નાણાાંકીય સહાય નીતિનો સરળ ભાષામાાં સારાાંશ
Penn State Health Rehabilitation Hospital (પેન સ્ટેટ હેલ્થ રરહેતિતિટેશન હૉતસ્પટિ) ચુકવણી કરવામાાં અસમથથ હોય
િેવા દદીઓને િિીિીરૂપે જરૂરી કાળજી માટે નાણાાંકીય સહાય પૂરી પાડે છે . તનમ્નતિતિિ એ Penn State Health
Rehabilitation Hospital િાિે ઉપિબ્ધ નાણાાંકીય સહાયનો એક સારાાંશ છે .
રજૂ કરાિી નાણાાંકીય સહાય. િિીિીરૂપે જરૂરી સેવાઓ માટે નાણાાંકીય સહાય પારરવારરક આવક, પરરવારના સભ્યોની સાંખ્યા અને
અસ્્યામિો પર આધાર રાિે છે . પાત્ર હોય િેવી કાળજીમાાં મેરડકેર દ્વારા વ્યાખ્યાતયિ િિીિીરૂપે જરૂરી સેવાઓનો સમાવેશ થાય છે
(માાંદગી અથવા ઇજાના તનદાન અથવા સારવાર માટે વાજિી અને જરૂરી સેવાઓ અને વસ્િુઓ).
જો િમારી પારરવારરક આવક ફેડરિ ગરીિી આવક માગથદર્શથકાના 300% કરિાાં વધિી ન હોય િો િમને તવના મૂલ્યે કાળજી પ્રાપ્િ
થશે, અથવા વીમા પ્રદાિા દ્વારા ચુકવણી થયા પછી દદીની જવાિદારીમાાંથી 100% કપાિ મળશે. િમામ અરજદારોને
Medicaid (મેરડકેઇડ) આવરાયા હોવા અાંગે ચકાસવામાાં આવશે અને નાણાાંકીય સહાય માટે ધ્યાને િેવાય િે માટે મેરડકેઇડ
પ્રતિતનતધઓને સહકાર આપવો અતનવાયથ રહેશે.
પાત્ર થવા માટેના વધારાના માગો. જો િમે ઉપર જણાવેિ આવક માનદાંડોને પૂરાાં ન કરિા હોવ, િો િમારા વીમાની તસ્થતિથી
અસાંિાંદ્ધ, િમને નાણાાંકીય સહાય માટે રકસ્સા દર રકસ્સાના ધોરણે ધ્યાન પર િેવામાાં આવશે. અસાધારણ વ્યત્િગિ અને નાણાાંકીય
સાંજોગોની ચચાથ કરવા, અથવા એવા તવશેષ િિીિી સાંજોગો કે જયાાં સારવાર માત્ર Peen State Health Rehabilitation
Hospitalના િિીિી કમથચારી દ્વારા જ પૂરી પાડી શકાય િેમ હોય િો અમારો સાંપકથ કરશો.
િમને ્યા િચથ િાગુ કરાશે. જો િમને અમારી નીતિ હેઠળ નાણાાંકીય સહાય પ્રાપ્િ થાય, િો િમને િિીિીરૂપે જરૂરી સાંભાળ માટે
અમે સામાન્યપણે મેરડકેર હેઠળ આવરાયેિા દદીઓને જે રકમનુાં તિિ િાગુ કરિાાં હોઈએ છે િેના કરિા વધુ રકમ િાગુ કરવામાાં નતહ
આવે.
અમારી નીતિ અને અરજીની નકિો કેવી રીિે મેળવવી. િમે અમારી સાંપૂણથ નાણાાંકીય સહાય નીતિ, સરળ ભાષામાાં સારાાંશ અને
અરજીપત્રકની નકિ, નીચેનામાાંથી કોઈપણ રીિે તવના મૂલ્યે મેળવી શકો છો. (1) Penn State Health Rehabilitation
Hospital વેિસાઇટ પર www.psh-rehab.com , (2) અમારા પ્રવેશ માટેના તવસ્િારમાાં અથવા (3) અમારી Central
Business Office (સેન્રિ તિઝનેસ ઑરફસ)ને (888)868-1103 પર કૉિ કરીને.
કેવી રીિે અરજી કરવી અને સહાય મેળવવી. િમે પ્રવેશ અથવા તિલિાંગ પ્રરિયા દરમ્યાન કોઈપણ િિ્કે એક અરજીપત્રક ભરી અને
સુપ્રિ કરી િથા આવકની માતહિી પૂરી પાડીને અરજી કરી શકો છો. નાણાાંકીય સહાયની િમામ અરજીઓ, િે પછી જાિે આવીને ભરી
હોય, ઓનિાઇન ભરી હોય, પહોંચાડાઈ હોય અથવા ટપાિમાાં મોકિાઈ હોય, િે મૂલ્યાાંકન અને પ્રરિયા કરવા માટે સેન્રિ તિઝનેસ
ઑરફસને રવાના કરવામાાં આવશે. જો િમને અરજી કરવા અાંગે કોઈ મદદની જરૂર હોય, િો કૃપા કરીને સુતવધા િાિે અમારા પ્રવેશ
તવભાગનો સાંપકથ કરશો અથવા અમારી સેન્રિ તિઝનેઝ ઑરફસને (888)868-1103 પર કૉિ કરશો.

