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હૉસ્પિટલ કલેક્શન અન ેઆસ્થિક મદદ નીસ્િ 

 

 

 
 I. હેિુ 
 
  ન્યાયી અન ેનનષ્પક્ષ નિન િંગ, ક ેક્શન અન ેઆનથિક મદદની કાયિપ્રણા ીઓ માટેના ધોરણો 

સ્થાનપત કરવા જ ેકૅનપટ  હૅલ્થ મૅનિક  સેન્ટર - િીનનફાકીય સ્વાસ્્યસિંભાળ પ્રદાતા તરીકે 
હોપવેલ્સ અન ે કૅનપટ  હૅલ્થ નરનજયોન  મૅનિક  સેન્ટરની (સિંયુક્તપણે "કૅનપટ  હૅલ્થ") 
નસ્થનત પ્રનતનિિંનિત કર ેઅન ેપોતાના સેવા કે્ષત્રના નનવાસીઓની ચૂકવણી કરવાની ક્ષમતા 
સાથે કોઇ સિંિિંધ નવના તેમને ઉચ્ચ ગણુવત્તાની સ્વાસ્્યસિંભાળ સેવાઓની પહોિંચ પૂરી 
પાિવાના તેમના નમશનને વેગ આપ.ે 

 
 II. િત્રકો/બીડાણ 
 
 કૅનપટ  હૅલ્થ ગુપ્ત નાણાિંકીય વકિશીટ 
 
 કૅનપટ  હૅલ્થ પ્રોવાઈિર સનૂચ 
 
 III. ઉિકરણ/િુરવઠો 
 
  એકપણ નહીિં 
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 IV. નીસ્િ 
 
  પોતાના નમશનના સૂત્ર સાથેના સિંિિંધમાિં, કૅનપટ  હૅલ્થ અન ેઈન્ટરન  હૅલ્થ રવેન્યુ સનવિસ 

દ્વારા વ્યાખ્યાનયત કોઇપણ આધારભતૂ રીતે સિંિિંનધત સિંસ્થા એવી ન્યાયી અન ે નનષ્પક્ષ 
નિન િંગ કાયિપ્રણા ીઓ જાળવ ે છે જ ેિધા દદીઓ સાથ ેગનરમા, આદર અન ે દયા સાથ ે
વ્યવહાર કર ેછે. ઈમજિન્સી કૅર (નીનત ક્રમાિંક CCP-PC-002) અન ેઈમજિન્સી મૅનિક  ટર ીટમેન્ટ 
અન ે  ેિર ઍક્ટ (EMTALA) અિંગે પોતાની નીનત પ્રમાણે કોઇપણ વ્યનક્તની ચૂકવણી 
કરવાની ક્ષમતા સાથ ેકોઇ સિંિિંધ નવના કૅનપટ  હૅલ્થ દરકેની કટોકટીની અન ેઅન્ય તિીિી 
રીતે જરૂરી સ્વાસ્્યસિંભાળની જરૂનરયાતો પૂરી કર ેછે. પોતાની સિંભાળ માટે આિંનશક કે પૂરી 
ચૂકવણી કરવા અક્ષમ હોય તેવા દદીઓન ેમદદની અનુકૂળતા કૅનપટ  હૅલ્થ કરી આપે છે જ ે
કૅનપટ  હૅલ્થના નમશન અન ેમૂલ્યો સાથ ેસુસિંગત હોય અન ેજમેાિં પોતાની સિંભાળના ખચિમાિં 
પ્રદાન કરવાની દરકે વ્યનક્તની ક્ષમતાન ેધ્યાનમાિં  વેામાિં આવ ેછે. 

 
  કૅનપટ  હૅલ્થ મૅનિક  સેન્ટર - હોપવે  ઍન્િ કૅનપટ  હૅલ્થ નરનજયોન  મૅનિક  સેન્ટર ખાતે 

કટોકટીની અથવા અન્ય તિીિી રીતે જરૂરી સ્વાસ્્યસિંભાળ સેવાઓ પૂરી પાિનારા િધા 
પ્રદાતાઓની યાદી માટે અન ેઆનથિક મદદ નીનત ("FAP") દ્વારા તેઓ આવરી  ેવામાિં 
આવ્યા છે કે નહીિં ત ે માટે કૃપા કરીન ે પનરનશષ્ટ B જુઓ. આ યાદીની દર ત્રણ મનહન ે
સમીક્ષા કરવામાિં આવશે અન ેજરૂરી જણાય તો સુધારવામાિં આવશે. 

 
 V. બહોળો પ્રચાર 
 
  FAP, કૅનપટ  હૅલ્થ કૉનન્ફિનન્શય  ફાયનાનન્શય  વકિશીટ ("અરજી") અન ેપ્ ેઈન  ેનન્વવજ 

સમરી (“PLS”) આ તમામ ઇિં વ ીશમાિં તથા ઇિં વ ીશમાિં મયાિનદત નનપુણતા ધરાવતા એવા 
 ોકોની માતભૃાષામાિં ઉપ બ્ધ છે જમેની સિંખ્યા પ્રત્યકે હૉનસ્પટ ના પ્રાથનમક સેવા કે્ષત્રનો 
 ાભ મેળવતા સમાજના 1,000 વ્યનક્તઓ અથવા તેના 5%થી ઓછી હોય. ઉપ બ્ધ 
ભાષાિંતરોમાિં જમેની માતભૃાષાનો સમાવેશ કરવામાિં આવ્યો ન હોય તેવા દદીઓન ે FAP 
દસ્તાવજેો સ્પષ્ટ રીતે જણાવવામાિં આવ ે તેની ખાતરી કરવા માટે દરકે પ્રયત્ન કરવામાિં 
આવશ.ે PLS એ  ેનખત નનવેદન છે જ ે વ્યનક્તન ેએવી જાણ કર ે છે કે હૉનસ્પટ  સુનવધા 
આનથિક મદદ આપ ે છે અન ેસમજવામાિં સ્પષ્ટ, સિંનક્ષપ્ત અન ેસરળ હોય તવેી ભાષામાિં આ 
FAP નવશ ેમાનહતી પૂરી પાિે છે. 
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  દદીઓન ેઆનથિક મદદની સિંભનવત ઉપ બ્ધતા અિંગ ેજાણ કરવા માટે કૅનપટ  હૅલ્થ વ્યાજિી 

પ્રયત્નો કર ેછે. જ્યાર ેદદી આનથિક મદદ નવશ ેપછૂપરછ કર ેત્યાર ેસ્ટાફ દદીને જણાવશ ે કે 
આનથિક મદદ ઉપ બ્ધ હોઈ શકે છે, પરિંતુ માત્ર આ નીનતમાિં નક્કી કર ેાિં માપદિં િો પ્રમાણે જ 
તે ઉપ બ્ધ થશ ે અન ે વધુ માનહતી માટે દદી અથવા નફનિનશયન ે પેશન્ટ ઍકાઉન્ સ 
નિપાટિમેન્ટમાિં કે્રનિટ અન ેક ેક્શન્સ મેનજેરનો સિંપકિ કરવો જોઈએ. 

 
  FAP, અરજી અન ેPLS નીચ ેપ્રમાણે ધ્યાન ખેંચાય ત ેરીતે રજૂ કરવામાિં આવશે: 
 
 A. FAP, અરજી અને PLS કૅનપટ  હૅલ્થની આ વેિસાઈટ પર િહોળા પ્રમાણમાિં ઉપ બ્ધ 

છે: www.capitalhealth.org; 
 

 B. ટપા  દ્વારા ચાજિ નવના અન ેનીચેના સરનામાઓ પર આવે ી પ્રત્યેક હૉનસ્પટ  સુનવધા 
(આમાિં ઓછામાિં ઓછા ઈમજિન્સી રૂમ અને ઍિનમશન એનરયાનો સમાવેશ થાય છે)ના 
સાવિજનનક સ્થળો પર FAP, અરજી અન ેPLS ઉપ બ્ધ છે: 

 
Capital Health Medical Center – Hopewell 

One Capital Way 
Pennington, NJ 08534 

 
Capital Health Regional Medical Center 

750 Brunswick Avenue 
Trenton, NJ 08638 

 
 C. પ્રત્યેક હૉનસ્પટ  સુનવધાઓ દ્વારા સેવા મેળવતા સમાજના સભ્યોન ેએવી રીતે માનહતી 

આપવી અન ેજાણ કરવી કે જ ેસૌથી વધુ આનથિક મદદની જરૂનરયાતની સિંભાવના હોય 
તેવા સમાજના સભ્યો સુધી પહોિંચ;ે 

 

http://www.capitalhealth.org/
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 D. હૉનસ્પટ  સુનવધાઓમાિંથી સિંભાળ મેળવે તેવા સભ્યોને નીચ ેપ્રમાણે FAP નવશ ેમાનહતી 
આપવી અન ેજાણ કરવી: 

 
 1. ઈનટેક પ્રનક્રયાના ભાગરૂપે ઈનપેશન્ સન ેPLSની પેપર કૉપી આપવી; 
 
 2. સ્પષ્ટ ધ્યાન ખેંચ ેતેવી  ેનખત નોનટસનો સમાવેશ કરવો જ ેદદીઓને નિન િંગના િધા 

સ્ટેટમેન્ટ પર આનથિક મદદની ઉપ બ્ધતા નવશે જાણ કર;ે 
 
 3. દરકે હૉનસ્પટ  સુનવધામાિં સાવિજનનક સ્થળોમાિં આનથિક મદદની ઉપ બ્ધતા નવશ ે

દદીઓને જાણ કરતા અન ેમાનહતી આપતા સ્પષ્ટ સિંકેતો દશાિવવા. VI.
 આસ્થિક મદદના કાર્િક્રમો અને ર્ોગ્ર્િાના માિદંડો 

 
 A. નિનઆરનક્ષત દદીઓ: 
 
  નિનઆરનક્ષત દદીની વ્યાખ્યા એ છે જ ેતેમના માટે તિીિી રીતે જરૂરી સેવાઓનુિં 

વીમા કવરજે ધરાવતા ન હોય અન ેજ ેકોઇપણ રાજ્ય, ફેિર  અથવા સ્થાનનક કાયિક્રમો 
માટે  ાયક ન હોય. જો દદી આ વ્યાખ્યા અને નીચ ે “a” અન ે “b”માિં વ્યાખ્યાનયત 
માપદિં િોન ેપૂરા કરતા હોય તો; દદી રાજ્ય દ્વારા ફરનજયાત એવા વીમારનહત નિસ્કાઉન્ટ 
માટે  ાયક સાનિત થશે જ ેદદીની જવાિદારી મેનિકેરના વળતરના 115%થી વધુ પર 
એિજસ્ટ નહીિં કર ે (NJ Public Law 2008, c.60). આ ડિસ્કાઉન્ટ માટે કોઇ અરજી 
કરવી જરૂરી નથી.. 

 
  આ નિસ્કાઉન્ટ નીચે પ્રમાણે ગણવામાિં આવે છે: 
 
 1. તમામ ઈનપેશન્ટ સેવાઓ માટે મેનિકેર DRG રકમના 115%નો ઉપયોગ કરવો; અન ે
 
 2. તમામ આઉટપેશન્ટ સેવાઓ માટે મેનિકેર રકમના 115%નો ઉપયોગ કરવો. 
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  દરકે દદીના આનથિક સિંજોગોના આધાર ેવાજિી રીતે નિસ્કાઉન્ટ  ાગુ કરવાનો અનધકાર 
Capital Health પાસ ેઆરનક્ષત છે. 

 
  વીમો ન હોય તેવા દદીએ નીચેના માપદિં િોને પૂણિ કરવાના રહેશ:ે 
 

a. ન્યુ જસીના નનવાસી આકનસ્મક અન ે નિન-આકનસ્મક એ િિંન ેસેવાઓ માટે  ાયક 
સાનિત થાય છે. 
 

b. ન્યુ જસીની િહારના અમેનરકાના નનવાસી માત્ર આકનસ્મક સેવાઓ માટે જ  ાયક 
ઠર ેછે. 

 
જો દદી અરજી પૂરી કર ેઅન ેઆ નીનત હેઠળ આનથિક મદદ માટે  ાયક ઠર ેતો દદી 
પાસેથી વીમારનહત નિસ્કાઉન્ટ અથવા સામાન્ય રીતે આવી સિંભાળ માટેના રકમના 
નિ થી વધાર ેચાજિ  ેવામાિં આવશે નહીિં (જુઓ નવભાગ VII). 

 
 B. ન્યુ જસી હૉનસ્પટ  કેર પેમેન્ટ આનસસ્ટન્સ પ્રોગ્રામ (“ચેનરટી કેર”): 
 
  ચેનરટી કેર સહાયતા મફત અથવા ઘટે ા દરની સિંભાળ છે જ ેએવા દદીઓને ઉપ બ્ધ 

છે જઓે ન્યજુસીના સમગ્ર રાજ્યમાિં એક્યુટ કેર હૉનસ્પટ ો ખાત ે ઈનપેશન્ટ અને 
આઉટપેશન્ટ સેવાઓ મેળવે છે. 

 
  ચેનરટી કેર એ સરકારી કાયિક્રમ છે જ ેન્યુ જસીના નનવાસીઓ માટે ઉપ બ્ધ છે જઓે: 
 
 1. પાસ ેકોઇ સ્વાસ્્ય વીમાનુિં કવરજે નથી અથવા એવુિં કવરજે હોય જ ે નિ ની માત્ર 

આિંનશક રકમ જ ચકૂવ;ે 
 
 2. કોઇપણ ખાનગી અથવા સરકારી પ્રાયોજીત કવરજે માટે ગેર ાયક હોય; અને 
 
 3. રાજ્ય દ્વારા ઠરાવે ા આવક અન ેસિંપનત્તની યોવયતાના માપદિં િો એ િિંન ેપણૂિ કરતા 

હોય. 
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  આવકની યોવયતાના માપદિં િો - ફેિર  પોવટી ગાઈિ ાઈન્સ ("FPG")ના 200%થી 

ઓછી અથવા તેના જટે ી કુ  કૌટુિં નિક આવક ધરાવતા દદીઓ 100% ચેનરટી કેર 
કવરજે માટે  ાયક છે. કુ  કૌટુિં નિક આવક FPGના 200%થી વધાર ે હોય પરિંતુ 
300%થી ઓછી અથવા તેના જટે ી હોય તેવી કુ  કૌટુિં નિક આવક ધરાવતા દદીઓ 
ચેનરટી કેર કાયિક્રમ હેઠળ રાહત દર ે સિંભાળ માટે  ાયક છે. આવકની યોવયતાના 
માપદિં િો સેવાની તારીખથી તરત પહે ાિં આવતી આવક પર આધાનરત છે. 

 
  સિંપનત્તની યોવયતાના માપદિં િો -  ાયક સાનિત થવા માટે સેવાની તારીખ પ્રમાણે દદીની 

અિંગત સિંપનત્તઓ $7,500થી વધુ હોઈ ન શકે અન ેકૌટુિં નિક આવક $15,000થી વધી ન 
શકે. આ નવભાગના હેતુઓ માટે જમેની સિંપનત્તઓ ધ્યાનમાિં  ેવી જોઈએ તેવા 
કુટુિંિીજનો એ િધા કાનૂની રીતે જવાિદાર  ોકો છે જમેની વ્યાખ્યા N.J.A.C.10:52-
11.8(a).માિં આપવામાિં આવી છે. 

 
  મફત સિંભાળ અથવા આિંનશક રીત ેઆવરી  વેામાિં આવે ા ચાજિ વીમારનહત આવક 

માટે ન્યુ જસી નિપાટિમેન્ટ ઑફ હૅલ્થ કેરના માપદિં િોનો ઉપયોગ કરીને નક્કી કરવામાિં 
આવશે. 

 
   
 C. ઓછી રકમના વીમામાિં નિસ્કાઉન્ટ: 
 
  કૅનપટ  હૅલ્થ ઓછી રકમનો વીમો ધરાવતા એવા િધા  ાયક દદીઓ માટે નિસ્કાઉન્ટ 

પૂરિં  પાિે છે જઓે તેમના હૉનસ્પટ ના નિ નો િધો કે અમુક નહસ્સો ચૂકવી શકવાની 
નસ્થનતમાિં ન હોય. આ નિસ્કાઉન્ટ ઓછી રકમનો વીમો ધરાવતા એવા દદીઓને 
ઉપ બ્ધ છે જઓે આવકની યોવયતાના નીચેના માપદિં િોને પૂણિ કરતા હોય. 

 
  આવકની યોવયતાના માપદિં િો - ફેિર  પોવટી ગાઈિ ાઈન્સ ("FPG")ના 400%થી 

ઓછી અથવા તેના જટે ી કુ  કૌટુિં નિક આવક ધરાવતા દદીઓ 100% કવરજે માટે 
 ાયક છે. કુ  કૌટુિં નિક આવક FPGના 400%થી વધાર ેહોય પરિંતુ 600%થી ઓછી 
અથવા તેના જટે ી હોય તેવા દદીઓ રાહત દર ેસિંભાળ માટે  ાયક છે. 
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  મફત સિંભાળ અથવા આિંનશક રીત ેઆવરી  વેામાિં આવે ા ચાજિ વીમારનહત આવક 
માટે ન્યુ જસી નિપાટિમેન્ટ ઑફ હૅલ્થ કેરના માપદિં િોમાિં સામે  રકમોને િમણી કરીન ે
(2x) નક્કી કરવામાિં આવશ.ે 

 
   
 VII. સ્બલની સામાન્ર્ રકમ (“AGB”) 
 

Internal Revenue Code §501(r)(5) પ્રમાણે કટોકટી અથવા અન્ય તિીિી રીતે જરૂરી 
સિંભાળના નકસ્સામાિં આ FAP હેઠળ આનથિક મદદ માટે  ાયક દદીઓ પાસથેી એવી વ્યનક્ત 
કરતા વધાર ેચાજિ  ેવામાિં નહીિં આવ ેજઓે આવી સિંભાળન ેઆવરી  તેો વીમો ધરાવતા 
હોય. 

 
પોતાની દરકે હૉનસ્પટ  સુનવધાઓ માટે AGB ટકાવારીની ગણત્રી કરવા માટે કૅનપટ  હૅલ્થ ે
 ૂક-િૅક પદ્ધનત, સનવિસ વત્તા ખાનગી સ્વાસ્્ય વીમાધારકો માટે મેનિકેર ફીનો ઉપયોગ કયો. 
12 મનહનાના અગાઉના સમયગાળામાિં સનવિસ વત્તા ખાનગી સ્વાસ્્ય વીમાકિંપનીઓ માટે 
મેનિકેર ફી દ્વારા માન્ય િધા ક્ ેઈમની રકમન ેત ેક્ ેઈમના કુ  સિંિિંનધત દરોના સરવાળા વિે 
ભાગતાિં જ ે રકમ મળે ત ેપ્રમાણ ે દર વષ ેAGB ટકાવારી ગણવામાિં આવ ે છે.  ાગુ પિતા 
AGBની ટકાવારી AGB નક્કી કરવા માટેના કુ  દરોને  ાગુ કરવામાિં આવશ.ે 

 
પનરણામી AGB ટકાવારીઓ નીચ ેપ્રમાણે છે: 
 
કૅનપટ  હૅલ્થ નરનજયોન  મૅનિક  સેન્ટર 
 

 ઈનપેશન્ટ સેવાઓ – 8.02%  
 આઉટપેશન્ટ સેવાઓ – 11.11%   

 
કૅનપટ  હૅલ્થ મૅનિક  સેન્ટર – હોપવે  

 
 ઈનપેશન્ટ સેવાઓ – 7.00%  
 આઉટપેશન્ટ સેવાઓ – 9.73%   
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આનથિક મદદ માટે  ાયક હોય તેવા કોઇપણ વ્યનક્ત પાસેથી આ FAP હેઠળ ઉપ બ્ધ 
AGBના ઓછા દર ેઅથવા કોઇપણ રાહત દર ેચાજિ  ેવામાિં આવશે. 

 
  
VIII. આસ્થિક મદદ માટે અરજી કરવાની િદ્ધસ્િ – ચેસ્રટી કેર એન્ડ અન્ડરઇન્્ર્ોડિ 
 
  A. જઓે ચેનરટી કેર માટે યોવયતાના માપદિં િો પૂણિ કરતા હોય તેવા દદીઓએ 

સહભાનગતા માટે પૂરી કર ેી ન્યુ જસી હૉનસ્પટ  આનસસ્ટન્સ પ્રોગ્રામ ઍનપ્ કેશન સુપ્રત 
કરવાની રહેશ.ે 

 
  આ અરજીમાિં ચેનરટી કેર સેક્શન ઑફ હૉનસ્પટ  સનવિસીિ મૅન્યુઅ  N.J.A.C.10:52 

મુજિ જરૂરી ચોક્કસ દસ્તાવેજોનો સમાવેશ થાય છે. યોવયતા અિંગે નવચારણા માટે 
નીચેના દસ્તાવેજની જરૂર પિે છે: 

 
 1. યોવય દદી અને કૌટુિં નિક ઓળખ દસ્તાવજેો: 
  આમાિં નીચેનામાિંથી કોઇપણનો સમાવેશ થઈ શકે છે: િર ાઈવસિ  ાયસન્સ, સોનશય  

નસક્યોનરટી કાિિ , એન યન રજીસ્ટર ી કાિિ , જન્મનુિં પ્રમાણપત્ર, પાસપોટિ , નવસા, સ્ટેટ 
દ્વારા જારી ઓળખપત્ર, વગેર.ે 

 
 2. સેવાની તારીખ પ્રમાણે ન્યુ જસીના રહેઠાણનો પુરાવો: આમાિં નીચેમાિંથી કોઇપણનો 

સમાવેશ થઈ શકે છે: િર ાઈવસિ  ાયસન્સ, વે ફેર પ્ ાન ઓળખ કાિિ , યુનટન ટી 
નિ , ફેિર  આવક વેરા નરટનિ, સ્ટેટ આવક વરેા નરટનિ, અથવા િેરોજગારીના 
 ાભોનુિં સ્ટેટમેન્ટ (નોિંધ: કટોકટીની કાળજી એ રહેઠાણની જરૂનરયાતમાિં અપવાદ 
છે).  

 
 3. કુ  આવકનો પુરાવો: 
  આમાિં પગારની રસીદો, W-2's, િેરોજગારીના  ાભોના સ્ટેટમેન્ટ વગેરનેો સમાવેશ 

થઈ શકે છે. 
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 4. સેવાની તારીખ પ્રમાણે સિંપનત્તઓનો પુરાવો: 
  આ એવી ચીજો છે જનેુિં તરત રોકિમાિં રૂપાિંતરણ થઈ જાય છે. તેમાિં િેન્ક 

સ્ટેટમેન્ સ, રોકાણના સ્ટેટમેન્ સ વગેરનેો સમાવેશ થાય છે. 
 
  ક્યારકે, જ ેતે અરજદારના સિંજોગોના આધાર ેવધારાના દસ્તાવેજોની નવનિંતી કરવામાિં 

આવી શકે છે. વ્યનક્ત સેવાની તારીખથી િે વષિ (730 નદવસો) સુધીમાિં ચેનરટી કેર માટે 
અરજી કરી શકે છે. 

 
 B. જઓે ઓછી રકમના વીમામાિં નિસ્કાઉન્ટ માટેના  ાયકાતના માપદિં િોન ેપૂણિ કરતા હોય 

તેવા દદીઓએ યોવયતા માટે તેમનો નવચાર કરવામાિં આવે તે માટે પૂરી કર ેી કૅનપટ  
હૅલ્થ કૉનન્ફિનન્શય  વકિશીટ સુપ્રત કરવાની રહેશ.ે આ સુપ્રત કરવા દરનમયાન કોઇ 
વધારાના દસ્તાવેજો જરૂરી નથી. 

 
  નવનશષ્ટ રીતે, આનથિક મદદની જમેને જરૂર હોય તેવા દદીઓ શરૂઆતમાિં 

કૉનન્ફિનન્શય  ફાઈનાનન્શય  વકિશીટ સુપ્રત કરશ.ે પૂરી પાિે ી માનહતીના આધાર,ે 
કૅનપટ  હૅલ્થનુિં કે્રનિટ અને ક ેક્શન્સ નિપાટિમેન્ટ દદીને જાણ કરશ ે કે તેઓ આનથિક 
મદદ માટે  ાયક છે કે નહીિં. 

 
   એક વખત પૂરી કર ેી અરજી સુપ્રત કરવામાિં આવ્યા િાદ, કે્રનિટ અને ક ેક્શન્સ 

સ્ટાફના સભ્ય આનથિક યોવયતા નક્કી કરવા માટે અરજીની સમીક્ષા કરશ.ે દદીઓ 
અથવા આનથિક રીતે જવાિદાર વ્યનક્તને િધા નનણિયો અિંગે  ેનખતમાિં જાણ કરવામાિં 
આવશે. દરકે દદીના આનથિક સિંજોગોના આધાર ેવાજિી રીતે નિસ્કાઉન્ટ  ાગુ કરવાનો 
અનધકાર Capital Health પાસ ેઆરનક્ષત છે. 

 
   જો કૅનપટ  હૅલ્થને અધૂરી અરજી મળે તો  ેનખત નોનટસ દદીને અથવા આનથિક રીત ે

જવાિદાર વ્યનક્તને પૂરી પાિવામાિં આવશે, જમેાિં FAP-યોવયતા નક્કી કરવા માટે 
વધારાની માનહતી અને/અથવા દસ્તાવેજોની રૂપરખેા આપી હશ.ે કૅનપટ  હૅલ્થ દ્વારા 
નવનિંતી કરવામાિં આવે ી કોઇપણ વધારાની માનહતી સનહત પૂરી કર ેી અરજી સુપ્રત 
કરવા માટે દદીઓ અથવા આનથિક રીતે જવાિદાર વ્યનક્તન ે30 નદવસોનો સમયગાળો 
અથવા અરજીના સમયગાળા (સેવાની તારીખથી િ ેવષિ અથવા 730 નદવસો)માિં િાકી 
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રહેતાિં નદવસો જટે ો સમય આપવામાિં આવશે. વધુમાિં દદીઓને PLS પૂરિં  પાિવામાિં 
આવશે. 

 
   અરજી મફતમાિં અન ે નવનિંતી કરવા પર ક્યાિં ઉપ બ્ધ છે ત ેજાણવા માટે કૃપા કરીન ે

ભાગ V જુઓ. 
 

 IX. સ્બસ્લંગ અને કલેક્શનની કાર્િપ્રણાલીઓ 
 
 A. વીમા કિંપની દ્વારા આનથિક જવાિદારી સાથે કરારની રીતે િાકી હોય તેવા િધા 

ખાતાિંઓ અથવા જ ેત્રાનહત પક્ષની જવાિદારીનુિં કવરજે મેળવવામાિં નનષ્ફળ જાય તેવા 
િધા ખાતાિંઓને સેલ્ફ-પ ે પેશન્ટ ગણવામાિં આવે છે. આ દદીઓને નોિંધણીના સમયે 
આનથિક મદદ પર માનહતી આપવામાિં આવશે. 

 
 B. સેલ્ફ-પે પેશન્ સ ચાર શ્રેણીિદ્ધ િેટા મેઈ સિ અને એક તાકીદની નોનટસ સિંભાળ માટે 

પ્રથમ નિન િંગ સ્ટેટમેન્ટની તારીખથી 135 નદવસોના સમયગાળામાિં મેળવશે. આ 
તાકીદની નોનટસ દદીઓને મોક વી જોઈએ અને તેમને તેમના પર ચિે ા ઋણ અિંગે 
ક ેક્શન એજન્સીને જાણ કરવામાિં આવે તે પહે ાિં િાકી નીકળતી ચકૂવવાપાત્ર રકમ 
તેઓ ભરી શકે તે માટે તમેને ઓછામાિં ઓછા 30 નદવસો આપવા જોઈએ. આ નોનટસ: 

 
 સૂચવશે કે આનથિક મદદ  ાયક દદીઓ માટે ઉપ બ્ધ છે; 
 
 એવા ટેન ફોન નિંિરનો સમાવેશ કરશ ેજ્યાિં વ્યનક્તઓ FAP નવશેની માનહતી મેળવી 

શકે અન ેઅરજીની પ્રનક્રયા અિંગે મદદ મેળવી શકે; 
 
 જ્યાિં FAP, અરજી અન ે PLSની નક ો મેળવી શકાય તેવા સિંગઠનના વિેસાઈટ 

એિર ેસનો સમાવેશ કરશે; 
 
 સિંભાળ માટેની ચૂકવણી મેળવવા માટે ત્રાનહત પક્ષની વસૂ ાત માટે અસાધારણ 

કાયિવાહી ("ECA") શરૂ કરવાનો આશય હોય તેની માનહતી આપશે; 
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 એવી અિંનતમ તારીખ જણાવશ ેજનેા પછી આવા ECAs શરૂ કરી શકાય (અિંનતમ 

તારીખ નોનટસ પૂરી પાિવાની તારીખ િાદ 30 નદવસોથી વધાર ેન હોય); અને 
 
 PLSની એક નક નો સમાવેશ કરશ.ે 

 
  કૅનપટ  હૅલ્થ વ્યનક્તઓને FAP નવશ ે મૌનખક રીતે જાણ કરવા માટે અન ેઅરજીની 

પ્રનક્રયા અિંગે વ્યનક્ત કઈ રીતે મદદ મેળવી શકે તે માટે વ્યાજિી પ્રયત્નો કરશ.ે 
 
 C. િેટા મેઈ સિ અને તાકીદની નોનટસો ઉપરાિંત, દદી એકાઉન્ટ નવભાગ િાકી નીકળતી 

રકમ વસૂ  કરવાનો પ્રયત્ન કરવા માટે $750.00થી વધાર ેિે ેન્સ સાથેના એકાઉન્ટ પર 
ટેન ફોન કૉલ્સ કર ેછે. જ્યારે અણધાયાા સજંોગો પદેા થાય છે ત્યારે ટેલિફોન કૉિ કરવા 
માટે વાજબી પ્રયાસો કરવામા ં આવે છે, પરંત ુ ખાતરી આપી શકાતી નથી.ઉદાહરણ 
તરીકે, પાવર વવક્ષેપ, રાષ્ટ્રીય 

દેશવ્યાપી મહામારી. 
 
 D. જો સેલ્ફ-પેની જવાિદારીનુિં 135 નદવસોની અિંદર નનવારણ ન થાય તો એકાઉન્ટને 

ખરાિ ઋણ તરીકે માિંિી વાળવામાિં આવે છે અન ે દદીની અટક પર આધાનરત િ ે
િહારની પ્રાથનમક ક ેક્શન એજન્સીઓ પૈકીની એકને રવાના કરવામાિં આવે છે (આલ્ફા 
નસ્પ્ ટ). 

 
 E. એકાઉન્ટ પર કામ કરવા માટે પ્રાથનમક ક ેક્શન એજન્સી પાસ ે270 નદવસો છે. 270 

નદવસોના અિંતે જો હજીપણ િાકી િે ેન્સ રહ્ુિં હોય તો એકાઉન્ટન ેફરીથી ઑટોમેટેિ 
ફેશનમાિં  ઈ જવામાિં આવ ેછે અન ેફરીથી તેને નદ્વતીય ક ેક્શન એજન્સીને ફાળવવામાિં 
આવે છે. માત્ર એક જ નદ્વતીય ક ેક્શન એજન્સીનો ઉપયોગ કરવામાિં આવે છે. 

 
 F. વ્યનક્ત પાસ ેઆનથિક મદદ માટે અરજી કરવા માટે સેવાની તારીખથી િે વષિ (730 

નદવસો) હોય છે. 
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 G. જો પૂરી થયે ી અરજી મળે તો કૅનપટ  હૅલ્થ ખાતરી કરશ ેકે નીચેની િાિતો થાય: 
 

 દદીની સામે ECAs સસ્પેન્િ કરવામાિં આવશે; 
 

 યોવયતા નક્કી કરવામાિં આવશે અન ેસમયસર તેને નોિંધવામાિં આવશે; 
 

 કૅનપટ  હૅલ્થ દદીન ેનનણિય તથા નનણિય  ેવાના આધાર અિંગે તેમજ ત ેરકમ કઈ રીતે 
નક્કી કરવામાિં આવી હતી તે અન ે ાગુ પિતી AGBની ટકાવારી અિંગે  ેનખતમાિં 
જાણ કરશ;ે 
 

 સુધાર ે નિન િંગ સ્ટેટમેન્ટ પૂરિં  પાિવામાિં આવશે જ ે FAP માટે યોવય દદી પરની 
ઉધાર રકમ સૂચવશે (જો  ાગુ પિતુિં હોય તો); અન ે
 

 FAP માટે યોવય દદી પર િાકી નીકળતી રકમ ઉપરાિંત ચકૂવે ી કોઇપણ વધારાની 
રકમનુિં તે પ્રમાણે નરફિંિ આપવામાિં આવશે (જો  ાગુ પિતુિં હોય તો અને $5થી 
વધાર ેહોય તો). 

 
 H. જો અપૂરતી અરજી મળે તો કૅનપટ  હૅલ્થ દદીન ે ેનખત નોનટસ પૂરી પાિશ ેજ ેFAP 

યોવયતા નનધાિરણ કરવા માટે જરૂરી વધારાની માનહતી અથવા દસ્તાવેજોનુિં વણિન કરતી 
હોય. કૅનપટ  હૅલ્થ FAP માટે યોવયતાનુિં નનધાિરણ ન કર ે ત્યાિં સુધી ત્રાનહત પક્ષકારો 
કાળજી માટે ચૂકવણી મેળવવા માટે કોઇપણ ECAs રદ કરશ.ે 

 
 I. નદ્વતીય ક ેક્શન એજન્સી એ ખરાિ ઋણમાિં મૂકવામાિં આવે ા એકાઉન્ટ પર કાનૂની 

કાયિવાહી કરવા માટે એકમાત્ર અનધકૃત એજન્સી છે. નદ્વતીય ક ેક્શન એજન્સી દ્વારા 
કાનૂની રીતે જનેા પર કાયિવાહી કરવામાિં આવી રહી હોય તેવા કોઇપણ ખાતાિંઓ 
ઉપરાિંત, નદ્વતીય ક ેક્શન એજન્સી પાસ ેપણ ખાતા પર કામ કરવા માટે 270 નદવસો 
હોય છે. 
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 J. નદ્વતીય ક ેક્શન એજન્સી સાથે 270 નદવસોના સમયગાળાના અિંતે એકાઉન્ટને ફરીથી 
પેશન્ટ એકાઉનન્ટિંગ નસસ્ટમ દ્વારા ઑટોમેટેિ ફૅશન પર  ઈ જવામાિં આવે છે અન ેતેન ે
"'TB" (ટેક િૅક)નો એજન્સી કોિ ફાળવવામાિં આવે છે. 

 
 K. એજન્સી કોિ TB સાથેનુિં ખાતુિં 135 નદવસો માટેની સેલ્ફ-પ ેક ેક્શન સાયક માિં હોવાની 

ખાતરી થાય છે, જમેાિં પ્રાથનમક ક ેક્શન એજન્સી સાથે 270 નદવસો માટે રહે છે અન ે
નદ્વતીય ક ેક્શન એજન્સી સાથે વધુ 270 નદવસો રહે છે. 

 
 L. ચૂકવણી કરનાર સાથે કોઇપણ સિંિિંધ નવના િધા ખાતાિંઓ સાથે સમાન વ્યવહાર 

કરવામાિં આવ ેછે. 
 
  જ્યાર ેદદી પોતાની સિંભાળ સાથે સિંિિંનધત કૅનપટ  હૅલ્થ પ્રત્યેની નાણાિંકીય જવાિદારી પૂરી 

કરવામાિં અક્ષમતા વ્યક્ત કર ેઅથવા મુશ્કે ી િતાવે ત્યાર ેદદીની જવાિદારી પૂરી કરવા 
માટે આનથિક મદદ ઉપ બ્ધ છે કે કેમ ત ેનક્કી કરવા માટે કૅનપટ  હૅલ્થ દદી સાથે કામ કર ે
છે. આનથિક મદદમાિં નીચેનાનો સમાવેશ થઈ શકે છે: 

 
 A. ચૂકવણીના વ્યાજિી પ્ ાનની સ્થાપના, જ ેપ્રાથનમક ક ેક્શન એજન્સીને ભ ામણ પૂવ ે

નિન િંગ સાયક માિં િાકી રહે ાિં નદવસોથી વધવો ન જોઈએ; 
 
 B. મૅનિકેઈિ, ચેનરટી કેર અથવા અન્ય ત્રાનહત પક્ષના ચેનરટેિ  સિંગઠન જવેા કાયિક્રમો દ્વારા 

ઉપ બ્ધ આનથિક મદદની ઓળખ; 
 
 C. આ નીનતના નનયમો અન ેશરતો પ્રમાણે દદીની કાળજી સાથે સિંિિંનધત ચાજિ પર આિંનશક 

નિસ્કાઉન્ટ અથવા સિંપૂણિ રાહત. 
 
  કૅનપટ  હૅલ્થ માટે જરૂરી છે કે તેની ક ેક્શન એજન્સીઓ આ નીનતનુિં િરાિર પા ન કર.ે 

આ નીનત સાથે અનુપા ન શક્ય િનાવવા માટે કૅનપટ  હૅલ્થ ક ેક્શન એજન્સીઓ સાથે 
િધી ગોઠવણોમાિં નીચેનાનો સમાવેશ કર ેછે: 
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 A. એવી જરૂનરયાતો કે ક ેક્શન એજન્સી એવી કોઇપણ પ્રવૃનત્તઓથી દૂર રહે જનેાથી Fair 
Debt Collections Practices Act (15 U.S.C. Section 1692 et. seq.)નુિં ઉલ્ િંઘન થતુિં 
હોય. 

 
 B. કૅનપટ  હૅલ્થના િીનનફાકીય દરજ્જા અિંગ ેક ેક્શન એજન્સી તરફથી સ્વીકૃનત અન ેઆ 

નીનતના તે દરજ્જાથી નવપરીત હોય અથવા આ નીનતનુિં જનેાથી ઉલ્ િંઘન થતુિં હોય તેવી 
વસૂ ાતની રીતોથી દૂર રહેવા માટે એજન્સીના તરફથી નમશન અને સમજૂતીનો સ્વીકાર. 

  દદી અથવા જવાિદાર પક્ષકાર એવી આવક અને/અથવા સિંપનત્ત ધરાવ ેછે જ ેનિનજરૂરી 
હાિમારી નવના જવાિદારીને સિંતોષવા માટે પૂરતી હોય તેવુિં માનવા માટે જ્યાિં વાજિી 
કારણ હોય ત્યાિં દદીની આનથિક જવાિદારી અિંગે સિંતોષકારક ખુ ાસો મેળવવા માટેના 
પ્રયત્ન તરીકે કૅનપટ  હૅલ્થ માત્ર કાનૂની કાયિવાહી જ કર ે છે. દદીની આનથિક જવાિદારી 
પૂણિ કરવા માટે કૅનપટ  હૅલ્થ દદીના પ્રાથનમક રહેઠાણનુિં વેચાણ કરવા કે તેન ેપ્રનતિિંનધત 
કરવા ઇચ્છતુિં નથી. 

 
 X. સંદર્ભો 
 
  યુનાઈટેિ સ્ટે્સ નિપાટિમેન્ટ ઑફ હૅલ્થ ઍન્િ હ્મુન સનવિસ, ઑનફસ ઑફ ઈન્સ્પેક્ટર 

જનરલ્સ કમ્પપ્ ાયન્સ ગાઈિ ાઈન્સ ટુ હૉનસ્પટ , માચિ 1998 
  અમેનરકન હૉનસ્પટ  ઍસોનસએશન ઍન્િ ન્યુ જસી હૉનસ્પટ  ઍસોનસએશન સ્ટેટમેન્ટ ઑફ 
  નપ્રનન્સપલ્સ ઍન્િ ગાઈિ ાઈન્સ ફૉર હૉનસ્પટ  નિન િંગ ઍન્િ ક ેક્શન પ્રૅનક્ટસીિ 
  ન્યુ જસી એસેમ્પિ ી નિ , A 2609 
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