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SAINT PETER’S UNIVERSITY HOSPITAL 

આર્થિક સહાયતા નીર્ત (“FAP”) 

અમલી તારીખ: જાન્યુઆરી 1, 2016 (સુધારો 1/21/2019) 

 

પ્રસ્તાવના: 

 

Saint Peter’s University Hospital (“SPUH”) તેમજ તમામ ન ોંધપાત્ર સોંબોંધધત એકમ , સુધનધિત કર ે

છે કે બધા દદીઓને, તેમની ચુકવણી કરવાની ક્ષમતાને ધ્યાનમાોં લીધા વગર, જરૂરી તાત્કાધલક અન ેઅન્ય 

તબીબી સ્વાસ્્ય સેવાઓ મળી રહે. 

 

I. લાયકાત: 

 

A. વીમા કવચ ર્વનાના દદીઓ 

 

SPUHની સોંસાધન સેવાઓ વીમા કવચ ધવનાના (પ તે ચુકવણી કરનાર) દદીઓ માટે બધાોં ખાતાોંઓની 

સમીક્ષા કર ેછે. આ પ્રધિયા માટે અમાર ેએવા દદીઓની સોંખ્યા શ ધવી પડે છે જ ેરાજ્ય અથવા ફેડરલ 

મદદ કાયયિમ માટેની તેમની સોંભધવત લાયકાત નક્કી કરવા માટે જરૂરી છે, તેમજ તમામ દદીઓ, 

પ્રધતધનધધઓ, સોંબોંધધત ડૉક્ટર  અને SPUH કમયચારીઓને એ બાબત જણાવવા માટે જરૂરી હ ય છે, કે 

નાણાકીય મદદની માગણી આવી શકે છે.  

  

 ચેર્રટી કેઅર 

 

જ ેદદીઓ મેધડકેડ/ન્યુ જસી ફૅધમલી કેઅર અધનવાયયતાઓ પૂરી કરતા ના હ ય, તમેનુોં પછી ન્યુ જસી ચેધરટી 

કેઅર કાયયિમ માટે સ્િીધનોંગ કરવામાોં આવે છે. 

 

 મફત સારવાર માટે પાત્ર થવા માટે પધરવારની આવક (પધરવારના કદ પર આધાધરત) ફેડરલ 

ગરીબી સ્તર (“FPL”) ના સ  ટકા જટેલી અથવા તેનાથી ઓછી હ વી જરૂરી છે.  વ્યધિઓ 

માટે સોંપધિ $7,500 થી વધુ હ વી જ ઈએ નહીોં તથા પધરવાર માટે સોંપધિ $15,000 થી વધુ 

હ વી જ ઈએ નહીોં. 

 

અરજીઓ પણૂય કરવા માટે અરજદાર ેધનમ્નધલધખત દસ્તાવેજ  પૂરા પાડવાના રહેશ:ે 

 

 દદી અન ેપધરવારની ઓળખાણના ય ગ્ય દસ્તાવેજ ; 

 ન્યૂ જસીના રહેઠાણન  પુરાવ  (સેવાની તારીખે) (ન ોંધ: તાત્કાધલક સેવા માટે આ જરૂરી 

નથી); 

 કુલ આવકન  પુરાવ ; અન ે

 સોંપધિન  પુરાવ  (સેવાના ધદવસ)ે. 

 



 

 

2 

 

અર્નવાયિ દસ્તાવજેોની સંપૂર્િ યાદી અરજી કરતી વખતે આપવામાં આવશે.  

 

અરજી પૂણય કયાય બાદ, SPUH FAP-લાયકાતનુોં ધનધાયરણ દસ (10) ધદવસની અોંદર કરશ.ે જ  અરજી 

અપૂણય જણાય, ત  SPUH લેધખત ઇનકાર જણાવશ ેઅને સાથે મોંજૂરી મેળવવા માટે જરૂરી વધારાના 

દસ્તાવેજ ની ધવગત  પણ આપશે.  SPUH અરજદારન ેઅરજી પરૂી કરવા માટે, સેવાના ધદવસથી ચ વીસ 

(24) મધહનાન  સમય આપે છે.  

લાયકાતન  ધનણયય કરતી વખતે અમે બધાોં ખાતાોંઓના બેલેન્સની સમીક્ષા કરીશુોં અન ેઆવશ્યક બેલેન્સ 

એડજસ્ટમેંટ અન ેજ  લાગુ હ ય ત  ધરફોંડની વ્યવસ્થા કરીશુોં. 

 

આર્થિક સહાયતા કાયિક્રમ: 

 

અમારા FAP માટે લેધખત અરજીની જરૂર નથી, પરોંતુ અમે દર માળખા અનુસાર ય ગ્ય રકમ લેવા માટે, 

ચેધરટી કેઅર અથવા અન્ય સરકારી કાયયિમ  માટેની લાયકાતનુોં મૂલયાોંકન કરવા માટે (તમામ સોંભધવત 

આોંતધરક અન ેબાહ્ય સ્ર ત થી) મેળવેલી માધહતીન  ઉપય ગ કરીશુોં. 

 

SPUH તૃતીય પક્ષના કવરજે માટેની લાયકાત, રીલે હેલથ ધલલયરોં ોંંસ ઉત્પાદન દ્વારા ચકાસે છે. 

 

જ ેદદીઓ રાજ્ય અન ેફેડરલ સહાય કાયયિમ માટેની અપાત્રતાને કારણ,ે પ ષણક્ષમ કેર અધધધનયમ હેઠળ 

ન્યૂનતમ જરૂરી કવરજે ન ધરાવવાને કે તેનુોં પાલન ન કરવાને લીધે પ તે ચુકવણી કરનાર (સેલફ-પે) રહ્યા 

હ ય, તેઓ નાણાકીય સહાય માટે સોંભવતઃ લાયક ગણવામાોં આવશે અન ેતેમન  ખચય નીચેમાોંથી જ ેઓછ  

હ ય તેટલ  ગણવામાોં આવશે: 

 

 ન્યુ જસી સ્લાઇધડોંગ સ્કેલ અનુસાર ગણવામાોં આવેલ રકમ, જ  તઓે “FPL”ના 201% થી 300% 

દરધમયાન આવતા હ ય; 

 જ  તેઓ FPLના 301% થી 500% દરધમયાન આવતા હ ય ત  મેધડકર રટેના 115%; અથવા 

 દસ્તાવજે 1માોં કરલે વ્યાખ્યા મુજબ સામાન્ય રીતે ગણવામાોં આવનાર રકમ એટલે સામાન્ય રીત ે

અપાતા ધબલની રકમ ("AGB")ની ટકાવારી.  

 

FAP પાત્રતા ધબધલોંગ અન ેવસૂલી ચિ દરધમયાન ક ઈ પણ સમયે સુધારવામાોં આવી શકે છે.  

 

      જ ેવ્યધિઓ માટે FAP અોંતગયત મળતી મહિમ સહાય કરતા ઓછી મદદ ધનધાયધરત કરવામાોં આવશે, 

તેઓને નીચેની બાબત  પરૂી પાડવામાોં આવશે. 

 

 સોંભધવત FAP-પાત્રતા નક્કી કરવાના આધાર અોંગનેી સૂચના તેમજ વધુ સહાય મેળવવા માટે 

તેઓ શુોં કરી શકે છે, તેની જાણકારી. 

 

 સામાન્ય રીતે 30 ધદવસ સુધીન  પૂરત  સમય જમેાોં તઓે અસાધારણ સોંગ્રહ કાયયવાહી (“ECA”) 

શરૂ કરતાોં પહેલા વધુ સહાય માટે અરજી કરી શકે છે; અન ે

 

 જ  વધુ સહાય માટેની અરજી પ્રાપ્ત થાય ત , તેમના FAP-પાત્રતા ધસ્થધતનુોં પુનધનયધાયરણ.    
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B. વીમાકૃત દદીઓ 

 

તમામ FAP–લાયક દદીઓ કે જઓે સધિય સ્વાસ્્યસોંભાળ વીમ  ધરાવતા હ ય તેઓ નીચ ેઉલલેખ કયાય 

પ્રમાણે AGBથી વધાર ેચૂકવણી કરવા માટે જવાબદાર રહેશ ેનધહ, જમેાોં એવાોં બધાોં વળતરન  સમાવેશ 

થત  નથી જ ેસ્વાસ્્ય વીમા કોંપની દ્વારા તેમના/તેણીના ખાતાને લાગુ કરવામાોં આવ્યાોં હ ય. 

જ  દદી વીમાકૃત હ ય અને વીમ  100% ખચયન ેઆવરી લેત  ના હ ય તેવી ધસ્થધતમાોં દદી મફત અથવા 

ધડસ્કાઉોં ટેડ કેર માટે પણ પાત્ર બની શકે છે. 

 

II. આર્થિક સહાયતા કાયિક્રમ માટે ફીની ગર્તરીનો આધાર – સામાન્ય રીતે ર્િલ કરાતી રકમ: 

 

AGBની ગણતરીન  આધાર છે ‘લુક-બૅક મેથડ’ ન  ઉપય ગ જ ેબાર મધહનાના સમયગાળામાોં માન્ય 

દાવાઓના (વીમા કોંપની અને ધવમાકૃત વ્યધિની જવાબદારી સધહત) આધાર પર ગણતરી કર ેછે. આ 

પ ધલસીમાોં આવતા દરકે એકમ  માટે ગણતરી અન ેસોંબોંધધત ફીની ધવગત  દસ્તાવજે IIમાોં આપવામાોં 

આવેલ છે. 

 

AGB ધનધાયરણ અન ે પ્રયિુ પ્રણાલીને વષયમાોં ઓછામાોં ઓછા એક વાર વ્યાખ્યાધયત કરવામાોં અન ે

ગણવામાોં આવશે. 

 

FAP-પાત્ર વ્યધિઓને તાત્કાધલક અન ેઅન્ય તબીબી રીતે જરૂરી સારવાર માટે AGB કરતાોં વધુ ચાજય 

કરવામાોં આવશે નહીોં – આ રીત,ે SPUH કોઈ પર્ જરૂરી તિીિી સારવાર માટે FAP-પાત્ર 

વ્યર્િઓને મોટો ખચિ લાગુ કરશે નહી.ં  
 

III. સંગ્રહ નીર્ત: 

 

દદી સરકારી કાયયિમ માટે પાત્ર નથી તે સુધનધિત કરવાના તમામ પ્રયત્ન  થઈ ચૂક્યા છે, તૃતીય પક્ષ 

સ્વાસ્્ય વીમા કવરજે મેળવવા માટેના સાધન  તેમની પાસે છે અન ેFAP-પાત્રતા ધસ્થધત (અન ેજ  પાત્ર 

હ ય ત  સુધનધિત કર  કે ફી/ચાધજયસ લાગુ પડતા સ્તર સુધી એડજસ્ટ કરવામાોં આવેલ છે) સધહત બાકી 

ચુકવણી પ્રાપ્ત કરવાના તમામ પ્રયત્ન  અમે કરી ચૂક્યા છીએ તે સુધનધિત કરવા માટે નીચ ે મુજબના 

માનદોં ડ  પ્રસ્થાધપત કરવામાોં આવ્યા છે. માપદોં ડ માોં નીચેનાન  સમાવેશ થાય છે:  

 

1) ખાતામાોં પ્રાપ્ય (મેળવવાપાત્ર) બેલેન્સ, દદીની (અથવા જમીનદાર) જવાબદારીની રકમ હ વાની 

પુધિ થવી જરૂરી છે. જ  ખાતામાોં મેધડકેડ અથવા ચૅધરટી કેર પાત્રતાન  પૂવય ઇધતહાસ દેખાય, ત  

અમે વતયમાન દસ્તાવેજ ની સમીક્ષાના તથા સોંભધવત પાત્રતા ચકાસવાના તમામ પ્રયત્ન  કરીશુોં. 

 

2) અકાઉન્ટ ન ટમાોં એવ  દસ્તાવેજ હ વ  જરૂરી છે જ ેપુધિ કર ે કે, ધડસ્ચાજય પહેલાના ઓછામાોં 

ઓછા ચાર (4) ર્િર્લંગ પત્રકો, જમેાં દદીનો સ્પષ્ટ િેલેન્સ હોય, ફાઇલ પરના સરનામે 

મ કલાયેલા હ ય.  પત્રક  પરના સોંદેશ  િધમક હ વા જ ઈએ, જમેાોં છેલલા સોંદેશમાોં સ્પિ લખેલ 

હ વુોં જ ઈએ કે, આ ન ધટસ પછીના 30 ધદવસ બાદ જ  બેલેન્સ પૂણયપણ ેસોંત ષજનક ન થાય, 
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અથવા ચૂકવણીન  પ્લાન અપાયેલ હ ય ત  ત ેખાતુોં અમારા બાહ્ય કલેક્શન એજન્સીઓ પૈકી 

એકમાોં મૂકવા માટે પાત્ર ગણાશે.  કૃપા કરીને ન ોંધ લશે  કે આ “30-ધદવસ” ન ધટસ: 

 

 વ્યધિને લેધખત ન ધટસ દ્વારા એ પણ જણાવે કે પાત્ર વ્યધિઓને રાજ્ય નાણાકીય સહાય 

ઉપલબ્ધ છે;  

 અન્ય એવા ક ઈ પણ ECAsના વણયનન  સમાવેશ કર  જ ેબાહ્ય વસૂલી એજોંસીને મ કલવા 

ઉપરાોંત કરવાન  SPUHન  આશય હ ય (કૃપા કરીન ેનીચ ેનોંબર 5 જુઓ); અન ે

 PLSની એક નકલન સ અમાવેશ કર . 

 

વધુમાોં, વ્યધિને FAP અોંગે મૌધખક સૂધચત કરવાન  વ્યાજબી પ્રયત્ન પણ SPUH એ કરવ  જ ઈએ. 

 

3) ધડસ્ચાજય પહેલાના સૌ પ્રથમ ધબધલોંગ પત્રક પછી ક ઈ પણ ડૂબેલી રકમ રાઇટ-ઑફ કરતા સુધી 

ઓછામાોં ઓછ  120 ર્દવસનો સમયગાળો હોવો જરૂરી છે, તેમજ અમારી ક ઈ પણ બાહ્ય 

કલેક્શન એજન્સીને સોંભધવત ભલામણ કરલે હ વી પણ જરૂરી છે. 

 

4) જ  ક ઈ પણ સમયે અમારી બાહ્ય કલેક્શન એજન્સીને જાણ થાય કે દદી/જામીનદાર FAP-પાત્ર 

છે, ત  હ ધસ્પટલ એ ધવકલપ ધરાવ ેછે કે: 

 

a. તે કલેકશન એજન્સી પાસથેી અકાઉન્ટ મોંગાવી શકે છે અન ેકલેક્શન પ્રધિયા ફરી શરૂ 

કરી શકે છે. તે માટે બેલેન્સ એવી રીતે એડજસ્ટ કરીને કે જથેી દદી/જામીનદાર FAP-પાત્ર 

વ્યધિ તરીકે તેની જવાબદારીથી વધુ ચુકવણી ના કરત  હ ય અને એડજસ્ટ કરલે 

બેલેન્સથી વધુ ચુકવણી (જ  $5 થી વધુ હ ય) જ  અગાઉ કરલે હશ ેત  ત ેપાછી અપાશ;ે 

અથવા 

 

b. તે કલેક્શન એજન્સી પાસ ેખાતુોં રાખીને કલેક્શન પ્રધિયા ફરી શરૂ કરી શકે છે. તે માટે 

બેલેન્સ એવી રીતે એડજસ્ટ કરીન ેકે જથેી દદી/જામીનદાર FAP-પાત્ર વ્યધિ તરીકે તેની 

જવાબદારીથી વધુ ચુકવણી ના કરત  હ ય અન ેએડજસ્ટ કરલે બલેેન્સથી વધુ ચુકવણી 

(જ  $5 થી વધુ હ ય) જ  અગાઉ કરલે હશ ેત  તે પાછી અપાશ.ે 

 

5) નોંબર ચાર (ઉપર જનેી ધવગત આપી છે – “4”) ઉપરાોંત, FAP-પાત્રતા નક્કી કયાય બાદ SPUH 

નીચેના સધહતની પરોંતુત એના પૂરતી જ મયાયધદત નધહ એવી વધારાની ECAs કરી શકે છે,: 

 

a. એવી કાયયવાહી કરવી જમેાોં બ જ , પ્રધતબોંધ, ધદવાની કાયયવાહી સધહત કાનૂની અથવા 

ન્યાધયક પ્રધકયાની જરૂર હશ;ે 

 

b. ધધરાણ એજન્સીઓ અથવા બ્યુર ને પ્રધતકૂળ માધહતી આપવી; અન ે

 

c. FAP અોંતગયત આવરી લેવાતી પાછલી સારવારની ચુકવણી ન કરવાન ેલીધે ધબન-તબીબી 

જરૂરી અથવા અગત્યની સારવારની જરૂર પડે ત ેપહેલા ચુકવણી મુલતવી કરવી, નકારી 

કાઢવી, વગેર.ે 
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IV. તાત્કાર્લક તિીિી સારવાર નીર્ત 

 

તાત્કાધલક સારવાર ધવભાગમાોં દાખલ અન ે સારવાર લેનાર દદીઓને, તેમની ચુકવણી કરવાની 

ક્ષમતાને ધ્યાનમાોં લીધા વગર, જરૂરી સારવાર મળી રહેશ.ે વીમ , FAP-પાત્રતા અથવા તાત્કાધલક 

તબીબી સારવાર અન ેસધિય શ્રમ અધધધનયમ (EMTALA) ધનયમ ન ેઅનુરૂપ ચૂકવણીની ધસ્થધત 

નક્કી કરવા માટે તપાસ અથવા સારવારમાોં ધવલોંબ થશે નહીોં. 

 

V. હૉર્સ્પટલ સુર્વધા ર્સવાય અન્ય પ્રદાતાઓ, જ ેતાત્કાર્લક અથવા અન્ય તિીિી રીતે જરૂરી 

સેવાઓ પૂરી પાડે છે અને તેઓને SPUH ની FAP હેઠળ આવરી લેવામાં આવે છે કે કેમ  

 

SPUH ની FAP માોં આવરી લેવાતા અથવા ના લેવાતા, હૉધસ્પટલમાોં તાત્કાધલક અથવા અન્ય 

તબીબી રીત ેજરૂરી સેવાઓ પૂરી પાડતા હૉધસ્પટલ સુધવધા ધસવાય અન્ય પ્રદાતાઓની સૂધચ માટે 

દસ્તાવજે III જુઓ.  કૃપા કરીન ેન ોંધ લેશ  કે, આવશ્યકતા જણાય ત  આ દસ્તાવેજને ઓછામાોં 

ઓછા 3 મધહનામાોં એક વાર અપડેટ કરવામાોં આવશે. 

 

VI. FAPની સૂચના/જાહેરાત 

 

અમારી સેવાની જરૂર હ ય તેવા સભ્ય  સુધી SPUH ની FAP અોંગેની માધહતી પહ ોંચે, ઉપલબ્ધ થાય 

અન ેવ્યાપક સ્તર પર તેની જાહેરાત થાય એ સુધનધિત કરવા માટે નીચેના પગલાોં લેવાયા છે. 

 

a) SPUH ની FAP અન ે FAP ન  સરળ ભાષા સારાોંશ (“PLS”) અમારી વેબસાઇટ - 

www.saintpetershcs.com દ્વારા ઉપલબ્ધ છે. 

 

b) FAP અન ેPLS ની પેપર નકલ , માગણી પર મેલ દ્વારા ક ઈ પણ શુલક વગર ઉપલબ્ધ છે તેમજ 

હૉધસ્પટલ સુધવધાના ધવધવધ ધવસ્તાર માોં જવેા કે પ્રવેશ, દદીની ન ોંધણી, ઇમજયન્સી રૂમ ધવભાગ, 

સોંસાધન સેવાઓ અને દદીને રજા આપવાના ધવભાગમાોં આપવામાોં આવે છે.  તમામ લેધખત 

અરજીઓ આ સરનામે મ કલવાની રહેશ:ે 

 
Saint Peter's University Hospital 

Attn: Resource Services 
254 Easton Avenue 
New Brunswick, NJ 08901 
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c) FAP અન ેPLS ની પેપર નકલ  માટેની મૌધખક ધવનોંતીઓ અહીોં કરી શકાય છે: 

 
Saint Peter’s University Hospital 

ર્વભાગ: Resource Services  

ટેર્લફોન #: 732.745.8600 એક્સટેન્શન: 5019  

 

d) એવા પાત્ર દદીઓ, જ ેપ તાની તબીબી સેવાઓની સોંપૂણય અથવા આોંધશક ચકુવણી કરવા માટે 

સક્ષમ નથી, તેમણે નાણાકીય સહાય આપવા માટે SPUH કધટબદ્ધ છે. આ ઉદાર ધ્યેય પ્રાપ્ત 

કરવા માટે SPUH અન ેતમામ ન ોંધપાત્ર સોંબોંધધત કોંપનીઓ અમે જ ેસમુદાયમાોં સેવા આપીએ 

છીએ ત્યાોં FAP અને PLS ન  વ્યાપક પ્રચાર કરશે.  

 

e) FAP અન ેPLS અોંગ્રજેી અન ેઅન્ય એવી ભાષાઓમાોં ઉપલબ્ધ છે જ ેSPUH ની પ્રાથધમક સેવાના 

ધવસ્તરમાોં 5% જટેલી ઓછી અથવા 1000 વ્યધિઓ પૂરતી મયાયધદત છે.  

 

f) દદીઓ/જામીનદાર ને અમારી FAP ની જાણકારી આપતા બ ડય  નજર ેપડે તવેી જગ્યાઓ પર 

મૂકવામાોં આવશે, જવેી કે પ્રવેશ ધવભાગ, ફરતી સેવાઓ અન ેતાત્કાધલક સારવાર રૂમ અન ેતેના 

પર ટેધલફ ન નોંબર અન ેઓધફસનુોં ઠેકાણુોં આપેલુોં હશ,ે જ્યાોં થી અમારી FAP માટેની અરજી 

અોંગેની માધહતી મેળવી શકાશે. 

 

 
VII.  સામાન્યપર્ે ર્િલ કરાતી રકમના (AGB) દરો / ફી સમયપત્રકો (ચાજિની ટકાવારી તરીકે) 

– શીર્િક નમૂના I હેઠળ વર્િવેલ – સામાન્ય રીતે ર્િલ કરાતી રકમ 

 

VIII. દસ્તાવજે II - ફી (AGB ગર્તરી) નો આધાર 

 
Saint Peter’s University Hospital (SPUH)  
 

Saint Peter’s University Hospitalએ સામાન્ય રીતે ધબલ કરાતી રકમ (“AGB”) ની ગણતરી માટે “લકુ 

બૅક” પદ્ધધતન  ઉપય ગ કરવાનુોં પસોંદ કયુું છે.  અગાઉના 12 મધહનાના સમયગાળાના આધાર ેAGBની 

ટકાવારી વાધષયક ધ રણ ેગણવામાોં આવ ેછે અન ેતેમાોં ચૂકવણી જમેને કરવાની હ ય એવા નીચેના સમૂહ ન  

સમાવેશ થાય છે: 

 

1. સેવા માટેની મેધડકેર ફી; અને 

 

2. ખાનગી સ્વાસ્્ય વીમા કોંપનીઓ (મેડીકેર એડવાોંટેજ સધહત) 
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તાત્કાધલક અથવા અન્ય તબીબી રીતે આવશ્યક સારવાર માટે FAP-પાત્ર દદીઓને AGB થી વધુ ચાજય 

કરવામાોં આવશે નહીોં.  

 

IX. હૉર્સ્પટલ સુર્વધા ર્સવાયના પ્રદાતાઓ જઓે કટોકટીની અથવા તિીિી સેવાઓ પૂરી પાડે 

છે અને તેઓ SPUH FAP હેઠળ આવરી લેવામાં આવ્યા છે કે નર્હ --શીર્િક નમૂના III હેઠળ 

વર્િવેલ –સહભાગી પ્રદાતાઓની યાદી 


