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 I. હતે ુ

 

  ન્ર્ાર્ી અને પનષ્િક્ષ લબલલિંગ, કલેક્શન અને આપથિક મદદની કાર્યપ્રણાલીઓ માટેના િોરણો 
સ્થાપિિ કરિા જે કૅપિટલ હલૅ્થ મૅરર્કલ િેન્ટર - બીનનફાકીર્ સ્િાસ્્ર્િાંભાળ પ્રદાિા 
િરીકે હોિિેલ્િ અને કૅપિટલ હલૅ્થ રરજિર્ોનલ મૅરર્કલ િેન્ટરની (િાંયકુ્િિણે "કૅપિટલ 
હલૅ્થ") સ્સ્થપિ પ્રપિલબિંલબિ કરે અને િોિાના િેિા કે્ષત્રના પનિાિીઓની ચકૂિણી કરિાની 
ક્ષમિા િાથે કોઇ િાંબાંિ પિના િેમને ઉચ્ચ ગણુિત્તાની સ્િાસ્્ર્િાંભાળ િેિાઓની િહોંચ 
પરૂી િાર્િાના િેમના પમશનને િેગ આિે. 

 

 II. પત્રકો/બીડાણ 

 

 કૅપિટલ હલૅ્થ ગપુ્િ નાણાાંકીર્ િકયશીટ 

 

 કૅપિટલ હલૅ્થ પ્રોિાઈર્ર સલૂચ 

 

 III. ઉપકરણ/પરુિઠો 
 

  એકિણ નહીં 
 

 IV. નીવત 

 

  િોિાના પમશનના સતૂ્ર િાથેના િાંબાંિમાાં, કૅપિટલ હલૅ્થ અને ઈન્ટરનલ હલૅ્થ રેિન્ય ુિપિિિ 
દ્વારા વ્ર્ાખ્ર્ાપર્િ કોઇિણ આિારભિૂ રીિે િાંબાંપિિ િાંસ્થા એિી ન્ર્ાર્ી અને પનષ્િક્ષ 
લબલલિંગ કાર્યપ્રણાલીઓ જાળિે છે જે બિા દદીઓ િાથે ગરરમા, આદર અને દર્ા િાથે 
વ્ર્િહાર કરે છે. ઈમર્જન્િી કૅર (નીપિ ક્રમાાંક CCP-PC-002) અને ઈમર્જન્િી મૅરર્કલ ટ્રીટમેન્ટ 
અને લેબર ઍક્ટ (EMTALA) અંગે િોિાની નીપિ પ્રમાણે કોઇિણ વ્ર્સ્ક્િની ચકૂિણી 
કરિાની ક્ષમિા િાથે કોઇ િાંબાંિ પિના કૅપિટલ હલૅ્થ દરેકની કટોકટીની અને અન્ર્ િબીબી 
રીિે િરૂરી સ્િાસ્્ર્િાંભાળની િરૂરરર્ાિો પરૂી કરે છે. િોિાની િાંભાળ માટે આંપશક કે પરૂી 
ચકૂિણી કરિા અક્ષમ હોર્ િેિા દદીઓને મદદની અનકુળૂિા કપૅિટલ હલૅ્થ કરી આિે છે જે 
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કૅપિટલ હલૅ્થના પમશન અને મલૂ્ર્ો િાથે સિુાંગિ હોર્ અને જેમાાં િોિાની િાંભાળના ખચયમાાં 
પ્રદાન કરિાની દરેક વ્ર્સ્ક્િની ક્ષમિાને ધ્ર્ાનમાાં લેિામાાં આિે છે. 

 

  કૅપિટલ હલૅ્થ મૅરર્કલ િેન્ટર - હોિિેલ ઍન્ર્ કૅપિટલ હલૅ્થ રરજિર્ોનલ મૅરર્કલ િેન્ટર ખાિે 
કટોકટીની અથિા અન્ર્ િબીબી રીિે િરૂરી સ્િાસ્્ર્િાંભાળ િેિાઓ પરૂી િાર્નારા બિા 
પ્રદાિાઓની ર્ાદી માટે અને આપથિક મદદ નીપિ ("FAP") દ્વારા િેઓ આિરી લેિામાાં 
આવ્ર્ા છે કે નહીં િે માટે કૃિા કરીને િરરપશષ્ટ B જુઓ. આ ર્ાદીની દર ત્રણ મરહને 
િમીક્ષા કરિામાાં આિશે અને િરૂરી િણાર્ િો સિુારિામાાં આિશે. 

 

 V. બહોળો પ્રચાર 
 

  FAP, કૅપિટલ હલૅ્થ કૉન્ન્ફર્સ્ન્શર્લ ફાર્નાસ્ન્શર્લ િકયશીટ ("અરજી") અને પ્લેઈન લેન્ગન્વિિ 
િમરી (“PLS”) આ િમામ ઇંવલીશમાાં િથા ઇંવલીશમાાં મર્ાયરદિ પનપણુિા િરાિિા એિા 
લોકોની માતભૃાષામાાં ઉિલબ્િ છે જેમની િાંખ્ર્ા પ્રત્રે્ક હૉસ્સ્િટલના પ્રાથપમક િેિા કે્ષત્રનો 
લાભ મેળિિા િમાિના 1,000 વ્ર્સ્ક્િઓ અથિા િેના 5%થી ઓછી હોર્. ઉિલબ્િ 
ભાષાાંિરોમાાં જેમની માતભૃાષાનો િમાિેશ કરિામાાં આવ્ર્ો ન હોર્ િેિા દદીઓને FAP 

દસ્િાિેિો સ્િષ્ટ રીિે િણાિિામાાં આિે િેની ખાિરી કરિા માટે દરેક પ્રર્ત્ન કરિામાાં 
આિશે. PLS એ લેલખિ પનિેદન છે જે વ્ર્સ્ક્િને એિી જાણ કરે છે કે હૉસ્સ્િટલ સપુિિા 
આપથિક મદદ આિે છે અને િમિિામાાં સ્િષ્ટ, િાંલક્ષપ્િ અને િરળ હોર્ િેિી ભાષામાાં આ 
FAP પિશે મારહિી પરૂી િાર્ે છે. 

 

  દદીઓને આપથિક મદદની િાંભપિિ ઉિલબ્િિા અંગે જાણ કરિા માટે કૅપિટલ હલૅ્થ વ્ર્ાિબી 
પ્રર્ત્નો કરે છે. જ્ર્ારે દદી આપથિક મદદ પિશે પછૂિરછ કરે ત્ર્ારે સ્ટાફ દદીને િણાિશે કે 
આપથિક મદદ ઉિલબ્િ હોઈ શકે છે, િરાંત ુમાત્ર આ નીપિમાાં નક્કી કરેલાાં માિદાંર્ો પ્રમાણે િ 
િે ઉિલબ્િ થશે અને િધ ુ મારહિી માટે દદી અથિા રફલઝપશર્ને િેશન્ટ ઍકાઉન્્િ 
રર્િાટય મેન્ટમાાં કે્રરર્ટ અને કલેક્શન્િ મેનેિરનો િાંિકય  કરિો િોઈએ. 

 

  FAP, અરજી અને PLS નીચે પ્રમાણે ધ્ર્ાન ખેંચાર્ િે રીિે રજૂ કરિામાાં આિશે: 

 



હૉસ્સ્િટલ કલેક્શન અને આપથિક મદદ નીપિ 

CCP-FI-006 

Page 4 of 18 
 

 A. FAP, અરજી અને PLS કૅપિટલ હલૅ્થની આ િેબિાઈટ િર બહોળા પ્રમાણમાાં ઉિલબ્િ 
છે: www.capitalhealth.org; 

 

 B. ટિાલ દ્વારા ચાર્જ પિના અને નીચેના િરનામાઓ િર આિેલી પ્રત્રે્ક હૉસ્સ્િટલ સપુિિા 
(આમાાં ઓછામાાં ઓછા ઈમર્જન્િી રૂમ અને ઍર્પમશન એરરર્ાનો િમાિેશ થાર્ છે)ના 
િાિયિપનક સ્થળો િર FAP, અરજી અને PLS ઉિલબ્િ છે: 

 

Capital Health Medical Center – Hopewell 

One Capital Way 

Pennington, NJ 08534 

 

Capital Health Regional Medical Center 

750 Brunswick Avenue 

Trenton, NJ 08638 

 

 C. પ્રત્રે્ક હૉસ્સ્િટલ સપુિિાઓ દ્વારા િેિા મેળિિા િમાિના િભ્ર્ોને એિી રીિે મારહિી 
આિિી અને જાણ કરિી કે જે િૌથી િધ ુઆપથિક મદદની િરૂરરર્ાિની િાંભાિના હોર્ 
િેિા િમાિના િભ્ર્ો સિુી િહોંચે; 

 

 D. હૉસ્સ્િટલ સપુિિાઓમાાંથી િાંભાળ મેળિે િેિા િભ્ર્ોને નીચે પ્રમાણે FAP પિશે મારહિી 
આિિી અને જાણ કરિી: 

 

 1. ઈનટેક પ્રરક્રર્ાના ભાગરૂિે ઈનિેશન્્િને PLSની િેિર કૉિી આિિી; 
 

 2. સ્િષ્ટ ધ્ર્ાન ખેંચે િેિી લેલખિ નોરટિનો િમાિેશ કરિો જે દદીઓને લબલલિંગના 
બિા સ્ટેટમેન્ટ િર આપથિક મદદની ઉિલબ્િિા પિશે જાણ કરે; 

 

 3. દરેક હૉસ્સ્િટલ સપુિિામાાં િાિયિપનક સ્થળોમાાં આપથિક મદદની ઉિલબ્િિા પિશે 
દદીઓને જાણ કરિા અને મારહિી આિિા સ્િષ્ટ િાંકેિો દશાયિિા. 

http://www.capitalhealth.org/
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 VI. આવથિક મદદના કાર્ષક્રમો અને ર્ોગ્ર્તાના માપદંડો 
 

 A. લબનઆરલક્ષિ દદીઓ: 

 

  લબનઆરલક્ષિ દદીની વ્ર્ાખ્ર્ા એ છે જે િેમના માટે િબીબી રીિે િરૂરી િેિાઓનુાં 
િીમા કિરેિ િરાિિા ન હોર્ અને જે કોઇિણ રાજ્ર્, ફેર્રલ અથિા સ્થાપનક કાર્યક્રમો 
માટે લાર્ક ન હોર્. િો દદી આ વ્ર્ાખ્ર્ા અને નીચે “a” અને “b”માાં વ્ર્ાખ્ર્ાપર્િ 
માિદાંર્ોને પરૂા કરિા હોર્ િો; દદી રાજ્ર્ દ્વારા ફરજિર્ાિ એિા િીમારરહિ રર્સ્કાઉન્ટ 
માટે લાર્ક િાલબિ થશે જે દદીની િિાબદારી મેરર્કેરના િળિરના 115%થી િધ ુિર 
એર્િસ્ટ નહીં કરે (NJ Public Law 2008, c.60).  આ ડિસ્કાઉન્ટ માટે કોઇ અરજી કરવી 
જરૂરી નથી. . 

 

  આ રર્સ્કાઉન્ટ નીચે પ્રમાણે ગણિામાાં આિે છે: 

 

 1. િમામ ઈનિેશન્ટ િેિાઓ માટે મેરર્કેર DRG રકમના 115%નો ઉિર્ોગ કરિો; 
અને 

 

 2. િમામ આઉટિેશન્ટ િેિાઓ માટે મેરર્કેર રકમના 115%નો ઉિર્ોગ કરિો. 
 

  દરેક દદીના આપથિક િાંિોગોના આિારે િાિબી રીિે રર્સ્કાઉન્ટ લાગ ુકરિાનો અપિકાર 
Capital Health િાિે આરલક્ષિ છે. 

 

  િીમો ન હોર્ િેિા દદીએ નીચેના માિદાંર્ોને પણૂય કરિાના રહશેે: 

 

a. ન્ય ુિિીના પનિાિી આકસ્સ્મક અને લબન-આકસ્સ્મક એ બાંને િેિાઓ માટે લાર્ક 
િાલબિ થાર્ છે. 

 

b. ન્ય ુિિીની બહારના અમેરરકાના પનિાિી માત્ર આકસ્સ્મક િેિાઓ માટે િ લાર્ક 
ઠરે છે. 
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િો દદી અરજી પરૂી કરે અને આ નીપિ હઠેળ આપથિક મદદ માટે લાર્ક ઠરે િો દદી 
િાિેથી િીમારરહિ રર્સ્કાઉન્ટ અથિા િામાન્ર્ રીિે આિી િાંભાળ માટેના રકમના 
લબલથી િિારે ચાર્જ લેિામાાં આિશે નહીં (જુઓ પિભાગ VII). 

 

 B. ન્ય ુિિી હૉસ્સ્િટલ કેર િેમેન્ટ આપિસ્ટન્િ પ્રોગ્રામ (“ચેરરટી કેર”): 
 

  ચેરરટી કેર િહાર્િા મફિ અથિા ઘટેલા દરની િાંભાળ છે જે એિા દદીઓને ઉિલબ્િ 
છે જેઓ ન્યિુિીના િમગ્ર રાજ્ર્માાં એક્યટુ કેર હૉસ્સ્િટલો ખાિે ઈનિેશન્ટ અને 
આઉટિેશન્ટ િેિાઓ મેળિે છે. 

 

  ચેરરટી કેર એ િરકારી કાર્યક્રમ છે જે ન્ય ુિિીના પનિાિીઓ માટે ઉિલબ્િ છે જેઓ: 

 

 1. િાિે કોઇ સ્િાસ્્ર્ િીમાનુાં કિરેિ નથી અથિા એવુાં કિરેિ હોર્ જે લબલની માત્ર 
આંપશક રકમ િ ચકૂિે; 

 

 2. કોઇિણ ખાનગી અથિા િરકારી પ્રાર્ોજીિ કિરેિ માટે ગેરલાર્ક હોર્; અને 

 

 3. રાજ્ર્ દ્વારા ઠરાિેલા આિક અને િાંિપત્તની ર્ોવર્િાના માિદાંર્ો એ બાંને પણૂય કરિા 
હોર્. 

 

  આિકની ર્ોવર્િાના માિદાંર્ો - ફેર્રલ િોિટી ગાઈર્લાઈન્િ ("FPG")ના 200%થી 
ઓછી અથિા િેના જેટલી કુલ કૌટુાં લબક આિક િરાિિા દદીઓ 100% ચેરરટી કેર 
કિરેિ માટે લાર્ક છે. કુલ કૌટુાં લબક આિક FPGના 200%થી િિારે હોર્ િરાંત ુ
300%થી ઓછી અથિા િેના જેટલી હોર્ િેિી કુલ કૌટુાં લબક આિક િરાિિા દદીઓ 
ચેરરટી કેર કાર્યક્રમ હઠેળ રાહિ દરે િાંભાળ માટે લાર્ક છે. આિકની ર્ોવર્િાના 
માિદાંર્ો િેિાની િારીખથી િરિ િહલેાાં આિિી આિક િર આિારરિ છે. 

 

  િાંિપત્તની ર્ોવર્િાના માિદાંર્ો - લાર્ક િાલબિ થિા માટે િેિાની િારીખ પ્રમાણે 
દદીની અંગિ િાંિપત્તઓ $7,500થી િધ ુહોઈ ન શકે અને કૌટુાં લબક આિક $15,000થી 
િિી ન શકે. આ પિભાગના હતેઓુ માટે જેમની િાંિપત્તઓ ધ્ર્ાનમાાં લેિી િોઈએ િેિા 
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કુટુાંબીિનો એ બિા કાનનૂી રીિે િિાબદાર લોકો છે જેમની વ્ર્ાખ્ર્ા N.J.A.C.10:52-

11.8(a).માાં આિિામાાં આિી છે. 

 

  મફિ િાંભાળ અથિા આંપશક રીિે આિરી લેિામાાં આિેલા ચાર્જ િીમારરહિ આિક 
માટે ન્ય ુિિી રર્િાટય મેન્ટ ઑફ હલૅ્થ કેરના માિદાંર્ોનો ઉિર્ોગ કરીને નક્કી કરિામાાં 
આિશે. 

 
   

 C. ઓછી રકમના િીમામાાં રર્સ્કાઉન્ટ: 

 

  કૅપિટલ હલૅ્થ ઓછી રકમનો િીમો િરાિિા એિા બિા લાર્ક દદીઓ માટે રર્સ્કાઉન્ટ 
પરુૂાં  િાર્ે છે જેઓ િેમના હૉસ્સ્િટલના લબલનો બિો કે અમકુ રહસ્િો ચકૂિી શકિાની 
સ્સ્થપિમાાં ન હોર્. આ રર્સ્કાઉન્ટ ઓછી રકમનો િીમો િરાિિા એિા દદીઓને ઉિલબ્િ 
છે જેઓ આિકની ર્ોવર્િાના નીચેના માિદાંર્ોને પણૂય કરિા હોર્. 

 

  આિકની ર્ોવર્િાના માિદાંર્ો - ફેર્રલ િોિટી ગાઈર્લાઈન્િ ("FPG")ના 400%થી 
ઓછી અથિા િેના જેટલી કુલ કૌટુાં લબક આિક િરાિિા દદીઓ 100% કિરેિ માટે 
લાર્ક છે. કુલ કૌટુાં લબક આિક FPGના 400%થી િિારે હોર્ િરાંત ુ 600%થી ઓછી 
અથિા િેના જેટલી હોર્ િેિા દદીઓ રાહિ દરે િાંભાળ માટે લાર્ક છે. 

 

  મફિ િાંભાળ અથિા આંપશક રીિે આિરી લેિામાાં આિેલા ચાર્જ િીમારરહિ આિક 
માટે ન્ય ુિિી રર્િાટય મેન્ટ ઑફ હલૅ્થ કેરના માિદાંર્ોમાાં િામેલ રકમોને બમણી કરીને 
(2x) નક્કી કરિામાાં આિશે. 

 
   

 VII. બબલની સામાન્ર્ રકમ (“AGB”) 

 

Internal Revenue Code §501(r)(5) પ્રમાણે કટોકટી અથિા અન્ર્ િબીબી રીિે િરૂરી 
િાંભાળના રકસ્િામાાં આ FAP હઠેળ આપથિક મદદ માટે લાર્ક દદીઓ િાિેથી એિી વ્ર્સ્ક્િ 
કરિા િિારે ચાર્જ લેિામાાં નહીં આિે જેઓ આિી િાંભાળને આિરી લેિો િીમો િરાિિા 
હોર્. 
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િોિાની દરેક હૉસ્સ્િટલ સપુિિાઓ માટે AGB ટકાિારીની ગણત્રી કરિા માટે કૅપિટલ હલૅ્થે 
લકૂ-બૅક િદ્ધપિ, િપિિિ િત્તા ખાનગી સ્િાસ્્ર્ િીમાિારકો માટે મેરર્કેર ફીનો ઉિર્ોગ કર્ો. 
12 મરહનાના અગાઉના િમર્ગાળામાાં િપિિિ િત્તા ખાનગી સ્િાસ્્ર્ િીમાકાંિનીઓ માટે 
મેરર્કેર ફી દ્વારા માન્ર્ બિા ક્લેઈમની રકમને િે ક્લેઈમના કુલ િાંબાંપિિ દરોના િરિાળા 
િર્ે ભાગિાાં જે રકમ મળે િે પ્રમાણે દર િષે AGB ટકાિારી ગણિામાાં આિે છે. લાગ ુિર્િા 
AGBની ટકાિારી AGB નક્કી કરિા માટેના કુલ દરોને લાગ ુકરિામાાં આિશે. 

 

િરરણામી AGB ટકાિારીઓ નીચે પ્રમાણે છે: 

 

કૅપિટલ હલૅ્થ રરજિર્ોનલ મૅરર્કલ િેન્ટર 

 

• ઈનિેશન્ટ િેિાઓ – 10.26% 

• આઉટિેશન્ટ િેિાઓ – 12.53% 

 

કૅપિટલ હલૅ્થ મૅરર્કલ િેન્ટર – હોિિેલ 

 

• ઈનિેશન્ટ િેિાઓ – 7.71% 

• આઉટિેશન્ટ િેિાઓ – 11 .85% 

 

આપથિક મદદ માટે લાર્ક હોર્ િેિા કોઇિણ વ્ર્સ્ક્િ િાિેથી આ FAP હઠેળ ઉિલબ્િ 
AGBના ઓછા દરે અથિા કોઇિણ રાહિ દરે ચાર્જ લેિામાાં આિશે. 

 

  

VIII. આવથિક મદદ માટે અરજી કરિાની પદ્ધવત – ચેરરટી કેર એન્ડ અન્ડરઇન્્ર્ોડષ 
 

  A. જેઓ ચેરરટી કેર માટે ર્ોવર્િાના માિદાંર્ો પણૂય કરિા હોર્ િેિા દદીઓએ 
િહભાલગિા માટે પરૂી કરેલી ન્ય ુિિી હૉસ્સ્િટલ આપિસ્ટન્િ પ્રોગ્રામ ઍન્ગપ્લકેશન સપુ્રિ 
કરિાની રહશેે. 

 

  આ અરજીમાાં ચેરરટી કેર િેક્શન ઑફ હૉસ્સ્િટલ િપિિિીઝ મૅન્યઅુલ N.J.A.C.10:52 
મિુબ િરૂરી ચોક્કિ દસ્િાિેિોનો િમાિેશ થાર્ છે. ર્ોવર્િા અંગે પિચારણા માટે 
નીચેના દસ્િાિેિની િરૂર િર્ે છે: 
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 1. ર્ોવર્ દદી અને કૌટુાં લબક ઓળખ દસ્િાિેિો: 
  આમાાં નીચેનામાાંથી કોઇિણનો િમાિેશ થઈ શકે છે: ડ્રાઈિિય લાર્િન્િ, િોપશર્લ 

પિક્યોરરટી કાર્ય , એલલર્ન રજીસ્ટ્રી કાર્ય , િન્મનુાં પ્રમાણિત્ર, િાિિોટય , પિિા, સ્ટેટ દ્વારા 
જારી ઓળખિત્ર, િગેરે. 

 

 2. િેિાની િારીખ પ્રમાણે ન્ય ુિિીના રહઠેાણનો પરુાિો: આમાાં નીચેમાાંથી કોઇિણનો 
િમાિેશ થઈ શકે છે: ડ્રાઈિિય લાર્િન્િ, િેલફેર પ્લાન ઓળખ કાર્ય, યરુટલલટી 
લબલ, ફેર્રલ આિક િેરા રરટનય, સ્ટેટ આિક િેરા રરટનય, અથિા બેરોિગારીના 
લાભોનુાં સ્ટેટમેન્ટ (નોંિ: કટોકટીની કાળજી એ રહઠેાણની િરૂરરર્ાિમાાં અિિાદ છે).  

 

 3. કુલ આિકનો પરુાિો: 
  આમાાં િગારની રિીદો, W-2's, બેરોિગારીના લાભોના સ્ટેટમેન્ટ િગેરેનો િમાિેશ 

થઈ શકે છે. 

 

 4. િેિાની િારીખ પ્રમાણે િાંિપત્તઓનો પરુાિો: 
  આ એિી ચીિો છે જેનુાં િરિ રોકર્માાં રૂિાાંિરણ થઈ જાર્ છે. િેમાાં બેન્ક 

સ્ટેટમેન્્િ, રોકાણના સ્ટેટમેન્્િ િગેરેનો િમાિેશ થાર્ છે. 

 

  ક્યારેક, જે િે અરિદારના િાંિોગોના આિારે િિારાના દસ્િાિેિોની પિનાંિી કરિામાાં 
આિી શકે છે. વ્ર્સ્ક્િ િેિાની િારીખથી બે િષય (730 રદિિો) સિુીમાાં ચેરરટી કેર માટે 
અરજી કરી શકે છે. 

 

 B. જેઓ ઓછી રકમના િીમામાાં રર્સ્કાઉન્ટ માટેના લાર્કાિના માિદાંર્ોને પણૂય કરિા હોર્ 
િેિા દદીઓએ ર્ોવર્િા માટે િેમનો પિચાર કરિામાાં આિે િે માટે પરૂી કરેલી કૅપિટલ 
હલૅ્થ કૉન્ન્ફર્સ્ન્શર્લ િકયશીટ સપુ્રિ કરિાની રહશેે. આ સપુ્રિ કરિા દરપમર્ાન કોઇ 
િિારાના દસ્િાિેિો િરૂરી નથી. 

 

  પિપશષ્ટ રીિે, આપથિક મદદની જેમને િરૂર હોર્ િેિા દદીઓ શરૂઆિમાાં કૉન્ન્ફર્સ્ન્શર્લ 
ફાઈનાસ્ન્શર્લ િકયશીટ સપુ્રિ કરશે. પરૂી િાર્ેલી મારહિીના આિારે, કૅપિટલ હલૅ્થનુાં 
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કે્રરર્ટ અને કલેક્શન્િ રર્િાટય મેન્ટ દદીને જાણ કરશે કે િેઓ આપથિક મદદ માટે લાર્ક છે 
કે નહીં. 

 

   એક િખિ પરૂી કરેલી અરજી સપુ્રિ કરિામાાં આવ્ર્ા બાદ, કે્રરર્ટ અને કલેક્શન્િ 
સ્ટાફના િભ્ર્ આપથિક ર્ોવર્િા નક્કી કરિા માટે અરજીની િમીક્ષા કરશે. દદીઓ 
અથિા આપથિક રીિે િિાબદાર વ્ર્સ્ક્િને બિા પનણયર્ો અંગે લેલખિમાાં જાણ કરિામાાં 
આિશે. દરેક દદીના આપથિક િાંિોગોના આિારે િાિબી રીિે રર્સ્કાઉન્ટ લાગ ુકરિાનો 
અપિકાર Capital Health િાિે આરલક્ષિ છે. 

 

   િો કૅપિટલ હલૅ્થને અધરૂી અરજી મળે િો લેલખિ નોરટિ દદીને અથિા આપથિક રીિે 
િિાબદાર વ્ર્સ્ક્િને પરૂી િાર્િામાાં આિશે, જેમાાં FAP-ર્ોવર્િા નક્કી કરિા માટે 
િિારાની મારહિી અને/અથિા દસ્િાિેિોની રૂિરેખા આિી હશે. કૅપિટલ હલૅ્થ દ્વારા 
પિનાંિી કરિામાાં આિેલી કોઇિણ િિારાની મારહિી િરહિ પરૂી કરેલી અરજી સપુ્રિ 
કરિા માટે દદીઓ અથિા આપથિક રીિે િિાબદાર વ્ર્સ્ક્િને 30 રદિિોનો િમર્ગાળો 
અથિા અરજીના િમર્ગાળા (િેિાની િારીખથી બે િષય અથિા 730 રદિિો)માાં બાકી 
રહિેાાં રદિિો જેટલો િમર્ આિિામાાં આિશે. િધમુાાં દદીઓને PLS પરુૂાં િાર્િામાાં 
આિશે. 

 

   અરજી મફિમાાં અને પિનાંિી કરિા િર ક્યાાં ઉિલબ્િ છે િે જાણિા માટે કૃિા કરીને 
ભાગ V જુઓ. 

 

 IX. બબબલિંગ અને કલેક્શનની કાર્ષપ્રણાલીઓ 

 

 A. િીમા કાંિની દ્વારા આપથિક િિાબદારી િાથે કરારની રીિે બાકી હોર્ િેિા બિા 
ખાિાાંઓ અથિા જે ત્રારહિ િક્ષની િિાબદારીનુાં કિરેિ મેળિિામાાં પનષ્ફળ જાર્ િેિા 
બિા ખાિાાંઓને િેલ્ફ-િે િેશન્ટ ગણિામાાં આિે છે. આ દદીઓને નોંિણીના િમરે્ 
આપથિક મદદ િર મારહિી આિિામાાં આિશે. 

 

 B. િેલ્ફ-િે િેશન્્િ ચાર શે્રણીબદ્ધ ર્ેટા મેઈલિય અને એક િાકીદની નોરટિ િાંભાળ માટે 
પ્રથમ લબલલિંગ સ્ટેટમેન્ટની િારીખથી 135 રદિિોના િમર્ગાળામાાં મેળિશે. આ 
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િાકીદની નોરટિ દદીઓને મોકલિી િોઈએ અને િેમને િેમના િર ચર્ેલા ઋણ અંગે 
કલેક્શન એિન્િીને જાણ કરિામાાં આિે િે િહલેાાં બાકી નીકળિી ચકૂિિાિાત્ર રકમ 
િેઓ ભરી શકે િે માટે િેમને ઓછામાાં ઓછા 30 રદિિો આિિા િોઈએ. આ નોરટિ: 

 

• સચૂિશે કે આપથિક મદદ લાર્ક દદીઓ માટે ઉિલબ્િ છે; 

 

• એિા ટેલલફોન નાંબરનો િમાિેશ કરશે જ્ર્ાાં વ્ર્સ્ક્િઓ FAP પિશેની મારહિી મેળિી 
શકે અને અરજીની પ્રરક્રર્ા અંગે મદદ મેળિી શકે; 

 

▪ જ્ર્ાાં FAP, અરજી અને PLSની નકલો મેળિી શકાર્ િેિા િાંગઠનના િેબિાઈટ 
એડ્રેિનો િમાિેશ કરશે; 

 

▪ િાંભાળ માટેની ચકૂિણી મેળિિા માટે ત્રારહિ િક્ષની િસલૂાિ માટે અિાિારણ 
કાર્યિાહી ("ECA") શરૂ કરિાનો આશર્ હોર્ િેની મારહિી આિશે; 

 

▪ એિી અંપિમ િારીખ િણાિશે જેના િછી આિા ECAs શરૂ કરી શકાર્ (અંપિમ 
િારીખ નોરટિ પરૂી િાર્િાની િારીખ બાદ 30 રદિિોથી િિારે ન હોર્); અને 

 

▪ PLSની એક નકલનો િમાિેશ કરશે. 

 

  કૅપિટલ હલૅ્થ વ્ર્સ્ક્િઓને FAP પિશે મૌલખક રીિે જાણ કરિા માટે અને અરજીની 
પ્રરક્રર્ા અંગે વ્ર્સ્ક્િ કઈ રીિે મદદ મેળિી શકે િે માટે વ્ર્ાિબી પ્રર્ત્નો કરશે. 

 

 C. ર્ેટા મેઈલિય અને િાકીદની નોરટિો ઉિરાાંિ, દદી એકાઉન્ટ પિભાગ બાકી નીકળિી 
રકમ િસલૂ કરિાનો પ્રર્ત્ન કરિા માટે $750.00થી િિારે બેલેન્િ િાથેના એકાઉન્ટ 
િર ટેલલફોન કૉલ્િ કરે છે. 

 

 D. િો િેલ્ફ-િેની િિાબદારીનુાં 135 રદિિોની અંદર પનિારણ ન થાર્ િો એકાઉન્ટને 
ખરાબ ઋણ િરીકે માાંર્ી િાળિામાાં આિે છે અને દદીની અટક િર આિારરિ બે 
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બહારની પ્રાથપમક કલેક્શન એિન્િીઓ િૈકીની એકને રિાના કરિામાાં આિે છે (આલ્ફા 
ન્ગસ્પ્લટ). 

 

 E. એકાઉન્ટ િર કામ કરિા માટે પ્રાથપમક કલેક્શન એિન્િી િાિે 270 રદિિો છે. 270 
રદિિોના અંિે િો હજીિણ બાકી બેલેન્િ રહ્ુાં હોર્ િો એકાઉન્ટને ફરીથી ઑટોમેટેર્ 
ફેશનમાાં લઈ િિામાાં આિે છે અને ફરીથી િેને દ્વદ્વિીર્ કલેક્શન એિન્િીને ફાળિિામાાં 
આિે છે. માત્ર એક િ દ્વદ્વિીર્ કલેક્શન એિન્િીનો ઉિર્ોગ કરિામાાં આિે છે. 

 

 F. વ્ર્સ્ક્િ િાિે આપથિક મદદ માટે અરજી કરિા માટે િેિાની િારીખથી બે િષય (730 
રદિિો) હોર્ છે. 

 

 G. િો પરૂી થરે્લી અરજી મળે િો કૅપિટલ હલૅ્થ ખાિરી કરશે કે નીચેની બાબિો થાર્: 

 

• દદીની િામે ECAs િસ્િેન્ર્ કરિામાાં આિશે; 

 

• ર્ોવર્િા નક્કી કરિામાાં આિશે અને િમર્િર િેને નોંિિામાાં આિશે; 

 

• કૅપિટલ હલૅ્થ દદીને પનણયર્ િથા પનણયર્ લેિાના આિાર અંગે િેમિ િે રકમ કઈ 
રીિે નક્કી કરિામાાં આિી હિી િે અને લાગ ુ િર્િી AGBની ટકાિારી અંગે 
લેલખિમાાં જાણ કરશે; 

 

• સિુારેલ લબલલિંગ સ્ટેટમેન્ટ પરુૂાં  િાર્િામાાં આિશે જે FAP માટે ર્ોવર્ દદી િરની 
ઉિાર રકમ સચૂિશે (િો લાગ ુિર્ત ુાં હોર્ િો); અને 

 

• FAP માટે ર્ોવર્ દદી િર બાકી નીકળિી રકમ ઉિરાાંિ ચકૂિેલી કોઇિણ િિારાની 
રકમનુાં િે પ્રમાણે રરફાંર્ આિિામાાં આિશે (િો લાગ ુ િર્ત ુાં હોર્ િો અને $5થી 
િિારે હોર્ િો). 

 

 H. િો અપરૂિી અરજી મળે િો કૅપિટલ હલૅ્થ દદીને લેલખિ નોરટિ પરૂી િાર્શે જે FAP 

ર્ોવર્િા પનિાયરણ કરિા માટે િરૂરી િિારાની મારહિી અથિા દસ્િાિેિોનુાં િણયન 
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કરિી હોર્. કૅપિટલ હલૅ્થ FAP માટે ર્ોવર્િાનુાં પનિાયરણ ન કરે ત્ર્ાાં સિુી ત્રારહિ 
િક્ષકારો કાળજી માટે ચકૂિણી મેળિિા માટે કોઇિણ ECAs રદ કરશે. 

 

 I. દ્વદ્વિીર્ કલેક્શન એિન્િી એ ખરાબ ઋણમાાં મકૂિામાાં આિેલા એકાઉન્ટ િર કાનનૂી 
કાર્યિાહી કરિા માટે એકમાત્ર અપિકૃિ એિન્િી છે. દ્વદ્વિીર્ કલેક્શન એિન્િી દ્વારા 
કાનનૂી રીિે જેના િર કાર્યિાહી કરિામાાં આિી રહી હોર્ િેિા કોઇિણ ખાિાાંઓ 
ઉિરાાંિ, દ્વદ્વિીર્ કલેક્શન એિન્િી િાિે િણ ખાિા િર કામ કરિા માટે 270 રદિિો 
હોર્ છે. 

 

 J. દ્વદ્વિીર્ કલેક્શન એિન્િી િાથે 270 રદિિોના િમર્ગાળાના અંિે એકાઉન્ટને ફરીથી 
િેશન્ટ એકાઉન્ન્ટિંગ પિસ્ટમ દ્વારા ઑટોમેટેર્ ફૅશન િર લઈ િિામાાં આિે છે અને િેને 
"'TB" (ટેક બૅક)નો એિન્િી કોર્ ફાળિિામાાં આિે છે. 

 

 K. એિન્િી કોર્ TB િાથેનુાં ખાત ુાં 135 રદિિો માટેની િેલ્ફ-િે કલેક્શન િાર્કલમાાં હોિાની 
ખાિરી થાર્ છે, જેમાાં પ્રાથપમક કલેક્શન એિન્િી િાથે 270 રદિિો માટે રહ ે છે અને 
દ્વદ્વિીર્ કલેક્શન એિન્િી િાથે િધ ુ270 રદિિો રહ ેછે. 

 

 L. ચકૂિણી કરનાર િાથે કોઇિણ િાંબાંિ પિના બિા ખાિાાંઓ િાથે િમાન વ્ર્િહાર 
કરિામાાં આિે છે. 

 

  જ્ર્ારે દદી િોિાની િાંભાળ િાથે િાંબાંપિિ કૅપિટલ હલૅ્થ પ્રત્રે્ની નાણાાંકીર્ િિાબદારી 
પરૂી કરિામાાં અક્ષમિા વ્ર્ક્િ કરે અથિા મશુ્કેલી બિાિે ત્ર્ારે દદીની િિાબદારી પરૂી 
કરિા માટે આપથિક મદદ ઉિલબ્િ છે કે કેમ િે નક્કી કરિા માટે કપૅિટલ હલૅ્થ દદી િાથે 
કામ કરે છે. આપથિક મદદમાાં નીચેનાનો િમાિેશ થઈ શકે છે: 

 
 A. ચકૂિણીના વ્ર્ાિબી પ્લાનની સ્થાિના, જે પ્રાથપમક કલેક્શન એિન્િીને ભલામણ પિેૂ 

લબલલિંગ િાર્કલમાાં બાકી રહલેાાં રદિિોથી િિિો ન િોઈએ; 

 

 B. મૅરર્કેઈર્, ચેરરટી કેર અથિા અન્ર્ ત્રારહિ િક્ષના ચેરરટેબલ િાંગઠન જેિા કાર્યક્રમો 
દ્વારા ઉિલબ્િ આપથિક મદદની ઓળખ; 
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 C. આ નીપિના પનર્મો અને શરિો પ્રમાણે દદીની કાળજી િાથે િાંબાંપિિ ચાર્જ િર આંપશક 
રર્સ્કાઉન્ટ અથિા િાંપણૂય રાહિ. 

 

  કૅપિટલ હલૅ્થ માટે િરૂરી છે કે િેની કલેક્શન એિન્િીઓ આ નીપિનુાં બરાબર િાલન કરે. 
આ નીપિ િાથે અનિુાલન શક્ય બનાિિા માટે કૅપિટલ હલૅ્થ કલેક્શન એિન્િીઓ િાથે 
બિી ગોઠિણોમાાં નીચેનાનો િમાિેશ કરે છે: 

 

 A. એિી િરૂરરર્ાિો કે કલેક્શન એિન્િી એિી કોઇિણ પ્રવપૃત્તઓથી દૂર રહ ેજેનાથી Fair 

Debt Collections Practices Act (15 U.S.C. Section 1692 et. seq.)નુાં ઉલ્લાંઘન થતુાં હોર્. 

 

 B. કૅપિટલ હલૅ્થના બીનનફાકીર્ દરજ્જજા અંગે કલેક્શન એિન્િી િરફથી સ્િીકૃપિ અને આ 
નીપિના િે દરજ્જજાથી પિિરીિ હોર્ અથિા આ નીપિનુાં જેનાથી ઉલ્લાંઘન થતુાં હોર્ 
િેિી િસલૂાિની રીિોથી દૂર રહિેા માટે એિન્િીના િરફથી પમશન અને િમજૂિીનો 
સ્િીકાર. 

  દદી અથિા િિાબદાર િક્ષકાર એિી આિક અને/અથિા િાંિપત્ત િરાિે છે જે લબનિરૂરી 
હાર્મારી પિના િિાબદારીને િાંિોષિા માટે પરૂિી હોર્ િેવુાં માનિા માટે જ્ર્ાાં િાિબી 
કારણ હોર્ ત્ર્ાાં દદીની આપથિક િિાબદારી અંગે િાંિોષકારક ખલુાિો મેળિિા માટેના 
પ્રર્ત્ન િરીકે કૅપિટલ હલૅ્થ માત્ર કાનનૂી કાર્યિાહી િ કરે છે. દદીની આપથિક િિાબદારી 
પણૂય કરિા માટે કૅપિટલ હલૅ્થ દદીના પ્રાથપમક રહઠેાણનુાં િેચાણ કરિા કે િેને પ્રપિબાંપિિ 
કરિા ઇચ્છતુાં નથી. 

 

 X. સદંર્ભો 
 

  યનુાઈટેર્ સ્ટે્િ રર્િાટય મેન્ટ ઑફ હલૅ્થ ઍન્ર્ હ્મુન િપિિિ, ઑરફિ ઑફ ઈન્સ્િેક્ટર 
િનરલ્િ કમ્પપ્લાર્ન્િ ગાઈર્લાઈન્િ ટુ હૉસ્સ્િટલ, માચય 1998 

  અમેરરકન હૉસ્સ્િટલ ઍિોપિએશન ઍન્ર્ ન્ય ુિિી હૉસ્સ્િટલ ઍિોપિએશન સ્ટેટમેન્ટ ઑફ 
  પપ્રસ્ન્િિલ્િ ઍન્ર્ ગાઈર્લાઈન્િ ફૉર હૉસ્સ્િટલ લબલલિંગ ઍન્ર્ કલેક્શન પૅ્રન્ક્ટિીઝ 

  ન્ય ુિિી એિેમ્પબલી લબલ, A 2609 
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પરરવશષ્ટ A 

 

કૅવપટલ હલૅ્થ 

ગપુ્ત ફાઈનાન્ન્શર્લ િકષશીટ 

 
 

સેિાની તારીખ  ____________________________________________________________  

 

દદીનુ ંનામ _______________________________________________________________  

 

િરનામુાં:__________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  
 

ફોન: _____________________________________________________________________  

 

જિાબદાર પક્ષકાર _________________________________________________________  

 

િરનામુાં:__________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  
 

રોજગારનુ ંસ્થળ 

 

 દદી: ________________________________________________________________  

 

 માિા કે પિિા/િપિ કે િત્ની: _____________________________________________  

 

 માિા કે પિિા/િપિ કે િત્ની: _____________________________________________  

 

કુટંુબનુ ંકદ 

 

 ઘરના િભ્ર્ોની િાંખ્ર્ા: _________________________________________________  

 

 અન્ર્ આપશ્રિ વ્ર્સ્ક્િઓ: ________________________________________________  

 

માવસક આિક (માત્ર સેિાની તારીખ માટે જ) 

 

 દદીની આિક _____________________________________________  
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 િપિ કે િત્નીની આિક _____________________________________  

 

 પિિાની આિક (િો PT િગીર હોર્ િો)_________________________  

 

 માિાની આિક (િો PT િગીર હોર્ િો) ________________________  

 

 બાળ િહકાર  _____________________________________________   

 

 િોપશર્લ પિક્યોરરટી ________________________________________  

 

 િેન્શન __________________________________________________  

 

 SSI/અિાંગિા _____________________________________________  

 

 ફૂર્ સ્ટૅમ્પપ્િ _______________________________________________  

 

 અન્ર્ આિક 

 (    )  હા  ______________________________________________  

 (    )  ના  ______________________________________________  

 

કુલ માવસક આિક ______________________________________________  

 

હુાં પ્રમાલણિ કરુાં  છાં કે ઉિરોક્િ મારહિી િાચી અને ચોક્કિ છે અને આ અરજી એટલા માટે કરિામાાં 
આિી છે જેથી કૅપિટલ હલૅ્થ લખસ્િા બહારના િબીબી ખચાયઓમાાં ઘટાર્ા માટે મારી ર્ોવર્િા અંગે 
પનણયર્ લઈ શકે. િો મેં આિેલી કોઇિણ મારહિી ખોટી હોિાનુાં િાલબિ થાર્ િો કૅપિટલ હલૅ્થ ફરીથી 
મારી આપથિક સ્સ્થપિનુાં મલૂ્ર્ાાંકન કરી શકે છે અને મારા ખાિા િર િસલૂાિ કરિા માટે િરૂરી 
કાર્યિાહી કરી શકે છે િેવુાં હુાં િમજુ ાં છાં. 
 

દદી, માતા કે વપતા અથિા કાનનૂી િાલી: 
 
 
 ____________________________   ______________________   _______________  

 (નામ પપ્રન્ટ કરો) (િહી) (િારીખ) 
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પરરવશષ્ટ B 

 

કૅવપટલ હલૅ્થ પ્રોિાઈડર સબૂચ 

 

નીચેના સમહૂો કૅવપટલ હલૅ્થની આવથિક મદદની નીવત હઠેળ આિરી લેિામા ંઆવ્ર્ા નથી: 
 

કૅપિટલ હલૅ્થ મૅરર્કલ ગ્રિુ 

કૅપિટલ હલૅ્થ મલ્ટીસ્િેશ્ર્ાલીટી ગ્રિુ 

 

સ્િાસ્્ર્સરં્ભાળ વ્ર્િસાવર્ક દ્વારા જેનુ ંબબલ લેિામા ંઆિે છે તેિી નીચેની સેિા રેખાઓ કૅવપટલ 
હલૅ્થની આવથિક મદદની નીવત હઠેળ આિરી લેિામા ંઆિી નથી: 
 

પ્રોફેશ્નલ એનેસ્થેપશર્ોલોજી િપિિિીઝ 

પ્રોફેશ્નલ કારર્િર્ો-થોરેપિક & િાસ્ક્યલુર િપિિિીઝ 

પ્રોફેશ્નલ કારર્િર્ોિાસ્ક્યલુર રર્િીઝ િપિિિીઝ 

પ્રોફેશ્નલ રક્રરટકલ કેર મેરર્પિન િપિિિીઝ 

પ્રોફેશ્નલ ર્ેન્ન્ટસ્ટ્રી િપિિિીઝ 

પ્રોફેશ્નલ ર્મેટોલોજી િપિિિીઝ 

પ્રોફેશ્નલ ઈમર્જન્િી મેરર્પિન િપિિિીઝ 

પ્રોફેશ્નલ એન્ર્ોક્રાઈનોલોજિ િપિિિીઝ 

પ્રોફેશ્નલ ફેપમલલ મેરર્પિન િપિિિીઝ 

પ્રોફેશ્નલ ગેસ્ટ્રોએન્ટેરોલોજિ િપિિિીઝ 

પ્રોફેશ્નલ િનરલ િર્જરી િપિિિીઝ 

પ્રોફેશ્નલ હમેેટોલોજિ/ઓન્કોલોજિ િપિિિીઝ 

પ્રોફેશ્નલ હિેેટોલોજિ િપિિિીઝ 

પ્રોફેશ્નલ ઈન્ફેસ્ક્શર્િ રર્િીઝ િપિિિીઝ 

પ્રોફેશ્નલ ઈન્ટનયલ મેરર્પિન િપિિિીઝ 

પ્રોફેશ્નલ નેફ્રોલોજિ િપિિિીઝ 

પ્રોફેશ્નલ ન્યરુોલોજિકલ િર્જરી િપિિિીઝ 
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પ્રોફેશ્નલ ન્યરુોલોજિ િપિિિીઝ 

પ્રોફેશ્નલ ઓબ્ટેરટ્રક્િ/ગાર્નેકોલોજિ િપિિિીઝ 

પ્રોફેશ્નલ ઑપ્થાલ્મોલોજિ િપિિિીઝ 

પ્રોફેશ્નલ ઓરલ & મેસ્ક્િલોફેપશર્લ િર્જરી િપિિિીઝ 

પ્રોફેશ્નલ ઑથોિેરર્ક્િ િપિિિીઝ 

પ્રોફેશ્નલ ઑટોલેરરન્ગોલોજિ િપિિિીઝ 

પ્રોફેશ્નલ િૅથોલોજિ િપિિિીઝ 

પ્રોફેશ્નલ િીરર્એરટ્રક િર્જરી િપિિિીઝ 

પ્રોફેશ્નલ િીરર્એરટ્રક્િ િપિિિીઝ 

પ્રોફેશ્નલ પ્લાન્સ્ટક & રરકન્સ્ટ્રન્ક્ટિ િર્જરી િપિિિીઝ 

પ્રોફેશ્નલ િોરર્એટ્રી િપિિિીઝ 

પ્રોફેશ્નલ િાઈરકઆટ્રી િપિિિીઝ 

પ્રોફેશ્નલ િાઈકોલોજિ િપિિિીઝ 

પ્રોફેશ્નલ િલ્મોનરી િપિિિીઝ 

પ્રોફેશ્નલ રેરર્એશન ઓન્કોલોજિ િપિિિીઝ 

પ્રોફેશ્નલ રેરર્ઓલોજિ િપિિિીઝ 

પ્રોફેશ્નલ રરહલેબલલટેશન મેરર્પિન િપિિિીઝ 

પ્રોફેશ્નલ રુમેટોલોજિ િપિિિીઝ 

પ્રોફેશ્નલ થોરેપિક િપિિિીઝ 

પ્રોફેશ્નલ યરુોલોજિ િપિિિીઝ 

પ્રોફેશ્નલ િાસ્ક્યલુર િપિિિીઝ 

 


