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તિન્ટ કરલેી નકલો માત્ર સાંદર્ભ માટ ેછે. સૌથી અદ્યતન સંસ્કરણ માટ ેકૃપા કરીન ેઇલકે્ટ્રોનનક નકલનો સદંર્ભ લો. 

 

તનયમનકારી જરૂરરયાિો/સદંર્ો: 

આ નીતિ Internal Revenue Code (આંતરરક મહેસલુ સંનહતા) Section 501 (r) અન ેસંબનંિત નાણાકંીય 

નનયમનોની પૂતભતા કર ેછે. 

નાણાાંકીય સહાય નીતિ 

 

Penn State Health Rehabilitation Hospital (પેન સ્ટેટ હેલ્થ રરહેનબનલટેશન હૉનસ્પટલ)ની નીનત વંશ, જાનત 

અથવા ચુકવણી કરવાની ક્ષમિાથી અસાંબદ્ધ રીિે દદીઓને િબીબીરૂપે જરૂરી કાળજી પૂરી પાડવાની છે. જે દદીઓ પાસ ે

Penn State Health Rehabilitation Hospital દ્વારા પૂરી પડાયેલી સેવાઓ માટે ચુકવણી કરવાના સ્રોત ન 

હોય તેઓ નાણાંકીય સહાય માટ ેનવનંતી કરી શકે છે, જેની ફાળવણી અહીં નીચ ેજણાવેલી શરિોને આધીન કરવામાાં 

આવશે. 

 
I. પષૃ્ઠર્ ૂ

  

A.  Penn State Health Rehabilitation Hospital એ દાખલ થયેલા દદીઓ માટેની પુન:સ્થાપન 

હૉનસ્પટલ છે, જે Internal Revenue Codeની કલમ 501(c)(3) હેઠળ Penn State 

Hershey Medical Centerની જરૂરરયાતો અને રાજ્ય કાયદાઓ હેઠળની સખાવત સંસ્થાઓ સાથે 

સામાન્યપણે સુસંગત હોય તે રીિે ચલાવવામાાં આવે છે અને સાંચાતલિ કરાય છે. 

 

B.  Penn State Health Rehabilitation Hospital તબીબીરૂપે જરૂરી કાળજી પૂરી પાડવા માટે 

પ્રનતબદ્િ છે. "તબીબીરૂપે જરૂરી કાળજી” દદીઓને વંશ, જાનત, અથવા ચુકવણી કરવાની ક્ષમતાથી 

અસંબદ્િપણે પૂરી પાડવામાં આવે છે. 

 

C. નાણાંકીય સહાય નીતિના િમુખ લાર્ાથીઓ વીમા તવનાના અથવા અપૂરિો વીમો ધરાવિા દદીઓ, 

જેઓ United Statesના નાગરરકો અથવા કાયમી કાનૂની રહીશો હોય, અને જેમની વાર્ષભક 

પારરવારરક આવક U.S. Department of Health and Human Services (U.S. રડપાટભમેન્ટ 

ઑફ હેલ્થ ઍન્ડ હ્યુમન સર્વભનસઝ) દ્વારા સમયાાંિરે િકાતશિ કરવામાાં આવિી અને અસરકારક રીિે આ 
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નીતિ હેઠળ સેવા માટે નાણાાંકીય સહાય માંજૂર કરાયાની િારીખે, Federal Poverty Income 

Guidelines (ફેડરલ પોવટી ઇનકમ ગાઇડલાઇન્સ) (FPG) કરતાં 300% થી વિુ ન થતી હોય તેવું 

ઇનછછત છે. નાણાાંકીય અથવા વ્યતતિગિ િકલીફો અથવા તવશેષ િબીબી સાંજોગોનો સામનો કરી રહેલા 

દદીઓ પણ સહાય માટે પાત્ર બની શકે છે. કોઈપણ સંજોગોમાં આ નીનત હેઠળ નાણાંકીય સહાય માટે 

પાર દદીને આવી કાળજી માટે સામાન્ય પણે નબલમાં લાગુ કરાતી રકમ કરતાં વિુ રકમ લાગુ નનહ કરાય. 

 

D.    નાણાાંકીય સહાય અથવા અન્ય િકારની ચુકવણીઓ મેળવવા માટે, અને ચુકવણી કરવાની તેમની 

વ્યનક્ટ્તગત ક્ષમતાને આિારે તેમની સંર્ાળ માટેના ખચાભઓ માટ ેયોગદાન આપવા દદીઓ Penn 

State Health Rehabilitation Hospitalની પ્રરિયામાં સહકાર આપ ેતે અપેનક્ષત છે. 

 

II. વ્યાખ્યાઓ 

 

“વાર્ષભક પારરવારરક આવક"નુ ંનનિાભરણ Census Bureau (સેન્સસ બ્યુરો)ની વ્યાખ્યાને આિારે થાય છે, જે 

ગરીબી અંગેની ફેડરલ માગભદર્શભકાઓની ગણતરી કરતી વખતે નનમ્નનલનખત આવકનો ઉપયોગ કરે છે: 

 િેમાાં આવક, બેરોજગારી વળતર, કામદાર વળતર, સોનશયલ નસક્ટ્યુરરટી, પૂરક સલામતી આવક, જાહેર 

સહાય, પૂવભ-સૈનનક ચુકવણીઓ, આનિત લાર્ો, પેન્શન અથવા નનવૃનિની આવક, વ્યાજ, રડનવડન્ડ, 

ર્ાડા,ં રોયલ્ટી, રસ્ટ, વારસામાંથી થતી આવક, શૈક્ષનણક સહાય, નનવાભહ ખચભ, બાળક માટે આિાર, 

ઘરની બહારથી મળતી સહાય, અને અન્ય પરચૂરણ સ્રોતો તેમજ ગણતરીમાં લઈ શકાય તેવી 

અસ્તયામિોનો સમાવેશ થાય છે. 

 તબન-રોકડ લાર્ો (જેવા કે ફૂડ સ્ટેમ્્સ અને રહેણાંક સબનસડીઓ) ગણતરીમાં લેવાતી નથી. 

 આવકનુાં તનધાભરણ કરવેરા-પૂવેના આિારે કરાય છે. 

 જો કોઈ વ્યતતિ પોિાના તનકટિમ સભ્યોના બનેલા પરરવાર સાથે રહેિી હોય, તો "વાર્ષભક પારરવારરક 

આવક"માં પરરવારના િમામ સભ્યોની આવકનો સમાવેશ થાય છે. 

 

"અરજી"નો અથભ આ નીતિ હેઠળ અરજદારી કરવાની િરકયા એવો થાય છે, જેમાં ક્ટ્યા ંતો (a) જાતે, ઓનલાઇન, 

અથવા એક પ્રનતનનનિને ફોન ઉપર જણાવીને Penn State Health Rehabilitation Hospital 

નાણાંકીય સહાયની અરજી ર્રવાનો, અથવા (b) કાગળના રૂપમાં અરજીને ર્રીન ેPenn State Health 

Rehabilitation Hospitalને ટપાલ દ્વારા મોકલવા અથવા પહોંચાડવાનો સમાવેશ થાય છે. 

"CBO"નો અથભ Central Billing and Collections Office (સેન્રલ નબલલંગ ઍન્ડ કલેક્ટ્શન્સ ઑરફસ) 

છે. 

"પરરવાર"નો અથભ દદી, દદીના જીવનસાથી (જીવનસાથી ક્ટ્યા ંરહે છે તેનાથી અસંબદ્િ) અને દદીના તમામ 

કુદરિી અથવા દત્તક લીધેલ અઢાર વષભથી નીચેની વયના, દદી સાથે રહેતા હોય તેવા બાળકો એવો થશે. જો દદી 
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અઢારથી ઓછી વયનો/ની હોય, તો પરરવારમાં દદી, દદીના કુદરતી કે દિક લેનાર માતાનપતા (માતાનપતા ક્ટ્યા ં

રહે છે તેનાથી અસંબદ્િ) અને માતાનપતાના કુદરતી અથવા દિક સાંિાનો જે અઢારથી ઓછી વયના હોય અને 

દદીના ઘરે રહેિા હોય, તેમનો સમાવેશ થાય છે. 

"FPG" નો અથભ U.S. Department of Health and Human Services દ્વારા પ્રકાનશત કરાતી 

અને અસરકારક રીતે સેવાની તારીખે Federal Poverty Income Guidelines થાય છે. 

 

"વીમા હેઠળ આવરાયેલા દર્ દીઓ" એવા વ્યનક્ટ્તઓ છે જેઓ કોઈ સરકારી અથવા ખાનગી સ્વાસ્્ય વીમો 

િરાવતા હોય. 

 

"તબીબીરૂપે જરૂરી કાળજી"નો અથભ, મેરડકેર દ્વારા વ્યાખ્યાનયત કરવામાં આવેલી એવી સેવાઓ, જે સેવા પૂરી 

પડાયાના સમયે શારીરરક અથવા માનનસક નસ્થનતઓની સ્વાસ્્ય કાળજી અંગેના વ્યાવસાનયક રીતે સામાન્યપણે 

સ્વીકૃત માનકો અનુસાર નનદાન કરવા અને નનવારક, ઉપશામક, ઉપચારક અથવા પુન:સ્થાપન કરનારી સારવાર 

પૂરી પાડવા માટે વાજબી અને જરૂરી હોય, એવો થશે.િબીબીરૂપે જરૂરી કાળજીમાાં outpatient (બાહ્ય 

દદીઓ) માટેની નપ્રનસ્િ્શન દવાઓનો સમાવેશ નથી થતો. 

 

 

"નીનત"નો અથભ હાલમાં અમલમાં રહેલી આ નાણાંકીય સહાય નીનત એવો થશે. 

 

"વીમા નવનાના અથવા અપૂરતો વીમો િરાવતા દદીઓ” એવા વ્યતતિઓ છે જે: (i) જેઓ સરકારી અથવા 

ખાનગી સ્વાસ્્ય વીમો નથી િરાવતા; (ii) જેમના વીમાના લાર્ો સમા્ત થઈ ગયા છે; (iii) જેમના વીમાના 

લાર્ો દદી માંગી રહ્યા છે તે તબીબીરૂપે જરૂરી કાળજીન ેઆવરી નથી રહ્યાં. 

 

"ગણિરીમાાં લઈ શકાય િેવી અસ્તયામિો”ને સ્વાસ્્યકાળજી જવાબદારીઓની ચુકવણી કરવા માટે ઉપલબ્િ 

હોય તેવી અસ્ક્ટ્યામતો, જેવી કે રોકડ/બૅંક ખાતાઓ, થાપણના પ્રમાણપરો. બૉન્્સ, સ્ટોક્ટ્સ, મ્યુછયુઅલ ફંડ 

અથવા પેન્શન લાર્ો, તરીકે વ્યાખ્યાનયત કરાયેલા છે. Department of Health Services (રડપાટભમેન્ટ 

ઑફ હેલ્થ સર્વભનસઝ) (DHSના Medical Assistance Bulletin, Hospital Uncompensated 

Care Program (મેરડકલ અનસસ્ટન્સ બુલેરટન, હૉનસ્પટલ અનકમ્પન્સેટેડ કેર પ્રોગ્રામ) અને Charity 

Plans (ચેરરટી ્લાન્સ)માં વ્યાખ્યાનયત, ગણતરીમાં લઈ શકાય તેવી અસ્તયામિોમાાં ઘરો, વાહનો, ઘરનો 

સામાન, IRAs અને 401K ખાતાઓ જેવી સરળતાથી રોકડમાં રૂપાંતરરત ન કરી શકાય તેવી અસ્ક્ટ્યામતોનો 

સમાવશે નથી થતો. 

 

III. અન્ય નીતિઓ સાથ ેસાંબાંધ 
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A. િાકીદની િબીબી સેવાઓ સાથે સાંબાંતધિ નીતિ - Penn State Health Rehabilitation 

Hospital ખાતે તાકીદની સેવાઓ નથી પૂરી પાડવામાં આવતી. 

 

B. તિતસ્િપ્શન દવા માટેનો વ્યાપ - તેમની નપ્રનસ્િ્શન દવાનોના ખચભ અંગે સહાયની જરૂરરયાત િરાવતા 

દદીઓ ફામાભસ્યુરટકલ કંપનીઓ દ્વારા રજૂ કરાયેલા દદી સહાય કાયભિમોમાાંના એક માટે પાત્ર હોઈ શકે. 

 

IV.નાણાકંીય સહાય માટ ેપારતાના માનદડં 

 

Penn State Health Rehabilitation Hospital ખાતે કાળજી ઇછછી રહેલા દદીઓ, કે જેઓ નીચે 

મુજબની પારતાઓ પૂરી કરે છે તેઓ આ નીનત હેઠળ કલમ VIIમા ંવણભવેલી સહાય માટે પાર છે. 

 

A. આવક આધારરિ નાણાાંકીય સહાય - 

1. એવા દદીઓએ જેઓ વીમા તવનાના દદીઓ છે અને જેમની વાર્ષભક પારરવારરક આવક FPGના 

300% કરતાં વિતી નથી. 

2. જેઓ દાખલ દદી માટેની હૉતસ્પટલ સેવાઓ માટે િબીબીરૂપે જરૂરી કાળજી ઇચ્છી રહ્ાાં છે; અને 

3. જેઓ નીચેનામાાંથી ઓછામાાં ઓછા એક માનદાંડને પૂરો કરિા હોય: 

a. એક U.S. નાગરરક હોવ 

b. United States Permanent Resident Card (યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ પરમનન્ટ 

રેનસડન્ટ કાડભ) (USCIS Form i-551) િરાવતા હોવ 

 

B. સહાય માટે પાત્ર બનવાના વધારાના માગો - એવા દદી જે આ નીનત હેઠળ નાણાંકીય સહાય માટે અન્યથા 

પાર નથી બનતા, પરંતુ તબીબીરૂપે જરૂરી કાળજીના ખચભની ચુકવણી કરવામાાં અસમથભ છે, તે 

નનમ્નનલનખત સંજોગોમાં સહાય માંગી શકે છે: 

 

1. અસાધારણ સાંજોગો - એવા દદીઓ કે જેઓ જાણ કરે કે તેઓ એક આત્યંનતક વ્યનક્ટ્તગત અથવા 

નાણાંકીય મુશ્કેલીમાંથી પસાર થઈ રહ્યાં છે (મૃત્યુમાં પરરણમે તેવી બીમારી અથવા અન્ય આફતકારી 

તબ્ીબી પરરતસ્થતિ સતહિની) 

 

 

2. તવશેષ િબીબી સાંજોગો - માર Penn State Health Rehabilitation Hospitalના 

કમભચારીઓ દ્વારા પૂરી પાડી શકાતી હોય તેવી સારવાર ઇછછી રહેલા અથવા જેઓ કાળજી ચાલતી 

રહે તે માટે Penn State Health Rehabilitation Hospital તરફથી સતત ચાલતી તબીબી 

સેવાઓથી લાર્ પામી શકે તેવા દદીઓ. 

 

અસાધારણ સાંજોગો અથવા તવશેષ િબીબી સાંજોગોના કારણોસરની સહાય માટેની તવનાંિીઓનુાં 
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રકસ્સા દર રકસ્સાના ધોરણે મૂલ્યાાંકન કરાશે, જેનું CBO મેનેજર દ્વારા નનિાભરણ કરવામાં આવશે. 

 

C. મેરડકેઇડ સ્િીનનાંગ - Penn State Health Rehabilitation Hospital ખાતે કાળજી ઇછછી રહેલા 

વીમા તવનાના દદીઓનો સાંપકભ એક િતિતનતધ દ્વારા િેઓ મેરડકેઇડ માટે પાત્ર બને છે કે કેમ િે તનધાભરણ 

કરવા માટે કરાઈ શકે છે. વીમા નવનાના દદીઓએ આ નીનત હેઠળ નાણાંકીય સહાય માટે પાર બનવા માટે 

મેરડકેઇડ પારતા પ્રરિયા અંગે સહકાર સાિવો જરૂરી છે. 

 

V.        અરજી કરવાની પદ્ધતિ 

 

A. આવક આધારરિ નાણાાંકીય સહાય 

 

1. આવક આધારરિ નાણાાંકીય સહાય ઇચ્છી રહેલ કોઈપણ દદી સમયપત્રક બનાવવાની અથવા તબલ 

બનાવવાની િરિયા દરમ્યાન કોઈપણ સમયે નાણાાંકીય સહાય અરજી ર્રી શકે છે અને િેમને 

પાત્રિાની સમીક્ષાની િારીખથી િરિ પહેલાાંના ત્રણ-મનહના અને બાર-મનહનાના સમયગાળા માટે 

વાર્ષભક પારરવારરક આવકની માતહિી પૂરી પાડવા માટે જણાવાશે. વાર્ષભક પારરવારરક આવકના પુરાવા 

તરીકે રીજા પક્ષની આવક ચકાસણી સેવાઓ ઉપયોગમાં લેવાઈ શકે.નાણાાંકીય સહાય અરજી અમારા 

િવેશ માટેના ર્ાગોમાાં, www.psh-rehab.com ખાિે ઓનલાઇન અથવા અમારી સુતવધા 

અથવા કામગીરીની ઑરફસ ખાિે એક િતિતનતધ પાસે મળી આવશે. 

 

ફેડરલ ટેતસ રરટન્સભ, તાજેતરની પગારનચઠ્ઠીઓ, બૅંકના સરવૈયાઓ, સોનશયલ નસક્ટ્યુરરટી નનિાભરણ, 

બેરોજગારી અથવા પેન્શનથી આવકનો પુરાવો, વારસાની વહેંચણીની પુનિ અથવા જવાબદારી 

પતાવટ અહેવાલો, તબીબી સહાય અથવા સ્વાસ્્ય વીમા બજાર નનિાભરણ, નાગરરકતાનો પુરાવો 

અથવા કાયદેસરના કાયમી રહીશ તરીકેની નસ્થનત (ગ્રીન કાડભ) સનહતનો પારતાનો પુરાવો અથવા 

અન્ય કોઈ માનહતી જે નાણાંકીય પારતાનું નનિાભરણ કરવા માટે નાણાંકીય સહાય અરજીની યોગ્ય રીતે 

સમીક્ષા કરવા માટે જરૂરી ગણાિી હોય. 

 

2. જો માતહિીના બે સ્ત્રોિો વચ્ચે તવસાંગિિા હોય િો Penn State Health Rehabilitation 

Hospital તરફ્થી એક પ્રનતનનનિ વાર્ષભક પારરવારરક આવકના ટેકા માટે વિારાની માનહતી માટે 

નવનંતી કરી શકે. 

 

 

 

http://www.psh-rehab.com/
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B. અસાધારણ સાંજોગો 

Penn State Health Rehabilitation Hospitalના કમભચારીઓ જેમની ઓળખ બહુ વિુ રકમ 

ચુકવવાની થઈ હોય અથવા તેમ થવાનુ ંજોખમ િરાવનારા અથવા આત્યંનતક વ્યનક્ટ્તગત કે નાણાંકીય 

તકલીફની જાણ કરેલ હોય તેવા વ્યનક્ટ્ત તરીકે થઈ હોય એવા કોઈપણ દદી માટે અરજીની પ્રરિયા શરુ કરશ.ે 

Penn State Health Rehabilitation Hospital કમભચારીઓ દદી પાસેથી નાણાંકીય સંજોગો 

અને વ્યનક્ટ્તગત તકલીફ નવશ ેમાનહતી એકઠી કરશ.ે નનિાભરણો CFO અથવા તેમના દ્વારા નાનમત વડ ે

અપાયેલા નનદેશો હેઠળ CBO મનેજર દ્વારા કરવામાં આવશે. દદીને અંનતમ નનિાભરણ અંગે સૂનચત 

કરવામાં આવશે. 

C. તવશેષ િબીબી સાંજોગો 

સમયપત્રક િૈયાર કરિી વખિે અથવા િવેશ િરિયા દરમ્યાન સાંર્તવિ તવશેષ િબીબી સાંજોગો ધરાવનારા 

િરીકે ઓળખ થયેલ કોઈ દદી માટે Penn State Health Rehabilitation Hospital કમભચારીઓ 

એક અરજીની પ્રરિયા શરુ કરશે અને એક પ્રનતનનનિ એ તબીબ, કે જે સારવાર અથવા કાળજી પૂરી પાડી 

રહ્ાાં હોય, તેમની પાસેથી ર્લામણ મેળવવા માટે નવનંતી કરશ,ે કે દદીને Penn State Health 

Rehabilitation Hospital તબીબી કમભચારીઓ દ્વારા જ પૂરી પાડી શકાય તેવી સારવારની જરૂર છે કે 

કેમ, અથવા કાળજી ચાલતી રહે તે માટે Penn State Health Rehabilitation Hospital તરફથી 

સતત ચાલતી તબીબી સેવાઓથી લાર્ પામી શકશે કે કેમ. નવશેષ તબીબી સંજોગોનંુ નનિાભરણ સારવાર કરી 

રહેલા તબીબ દ્વારા કરવામાં આવે છે. નવશેષ તબીબી સંજોગો હેઠળ નાણાંકીય સહાય માટે પાર ન બનતા 

હોય તેવા દદીને લેનખતરૂપમાં સૂનચત કરવામાં આવશે. 

 

D. અપૂણભ અથવા ખૂટિી અરજીઓ 

 

દદીઓને અરજીમાાં ખૂટિી માતહિી તવશે સૂતચિ કરવામાાં આવશે અને િે પૂરી પાડવા માટે વાજબી િક 

અપાશે. 

 

VI. પારતા નનિાભરણ પ્રરિયા 

 

A. નાણાાંકીય બાબિોનો ઇન્ટરવ્યૂ 

 

નાણાાંકીય બાબિોના ઇન્ટરવ્યૂ માટે સમયપત્રક ગોઠવિી વખિે એક Penn State Health 

Rehabilitation Hospital પ્રનતનનનિ વીમા નવનાના નાણાંકીય સહાય ઇછછી રહેલા તમામ દદીઓનો 

ટેનલફોન પર સંપકભ કરવાનો પ્રયાસ કરશ.ે તે પ્રનતનનનિ આ નીનત હેઠળ પારતાને ટેકો આપતી હોય તેવી, 

પરરવારના સાંભ્યોની સાંખ્યા, પારરવારરક આવકના સ્રોત અને અન્ય નાણાંકીય અથવા કારણરૂપ બનેલા 

સંજોગો સનહતની માનહતી નવશે પૂછશ ેઅને અરજી ર્રવામાં મદદ કરશ.ે મુલાકાત આયોનજત કરતી વખતે 
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અથવા દાખલ થયાના સમયે, દદીઓને Penn State Health Rehabilitation Hospital 

પ્રનતનનનિને મળવા અને અરજી પર સહી કરવા માટે જણાવાશે. 

 

B. િાપ્િ થયેલી અરજીઓ 

 

નાણાાંકીય સહાય માટેની િમામ અરજીઓ, તે પછી જાતે આવીન ેર્રી હોય, ઓનલાઇન ર્રી હોય, 

પહોંચાડાઈ હોય અથવા ટપાલમાં મોકલાઈ હોય, તેમને મૂલ્યાંકન અને પ્રરિયા કરવા માટે Penn State 

Health Rehabilitation Hospitalના િતિતનતધને રવાના કરવામાાં આવશે. 

 

 

C. પાત્રિાનુાં તનધાભરણ 

 

Penn State Health Rehabilitation Hospital પ્રનતનનનિ તમામ નાણાંકીય સહાય અરજીઓનું 

મૂલ્યાંકન કરશે અને તેમના પર પ્રરિયા કરશ.ે દદીને પારતા નનિાભરણ અંગ ેપર વડે સૂનચત કરવામાં આવશે. 

એવા દદીઓ કે જેઓ 100% કરતાં ઓછી નાણાંકીય સહાય માટે પાર બને તેમન ેચુકવવા પાર રકમનો 

અંદાજો આપવામાં આવશે અને તેમને ચુકવણીની વ્યવસ્થાઓ કરવા માટે નવનંતી કરવામાં આવશે. 

 

VII. દદીઓન ેલાગ ુકરાતી રકમની ગણતરી કરવા માટનેો આિાર, નાણાકંીય સહાયનો વ્યાપ, અન ે

સમયગાળો 

 

નીતિ હેઠળ આવક આધારરિ નાણાાંકીય સહાય મેળવવા માટે પાત્ર દદીઓ તનમ્નતલતખિ આવક માનદાંડો 

અનુસાર સહાય િાપ્િ કરશે: 

 

 જો િમારી વાર્ષભક પારરવારરક આવક FPGના 300% સુિીની છે, તો તમને નવના મૂલ્યે કાળજી પ્રા્ત 

થશે અથવા વીમા તરફથી ચુકવણી થયા બાદ દદીની જવાબદારીમાંથી 100% કપાત મળશે. 

 

 CBOની મુનસફી અનુસાર તમે ચોક્ટ્કસ સંજોગો, જેવા કે, આફતકારી બીમારી અથવા તબીબીપણે 

વંનચત હોવાને આિારે રકસ્સા દર રકસ્સાના ધોરણે વળિર વાળા દરો િાપ્િ કરવા માટે પણ પાત્ર હોઈ 

શકો. 

 

Penn State Health Rehabilitation Hospitalની મેરડકેઇડ હેઠળ આવરાયેલા હોવા અંગેની અને 

નાણાંકીય સહાય સ્િીલનંગ પ્રરિયાની પૂતભતા કરવામાં નનષ્ફળ રહેવું દદીને નાણાંકીય સહાય પારતામાાંથી બાકાિ 

રાખશે. 

 

જો પછીથી મળેલી માતહિી એવુાં સૂચવે કે Penn State Health Rehabilitation Hospitalને પૂરી 

પાડવામાં આવેલી માનહતી સચોટ ન હતી, તો અગાઉ આપવામાં આવેલા વળતરોમાં ફેરફાર કરવામાં આવશે. 
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અહીં ઉપયોગમાાં લેવાયેલ, "સામાન્યપણે નબલ કરાતી રકમ"નો અથભ IRC  §501(r)(5)મા ંજણાવ્યા 

અનુસારનો અને United States Department of Treasury અથવા Internal Revenue 

Service દ્વારા બહાર પડાયેલા કોઈ નનયમનો અથવા માગભદર્શભકાઓમાં તે શબ્દસમૂહની વ્યાખ્યા અનુસારનો 

છે. "સામાન્યપણે નબલ કરાતી રકમ” કેવી રીતે ગણવામા ંઆવે છે િે અાંગે તવગિવાર સમજૂિી માટે પરરતશષ્ટ A 

જુઓ.પરરતશષ્ટ A વાર્ષભક િોરણે અદ્યતન કરવામાં આવે છે અને ઓનલાઇન www.psh-rehab.com 

ખાિે, અમારા પ્રવેશ માટેના નવસ્તારોમા,ં અને નવનંતી કયે એક Penn State Health Rehabilitation 

Hospital િતિતનતધને પૂછીને પણ ઉપલબ્ધ છે. 

 

એક વખિ Penn State Health Rehabilitation Hospital એવા નનિાભરણ પર આવે કે કોઈ દદી 

આવક આિારરત નાણાંકીય સહાય માટે પાર છે, તો તેવું નનિાભરણ પારતાની સમીક્ષાની તારીખથી નેવું (90) 

રદવસ માટે માન્ય રહે છે. નેવુાં (90) રદવસ પછી, દદી વિારાની નાણાંકીય સહાય માંગવા માટે એક નવી 

અરજી કરી શકે. 

 

 

 

 

 

VIII. ચકુવણી ન કરવા બદલ પગલા ંલવેા પવૂ ેનાણાકંીય સહાય માટ ેપારતાનુ ંનનિાભરણ 

 

A. તબનલાંગ અને નાણાાંકીય સહાય માટેની પાત્રિાના તનધાભરણ માટેના વાજબી િયાસો 

 

Penn State Health Rehabilitation Hospital એ તનધાભરણ કરવા ઇચ્છે છે કે દદી િવેશ અથવા 

સેવા લેિી વખિે અથવા િે પહેલાાં આ નીતિ હેઠળ સહાય માટે પાત્ર છે કે કેમ. જો કોઈ દદીની નાણાંકીય 

સહાય માટેની પારતા રજા અપાવા અથવા સેવા લે તે પહેલાં નનિાભરરત ન થાય, તો Penn State 

Health Rehabilitation Hospital કાળજી અપાયા સામે તબલ બનાવશે. જો તે દદી વીમા હેઠળ 

આવરાયેલો હોય, તો Penn State Health Rehabilitation Hospital થયેલા ખચાભ માટે દદીના 

અહેવાલ થયેલા વીમા િદાિાને તબલ લાગુ કરશે. દદીના વીમા પ્રદાતા દ્વારા ચુકાદો થયે, દદીની બાકી 

રહેતી કોઈપણ જવાબદારીનંુ નબલ સીિું દદીને લાગુ કરાશે. જો દદી વીમા નવનાનો હોય, તો Penn 

State Health Rehabilitation Hospital થયેલા ખચાભનુાં તબલ સીધુાં દદીને લાગુ કરશે. દદીને રજા 

અપાય તે પછી શરુ થતા 120 રદવસના સમયગાળામાં દદીને િેણીબદ્િ રીિે ચાર વખિ સુધી તબનલાંગ 

તવગિોનો અહેવાલ િાપ્િ થશે, જે દદી નવશેના અહેવાલમાંના સરનામાં પર પહોંચાડાશે. ચુકવણી બાકી 

હોય તેવા દદીઓને જ નબલલંગ નવગતોનો અહેવાલ પ્રા્ત થશે. નબલલંગ નવગતોના અહેવાલમાં આ નીનતનો 

સરળ ર્ાષામા ંસારાંશ અને નાણાંકીય સહાય માટે અરજી કેવી રીિે કરવી િેનો સમાવેશ થાય છે. પાત્રિા 

તનધાભરણના વાજબી િયાસોમાાં આમનો સમાવેશ થાય છે: દાખલ થવાના સમયે દદીને નીનત અંગે સૂચના 

અને દદીના નબલ અંગ ેદદી સાથ ેલેનખત અને મૌનખક સંચારણ (વાતચીત), કોઈ કાનૂની દાવા થકી પગલાં 

http://www.psh-rehab.com/
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લેવાની શરુઆત પહેલાં ઓછામાં ઓછા 30 રદવસ પહેલાાં વ્યતતિને નીતિ અાંગે અને સહાય માટે અરજી 

કરવાની િરિયા તવશે ટેતલફોન વડે સૂતચિ કરવાનો એક િયત્ન, અને ચુકવણી કરવાની બાકી રકમના 

સંદર્ભમા ંપ્રથમ નબલલંગ નવગત અહેવાલના 240 રદવસની અંદર, અથવા, જો મોડંુ હોય, તો Penn 

State Health Rehabilitation Hospital વતી કામ કરિી વસૂલી સાંસ્થા ચુકવવા પાત્ર બાકી રકમની 

જાણ હૉતસ્પટલને પરિ મોકલે િે િારીખ સુધીમાાં આ નીતિ હેઠળ કરવામાાં આવેલી નાણાાંકીય સહાય 

માટેની કોઈ અરજીનો લેતખિ િત્યુત્તર. 

 

B. ચુકવાયા તવનાની બાકી રકમો માટે વસૂલીના પગલાાંઓ 

 

જો 120 રદવસના સમગાળામા ંચાર સુિી નબલલંગ નવગતોના અહેવાલો મોકલાયા પછી કોઈ દદીએ 

ચુકવવાની રકમ બાકી રહેતી હોય, તો તે દદીની બાકી રહેતી રકમનો સંદર્ભ Penn State Health 

Rehabilitation Hospitalનુાં િતિતનતધત્વ કરિી એક વસૂલી માટેની સાંસ્થાને કરાશે જે ચુકવણી માટે 

કાયભવાહી આગળ વધારશે કરશે. Penn State Health Rehabilitation Hospitalનુ ંપ્રનતનનનિત્વ 

કરતી વસૂલી સંસ્થાઓ પાસે જ્યારે બાકી રકમની નવગત વસૂલી સંસ્થાને મોકલાઈ હતી ત્યારથી લઈને 18 

મનહના સુિી વસૂલી માટે કાયભવાહી કરવાની ક્ષમતા છે. દદીની ચુકવણી કરવાની બાકી રકમનો સાંદર્ભ એક 

વસૂલી સાંસ્થાને કરવામાાં આવે િે પછી પણ દદી આ નીતિ હેઠળ નાણાાંકીય સહાય માટે અરજી કરી શકે છે. 

રજા અપાયા પછીના નબલલંગ નવગતોના પ્રથમ આહેવાલ કે જેમાં ચુકવવા પાર બાકી રકમ દશાભવેલી હોય, 

તેના ઓછામાં ઓછા 120 રદવસો વીતી ગયા બાદ, અને રકસ્સા દર રકસ્સાના િોરણે, જયાાં દદીએ 

ચુકવવાપાત્ર રકમ બાકી હોય અને Penn State Health Rehabilitation Hospital અથવા તેની 

વતી કામ કરતી વસૂલી સંસ્થા િરફથી માતહિી અથવા ચુકવણી માટે કરાિી તવનાંિી અાંગે સહકાર ન અપાિો 

હોય ત્યાાં Penn State Health Rehabilitation Hospital એક કાનૂની દાવા થકી વસૂલી માટે 

કાયભવાહી હાથ ધરી શકે. 

 

 દદી નાણાંકીય સહાય માટે પાર બને છે કે કેમ તે નનિાભરણ કરવાના વાજબી પ્રયાસો કરાયા હોય તે પહેલાં 

કોઈપણ રકસ્સામાં દદી માટે તબીબીરૂપે જરૂરી કાળજીને મોડી કરવામાં અથવા નકારવામાં નનહ આવે. 

Penn State Health Rehabilitation Hospital ખાિે વીમા તવનાના દદી કે જે નવી સેવાઓ 

મેળવવા નોંધણી કરાવવા ઇચ્છે છે અને જે નાણાાંકીય સહાય માટે પાત્ર ન હોવાની ધારણા કરાઈ છે, તેમનો 

એક પ્રનતનનનિ સંપકભ કરશ,ે જે દદીને આ નીનત નવશ ેસૂનચત કરશ ેઅને જો નવનંતી કરવામાં આવે તો દદીને 

નાણાંકીય સહાય માટેની અરજીની શરુઆિ કરવામાાં મદદ કરશે. 

 

C. સમીક્ષા અને માંજૂરી 

Penn State Health Rehabilitation Hospitalના પ્રનતનનનિને એ સમીક્ષા અને નનિાભરણ કરવાની 

સિા છે કે કોઈ દદી આ નીનત હેઠળ સહાય માટે પાર છે કે કેમ તેનુ ંમૂલ્યાંકન કરવા માટે વાજબી પ્રયત્નો 

કરવામાં આવ્યા છે કે કેમ, જેથી કરીને ચુકવાયા નવનાની બાકી રકમ માટે અસાિારણ વસૂલીના પગલાં શરુ 

કરી શકાય. 
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IX. તબીબો ક ેજેઓ Penn State Health Rehabilitation Hospital નાણાકંીય સહાય નીનત હઠેળ 

આવરાયેલા નથી 

અમુક સેવાઓ એવા િબીબો દ્વારા હાથ ધરવામાાં આવે છે જેઓ Penn State Health Rehabilitation 

Hospitalની નાણાંકીય સહાય નીનત વડ ેઆવરાયેલા નથી. આ સેવાઓ Penn State Hershey 

Medical Centerની નાણાંકીય સહાય નીનત કે જે ઓનલાઇન www.pennstatehealth.org ખાિે 

ઉપલબ્ધ છે, તેના દ્વારા આવરી લેવાઈ શકે. 

 

State Health Rehabilitation Hospital ખાતે કામ કરી રહેલા એવા તબીબો કે જેઓ આ નીનત હેઠળ 

આવરવામાં નથી આવેલા, તેઓ નામ દ્વારા પરરતશષ્ટ B, પ્રદાતા ચૂનચમાં, સમાવાયેલા છે. સૂતચ તત્રમાતસક 

ધોરણે અદ્યિન કરવામાાં આવે છે અને િે www.psh-rehab.com, પર ઓનલાઇન, અમારા પ્રવેશ માટેના 

નવસ્તારોમા,ં અને નવનંતી કયે એક Penn State Health Rehabilitation Hospital પ્રનતનનનિને પૂછીને 

પણ ઉપલબ્િ છે. 

 
 

http://www.pennstatehealth.org/
http://www.psh-rehab.com/

