વચ્�ુઆ
ર્
હ�લ્થ (Virtua Health)
નાણાક�ય સહાય પોલીસી–સરળ ભાષામાં સારાંશ (“PLS”)
વચ્�ુઆ
ર્
હ�લ્થ (Virtua Health)ની (‘વચ્�ુઆ
ર્ ’) નાણાક�ય સહાય પોલીસી (“FAP") �િશક ર�તે અથવા સં� ૂણર્પણે �ટ આપતી વચ્�ુઆ
ર્
દ્વારા
� ૂર� પાડવામાં આવતી કટોકટ�ની અથવા અન્ય તબીબી ર�તે જ�ર� આરોગ્ય સેવાઓ લાયક દદ�ઓને � ૂર� પાડવા માટ� છે . નાણાક�ય સહાય
મેળવવા માંગતા દદ�ઓએ ર�ૂ કરવામાં આવતા કાયર્ક્રમો માટ� અર� કરવાની રહ�શે. પોલીસીનો સારાંશ નીચે �ુજબ છે :
લાયક સેવાઓ –વચ્�ુઆ
ર્
દ્વારા આપવામાં આવતી અને �બલ કરવામાં આવતી કટોકટ�ની અથવા અન્ય તબીબી ર�તે જ�ર� આરોગ્ય સેવાઓ.
આ FAP માત્ર વચ્�ુઆ
ર્
દ્વારા �બલ કરવામાં આવતી સેવાઓને જ લા�ુ પડ� છે . અન્ય પ્રદાતાઓ, �વા ક� સ્વતંત્ર �ફ�ઝિશયન દ્વારા અલગ ર�તે
�બલ કરવામાં આવતી સંબિં ધત સેવાઓ આ FAP હ�ઠળ આવર� શકાશે નહ�.
લાયક દદ�ઓ - લાયક સેવાઓ પ્રાપ્ત કરતા દદ�ઓ �ઓ � ૂણર્ નાણાક�ય સહાય અર� (‘અર�’) (સંબિં ધત દસ્તાવે�કરણ/મા�હતી સ�હત)
આપે છે અને �ઓ વચ્�ુઆ
ર્ દ્વારા નાણાક�ય સહાય માટ� લાયક ન�� થયેલ છે .
અર�ક�વી ર�તે કરવી – FAP અને સંબિં ધત અર�ઓ નીચે પ્રમાણે મેળવી/� ૂણર્/ર�ૂ કર�
શકાય છે :
•
•

www.virtua.org પર વચ્�ુઆ
ર્ નીવેબસાઇટની �ુલાકાત લઈને;
2000 Crawford Place, Suite 100, Mt. Laurel, NJ 08054 ખાતે �સ્થત વચ્�ુઆ
ર્ ના પેશન્ટ �હસાબ િવભાગ પર સવારના 7.30 અને
સાંજના 4.00ની વચ્ચે �બ� �ુલાકાત લઈને અથવા મેઈલ દ્વારા િવનંતી કર�ને.

•

(800) 418-5685 પર વચ્�ુઆ
ર્ ના ગ્રાહક સેવા બ્� ૂરો પર સોમવારથી �ુ�ુવાર સવાર� 8.30થી સાં� 8.00 �ુધીમાં અને �ુક્રવાર� સવાર�
8.30થી સાં� 5.00 �ુધીમાં ફોન કર�ને મેઈલ દ્વારા દસ્તાવેજો માટ�ની િવનંતીકર�ને

•

� ૂણર્ કર� લ અર�ઓ (તમામ દસ્તાવે�કરણ/મા�હતી સાથે) નીચેના સરનામે મોકલો
Virtua Patient Accounting Department
2000 Crawford Place, Suite 100
Mount Laurel, NJ 08054

નાણાક�ય સહાય માટ�ની લાયકાત�ું િનધાર્રણ– સામાન્ય ર�તે વીમા િવનાના દદ�ઓ �મની પ�રવારની �ુ લ આવક ફ�ડરલ ગર�બી માગર્દિશ�કા
(“FPG”) ના 500%થી વધતી નથી તેઓ નાણાક�ય સહાય માટ� લાયક છે . વ�ુમાં, અ� ૂરતો વીમો ધરાવતા દદ�ઓ જયાર� તેમના પ�રવારની
�ુ લ આવક FPGના ૩૦૦% �ટલી અથવા તેનાથી ઓછ� હોય ત્યાર� સ્લાઈડ�ગ સ્ક�લનો ઉપયોગ કર�ને લાયક થઈ શક� છે . નાણાક�ય સહાય
માટ�ની લાયકાતનો અથર્ છે ક� લાયક દદ�ઓને તેમની સંભાળ માટ� �િશક ર�તે અથવા સં� ૂણર્પણે �ટ મળશે અને વીમો ધરાવતી વ્ય�ક્તઓને
‘સામાન્ય ર�તે �બલ કરવામાં આવતી રકમ’ (“AGB”) (AGB, ઇન્ટરનલ ર� વન્� ૂ સિવ�સ દ્વારા IRC §501(r) માં વ્યાખ્યાિયત કર� લ છે તેમ) થી
વધાર� �બલ કરવામાં આવશે નહ�. ફક્ત પ�રવારની �ુ લ આવક અને FPG પર જ આધા�રત નાણાક�ય સહાયના સ્તર આ પ્રમાણે છે :
•

પ�રવારની �ુ લ આવક FPG ના ૦%થી 200% ધરાવતા અ� ૂરતા વીમાવાળા વ્ય�ક્તઓ;
સં� ૂણર્ નાણાક�ય સહાય; દદ�ને$ 0 �બલ કરવા યોગ્ય છે .

•

પ�રવારની �ુ લ આવક FPGના 200%થી વધાર� પણ FPGના 300% �ટલી અથવા તેનાથી ઓછ� આવક ધરાવતા અ� ૂરતા વીમા
વાળા વ્ય�ક્તઓ;
�િશક નાણાક�ય સહાય; દદ�ને મહ�મ AGB �બલ કરવા યોગ્ય છે .

•

પ�રવારની �ુ લ આવક FPGના 500%થી ઓછ� હોય તેવા અ� ૂરતા વીમા વાળા વ્ય�ક્તઓ;
�િશક નાણાક�ય સહાય; દદ�ને મહ�મ AGB �બલ કરવા યોગ્ય છે .

ન�ધ:FPG િસવાય અન્ય માપદં ડ પણ ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે છે (એટલે ક�, િનવાસસ્થાન, અસ્�ામતના માપદં ડ) �ને લીધે આગળ
જણાવેલમાં અપવાદ બની શક� છે . જો પ�રવારની �ુ લ આવક કંઈ નથી એમ બતાવવામાં આવશે તો રોજ�દ� જ��રયાતો કઈ ર�તે � ૂર� થાય છે
તે �ગે મા�હતી આપવી જ�ર� બનશે.
વચ્�ુઆ
ર્ નો પેશન્ટ �હસાબ િવભાગ જમા કરાવવામાં આવતી � ૂણર્ હોય તેવી અર�ઓની સમીક્ષા કર� છે અને વચ્�ુઆ
ર્ ના FAP અ�ુસાર
નાણાક�ય સહાયની લાયકાત �ગે િનણર્ય કર� છે . જો અ� ૂણર્ અર�ઓ મળે તો અરજદારોને � ૂ�ચત કરવામાં આવે છે અને જ�ર� � ૂટતી
દસ્તાવે�કરણ/મા�હતી � ૂર� પાડવાની તક આપવામાં આવે છે .
�માં વચ્�ુઆ
ર્ ના પ્રાથિમક સેવા િવસ્તારની પ્રાથિમક ભાષા 5%થી ઓછા અથવા 1,000 વ્ય�ક્તઓ�ું પ્રિતિનિધત્વ કરતી હોય ત્યાં વચ્�ુઆ
ર્
તેના
FAP, અર�ઓ અને PLSનો અન્ય ભાષાઓમાં અ�ુવાદ કર� છે . દદ�ની જ��રયાતો � ૂર� કરવા માટ� અ�ુવાદ સેવાઓ પણ ઉપલબ્ધ છે .
મદદ, સહાય અથવા પ્ર�ો માટ� , �ૃપા કર� 2000 Crawford Place, Suite 100, Mt. Laurel, NJ 08054 ખાતે �સ્થત વચ્�ુઆ
ર્ ના પેશન્ટ �હસાબ
િવભાગ પર સવારના 7.30 અને સાંજના 4.00ની વચ્ચે �ુલાકાત લો. વ�ુમાં, �ૃ પા કર� (800) 418-5685 પર વચ્�ુઆ
ર્
ગ્રાહક સેવા કાયાર્લય
પર ફોન કરો.

