કરવાનો ઇનકાર. 

4. વૈકલ્પપક, ઝબન-કટોકટીની િબીબી સાંભાળ મેેળવવા માગતા ય નાઇટેડ સ્ટેટ્સની યાત્રા કરતા વવદેશી નાગરરકો. 
 

જે દદીઓ કાયથક્રમને પાત્ર નર્ી બનતા તેમને કોઈપણ પ્રારુંબભક વસલક માટે ચ કવણી કરવી પડશે અને જો નક્કી કરેલ સમયગાળામાું 
વસલક ચ કવણી ન ર્ાય તો ડૂબેલ લેણ ું સેવામાું સબવમટ કરવામાું આવી શકે છે. 
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જયાું સ ધી તેઓ અન માવનત નાણાકીય સહાયની લાયકાતના માપદુંડોને પણૂથ ન કરે તયાું સ ધી દદીઓએ સુંપણૂથ નાણાકીય સહાય અરજી 
(િમામ જરૂરી મારહિી અને દથિાવેજીકરણ સાથે) સબતમટ કરવાની રહેશ ેઅન ેનાણાકીય સહાય મેળવવા માટે નાણાકીય સહાય લાયકાિના 
માપદાંડોને પણૂય કરવા માટે કરટબદ્ધ રહેવ ું પડશે.  જે દદીઓ સચૂવે કે િેઓ બેરોજગાર છે અન ેિેમની પાસે વીમા કવરેજ નથી, િેમણે જયાાં સધુી 
િેઓ અનમુાતનિ નાણાકીય સહાય લાયકાિના માપદાંડોને પણૂય ન કરે તયાાં સધુી ઝબન-કટોકટીની િબીબી સાંભાળ મેળવિા પહેલાાં નાણાકીય 

સહાય અરજી સબતમટ કરવાની રહેશે.  જો કોઈપણ દદી COBRA કવરેજ માટે પાત્ર ઠરે, િો COBRA વીમા પ્રીતમયમ ચકૂવવાની દદીની 
નાણાાંકીય ક્ષમિાની નાણાાંકીય કાઉન્સલર/કોઓરડિનેટર દ્વારા સમીક્ષા કરવામાાં આવશે અને વરરષ્ઠ અતધકારીઓને ભલામણો કરવામાાં આવશે.  

આરોગ્ય વીમો ખરીદવાની નાણાાંકીય ક્ષમિા ધરાવિા વ્યક્તિઓન,ે િેમના એકુંદર વ્યક્તતગત આરોગ્ય માટે અને આરોગ્ય સુંભાળ સેવાઓમાું 
ઍતસેસની ખાતરી આપતા એક સાધન તરીકે, આરોગ્ય વીમો ખરીદવા માટે પ્રોતસારહિ કરવા જોઈએ. 

 

સુંભાળના ઘટાડેલા ખચથ માટે મેરીલેન્ડ સ્ટેટ રડપાટથમેન્ટ ઓિ હેપર્ એન્ડ મેન્ટલ હાઇજીન મેરડકલ આવસસ્ટન્સ પ્લાવનિંગ એડવમવનસ્રેશન 
ઇન્વેસ્ટીબબબલટી બલવમટ્સ ("MD DHMH") ની 200% સધુીની આવક ધરાવિા લોકો મિિ સાંભાળને લાયક છે.  MD DHMH ના 200% થી 
300% વચ્ચેના લોકો જોડાણ A માાં નક્કી કરવામાાં આવ્યા મજુબ થલાઇરડિંગ થકેલ પર રડથકાઉન્ટને પાત્ર છે.   
 

અનમુાતનિ નાણાંકીય સહાય 

 

દદીઓને અન માવનત નાણાકીય સહાયની લાયકાત માટે પણ ધ્યાનમાું લેવામાું આવી શકે છે. એવા ઉદાહરણો છે જયારે કોઈ દદી નાણાાંકીય 

સહાય માટે પાત્ર લાગી શકે છે, પરાંત ુિાઇલ પર કોઈ નાણાાંકીય સહાય િોમય હોતુ ાં નથી. દદી અથવા અન્ય સ્ત્રોિો દ્વારા પયાયપ્િ મારહિી પરૂી 
પાડવામાાં આવી છે જે નાણાાંકેીય સહાય દદીને પરૂી પાડવા માટેનો પયાથપ્ત પ રાવો પરૂો પાડે છે.  નાણાાંકીય સહાય માટેની દદીની પાત્રિાને 
સમતથિિ કરિો કોઈ પરુાવો ન હોય િો, UMMS નાણાાંકીય સહાયની પાત્રિા અન ેસાંભતવિ ઘટાડો સાંભાળ દર નક્કી કરવાના આધારે અંદાજજિ 

આવકની રકમો નક્કી કરવા માટે બહારની એજન્સીઓ અર્વા મારહતીનો ઉપયોગ કરવાનો અવધકાર અનામત રાખે છે. એકવાર નક્કી કયાય 
પછી, અનમુાતનિ સાંજોગોની સહજ પ્રકૃતિને કારણે, માત્ર ખાિા તસલકનાાં 100% રાઇટ-ઑિની નાણાાંકીય સહાય જ માંજૂર કરી શકાય છે. 

અનમુાતનિ નાણાાંકીય સહાયની પાત્રિા માત્ર દદીની ચોક્કસ સેવાની િારીખ આવરેી લેશે. અનમુાતનિ પાત્રિા વ્યક્તિગિ જીવનના સાંજોગોના 
આધારે નક્કી કરી શકાય છે જેમાાં નીચે મજુબની બાબિો સામેલ હોઈ શકે છે: 

 

a. સરક્રય તબીબી સહાયન ું િામથસી કવરેજ 

b. સ્પેવશિાઇડ લો ઇન્કમ મેરડકેર (SLMB) કવરેજ 
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c. પ્રાઇમરી એડપટ કેર (PAC) કવરેજ 

d. બેઘરપણ ું 
e. આ કાયથક્રમોના કવરેજ બહાર ER માાં પરૂી પાડવામાાં આવેલ સેવાઓ માટે િબીબી સહાય અને મેરડકેડ સાંચાઝલિ સાંભાળ દદીઓ 

f. તબીબી સહાય માટે ખચથ કરેલ રકમો 
g. અન્ય રાજય અર્વા સ્ર્ાવનક સહાય કાયથક્રમો માટેની પાત્રતા 
h. દદી કોઈ જાણીતી વમલકત વવના મતૃય   પામ્યો હોય 

i. ભતૂપવૂથ િતત રાજય તબીબી સહાય કાયથક્રમ હેઠળ સ્ર્ાવપત પાત્રતા માપદુંડ પરૂ ું કરવા માટે નક્કી કરવામાું આવેલ દદીઓ  

j. બબન-સસુાંગિ ગણવામાાં આવેલ ઝબન-યએુસ નાગરરકો   
k. તબીબી સહાયને પાત્ર દદીઓ માટે બબન-પાત્ર િબીબી સહાય સેવાઓ  

l. અજાણ્યા દદીઓ (જેમને શોધવાના િમામ પ્રયાસો અમે કયાથ છે એવા ડો ખાતાઓ અને/અથવા ID) 

m. સુંઘીય અદાલતો દ્વારા િરજજયાત કયાથ મજૂબ, કાયદા દ્વારા દેવાઝળયુાં 
n. સેન્ટ તલેર આઉટરીચ પ્રોગ્રામ પાત્ર દદીઓ 

o. UMSJMC મેટરતનટી પ્રોગ્રામ પાત્ર દદીઓ   

p. UMSJMC હતનિયા પ્રોગ્રામ પાત્ર દદીઓ 

 

અનમુાતનિ નાણાંકીય સહાય માટે પાત્ર ન હોય એિી તિતશષ્ટ સેિાઓ અથિા માપદંડમાં સામેલ હોય છે: 

 

a. ઇમર્જન્સી વપટીશન હેઠળ કટોકટી વવભાગમાું દેખાતા વીમા વવનાના દદીઓ તયાું સ ધી અન માવનત નાણાુંકીય સહાય કાયથક્રમ હેઠળ 
ગણવામાું નહીં આવે જયાું સ ધી મેરીલેન્ડ મેરડકેડ સાયક કાયથક્રમ બબલ કરવામાું નહીં આવે. 

 

નીતિ:  

 
આ નીવતને UMMS એલ્તિક્ય રટવ કમ્પ્લાયન્સ કવમટી (ECC) બોડે 19 ઓતટોબર, 2020 ના રોજ મુંજૂરી આપી હતી.  આ નીવત ય વનવવસિટી ઓિ મેરીલેન્ડ મેરડકલ 

વસસ્ટમ ("UMMS હોક્સ્પટલો") ની નીચેની હોક્સ્પટલ સ વવધાઓને લાગ  પડે છ:ે 
• University of  Maryland Medical Center (UMMC) 

• University of  Maryland Medical Center Midtown Campus (MTC) 
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• University of  Maryland Rehabilitation & Orthopaedic Institute (UMROI) 

• University of  Maryland St. Joseph Medical Center (UMSJMC) 

• University of  Maryland Baltimore Washington Medical Center (UMBWMC) 

• University of  Maryland Shore Medical Center at Chestertown  (UMSMCC) 

• University of  Maryland Shore Medical Center at Dorchester (UMSMCD) 

• University of  Maryland Shore Medical Center at Easton (UMSME) 

• University of  Maryland Charles Regional Medical Center (UMCRMC) 

• University of  Maryland Upper Chesapeake Health (UCHS) 

• University of  Maryland Capital Region Health (UM Capital) 

વનરદિષ્ટ કરેલ નાણાકીય માપદુંડ સુંતોષતા અને આવા સહાયની વવનુંતી કરતા દદીઓ માટે વનધથનતા અર્વા ઉચ્ચ તબીબી ખચથ પર 
આધારરત નાણાુંકીય સહાય પરૂી પાડવી એ UMMS હોક્થપટલની નીતિ છે. નીચે આપેલ નીતિ તનવેદનનો હેત ુનાણાાંકીય સહાય માટે અરજીઓ 

કરવાની રીિ, પાત્રિાનુાં માપદાંડ અન ેઅરજીઓ પર પ્રરક્રયા કરવા માટેનાાં પગલાાંઓનુાં વણયન કરવાનો છે. 
 

UMMS દરેક UMMS હોક્થપટલના ઇમરજન્સી રૂમ (જો કોઈ હોય િો) અન ેપ્રવેશ તવથિારોમાાં િેમજ ઝબઝલિંગ ઓરિસમાાં નાણાકીય સહાયની 
ઉપલબ્ધિાની નોરટસ પોથટ કરશ.ે  દદીના ઝબલ સાથે દદીને ઉપલબ્ધિાની નોરટસ પણ મોકલવામાાં આવશે. મખુ્ય દદીના ઍતસેસ તવથિારોમાાં 
સાઇનેજ ઉપલબ્ધ કરવામેા ુેં આવશે.  રડથચાર્જ પહેલાાં દદીનુાં ઝબલ અન ેનાણાાંકીય સહાયની મારહિી શીટ પરૂી પાડવામાાં આવશે અન ેિે (આ 

નીતિ અન ેનાણાાંકીય સહાય અરજી સાથે) િમામ દદીઓ માટે તવનાંિી પર અન ેતવના મલૂ્ય ેમેઇલ દ્વારા અન ેઇમરજન્સી રૂમમાાં (જો હોય િો) 
અને પ્રવેશ તવથિારોમાાં ઉપલબ્ધ રહેશ.ે  આ નીતિ, દદીનુાં ઝબલ અને નાણાાંકીય સહાય મારહિી શીટ અને નાણાાંકીય સહાય અરજી પણ UMMS 

વેબસાઇટ (www.umms.org) પર થપષ્ટ પણે પોથટ કરવામાાં આવશે.  

જયારે દદીના વ્યક્તતગત નાણાુંકીય સુંજોગોની સમીક્ષા હાર્ ધરવામાું અને તેન ું દસ્તાવેજીકરણ કરવામાું આવે તયારે નાણાુંકીય સહાય 
આપી શકાય છે. આમાાં (મકુદ્દમા માટે ગયેલ અન ેચકુાદો મેળવેલ ખાિાઓ તસવાયના ડૂબેલાાં લેણાાં થયેલાાં કોઈપણ ખાિાઓ સરહિ) દદીના 
વિયમાન િબીબી ખચાયઓ અન ેજવાબદારીઓ અને અંદાજજિ કોઈપણ િબીબી ખચાયઓ સામેલ હોવા જોઈએ. નાણાકીય સહાયની અરજીઓ 
એવા દદીઓને આપવામાું આવી શકે છે જેમના ખાતા કલેતશન એજન્સી સાર્ે છે. 

http://www.umms.org/
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દદીની ખચથ કરવાની ક્ષમતા નક્કી કરવાનો અવધકાર UMMS િેની સાંપણૂય થવિાંત્રિામાાં જાળવી રાખે છે.  કટોકટીની સેવાઓ માટે રજ ૂથિાાં 
િમામ દદીઓની, િેમની ચકૂવણી કરવાની ક્ષમિાને અનલુક્ષીને, સારવાર કરવામાું આવશે.  કટોકટીની/િાતકાઝલક સેવાઓ માટે, નાણાાંકીય 

માંજૂરીના કાયયક્રમ માટેની અરજીઓ પણૂય કરવામાાં, મેળવવામાાં અન ેપવૂય મલૂ્યાાંરકિ કરવામાાં આવશે અને સાંભાળ મેળવવામાાં દદીઓને તવલાંબ 

નહીં થાય.  

આ નીવત University of Maryland St. Joseph Medical Center (UMSJMC) માટે 1 જૂન, 2013 થી અપનાવવામાાં આવી હિી.  
 

આ નીવત University of Maryland Medical Center Midtown Campus (MTC)માટે 22 સપ્ટેમ્બર, 2014 થી અપનાવવામાાં આવી હિી. 
 

આ નીવત University of Maryland Baltimore Washington Medical Center (UMBWMC) માટે 1 જુલાઈ, 2016 થી અપનાવવામાાં આવી 
હિી.  
 

આ નીવત University of Maryland Shore Medical Center at Chestertown (UMSMCC) માટે 1 સપ્ટેમ્બર, 2017 થી અપનાવવામાાં આવી 
હિી. 
 

આ નીવત University of Maryland Shore Medical Center at Dorchester (UMSMCD) માટે 1 સપ્ટેમ્બર, 2017 થી અપનાવવામા ુેં આવી 
હતી. 
 

આ નીવત University of Maryland Shore Medical Center at Easton (UMSMCE) માટે 1 સપ્ટેમ્બર, 2017 થી અપનાવવામાાં આવી હિી. 
 

આ નીવત University of Maryland Charles Regional Medical Center (UMCRMC) માટે 2 રડસેમ્બર, 2018 થી અપનાવવામાાં આવી હિી. 
 

આ નીવત University of Maryland Upper Chesapeake Health (UCHS) માટે 1 જુલાઈ, 2019 થી અપનાવવામાાં આવી હિી 
 

આ નીવત University of Maryland Capital Region Health (UM Capital) માટે 18 સપ્ટેમ્બર, 2019 થી અપનાવવામાાં આવી હિી 
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પ્રફક્રયા 
 

1. એવા વ્યક્તતઓ વનય તત કરેલા હોય છે જે નાણાુંકીય સહાય અરજીઓ લેવા માટે જવાબદાર હશે. આ થટાિ નાણાાંકીય કાઉન્સલર, દદી 
નાણાાંકીય પ્રાપ્િયોગ્ય કોઓરડિનેટર, ગ્રાહક સેવા પ્રતિતનતધઓ વગેરે હોઈ શકે છે. 
 

2. સેવાની તારીખ પહેલાું નાણાકીય મુંજૂરી આપવા માટે સુંભવવત પ્રયાસ કરવામાું આવશે.  જયાાં શક્ય હોય તયાાં, તનયતુિ થટાિ િોન દ્વારા 
પરામશય કરશ ેઅથવા સહાય માટેનુાં પ્રારાંઝભક માપદાંડ પરુૂાં કરે છે કે નહીં િે નક્કી કરવા માટે નાણાાંકીય સહાયની તવનાંિી કરિા દદીઓને 
મળશે. 
a. દદી પાસે હાલમાું કવરેજ છે કે નહીં તેની ચકાસણી કરવા માટે સ્વ-ચકુવણી કરતા દદીઓ માટે સ્ટાિ મેરડકેડ કાયથક્રમ માટેની 

પાત્રતાની તપાસ પરૂી કરશે. 
b. સુંભવવત પાત્રતા નક્કી કરવા માટે પ્રાર્વમક ડેટાને તતૃીય પક્ષના ડેટા વવવનમય વસસ્ટમમાું દાખલ કરવામાું આવશે.  આ પ્રરક્રયા 

સતુવધાજનક બનાવવા માટે દરેક અરજદારેેે કુટુાંબના સભ્ય અન ેઆવક તવશેની મારહિેી પરૂી પાડવી પડશે. પ્રરક્રયા પરૂી કરવામાાં 
અરજદારોની મદદ કરવા માટે, અમ ેિેમન ેએક અરજી પરૂી પાડીશુ ાં જે િેમન ેપાત્રિાનાાં અંતિમ તનધાયરણ માટે આવશ્યક પેપરવકય તવશે 

જણાવશે. c. દદી દ્વારા કરવામાું આવેલ અરજીઓ રેક કરવામાું આવશે, િેમના પર કામ કરવામાાં આવશે અન ેતિૃીય પક્ષના ડેટા અને વકથફ્લો 
ટૂલમાું પાત્રતા નક્કી કરવામાું આવશે.  ઔપચારરક રીિે નાણાાંકીય સહાયની તવનાંિી કરનાર દરેક દદી માટે અંતિમ તનધાયરણનો એક પત્ર 

સબતમટ કરવામાાં આવશે.  ધમાયદા સાંભાળ સેવાઓ, િબીબી સહાય માટેની અરજી અથવા બાંન ેમાટેની દદીની તવનાંિી પછીના બે 
વ્યાવસાવયક રદવસોમાું સુંભવવત પાત્રતાન ું વનધાથરણ પરૂ ું પાડવામાું આવશે. d. જો કોઈ દદી લાયકાતના અંવતમ વનધાથરણ માટે જરૂરી મારહતી અર્વા દસ્તાવેજીકરણ વવના નાણાકીય સહાય અરજી સબવમટ કરે 
છે, િો ખટૂિી મારહિી અથવા દથિાવેજીકરણ માટે લેઝખિ તવનાંિી દદીન ેમોકલવામાાં આવશે.  આ લેઝખિ વવનુંતીમાું (ટેઝલિોન નાંબર 
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અને ભૌતિક થથાન સરહિ) ઓરિસ અથવા તવભાગની સાંપકય મારહિી પણ હશ ેજે નાણાકીય સહાય કાયયક્રમ તવશે મારહિી અન ેઅરજી 

પ્રરક્રયામાાં સહાયરૂપ થઈ શકે છે. 
e. દદી પાસે લાયકાત માટે ધ્યાનમાું લેવાની જરૂરી મારહતી અર્વા દસ્તાવેજીકરણ સબવમટ કરવાની આ લેબખત વવનુંતી આપવામાું 

આવે છે તે તારીખર્ી ત્રીસ (30) રદવસ હશે.  જો 30 રદવસમાાં કોઈપણ ડેટા પ્રાપ્િ નહીં થાય, િો આવશ્યક દથિાવેજીકરણના અભાવને 
લીધે કેસ હવ ેબાંધ કરવામાાં આવ ેછે િેની સચૂના આપિો એક પત્ર દદીન ેમોકલવામાાં આવશે.  દદી કાયયક્રમમાાં િરીથી અરજી કરી શકે છે 

અને ખેૂટતી મારહતી/દથિાવેજીકરણ માટેની લેઝખિ તવનાંિીની િારીખના 30 રદવસ પછી ખટૂિી મારહિી અથવા દથિાવેજીકરણ રજ ૂ

કરીને નવો કેસ શરૂ કરી શકે છે.   f. સુંભાળના કોઈપણ એવપસોડ માટે, નાણાકીય સહાય અરજી પ્રરક્રયા સાંભાળ માટે પ્રથમ રડથચાર્જ પછીના દદીનુાં ઝબલ મોકલ્યાના 
ઓછામાાં ઓછા 240 રદવસ સધુી ખલુ્લી રહેશે.  

g. હોક્સ્પટલની સેવાઓ મેળવવા માગતા દરેક વ્યક્તતને પવૂથપ્રવેશ અર્વા પ્રવેશ વખતે હોક્સ્પટલની નાણાુંકીય સહાય નીવત અંગે 
વ્યક્તતગત સચૂના પરૂી પાડવામાું આવશે. 
 

3. UMMC, MTC, UMROI, UMSJMC, UMBWMC, UMSMCC, UMSMCD, UMSMCE, UMCRMC, UCHS અને UM કેપવેટલ માટે 
એક અરજી પ્રરક્રયા હશે.  દદીએે એક પણૂય નાણાાંકીય સહાય અરજી મૌઝખક અથવા લેઝખિમાાં પરૂી પાડવાની રહેશે.  ઉપરાાંિ, નીચે આપેલની 
આવશ્યકિા પડી શકે છે: 
a. તેમના એકદમ તાજેતરના સ્વતુંત્ર આવકવેરા રરટનથની એક નકલ (જો પરણેલાાં હોય અન ેિાઈઝલિંગ અલગથી હોય, િો પણ પતનીના 

ટૅતસ રરટનથની નકલ); (લાગુ પડતુ ાં હોય િો) અપાંગિા આવકનો પરુાવો, (લાગુ પડતુ ાં હોય િો) સામાજજક સરુક્ષા આવકનો પરુાવો.  
બેરોજગાર હોય િો, બેરોજગારી વીમાના ઑરિસનુાં એક તનવેદન, નાણાાંકીય આધારના ચાલ ુસ્ત્રોિ દ્વારા એક તનવેદન વગેરે જેવો 
બેરોજગારીનો વાજબી પરુાવો... b. (જો નોકરી કરતા હોય તો) િેમના એકદમ િાજેિરના પગાર અડતધયાની એક નકલ અથવા આવકનો કોઈ અન્ય પરુાવો. 

c. (લાગુ પડતુ ાં હોય િો) તનધાયરણની એક િબીબી સહાય સચૂના. 
d. (લાગુ પડતુ ાં હોય િો) િેમના ગીરો અથવા ભાડાના ઝબલની નકલ અથવા િેમના હાલના વસવાટ/રહેઠાણ પરરક્થથતિનુાં લેઝખિ 

દથિાવેજીકરણ.  
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જો કોઈ દદી તેમના સૌર્ી તાજેતરના સ્વતુંત્ર આવકવેરા રરટનથની એક નકલ અને તેમના સૌર્ી તાજેતરના પગાર અડવધયા (અથવા 
આવકના અન્ય પરુાવા)ની નકલ બન્ન ેસબતમટ કરે છે અન ેબે દથિાવેજોમાાંથી માત્ર એક જ નાણાકીય સહાય માટેની લાયકાિ સચૂવે છે, િો સૌથી 
િાજેિરનો દથિાવેજ લાયકાિ નક્કી કરશે.  ઉઝચિ હોય તયાાં, આવશ્યક મારહિીનુાં મૌઝખક સબતમશન થવીકારવામાાં આવશે.   
 

4. આવકના આધારે નાણાકીય સહાય માટે લાયક બનવા ઉપરાુંત, દદી પરૂિા વીમાના અભાવ અથવા નીચે ચચાય કરવામાાં આવેલા નાણાકીય 

મશુ્કેલીના માપદાંડના આધારે વધ ુપડિા િબીબી ખચયના આધારે નાણાકીય સહાય માટે લાયક ર્ઈ શકે છે.  દદી દ્વારા િમામ આવશ્યક 

મારહિી સબતમટ કયાય પછી, નાણાાંકીય કાઉન્સલર અરજીની સમીક્ષા અન ેતવશ્લેષણ કરશે અને UMMS માગયદતશિકાઓને આધારે પાત્રિાના 
અંતિમ તનધાયરણ માટે િેને દદીની નાણાકીય સેવાના તવભાગને િોવયડય કરશ.ે a. જો નાણાુંકીય સહાય માટે દદીની અરજી સુંપણૂથ અને યોગ્ય લાગે, િો નાણાાંકીય કોઓરડિનેટર દદીના પાત્રિાના થિરની ભલામણ કરશે 

અને બીજી અને અંતિમ માંજૂરી માટે િોરવડય કરશે. 
i. જો દદી નાણાુંકીય સહાય માટે પાત્ર ઠરશે, િો નાણાાંકીય કોઓરડિનેટર ક્તલતનકલ થટાિને સઝૂચિ કરશે જે પછીથી ઉઝચિ 

હોક્થપટલ-આધારરિ સેવા માટે દદીન ેઅનસુઝૂચિ કરી શકે છે. 
ii. જો દદી નાણાુંકીય સહાય માટે પાત્ર ન ઠરે, િો નાણાાંકીય કોઓરડિનેટર ક્તલતનકલ થટાિને તનધાયરણ તવશે સઝૂચિ કરશે અન ે

કટોકટીની/િાતકાઝલક હોક્થપટલ-આધારરિ સેવાઓ અનસુઝૂચિ કરવામાાં નહીં આવ.ે 
1. દદી હોક્સ્પટલ-આધારરિ, કટોકટેીની/િાતકાઝલક સેવાઓ માટે અનસુઝૂચિ કરવામાાં ન આવ્યાના તનણયય પર ક્તલતનકલ ચેરની 

તવનાંિી પર, નાણાાંકીય માંજૂરી કારોબારી સતમતિ દ્વારા પનુ: તવચારણા કરવામાાં આવી શકે છે. 
 

5. દદીને નાણાુંકીય સહાય માટે મુંજૂર કરવામાું આવ્યા પછી, નાણાકીય સહાય કવરેજ તનધાયરણના મરહના અન ેતનર્ધારણના એક વષથ 
પહેલાું અસરકારક છે.  જોકે, UMMS હોક્થપટલ કેસ-બાય-કેસ ધોરણે નાણાકીય સહાયની લાયકાિનો સમયગાળો ભિૂકાળ અથવા 
ભતવષ્યમાાં વધ ુલાંબાવવાનો તનણયય લઈ શકે છે.  જો અતિરરતિ આરોગ્ય સાંભાળ સેવાઓ લાયકાિના સમયગાળા કરિાાં વધ ુસમય માટે 

આપવામાાં આવ ેિો, દદીઓએ માંજૂરેી માટે કાયથક્રમમાું િરીર્ી અરજી કરવી આવશ્યક છે.  આ ઉપરાાંિ, દદીની આવક, તમલકિ, ખચાયઓ 

અથવા કુટુાંબની ક્થથતિમાાં થિાાં િેરિારો તવશે નાણાાંકીય સહાય કાયયક્રમ તવભાગને સઝૂચિ કરવુાં જરૂરી છે.  નીચે વ્યાખ્યાતયિ કયાય મજુબ, 

બધી અસાધારણ કલેતશન સાંબાંધી કાયયવાહીની પ્રવિૃ  ેવતઓ, એકવાર દદી નાણાાંકીય સહાય માટે માંજૂર થયા પછી અન ેિમામ દદી 
જવાબદાર તસલકો ચકૂવવામાાં આવ્યા પછી સમાપ્િ કરવામાાં આવશે.   
 



 

 

સેન્ટ્રલ બિઝનેસ ઓફિસ 

પેજ:              

16ન ું 10 

નીતિ નંિર:       

CBO - 01  

અસરકારક િારીખ: 

09/18/19 

સધુારણા િારીખ(ખો): 
10/19/2020 

તિષય: નાણાંકીય સહાય 

 

6. જે ખાતાની વસલક ચકૂવવામાું આવી નર્ી તે ખરાબ દેવ ું (વળિર તવનાની સાંભાળ માનવામાાં આવ ેછે) માાં થથાનાાંિરરિ થઈ શકે છે અન ે

બહારની કલેતશન એજન્સી અર્વા કાનનૂી અને/અથવા કલેતશન પ્રવતૃિ માટે UMMS હોક્થપટલના વકીલને મોકલવામાાં આવી શકે છે.  

કલેતશન એજન્સી અથવા હોક્થપટલના વકીલ દ્વારા હોક્થપટલ વિી કરવામાાં આવિી કલેતશન પ્રવતૃિઓમાાં નીચેની અસાધારણ કલેતશન 

સાંબાંધી કાયયવાહી (ECAs) નો સમાવેશ થઈ શકે છે: a. ગ્રાહક કે્રરડટ રરપોરટિંગ એજન્સીઓ અર્વા કે્રરડટ બ્ય રોને વ્યક્તત વવશે પ્રવતકૂળ મારહતીની જાણ કરવી . 
b. વ્યક્તત સામે િોજદારી કાયથવાહી શરૂ કરવી. 
c. વ્યક્તતની વમલકત પર પવૂાથવધકાર મકૂવો.  કોટય દ્વારા બાલ્ટીમોર તસટીની અંદર પ્રાથતમક રહેઠાણો પર પવૂાયતધકાર મકૂવામાાં આવશે.  

આ હોક્થપટલ પ્રાથતમક તનવાસને ગીરે મકૂવા નહીં માાંગે પણ જો તમલકિ અન્યથા ગીરે મકેૂલ હોય િો એક સરુઝક્ષિ લેણદાર િરીકે િેની 
ક્થથતિ જાળવી શકે છે. 

d. કોઈ વ્યક્તતન ું બેંક ખાત ું અર્વા અન્ય કોઈ વ્યક્તતગત સુંપવત્ત જોડવી અર્વા જપ્ત કરવી . 
e. વ્યક્તતના વેતનને સ શોબભત કરવ ું. 

 

7. ECAs તવવારદિ કરવામાાં ન આવેલ અથવા ચકુવણી વ્યવથથા પર ન હોય િેવા ખાિાઓ પર લેવામાાં આવી શકે છે.  ECAs દદીન ેરડથચાર્જ 

પછીનુાં પ્રથમ ઝબલ જમા કયાયના 120 રદવસ પહેલાાં નહીં થાય અને ECA શરૂ થયાના 30 રદવસ પહેલાાં લેઝખિ નોરટસ આપવામાાં આવશે.  

આ લેઝખિ નોરટસ સચૂવે છે કે લાયક વ્યક્તતઓ માટે નાણાકીય સહાય ઉપલબ્ધ છે, ECAs એની ઓળખ કરે છે કે હોક્થપટલ (અથવા િેની 
કલેતશન એજન્સી, વકીલ અથવા અન્ય અતધકૃિ પક્ષ) સાંભાળ માટે ચકુવણી મેળવવાનો ઇરાદો ધરાવે છે અન ેએક સમયમયાયદા જણાવશે જે 

પછી આવા ECAs શરૂ કરી શકાય છે.  િેમાાં દદીનુાં ઝબલ અન ેનાણાકીય સહાયની મારહતી શીટનો પણ સમાવેશ ર્શે.  આ ઉપરાાંિ 

હોક્થપટલ દદીન ેઆતથિક સહાયની ઉપલબ્ધિાની મૌઝખક રીિે વાિચીિ કરવા અન ેદદીને એ જણાવવા માટે વાજબી પ્રયાસો કરશ ેકે િે 

અથવા િેણી અરજી પ્રરક્રયામાાં કેવી રીિ ેસહાય મેળવી શકે છે.  કોઈ પણ ECA લેવામાાં આવ ેિે પહેલા અન માવનત પાત્રતાની સમીક્ષા ર્શે.  

છેવટે, જયાાં સધુી CBO રેવન્ય ુસાયકલમાાંથી માંજૂરી ન મળે તયાાં સધુી કોઈ ECA શરૂ કરવામાાં આવશે નહીં. UMMS નીચેના ECAs માાં સામલે 

નહીં થાય: 

a. બીજી પાટીને દેવ ું વેચવ ું. 
 

b. કોટથનો ચ કાદો મળે તે પહેલાું દદીઓ દ્વારા કરવામાું આવતા બબલો પર વ્યાજ વસલૂો 
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8. જો સેવા મેળવતા પહેલાું, કોઈ દદી િે સેવા માટે નાણાકીય સહાય મેળવવાને પાત્ર નથી એવુાં નક્કી કરવામાાં આવ,ે િો સેવા માટેની અપેઝક્ષિ 

તસલકની સહ-ચકુવણીઓ, કપાિો અથવા કોઈ ટકાવારી કલેતટ કરવાના િમામ પ્રયાસો સેવાની િારીખથી પહેલાાં કરવામાાં આવશે અથવા 
િો સેેવાની તારીખે કલેતશન કરવા માટે અન સબૂચત કરવામાું આવી શકે છે.  

 

9. ઔપચારરક રીતે અરજી સબવમટ કરનાર દરેક દદી માટે અંવતમ વનધાથરણનો એક પત્ર સબવમટ કરવામાું આવશે.  પત્રમાાં દદીન ેલાયકાિ 

તનધાયરણ (જો લાગુ પડે િો, વ્યક્તિ જે સહાય માટે લાયક છે િે સહાય સરહિ) અને તનધાયરણનો આધાર લેબખતમાું સબૂચત કરવામાું આવશે.  

જો દદી મિિ સાંભાળ તસવાયની સહાય માટે લાયક હોવાનુાં નક્કી થાય છે, િો દદીને નાણાકીય સહાય લાગુ થયા પછી દદીની સાંભાળ માટે 

બાકી રકમ સચૂવતુ ાં ઝબઝલિંગ થટેટમેન્ટ પણ આપવામાાં આવશે.      
 

10. રીિુંડના વનણથયો દદીને ક્યારે ચ કવણી કરવામાું અસમર્થ નક્કી કરવામાું આવે છે તેની સરખામણીમાું દદીની ચ કવણીઓ ક્યારે કરવામાું 
આવી હતી તેના પર આધારરત હોય છે.  ધ્યાનમાાં લીધેલ તસલક(તસલકો) પર માન્ય નાણાાંકીય સહાયમાાંથી પરરણમિી દદીની ચકુવણીઓને 
કારણે કે્રરડટ તસલક માટે દદીન ેરીિાંડ પાછા જારી કરવામાાં આવી શકે છ.ે  જો દદીની નક્કી કરેલ જવાબદારી કરિાાં રકમ $5.00 અથવા વધ ુ

હોય િો, નાણાાંકીય સહાયની પાત્રિાના તવિંડો દરતમયાન પરૂી પાડવામાાં આવેલ સાંભાળ માટે પ્રાપ્િ કરેલ ચકુવણીઓનુાં રરિાંડ કરવામાાં આવશે.  

11. જો કોઈ દદી નાણાકીય સહાય માટે લાયક બનવા માટે કરટબદ્ધ હોય, િો હોક્થપટલ (અન/ેઅથવા િેની કલેતશન એજન્સી અથવા વકીલ) 

નાણાકીય સહાયની પાત્રિાના તવિંડો દરતમયાન પરૂી પાડવામાાં આવલે સાંભાળ માટે ચકુવણી મેળવવા માટે દદી સામે લેવામાાં આવેલા 
કોઈપણ ECAs ને ઉલટાવવા માટે િમામ વાજબી રીતે ઉપલબ્ધ પગલાું લેશે.  આવા વાજબી રીિે ઉપલબ્ધ પગલાાંમાાં દદી સામેનો કોઈ 

પણ ચકુાદો ખાલી કરવા, દદીની સાંપતિ પર વસલૂાિ અથવા પવૂાયતધકાર ઉપાડવા અને ગ્રાહક રરપોરટિંગ એજન્સી અથવા કે્રરડટ બ્યરુોને જાણ 

કરવામાાં આવેલી કોઈપણ પ્રતિકૂળ મારહિીને દદીના કે્રરડટ રરપોટથમાુંર્ી દૂર કરવાના પગલાુંનો સમાવેશ ર્શે.  

12. જે દદીઓને અન્ય તબીબી કવરેજન ું એતસેસ હોય (દા.િ. પ્રાથતમક અન ેગૌણ વીમા કવરેજ અથવા જરૂરી સેવા પ્રદાિા, જેને કરવ-ેઆઉટ 

િરીકે પણ ઓળખવામાાં આવ ેછે), િેવા દદીઓએ નાણાકીય સહાયના કાયયક્રમ માટે અરજી કરિા પહેલાાં િેમના નેટવકથના લાભોનો ઉપયોગ 
કરવો અને તેનો અંત લાવવો આવશ્યક છે.  
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13. નાણાકીય સહાય કાયથક્રમ, UMMS નાણાાંકીય સહાય કાયયક્રમ માટે પાત્રિા નક્કી કરવા માટે િેકલ્ટી રિઝિતશયન્સ ઇન્કોપોરેશન (FPI) ની 
પણૂય કરેલી નાણાકીય સહાયની અરજીઓ થવીકારશે.   આમાાં FPI ની અરજીની આવશ્યકતાઓને સ્વીકારવાનો સમાવેશ ર્ાય છે. 

 

14. નાણાકીય સહાયતા કાયથક્રમ, કાયયક્રમ માટે યોગ્યિા નક્કી કરવા માટે અન્ય િમામ UMMS હોક્થપટલની નાણાકીય સહાય અરજીઓ 

થવીકારશે.  આમાાં દરેક સતુવધાના એક્પ્લકેશન િોમેટન ેથવીકારવાનો સમાવેશ થાય છે.   
 

15. જયારે દદી ડે પ્રોગ્રામમાું હોય તયારે નાણાુંકીય સહાયના કાયથક્રમમાું વનરીક્ષણ હેઠળ રહેવાના આવાસ અને ભોજનને આવરી લેવામાું 
આવ્ય ું નર્ી.  

 

16. જયાું એક આકષથક શૈક્ષબણક અને/અથવા માનવિાવાદી લાભ હોય, તયાાં ક્તલતનકલ થટાિ તવનાંિી કરી શકે છે કે નાણાકીય માંજૂરી કારોબારી 
સતમતિ નાણાકીય સહાયની માંજૂરી માટેે કેસ-બાય-કેસ ધોરણે નાણાકીય સહાય કાયયક્રમની માગયદતશિકામાાં અપવાદોને ધ્યાનમાાં લે.    
a. અપવાદના ધોરણે નાણાકીય મુંજૂરી/સહાયની તવનાંિી કરનારી િેકલ્ટીએ દદીઓ સેવા પ્રાપ્િ કરે િે પહેલાાં નાણાકીય માંજૂરી કારોબારી 

સતમતિ સમક્ષ યોગ્ય ન્યાયપત્રક સબતમટ કરવુાં આવશ્યક છે. 
b. મ ખ્ય તબીબી અવધકારી હાજર રિબિવશયન અને નાણાકીય સહાય સ્ટાિને નાણાકીય મુંજૂરી કારોબારી સવમવતના વનણથયની જાણ 

કરશે. 
 

 

નાણાંકીય મશુ્કેલી 
UMMC, MTC, UMROI, UMSJMC, UMBWMC, UMSMCC, UMSMCD, UMSMCE, UMCRMC, UCHS અન ેUM કેતપટલ ખાિ ેથિાાં 
વીમા તવનાના િબીબી ખચાયઓની રકમ નેાણાુંકીય સહાય કાયથક્રમ માટે દદીની પાત્રતા નક્કી કરતી વખતે ધ્યાનમાું લેવામાું આવશે.  

નાણાાંકીય મશુ્કેલી િરીકે ઓળખાિા, નાણાાંકીય સહાયના એક અલગ, પરૂક તનધાયરણ િરીકે નીચે આપેલ માગયદતશિકાઓ દશાયવવામાાં આવી છે.  

નાણાાંકીય સહાય માટે અરજી કરિા અન ેપાત્ર બનવા માટે કટવેબદ્ધ તમામ દદીઓને નાણાુંકીય મ શ્કેલી ઓિર કરવામાું આવશે.   

તબીબી નાણાુંકીય હાડમારી સહાય આ નીવતની પ્રાર્વમક માગથદવશિકાઓ હેઠળ નાણાુંકીય સહાય માટે પાત્ર ન ઠરતા દદીઓ માટે 
ઉપલબ્ધ હોય છે, પરાંત ુજેમના માટે: 
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1. UMMC, MTC, UMROI, UMSJMC, UMBWMC, UMSMCC, UMSMCD, UMSMCE, UMCRMC, UCHS, અન ેUM કેતપટલ પર 

િેમનુાં િબીબી દેવુાં કુટુાંબની વાતષિક ઘરગથ્થ ુઆવકના 25% ને વટાવી ગયુાં છે, જે િબીબી નાણાકીય મશુ્કેલી ઉભી કરી રહ્ુાં છે. 
 

જે દદીઓ પ્રાર્વમક નાણાકીય સહાયના માપદુંડ અને નાણાકીય મ શ્કેલીની સહાયના માપદુંડ બન્ને હેઠળ ઘટાડેલા ખચથની સુંભાળ માટે 
લાયક છે, UMMC, MTC, UMROI, UMSJMC, UMBWMC, UMSMCC, UMSMCD, UMSMCE, UMCRMC, UCHS અને UM કેતપટલ 

ચાર્જમાાં ઘટાડો કરવાની માંજૂરી આપશે, જે બાકી વાતષિક ઘરેલ ુઆવકના 25% કરિા વધારે છે.     
 

નાણાકીય મ શ્કેલીને UMMC, MTC, UMROI, UMSJMC, UMBWMC, UMSMCC, UMSMCD, UMSMCE, UMCRMC, UCHS અને 
UM કેતપટલમાાં બાર (12) મરહનાના સમયગાળા દરતમયાન િબીબી રીિ ેજરૂરી સારવાર માટે લેવામાાં આવેલા પરરવારની વાતષિક આવકના 
25% થી વધ ુચાર્જ િરીકે વ્યાખ્યાતયિ કરવામાાં આવ ેછે.   
 

તબીબી દેવ ું UMMC, MTC, UMROI, UMSJMC, UMBWMC, UMSMCC, UMSMCD, UMSMCE, UMCRMC, UCHS અન/ેઅથવા 
UM કેતપટલ ખાિે િબીબી રીિ ેજરૂરી સારવાર અથે કરવામાાં આવિા સતુવધા ચાર્જ માટે ઝખથસા ખચયની બહાર િરીકે વ્યાખ્યાતયિ કરવામાાં 
આવ ેછે.   
 

એકવાર દદીને નાણાુંકીય મ શ્કેલીની સહાય માટે મુંજૂરી આપવામાું આવે પછી, કવરેજ સેવાની પ્રથમ લાયકાિની િારીખના મરહના માટે અને 
તનધાયરણના એક વષય પહેલા અસરકારક રહેશ.ે  જોકે, UMMS હોક્થપટલ િેમની બીમારી/સાંભાળના એતપસોડ અનસુાર કેસ-બાય-કેસ ધોરણે 
નાણાકીય મશુ્કેલીની લાયકાિનો સમયગાળો ભિૂકાળ અથવા ભતવષ્યમાું વધ  લુંબાવવાનો વનણથય લઈ શકે છે.   િે દદી અને પરરવારમાાં રહેિા 
લાયક સભ્યોને િબીબી રીિે જરૂરી સાંભાળ માટે માન્ય ઘટાડેલા ખચય અન ેલાયકાિના સમયગાળા માટે આવરી લેશે.    

અન્ય તમામ પાત્રતા, અયોગ્યિા અન ેપ્રાથતમક નાણાાંકીય સહાયના કાયયક્રમના માપદાંડ માટેની કાર  ેયવાહીઓ, ઉપર સચૂવાયેલ તસવાય, 

નાણાાંકીય મશુ્કેલીની સહાયના માપદાંડ પર લાગુ પડે છે.  
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અપીલો 
• જે દદીઓની નાણાુંકીય સહાયની અરજીઓ નકારવામાું આવે છે તેમની પાસે વનણથયને અપીલ કરવાનો વવકપપ હોય છે. 
• અપીલો મૌબખક અર્વા લેબખત રૂપે શરૂ કરી શકાય છે.  
• ઇનકાર શા માટે ઉર્લાવો જોઈએ તે વાજબી ઠરાવત ું વધારાન ું સમવર્િત દસ્તાવેજીકરણ સબવમટ કરવા માટે દદીઓને પ્રોતસારહત 

કરવામાું આવે છે. 
• અપીલોને તતૃીય પક્ષના ડેટા અને વકથફ્લો ટૂલમાું નોંધવામાું આવે છે.  તયારબાદ, િેમના પ્રતિતનતધથી ઉપરના વ્યવથથાપનના આગલા 

થિર દ્વારા સમીક્ષા કરવામાું આવશે કે જેમણે અસલ અરજી નકારી કાઢી હતી. 
• જો દદી અપીલના પ્રર્મ સ્તરમાું ઇનકારને ઉર્લાવી ન શકે તો, દદીઓ પાસે અતિરરતિ પનુઃતવચારણા માટે વ્યવથથાપનના આગલા 

થિર પર જવાનો તવકલ્પ હોય છે. 
• તેઓ મ ખ્ય નાણાકીય અવધકારી સ ધી જઈ શકે છે જે અંવતમ વનણથય આપશે. 

• ઔપચારરક રીતે અપીલ સબવમટ કરનાર દરેક દદી માટે અંવતમ વનધાથરણનો એક પત્ર સબવમટ કરવામાું આવશે.  
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જોડાણો:  
જોડાણ A: 

સ્લાઇફડિંગ સ્કેલ – સંભાળના ઘટાડેલા ખચય 
 

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

MD DHMH વાવષિક આવક 
મયાથદાના 200% સ ધી સમાન

MD DHMH વાવષિક આવક 
મયાથદાના 210% સ ધી સમાન

MD DHMH વાવષિક આવક 
મયાથદાના 220% સ ધી સમાન

MD DHMH વાવષિક આવક 
મયાથદાના 230% સ ધી સમાન

MD DHMH વાવષિક આવક 
મયાથદાના 240% સ ધી સમાન

MD DHMH વાવષિક આવક 
મયાથદાના 250% સ ધી સમાન

MD DHMH વાવષિક આવક 
મયાથદાના 260% સ ધી સમાન

MD DHMH વાવષિક આવક 
મયાથદાના 270% સ ધી સમાન

MD DHMH વાવષિક આવક 
મયાથદાના 280% સ ધી સમાન

MD DHMH વાવષિક આવક 
મયાથદાના 290% સ ધી સમાન

પફરિારના 
સભ્યોની 
સખં્યા

2021 FPL 
િાતષિક આિક 

એબલગ 
મયાયદાઓ

2021 MD 
DHMH િાતષિક 
આિક એબલગ 

મયાયદાઓ

જો તમારી ક લ વાવષિક HH 
આવકન ું સ્તર નીચે આપેલ 
રકમ જેટલ ું અર્વા તેનાર્ી 

ઓછું હોય તો:

જો તમારી ક લ વાવષિક HH 
આવકન ું સ્તર નીચે આપેલ 
રકમ જેટલ ું અર્વા તેનાર્ી 

ઓછું હોય તો:

જો તમારી ક લ વાવષિક HH 
આવકન ું સ્તર નીચે આપેલ 
રકમ જેટલ ું અર્વા તેનાર્ી 

ઓછું હોય તો:

જો તમારી ક લ વાવષિક HH 
આવકન ું સ્તર નીચે આપેલ 
રકમ જેટલ ું અર્વા તેનાર્ી 

ઓછું હોય તો:

જો તમારી ક લ વાવષિક HH 
આવકન ું સ્તર નીચે આપેલ 
રકમ જેટલ ું અર્વા તેનાર્ી 

ઓછું હોય તો:

જો તમારી ક લ વાવષિક HH 
આવકન ું સ્તર નીચે આપેલ 
રકમ જેટલ ું અર્વા તેનાર્ી 

ઓછું હોય તો:

જો તમારી ક લ વાવષિક HH 
આવકન ું સ્તર નીચે આપેલ 
રકમ જેટલ ું અર્વા તેનાર્ી 

ઓછું હોય તો:

જો તમારી ક લ વાવષિક HH 
આવકન ું સ્તર નીચે આપેલ 
રકમ જેટલ ું અર્વા તેનાર્ી 

ઓછું હોય તો:

જો તમારી ક લ વાવષિક HH 
આવકન ું સ્તર નીચે આપેલ 
રકમ જેટલ ું અર્વા તેનાર્ી 

ઓછું હોય તો:

જો તમારી ક લ વાવષિક HH 
આવકન ું સ્તર નીચે આપેલ 
રકમ જેટલ ું અર્વા તેનાર્ી 

ઓછું હોય તો:

સખં્યા આ રકમ સધુી આ રકમ સધુી  મહત્તમ આ રકમ સધુી  મહત્તમ આ રકમ સધુી  મહત્તમ આ રકમ સધુી  મહત્તમ આ રકમ સધુી  મહત્તમ આ રકમ સધુી  મહત્તમ આ રકમ સધુી  મહત્તમ આ રકમ સધુી  મહત્તમ આ રકમ સધુી  મહત્તમ આ રકમ સધુી  મહત્તમ આ રકમ સધુી
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 સઘંીય ગરીિી મયાયદા (FPL)  અને 
મેરીલેન્ટ્ડ આરોગ્ય અને માનતસક સ્િચ્છિા 
તિભાગ (DHMH)  િાતષિક આિક પાત્રિા 

મયાયદા માગયદતશિકા

 

*ઉપર જણાવેલ તમામ રડસ્કાઉન્ટ દદી વીમા વળતર પછી ચકૂવણી કરવા માટે વ્યક્તતગત રીતે જવાબદાર હોય તે રકમ પર લાગ  કરવામાું આવશે. 
*સ્લાઇરડિંગ સ્કેલ (અર્વા નાણાુંકીય મ શ્કેલીની સહાય માટે) પર સુંભાળના ઘટાડેલા ખચથ માટે લાયક દદીઓ માટે બબલ કરવામાું આવેલી રકમ સામાન્ય રીતે વીમા (AGB) ધરાવતા લોકોને બબલ 

કરવામાું આવતી રકમ કરતા ઓછી હશે, જે મેરીલેન્ડમાું હેપર્ સવવિસીસ કોસ્ટ રરવ્ય  કવમશન (HSCRC) દ્વારા સ્ર્ાવપત ચાર્જ છે.  મેરડકેર સુંભાળ માટે પરવાનગી આપે છે તે રકમનો ઉપયોગ કરીને 
UMMS AGB નક્કી કરે છે (જે રકમ ચકૂવવા માટે લાભાર્ી વ્યક્તતગત રૂપે જવાબદાર હશે, જે HSCRC ની રકમ છે; આને "સુંભવવત મેરડકેર પદ્ધવત" તરીકે ઓળખવામાું આવે છે.   અસરકારક 7/1/21  

 

 



 

 

સેન્ટ્રલ બિઝનેસ ઓફિસ 

પેજ:              

16ન ું 16 

નીતિ નંિર:       

CBO - 01  

અસરકારક િારીખ: 

09/18/19 

સધુારણા િારીખ(ખો): 
10/19/2020 

તિષય: નાણાંકીય સહાય 

 

 

નીતિ માબલક: 

 

UMMS CBO 

 

આમની દ્વારા સ્િીકૃિ : 
 

એલ્તિક્ય રટવ કમ્પ્લાયન્સ કવમટીએ પ્રારુંબભક નીવતને મુંજૂરી આપી:  09/18/19 

એલ્તિક્ય રટવ કમ્પ્લાયન્સ કવમટીએ સ ધારાને મુંજૂરી આપી:  10/19/2020 

 


