કૅપિટલ હૅલ્થની આપથિક મદદ નીપિ
સરળ ભાષામાાં સાર

કૅપિટલ હૅલ્થ આપથિક મદદ નીપિ/કાર્યક્રમ (FAP) લાર્ક દદીઓને કૅપિટલ હૅલ્થ દ્વારા આંપિક રીિે અથવા
પ ૂરે પ ૂરી રાહિ દરે સ્વાસ્્ર્સાંભાળ સેવાઓ પ ૂરી િાડવા માટે અસ્સ્િત્વમાાં છે . આપથિક મદદ ઇચ્છિા દદીઓએ
કાર્યક્રમ માટે અરજી કરવાની રહેિે જેનો સાર અહીં આિેલો છે .
લાર્ક સેવાઓ – કૅપિટલ હૅલ્થ દ્વારા પ ૂરી િાડવામાાં આવિી અને કૅપિટલ હૅલ્થ દ્વારા જેન ાં બિલ આિવામાાં
આવે છે િેવી સ્વાસ્્ર્સાંભાળ સેવાઓ. FAP માત્ર કૅપિટલ હૅલ્થ દ્વારા જેન ાં બિલ આિવામાાં આવ્ ાં િેવી
સેવાઓને લાગ િડે છે . જે માટે ફિબિપિર્ન અથવા લેિોરે ટરીઓ જેવા અન્ર્ પ્રદાિાઓ દ્વારા અલગ રીિે
બિલ આિવામાાં આવે છે િેવી અન્ર્ સેવાઓ FAP હેઠળ લાર્ક નથી.
લાર્ક દદીઓ – લાર્ક સેવાઓ મેળવનારા દદીઓ કે જેઓ આપથિક મદદની સાંપ ૂર્ય અરજી સપ્રિ કરે
(સાંિપાં િિ દસ્િાવેજો/માફહિી સફહિ), અને જેઓ કૅપિટલ હૅલ્થ દ્વારા આપથિક મદદ માટે લાર્ક જર્ાર્.
અરજી કઈ રીિે કરવી – FAP અને સાંિપાં િિ અરજીિત્રક નીચે પ્રમાર્ે મેળવી િકાર્/પ ૂરાં કરી
િકાર્/સપ્રિ કરી િકાર્:
1. કૅપિટલ હૅલ્થના મખ્ર્ આઉટિેિન્ટ રજીસ્રેિન ડેસ્ક અથવા કેપિર્ર ઑફિસ ખાિે મેળવવામાાં
આવેલ હોર્.
2. 609-394-6023 િર કૅપિટલ હૅલ્થના િેિન્ટ ઍકાઉન્ટ ફડિાટય મેન્ટને કૉલ કરીને દસ્િાવેજો િમને
ટિાલમાાં મોકલવામાાં આવે િેવી પવનાંિી કરવી.
3. ટિાલ દ્વારા/અથવા રૂિરૂ મલાકાિ લઈને દસ્િાવેજોની પવનાંિી કરવી: કૅપિટલ હૅલ્થની કેપિર્ર
ઑફિસ કે જે 750 Brunswick Avenue, Trenton, NJ 08638 ખાિે કૅપિટલ હૅલ્થ ફરજજર્ોનલ
મૅફડકલ સેન્ટર ખાિે મખ્ર્ લૉિીમાાં આવેલી છે અથવા One Capital Way, Pennington,
NJ 08534 ખાિે કૅપિટલ હૅલ્થ સેન્ટર - હોિવૅલ ખાિે મખ્ર્ માળ િર આવેલી છે . (ટિાલ દ્વારા,
રૂિરૂ અથવા કોઇિર્ સ્થળે િર્ કૅપિટલ હૅલ્થ આપથિક મદદ નીપિ ઉિલબ્િ છે .)
4. કૅપિટલ હૅલ્થની વેિસાઈટમાાંથી દસ્િાવેજો ડાઉનલોડ કરો: https://www.capitalhealth.org
5. સાંપ ૂર્ય અરજીઓ (અરજીની સ ૂચનામાાં સ ૂચવેલા િિા દસ્િાવેજો/માફહિી સાથે) આ સરનામે મોકલો:
Capital Health’s Patient Accounts Department, 750 Brunswick Avenue, Trenton, NJ 08638;
અથવા ઉિર #3 િર આવેલ કોઇ એક સરનામે રૂિરૂ આિો.

આપથિક મદદની ર્ોગ્ર્િાન ાં પનિાયરર્ – સામાન્ર્ રીિે, લાર્ક વર્સ્તિઓ સ્લાઈફડિંગ સ્કેલનો ઉિર્ોગ કરીને
આપથિક મદદ માટે લાર્ક હોર્ છે , જ્ર્ારે િેમની કૌટાંબિક આવક િેડરલ સરકારની િેડરલ ગરીિી
માગયદપિિકાઓ (FPG)ના 200% િર અથવા િેનાથી નીચે હોર્ છે . આપથિક મદદ માટેની ર્ોગ્ર્િાનો અથય
એ છે કે લાર્ક વર્સ્તિઓ િેમની સાંભાળ પ ૂરે પ ૂરી અથવા આંપિક રીિે આવરી લેિે અને વીમાથી આવફરિ
વર્સ્તિઓને "સામાન્ર્ રીિે બિલ કરવામાાં આવિી રકમો" (AGB)થી વિારે રકમન ાં બિલ િેમને આિવામાાં
આવિે નહીં (AGB, ઈન્ટનયલ રે વન્્ સપવિસ દ્વારા IRC Section 501 (r)માાં વર્ાખ્ર્ા આપ્ર્ા પ્રમાર્ે). આપથિક
મદદના સ્િરો કે જે માત્ર કૌટાંબિક આવક અને FPG િર જ આિાફરિ છે :


કૌટાંબિક આવક FPGના 0થી 200% િર
પ ૂરી આપથિક મદદ; દદીને $0 બિલેિલ છે .



કૌટાંબિક આવક FPGના 200થી 300% િર
આંપિક આપથિક મદદ; AGB દદીને મહત્તમ બિલેિલ છે .

નોંિ: FPG ઉિરાાંિના અન્ર્ માિદાં ડો િર િર્ પવચાર કરવામાાં આવે છે (એટલે કે રોકડ અથવા અન્ર્
સાંિપત્તઓની ઉિલબ્િિા કે જેને રોકડમાાં િિદીલ કરી િકાર્, અને માપસક ઘરગ્થ ખચાયઓની
સરખામર્ીમાાં વિારાની માપસક ચોખ્ખી આવક), કે જે અગાઉની િાિિમાાં અિવાદોમાાં િફરર્મી િકે છે . જો
કોઇ કૌટાંબિક આવક નોંિાર્ નહીં િો રોજજિંદી જરૂફરર્ાિો કેવી રીિે પ ૂરી થાર્ છે િેની માફહિીની જરૂર
િડિે. કૅપિટલ હૅલ્થના દદી એકાઉન્ટ પવભાગ સપ્રિ કરે લી સાંપ ૂર્ય ભરે લી અરજીઓની સમીક્ષા કરે છે અને
કૅપિટલ હૅલ્થની આપથિક મદદ નીપિ પ્રમાર્ે આપથિક મદદની ર્ોગ્ર્િા નક્કી કરે છે . અપ ૂર્ય અરજીઓને
ધ્ર્ાનમાાં લેવામાાં આવિી નથી, િરાં ત અરજદારોને જાર્ કરવામાાં આવે છે અને િેમને ખ ૂટિા
દસ્િાવેજો/માફહિી પ ૂરા િાડવાની િક આિવામાાં આવે છે .
કૅપિટલ હૅલ્થ િેના FAP, FAP અરજી િત્રક અને િેના FAPના સરળ ભાષામાાં સારન ાં અન્ર્ ભાષામાાં િર્
ભાષાાંિર કરે છે જેમાાં કૅપિટલ હૅલ્થ દ્વારા જેની સેવા કરવામાાં આવિી હોર્ િેવા સમદાર્ના રહીિોની
માત ૃભાષા કૅપિટલ હૅલ્થનો ઉિર્ોગ કરવાની સાંભાવના િરાવિી વર્સ્તિઓની કલ વસ્િીના 5 ટકા અથવા
1,000ન ાં પ્રપિપનપિત્વ કરિી હોર્. પવનાંિી કરવા િર, ભાષાાંિર કરે લ સાંસ્કરર્ો નીચેના સરનામે રૂિરૂ અને
કૅપિટલ હૅલ્થની વેિસાઈટ િર ઉિલબ્િ છે .
મદદ, સહાર્િા અથવા પ્રશ્નો માટે કૃિા કરીને કૉલ કરો: 609-394-6023 િઅર કૅપિટલ હૅલ્થના િેિન્ટ
ઍકાઉન્્સ ફડિાટય મેન્ટ ખાિે; 750 Brunswick Avenue, Trenton, NJ 08638 ખાિે, સોમવારથી શક્રવાર
િિોરે 1:30થી સાાંજે 4:30 વાગ્ર્ા સિી કૅપિટલ હૅલ્થ ફરજજર્ોનલ મૅફડકલ સેન્ટર ખાિે મખ્ર્ લૉિીમાાં
આવેલી કૅપિટલ હૅલ્થની કેપિર્રની ઑફિસ અથવા One Capital Way, Pennington, NJ 08534, સરનામે
કૅપિટલ હૅલ્થ મેફડકલ સેન્ટર - હોિવૅલ ખાિે મખ્ર્ માળ િર સવારે 8:00 વાગ્ર્ાથી િિોરે 12:00 વાગ્ર્ા
સિીમાાં રૂિરૂ મલાકાિ લો.
છે લ્લે અિડેટ થ્ ાં 4.26.2018

