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I.

HI:
JFK Health System, Inc.,, !મા$ JFK %ડીકલ *+ટર અ/ જહો+સન 5નવ7સવાટ સ$8થા (સા:િહક રી< "JFK") સા%લ
=, < અમારા સ:દાયો મા@ ઉBચ ગuણવGાની આરોIય *વાઓ Kરી પાડવા મા@ MિતબP = અ/ <મની Qકવણી કરવાની
Rમતા/ Sયાનમા$ ના Tતા, તમામ દદUઓ જVરી ઈમરજ+સી અ/ અ+ય રી< જVરી તબીબી આરોIય સ$ભાળ Kરી પાડવાની
ખાતરી ક[ =.

II.

નીિત:
ફાયના+સીયલ આિસ8ટ+સ નીિત ("FAP") JFK મા@ ફાયના+સીયલ આિસ8ટ+સ નીિત અ/ િસPા$તો ]^ર કર_. આ FAP
અ`સાર, ! લોકો/ આરોIય સ$ભાળની જVરીયાત = અ/ ! વીમા િવનાના =, અKરતા વીમા કવ[જ સાaના, અ+ય
સરકારી સહાય મા@ અયોIય, અથવા અ+યથા <મની bયિcગત નાણાકીય પિરિ8થિત પર આધાિરત ઈમરજ+સી અથવા
અ+ય તબીબી રી< આવeયક આરોIય સ$ભાળ *વાઓ મા@ fકવણી કરવામા$ અRમ = <વા દ[ક bયિc/ નાણાકીય સહાય
5રી પાડવા JFK કિટબP =.
JFK bયિcઓની નાણાકીય સહાયતાની પાgતા અથવા Qકવણી કરવાની Rમતા/ Sયાનમા$ લીધા િવના, hદભાવ િવના,
<મ/ ઈમરજ+સી તબીબી પિરિ8થિતઓ મા@ની સ$ભાળ Kરી પાડ_. ઈમરજ+સી િવભાગ પા* સારવાર ઇBછતા કોઇપણ
bયિcની ઈમરજ+સી તબીબી િ8થિત/ િ8થર કરવા તબીબી પરીRણ અ/ <ના !વી અ+ય સારવાર Kરી પાડવા મા@ kડરલ
ઈમરજ+સી તબીબી સારવારના ધોરણો`$ અ/ 1986 ના એmટીવ Tબર ટnા+સપોટ7ના કાયદા ("EMTALA") અ/ EMTALA
િનયમો`$ પાલન કરવાની JFK ની નીિત =. JFK એવા કોઈપણ કાય7મા$ નહo pડાય ! ઈમરજ+સી તબીબી સ$ભાળ %ળવવા
મા@ bયિcઓ/ િનરાશ ક[ !મ r ઈમરજ+સી તબીબી પિરિ8થિતઓ મા@ સારવાર %ળવતા પ^લા$ ઈમરજ+સી િવભાગના
દદUઓ/ Qકવણીની માગણી sારા,અથવા ઈમરજ+સી િવભાગ અથવા અ+ય િવ8તારોમા $ tu$ એકિgત કરવાની MvિGઓ
મ$જwરી આપવી, xા$ આવી MvિGઓિબન-hદભાવKણ7 આધાર પર ઈમરજ+સી સ$ભાળની pગવાઈ સાa દખલ કરી શr =.
નાણાકીય સહાય માg ઈમરજ+સી અથવા અ+ય રી< જVરી તબીબી આરોIય સ$ભાળ મા@ જ ઉપલyધ =. વધારામા$, JFK
ની હોિ8પટલમા$ Kરી પાડવામા$ આવતી તમામ *વાઓ JFK ના કમ7ચારીઓ sારા આપવામા$ આવતી નથી અ/ <થી આ FAP
^ઠળ કવર ના થઇ શr. ! Mદાતાઓ JFK હોિ8પટલ kિસિલટીઓમા$ ઈમરજ+સી અથવા અ+ય રી< જVરી તબીબી આરોIય
સ$ભાળ Kરી પાડતા હોય <વા Mદાતાઓની {ચી pવા મા@ |પા કરી પિરિશ} A નો સ$દભ7 લો. આ પિરિશ} 8પ} ક[ = r

!
~ા$ Mદાતા ઓ આ FAP ^ઠળ કવર કરવામા$ આbયા = અ/ ~ા$ નથી. p જVરી હોય, તો Mદાતાની {િચની િgમાિસક
સમીRા કરવામા$ આવ_ અ/ અપ•ટ કરવામા$ આવ_.

III.

JયાKયાઓ:
આ FAP ના ^€ મા@, ની• આ‚લા શyદો/ ની• :જબ bયાƒયાિયત કરવામા$ આવી =:
સામા+ય રી< િબલ કરવામા$ આવતી રકમ (“AGB”): ઇ+ટરનલ [વ+„ કોડની કલમ 501(r)(5) અ`સાર, ઈમરજ+સી
rસમા$ અથવા અ+ય જVરી તબીબી સ$ભાળમા$, FAP પાg દદU/ !મની પા* આવી સ$ભાળ આવરતો વીમો = <મ/ <ના
કરતા વ… ચાજ7 કરવામા$ આવ_ નહી.
AGB ટકાવારી: FAP ^ઠળ સહાયતાની પાgતા ધરાવતા કોઈ bયિc/ ઈમરજ+સી rસ અથવા અ+ય રી< જVરી તબીબી
સ$ભાળ Kરી પાડતી વખ< AGB ન†ી કરવા મા@ હોિ8પટલ kિસિલટી sારા ઉપયોગમા $ Tવામા$ આવતી કuલ ખચ7ની
ટકાવારી.
અર‡નો સમયગાળો: એ સમયગાળો ! દરિમયાન એક bયિc નાણાકીય સહાય મા@ અર‡ કરી શr. IRC §501(r)(6)
મા$ દશˆ‰લ માપદ$ ડ/ સ$તોષવા મા@, bયિc/ નાણાકીય સહાય મા@ અર‡ કરવા JFK bયિકત/ Mથમ િડ8ચાજ7 પછીના
િબiલગ 8@ટ%+ટ આŒયા પછીના એક વષ7 •ધીનો સમય આ‚ =.
પાgતાના માપદ$ડ: આ FAP મા$ *ટ કરવામા$ આ‰લા (અ/ MિŽયા sારા સમiથત) માપદ$ડ દદU નાણાકીય સહાય %ળવવા
મા@ લાયક = r નહી < ન†ી કરવા મા@ ઉપયોગમા$ Tવામા$ આ‰ =.
ઈમરજ+સી તબીબી િ8થિત:સોિશયલ િસ•uિરટી એmટ (42 U.S.C. 1395dd) ની કલમ 1867 ના અથ7મા$ િનધˆિરત કયˆ
:જબ.
અસાધારણ એકિgત કરવાની િŽયાઓ (“ECAs”): ‰તન ભરu$, િમલકત પર Kવˆિધકાર ‘કી/ અ/ Žeિડટ એજ+સીઓ/
]ણ કરવા સિહત તમામ ! કા“ની અથવા અદાલતી MિŽયાઓમા$ સા%લ = પર$€ < 5ર€$ મયˆિદત નથી. bયિcગત tણા`$
અ+ય પR/ ‰ચાણ કરu$, :કદમા, ર^ઠાણો પર Kવˆિધકાર, ધરપકડ, શરીરના pડાણો, અથવા <ના સમાન અ+ય એકિgત
કરવાની MિŽયાઓ ECA મા$ સા%લ =.
નાણાકીય સહાય: નાણા$, લોન, કર‰રામા$ ઘટાડો, વ•[ના Vપમા$ bયિc અથવા સ$8થા/ આપવામા$ આ‰લી સGાવાર સહાય.
આ FAP અ`સાર, p દદU 8થાિપત ક[લા માપદ$ડો/ 5રા ક[ અ/ પાg ઠરવા મા@ ન†ી થાય, તો નાણાકીય સહાય દદU/
િન:શu–ક અથવા િડ8કાઉ+ટવાળી ઈમરજ+સી અથવા અ+ય રી< જVરી તબીબી સ$ભાળ Kરી પાડવામા$ આવ_.
પિરવાર: *+સસ y„રોની bયાƒયાના ઉપયોગથી, — r <થી વ… લોકોનો એક સ‘હ ! એકબી] સાa ર^ = અ/ જ+મ,
લIન અથવા દGક-અ$ગીકરણ sારા સ$બ$િધત =. ઇ+ટરનલ [વ+„ *વાના િનયમો :જબ, p દદU <મના આવક‰રા રીટન7
પર કોઈ/ <મના આિ˜ત તરીr દાવો ક[, તો નાણાકીય સહાયની pગવાઈના ^€ઓ મા@ </ આિ˜ત ગણવામા$ આવી શr
=.

!
પિરવારની કuલ આવક: પિરવારની કuલ આવક *+સસ y„રોની bયાƒયા :જબ ન†ી કરવામા$ આ‰ =, ! ગરીબીના
માગ7દશ7નોની ગણતરી કરતી વખ< ની•ની આવકનો ઉપયોગ ક[ =:
•

આવકની કમાણી, —રોજગા રી વળતર, કામદાર`$ વળતર, સોિશયલ િસ•uિરટી, Kરક •રRા આવક, ]^ર સહાય,
અ`ભવીઓના fકવણી, હયાતીના લાભો, ‚+શન અથવા િનvિGની આવક, bયાજ, િડિવડ+ડ, ભાડા, રોય–ટી, 8થાવર
િમલકતો, ટn8ટ્સ, શšRિણક સહાયતા, ખોરાકી, બાળ સહાય, ઘર બહારથી મળતી સહાય, અ/ અ+ય પરQરણ 8gોતો;

•

િબન રોકડ લાભો !મ r ›ડ 8@œŒસ અ/ હાઉiસગ સબિસડીની ગણતરીઓ કરવામા$ આવતી નથી;

•

પ^લાના કર‰રાના આધાર પર ન†ી કરવામા$ આવ_;

•

‘ડીના નફા અથવા ખોટ/ બાકાત રાખવામા$ આ‰ =; અ/

•

p bયિc <ના પિરવાર સાa ર^€$ હોય, તો પિરવારના તમામ સ•યોની આવક સા%લ = (! સબ$ધીઓ નથી, !મ r
એક ઘરના ર^વાસીઓ, ની ગણતરી કરવામા$ આવ_ નહી).

FAP-પાg: આ નીિત ^ઠળ ! bયિcઓ સ$Kણ7 અથવા આ$િશક રી< નાણા$કીય સહાય મા@ પાg હોય.
kડરલ ગરીબીના 8તર (“FPL”): િડપાટ7%+ટ ઓફ ^–થ એ+ડ žuમન સiવસીઝ sારા વાiષક ધોર

આપવામા$ આ‰લા આવક

8તર`$ માપ. kડરલ ગરીબીના 8તરનો ઉપયોગ નાણાકીય સહાયની યોIયતા ન†ી કરવા મા@ થાય =.
કuલ ખચˆઓ: તબીબી સ$ભાળ મા@ની હોિ8પટલ kિસિલટીની સ$Kણ7, 8થાિપત iકમત, ! કોઈપણ કરારના ભ¡થા$, િડ8કાઉ+ટ
અથવા કપાત લાગu કરતા$ પ^લા$ દદUઓ/ સતત અ/ એકસરખી રી< ચાજ7 કરવામા$ આ‰ =.
તબીબી રી< જVરી *વાઓ: દદUના િનદાન`$ ‘–યા$કન કરવા ^€ અથવા બીમારી, ઈ], રોગ અથવા <ના લRણોની
સારવારના ^€ મા@, ફીઝીશીયન, િવ‰કKણ7 કલીનીકલ Qકાદા મા@ની આરોIય સ$ભાળ *વાઓ આ =: (a) તબીબી
Meકટીસમા$ સામા+ય રી< 8વીકારવામા$ આ‰લા ધોરણો અ`સાર; (b) તબીબી રી< યોIય હોય; અ/ (c):ƒય¢‰ દદUની
kિસિલટી મા@ નહo.
{ચનાનો સમયગાળો: 120 િદવસનો સમયગાળો, ! Mથમ વાર િડ8ચાજ7 થયા પ^લાના િબલoગ 8@ટ%+ટ સાa શ£ થાય
=, !મા$ દદU િવ£P કોઈ ECA શV કરવામા$ આવ_ નહo.
સાદી ભાષામા$ સારા$શ (“PLS”): એક Tિખત િન‰દન ! bયિcગત/ {િચત ક[ = r આ FAP ^ઠળ JFK નાણાકીય સહાય
આ‚ = અ/ 8પ}, સ$િR¤ અ/ સમજવા મા@ સરળ રી< વધારાની માિહતી Kરી પા• =.
અKરતા વીમા કવ[જ સાaના: !મા$ દદU પા* અ:ક 8તરનો વીમો અથવા ¥તીય પRની સહાય હોય = પર$€ < છતા$
આઉટ-ઓફ-પોrટ ખચo હોય ! <મની નાણાકીય Rમતાઓ કરતા$ વધી ]ય =.
વીમા િવનાના : !મા$ દદU પા* <મની Qકવણીની જવાબદારી/ પહoચી વળવામા$ મદદ કરવા મા@ વીમા અથવા ¥તીય
પRની સહાય`$ કોઈ 8તર હો€$ નથી.

!
IV.

નાણાકીય સહાય પાOતાP< માપદ<ડ:
વીમા િવનાના અ/ અKરતા વીમા કવ[જ સાaના લોકો/ મદદ કરવા મા@ JFK િવિવધ નાણાકીય સહાય Mો¨ામ Mદાન ક[
=. ની• સા%લ ક[લા નાણાકીય સહાય Mો¨ામો p દદU 8થાિપત ક[લા માપદ$ડો/ 5રા ક[ અ/ પાg ઠરવા મા@ ન†ી થાય,
તો નાણાકીય સહાય દદU/ િન:શu–ક અથવા િડ8કાઉ+ટવાળી ઈમરજ+સી અથવા અ+ય રી< જVરી તબીબી સ$ભાળ સાa Kરી
પ• =.
5S જસT હોિ=પટલ સ<ભાળ Vકવણી સહાયતાનો &ોWામ ("ચૅિરટી સ<ભાળ")
ચૅિરટી સ$ભાળ એ +„ જસU Mો¨ામ = !મા$ દદU 8@ટ ઓફ +„ જસUના તીª સ$ભાળ હોિ8પટલમા$ દાખલ થ«લા ઇન‚શ+ટ
અ/ આઉટ‚શ+ટ તરીr *વા Mા¤ ક[ = <મ/ િન:શu–ક અથવા િડ8કાઉ+ટવાળી સ$ભાળ ઉપલyધ =. હોિ8પટલ સહાય
અ/ ઘટા•લા દરોની સ$ભાળ માg જVરી ઈમરજ+સી અથવા અ+ય રી< જVરી તબીબી સ$ભાળ મા@ જ ઉપલyધ =.
જહો+સન 5નવ7સવા ટ સ$8થાના દદUઓ ઇન‚શ+ટ અ/ આઉટ‚શ+ટની 5નવ7સવાટ *વાઓ મા@ ચૅિરટી સ$ભાળ
%ળવવાના પાg નથી. 8@ટ ઓફ +„ જસU < *વાઓ મા@ 5નવ7સવાટ kિસિલટીઓની ભરપાઇ કર€$ નથી.
પાgતા
દદUઓ ચૅિરટી સ$ભાળ મા@ પાg ઠરી શr p <ઓ +„ જસUના ર^વાસીઓ હોય !ઓ:
1) !મની પા* કોઈ 8વા8¡ય કવ[જ ના હોય અથવા એu$ કવ[જ હોય ! માg હોિ8પટલના િબલનો ભાગ fકવ€$ હોય
(વીમા િવનાના અથવા અKરતા વીમા કવ[જ સાaના);
2) <ઓ કોઇપણ ખાનગી અથવા સરકારી Mાયોિજત કવ[જ મા@ અયોIય = (!મ r Medicaid); અ/
3) ની• દશˆ‰લ ની•ની આવક અ/ િમ–કતની પાgતાના માપદ$ડો/ મળતા હોય.
આવકની પાgતાના માપદ$ડ
kડરલ ગરીબીનો 8તર ("FPL") ના 200% કરતા$ ઓછી અથવા <ના !ટલી કuલ પાિરવાિરક આવક ધરાવતા દદUઓ 100%
ચૅિરટી સ$ભાળ કવ[જ મા@ પાg =.
FPL ના 200% કરતા વ… પર$€ <ના 300% કરતા ઓછી અથવા <ના !ટલી કuલ પાિરવાિર ક આવક ધરાવતા દદUઓ
િડ8કાઉ+ટવાળી સ$ભાળ મા@ પાg =.
િમ–કતના માપદ$ડ
ચૅિરટી સ$ભાળમા$ સ$પિતની પાgતાની શ£આતનો સમા‰શ થાય = ! જણા‰ = r bયિcગત સ$પિG $ 7,500 કરતા$ વ…
હોવી pઈએ નહી અ/ પિરવારની સ$પિG *વાની તારીખથી $ 15,000 કરતા$ વ… હોવી pઈએ નહી.
ર^ઠાણના માપદ$ડ

!
+„ જસUમા$ ન ર^તા નવા ર^ણા$કો મા@, !મ/ ઈમરજ+સી તબીબી િ8થિત મા@ ઈમરજ+સી તબીબી Sયાનની જVર હોય
<મના મા@ ચૅિરટી સ$ભાળ ઉપલyધ હોઈ શr =.
ચૅિરટી સ$ભાળની લાયકાત િદશાિનદe શો 8@ટ ઓફ +- જસU sારા ન†ી કરવામા$ આ‰ = અ/ વધારાની માિહતી ની•ની
‰બસાઇટ પર મળી શr =:
http://www.state.nj.us/health/charitycare/documents/charitycare_factsheet_en.pdf.

5S જસT વીમા િવનાના િડ=કાઉ5ટ સાવ;જિનક કાયદો 2008, C. 60 ("વીમા િવનાના િડ=કાઉ5ટ")
ધી +„ જસU વીમા િવનાના િડ8કાઉ+ટ વીમો ના ધરાવતા દદUઓ/ ઉપલyધ =.
રHિમયત સ<ભાળ &ોWામ
બધા સ$ભિવત પાg દદUઓ`$ પરીRણ થઈ શr = અ/ ચૅિરિટ સ$ભાળ સહાય મા@ અર‡ કરી શr અથવા ર^િમયત સ$ભાળ
Mો¨ામ મા@ સીધા અર‡ કરી શr =.
JFK ર^િમયત સ$ભાળ Mો¨ામ વીમા િવનાના અથવા અKરતા વીમા કવ[જ સાaના +- જસU િનવાસીઓ મા@ ઉપલyધ =,
!ઓ આ$િશક ચૅિરટી સ$ભાળ સહાય મા@ પાg =. p કોઈ bયિc ચૅિરિટ સ$ભાળ મા@ પાg =, પર$€ 100% ચૅિરિટ સ$ભાળ
કવ[જ Mા¤ કરતા નથી તો ર^િમય+ટ સ$ભાળ િડ8કાઉ+ટ બાકી ર^લી —T+સ પર લાગu થ_.
વીમા િવનાના bયિcઓ r !ઓ`$ ચૅિરિટ સ$ભાળ મા@ પરીRણ કરવામા$ આb„$ =, પર$€ <ઓ લાયક નથી, < વીમા િવનાના/
ર^િમયત સ$ભાળ Mો¨ામ મા@ પાg =.
V.

નાણાકીય સહાય મા[ અર\ કરવી
JFK નાણાકીય Mિત િનિધઓ ("નાણાકીય Mિતિનિધઓ") નાણાકીય સહાય મા@ અર‡ કરવા ઈBછતા હોય <વા દદUઓ/
સહાય કરવા અથવા fકવણીની bયવ8થાઓ •યોિજત કરવા મા@ ઉપલyધ =.. દદU/ તમામ kડરલ, રાx અ/ હોિ8પટલ
નાણાકીય સહાય Mો¨ામો અ/ MિŽયા ઓની સ$Kણ7 સમજ = < •િનિ®ત કરવા મા@ નાણા$કીય Mિતિનિધઓ દદUઓ સાa
કામ કર_. નાણાકીય Mિતિનિધઓ િવિવધ સરકારી Mો¨ામો મા@ અર‡ કરવામા$ મદદ કર_ અ/ સમ¨ MિŽયામા$ rવી રી<
આગળ વધu$ <ની સલાહ આપ_.
p તમા£$ પિરવાર કોઈ પણ Mકારના$ સરકા રી Mો¨ામો મા@ યોIય નથી, તો < pવા મા@ r શu$ ત% ચૅિરિટ સ$ભાળ મા@
યોIયતાના માપદ$ડો/ Kરો કરો છો અમારા નાણાકીય Mિતિનિધઓ તમારી નાણાકીય િ8થિતની સમીRા કર_.
અર‡ની MિŽયા:
દદUઓ ! મા/ = r <ઓ નાણાકીય સહાય મા@ પાg = <મ/ નાણાકીય સહાય અર‡ ("અર‡") Kણ7 કરવી આવeયક
=. દદUઓ/ <મની અર‡ઓ સાa સહાય કરવા મા@ નાણાકીય Mિતિનિધઓ ઉપલyધ =. અર‡ કા$તો નાણાકીય Mિતિનિધ
સાa bયિc Kણ7 કરી શr અથવા bયિcગત રી< Kણ7 થઈ શr અ/ સમીRા અ/ MિŽયા મા@ નાણા$કીય Mિતિનિધ/ રજw
કરવી pઈએ.

!
p કોઈ દદU નાણાકીય Mિતિનિધ સાa અર‡ Kણ7 કરવા મા• =, તો < કોઈ એપોઇ+ટ%+ટ •િનિ®ત કરવા મા@ કૉલ કરી
શr =. વšકિ–પક રી<, <ઓ માિહતીની Kછપરછ મા@ અ/ Mા¤ કરવા મા@ એડિમટoગ િડપાટ7%+ટની :લાકાત લઈ શr =.
નાણાકીય Mિતિનિધઓ યોIયતાના ‘–યા$કન મા@ તમામ જVરી અ/ લાગu માપદ$ડની દદU/ ]ણ કર_ અ/ િશિRત કર_.
¢યારબાદ, દદUઓ/ નાણાકીય જVિરયાત િનધˆિરત કરવા •સ$ગત સહાયક દ8તા‰p સાa bયિcગત, નાણાકીય અ/ અ+ય
પરfરણ માિહતી Kરી પાડવાની જVર પડ_.
નાણાકીય Mિતિનિધ ઓ <મ/ મા@ ઉપલyધ તમામ નાણાકીય Mો¨ામો`$ °ાન K£$ પાડવાના MયાસV‚, વીમા િવનાના
ઇન‚શ+ટસ સાa :લાકાત Tવાના દ[ક Mયાસ ક[ =. નાણાકીય Mિતિનિધઓ ¢યારબાદ દદU અ//અથવા <મના પિરવાર
સાa કામ કરવા`$ ચા± રા² =.
અર‡ ~ા$થી %ળવવી:
આ FAP ^ઠળ ઓફર કરવામા$ આવતી નાણાકીય સહાય મા@ અર‡ કરવા માગતા દદUઓ અમારી ‰બસાઇટ પર અર‡
%ળવી શr =: https://www.jfkmc.org/
િબઝ/સ ઓિફસ/ (732) 321-7566 પર ફોન કરી/ અર‡ની િવન$તી કરી શકાય =.

અર‡ની ‚પર નકલો આ પર િ8થત એડિમશન ઓફીસ પર પણ ઉપલyધ =.
JFK Medical Center
65 James Street
Edison, NJ 08820

JFK %ડીકલ *+ટર
65 James Street
Edison, NJ 08820
સોમવારથી – શuŽવાર •ધી સવા[ 8:30 - સા$! 5 વાIયા •ધી તમારી મદદ મા@

નાણાકીય Mિતિનિધઓ સાઇટ પર હાજર હોય =.
બધી Kણ7 ક[લ અર‡ આના પર મોકલવી pઈએ:
JFK Medical Center
Admissions Office
65 James Street
Edison, NJ 08820

JFK %ડીકલ *+ટર
એડિમશન ઓફીસ
65 James Street
Edison, NJ 08820
નાણા$કીય સહાય િનધˆરણ શ~ <ટ±$ જ–દી કરવામા$ આવ_, પર$€ િવન$િતની

તારીખથી દસ (10) કામકાજના િદવસો બાદ નહo. p પયˆ¤ કાગળ Kરા પાડવામા$ ન આ‰, તો િવન$તી/ અKણ7 અર‡
ગણવામા$ આવ_.
જVરી દ8તા‰p:

!
તમારા, તમારા પિત/પ³ી, અ/ કોઈપણ બાળકો ! 21 વષ7 અ/ <થી ની•ના હોય <મના મા@ ની• આ‚લ માિહતીની જVર
=:
•

સૌથી વ… તા!તરના kડરલ કર‰રાના િરટન7 (1040);

•

bયિcગત ઓળખ એટT r હાલ`$ ડ્રાયવસ7 લાયસ+સ, સોિશયલ િસ~ોિરટી કાડ7, જ+મ Mમાણપg અથવા
પાસપોટ7;

•

સરનામાનો 5રાવો, એટT r „િટિલટી િબલ, @લીફોન િબલ અથવા ! તારીખથી *વાઓમા$થી આપવામા$ આવી
હતી < લીઝ;

•

! તારી ખથી *વાઓ આપવામા$ આ‰ <ના સિહત •iકગ, બચત, CD, IRA, 401K, 8ટોક અ//અથવા બો+ડ
8@ટ%+ટ;

•

! તારીખથી *વાઓ આપવામા$ આવ_/આવી = <ના તા¢કાિલક પ^લા$ gણ મિહના મા@ આવકના દ8તા‰જ. અ%
તમામ 13 અઠવાિડયા$ મા@ પગાર 8@બનો અથવા અથવા તમારા એœŒલોયર પા*થી Tટર^ડ પર પg r ! આ
દ[ક અઠવાિડયા મા@ અલગથી તમારા કuલ પગાર/ વણ7વતો હોય < 8વીકારી શકીએ;

•

p ત% 8વ રોજગારી હો, તો અમારી પા* તમારી *વાની તારીખના તા¢કાિલક 3 મિહના પ^લાના એક એકાઉ+ટ+ટ
sારા તšયાર અ/ હ8તાRર થ«લ નફા અ/ `કસાન`$ 8@ટ%+ટ હોu$ આવeયક =. કર‰રાના િરટન7 અ/ િબઝ/સ
બeક એકાઉ+ટ પણ ફરિજયાત =;

•

p તમારી ભાગીદારી અથવા કોપo[શન હોય, તો અમારી પા* સા¤ાિહક પગાર ડ્રો સાa એકાઉ+ટ+ટ પા*થી એક
પg હોવો pઈએ. કર‰રાના િરટન7 અ/ િબઝ/સ બeક એકાઉ+ટ પણ ફરિજયાત =;

•

p ત% —રોજગાર હોવ તો |પા કરી/ તમારી *વાની તારીખના તા¢કાિલક 3 મિહના પ^લાના —રોજગારી 8ટyસ
અથવા સા¤ાિહક કœŒ„ટર િM+ટઆઉટ સાa પાgતા પgક આપશો;

•

p ત% સોિશયલ િસ~ોિરટી Mા¤ કરતા હોવ તો, અમ/ ત% !ટલા વષ7 મા@ *વાઓ Mા¤ કરી = <ના "અવોડ7"
પgની જVર =;

•

p તમ/ ‚+શન મળ€$ હોય, તો |પા કરી/ તમારી *વાની તારીખથી 3 મિહના પ^લા$ 8ટyસ અથવા ક$પની r !
‚+શન K£$ પા• = <ના તરફથી તમા£$ કuલ માિસક લાભ જણાવતો પg Mદાન કરો;

•

p ત% તમારા માતા-િપતા, ગલ7¶e+ડ, બોય¶e+ડ, િમg, વ•[ સાa ર^તા$ હોવ તો, <મના સરનામા$, ફોન ન$બર, તમારી
સાa સ$બ$ધ અ/ ત% ¢યા$ rટલા સમયથી રહી ર·ા છો < દશˆવ€$ <મના sારા સહી ક[લ પgની અમ/ જVર =;

•

p લાગu પડ€$ હોય તો, બાળ સહાય અ//અથવા ખોરાકી માિહતી સિહત છwટા=ડાના દ8તા‰pની નકલની જVર
=; અ/

!
•

p તમા£$ બાળક 18-21 વષ7ની વયની અ$દર હોય અ/ સ$Kણ7 સમયની કૉTજ `$ િવ¸ાથU હોય, અથવા p ત% 22
r <થી વ… uમરના હોવ અ/ સ$Kણ7 સમયની કૉTજના િવ¸ાથU હોવ, તો |પા કરી/ વત7માન અ/ પ^લાના$
*િમ8ટર મા@ નાણાકીય એવોડ7સના દ8તા‰જ Mદાન કરો.

VI.

&િ]યાઓ
ચૅિરિટ સ$ભાળ મા@ પરીRણ કરતા પ^લા$, અરજદારો`$ કોઈપણ ¥તીય પRના વીમા લાભો અથવા તબીબી સહાય Mો¨ામો r
! હોિ8પટલ િબલ મા@ fકવણી કરી શr = < મા@ <મની સ$ભિવત પાgતા ન†ી કરવા મા@ પરીRણ કરu$ pઈએ. xા$
•ધી <ઓ/ અ+ય તબીબી સહાય Mો¨ા મો (એટT r Medicaid, સોિશયલ િસ~ોિરટી) મા@ અયોIય ન†ી ન કરવામા$
આ‰ ¢યા$ •ધી દદUઓ/ •િરટી સ$ભાળ મા@ પાg ગણવામા$ આવ_ નહo.
p કોઈ bયિc અ+ય કોઇ તબીબી સહાયતા Mો¨ામો મા@ પાg નથી, તો <મ`$ ચૅિરટી સ$ભાળ મા@ પરીRણ કરી શકાય =.
p દદU 100% ચૅિર ટી સ$ભાળ મા@ના માપદ$ડ/ Kણ7 ક[ =, તો વીમા િવનાના/ર^િમયત સ$ભાળ Mો¨ામ લાગu થ_ નહo
(ખચˆઓ પ^Tથી જ સ$Kણ7પ

આવરી Tવામા$ આવ_).

p કોઈ દદU ચૅિરટી સ$ભાળ મા@ પાg ગણવામા$ આ‰, તો દદU/ <ના મા@ના િનણ7ય પg મº = (! દર રાx માગ7દiશકા
દીઠ એક વષ7 મા@ ચાT =), અ/ ર^િમયત સ$ભાળ Mો¨ામ મા@ પણ સહભાગી પg %ળવ_. વીમા િવનાના bયિcઓ r !
ચૅિરિટ સ$ભાળ મા@ પાg નથી, <ઓ વીમા િવનાના/ર^િમયત સ$બદ Mો¨ામ મા@ પાg ર^_.
p દદU કોઈ વીમા કવ[જ ન હોવા`$ દાવો ક[, તો <મ`$ નાણા$કીય સહાય મા@ પરીRણ કરતા પ^લા "કોઈ વીમો નથી <ની
ચકાસણી" પર સહી કરવા`$ ક^વામા$ આવ_. વ…મા$, < સમ]વી શકાય r p પછીથી <ઓ વીમો Kરો પાડ_ તો < *વાની
તારીખો મા@ િબલ નહo કરાય ! અગાઉથી ર^િમયત સ$ભાળ ^ઠળ આવી =, કારણ r [ફર–સ અ//અથવા સચોટતા Mા¤
ન થઇ હોઈ શr અ//અથવા સમયસર ફાઇiલગ મયˆ દા પસાર થઈ ગઈ હોઈ શr. સારવાર ચા± રાખતા પ^લા$ *વાની
ભિવ»યની તારીખો મા@ તમામ [ફરલ અ//અથવા સચોટ વીમા જVરીયાતો Kરી થઇ હોવી જVરી =.
xા[ દદU વીમા કવ[જ K£$ પા• =, <મ છતા$ ચકાસણી બતા‰ r લાભો 5રા થઇ ગયા = અથવા Kરી પાડવામા$ આવતી
*વા(ઓ) મા@ કોઈ લાભ નથી, તો <ઓ/ "કવ[જ ન થયાની નોિટસ" પર સહી કરવા`$ ક^વામા$ આવ_, ! કવ[જ ન
થયા`$ કારણ અ/ bયિcગત રી< જવાબદાર બનવાની 8વી|િત દશˆવ€$ હ_. p દદUઓ પછી આવરી ન Tવાઈ હોય <વી
*વાઓ મા@ વીમા િવનાના/ર^િમયત સ$ભાળ Mો¨ામ ઓફર કરવામા$ આવ_.
p દદU િવમા/ બીલ કરવાની િવન$તી ક[ < ખબર હોવા છતા$ r *વા <મના વત7માન લાભ ‚rજ sારા આવરી Tવામા$ નથી
આવતી,તો < સમ]વી શકાય r p લાભોના 8પ}તા નકારવા`$ દશˆ‰ r દદU જવાબદાર નથી, તો પણ <ઓ િબનકવ[જની Kવ7 {ચના/ લી¼ bયિcગત રી< જવાબદાર હ_.
અKણ7 અર‡ઓ મા@ની MિŽયા:
FAP-યોIયતાના તા¢કાિલ ક િનધˆરણ ન કરી શકાય <વી ઘટનામા$, નાણાકીય Mિતિનિધઓ અરજદાર પા*થી વધારાની
માિહતીની િવન$તી કર_. JFK અરજદાર/ બ$/ મૌિખક અ/ Tિખત નોિટસ આપ_ ! FAP- યોIયતા િનધˆરણ કરવા મા@
જVરી વધારાની માિહતી/દ8તા‰જ વણ7‰ = અ/ દદU/ િવન$તી ક[લ દ8તા‰p Mદાન કરવા મા@ વાજબી સમય (30
િદવસ) Mદાન કર_. આ સમય દરિમયાન, JFK, અથવા <મના વતી કામ કરતા કોઈપણ ¥તીય પR, FAP-લાયકાત િનધˆિરત
કરવામા$ ન આ‰ ¢યા$ •ધી અગાઉ Qકવણી %ળવવા મા@ કોઇપણ ECA’s 8થિગત કરા_.

!
Kણ7 થ«લ અર‡ઓ મા@ની MિŽયા:
એકવાર Kણ7 અર‡ Mા¤ થઈ ]ય પછી JFK:
•

bયિc સા% કોઈ પણ ECAs 8થિગત કર_ (JFK ના વતી કાય7રત કોઈપણ ¥તીય પR હાથ ધરા«લ ECAs
8થિગત કર_);

•

સમયસર રી< FAP-યોIયતા િનધˆિરત કરવા`$ બનાવો અ/ દ8તા‰જ કરો; અ/

•

િનધˆરણ અ/ િનધˆરણના આધાર/ Tિખતમા$ જવાબદાર પR અથવા bયિc/ {િચત કરો.

નાણાકીય સહાય મા@ લાયક માનવામા$ આ‰લ bયિc/ અ`કwળ િનધˆરણ Tિખતમા$ {િચત કરવામા$ આવ_. IRC §501 (r)
JFK અ`સાર:
•

FAP- પાg bયિc માિલકી ની રકમ, < રકમ rવી રી< િનધˆિરત થઈ = અ/ rવી રી< AGB સ$બ$િધત માિહતી
%ળવી < {ચવ€$ િબiલગ 8@ટ%+ટ K£$ પાડો, p લાગu પડ€$ હોય તો;

•

bયિકત sારા અપા«લી કોઈપણ વધારાની fકવણી પરત કરો; અ/

•

JFK વતી કામ કરતા ¥તીય પRો સાa tu$ એકg કરવા મા@ દદU સા% અગાઉ Tવામા$ આ‰લા કોઈપણ ECAs /
ઉલટાવી tવા મા@ તમામ વાજબી ઉપલyધ પગલા$ Tવા કામ કરો.

VII. ચાજ; કGલ રકમની ગણતરી કરવા મા[ના આધાર
આ નીિત ^ઠળ Kણ7 અથવા આ$િશક નાણા$કીય સહાય મા@ FAP- પાg bયિcઓ/ ચાજ7 ક[લ રકમની ગણતરી કરવા મા@
ની• :જબ Vપ[ખા આ‚ =.
ચૅિરિટ સ<ભાળ
p કોઈ દદU ચૅિર િટ સ$ભાળ મા@ પાg હોય ,તો દદUના આઉટ-ઓફ-પોrટ ખચ7ની +- જસU િડપાટ7%+ટ ઓફ ^–થ ફી
_ડ્-લ (ની• બતા‰લ) ના ઉપયોગ sારા ન†ી કરવામા$ આવ_.
ની ટકાવારી તરી^ આવક

aશ5ટ bારા cકવાતા ચાજTસની ટકાવારી

HHS ગરીબી આવકની માગ;દiશકા
200% કરતા ઓછu$ અથવા <ના !ટ±$

0%

200% કરતા$ વ… પર$€ 225% થી ઓછu$ અથવા <ના

20%

!ટ±$

!
225% કરતા$ વ… પર$€ 250% થી ઓછu$ અથવા <ના

40%

!ટ±$
250% કરતા$ વ… પર$€ 275% થી ઓછu$ અથવા <ના

60%

!ટ±$
275% કરતા$ વ… પર$€ 300% થી ઓછu$ અથવા <ના

80%

!ટ±$
300% કરતા$ વ…

વીમા િવનાના િડ8કાઉ+ટ [ટ ઉપલyધ

p 20% થી 80% 8લાઈડoગ ફી 8rલ પરના દદU <મની કuલ વાiષક આવકના 30% થી વ… આઉટ-ઓફ-પોrટ તબીબી
ખચ7 Qકવવા મા@ જવાબદાર હોય (ઉ.દા. અ+ય પRો sારા ના Qકવવામા$ આ‰લા િબલ), તો < 30% થી વ… રકમની Qકવણી
હોિ8પટલ સ$ભાળ Qકવણી સહાયમા$ ગણવામા$ આવ_.
વીમા િવનાના િડ=કાઉ5ટ/રHિમયત સ<ભાળ &ોWામ
P.L. 89-97 (42.U.S.C.s.1395 et seq) અ`સાર પાg bયિcઓ/ < રકમ ચાજ7 કરવામા$ આવ_ ! દદU/ રજu કરવામા$
આવતી આરોIય સ$ભાળ *વાઓ મા@ kડરલ Medicare Mો¨ામ અથવા AGB (ની• દશˆbયા :જબ) ^ઠળ લાગu પડતા
fકવવાના દર કરતા 115% ઓછો હોય .
રHિમયત સ<ભાળ &ોWામ
JFK 2ડીકલ 45ટર - રHિમયત સ<ભાળ &ોWામ
JFK ર^િમ યત સ$ભાળ Mો¨ામ િડ8કાઉ+ટ મા@ પાgતા ધરાવતા JFK %ડીકલ *+ટરના દદUઓ પા* દાખલ થ«લા
ઇન‚શ+ટની kિસિલટી *વાઓ અ/ APC/CLFS/પાટ7 A ફી _ડ્„લ/આઉટ‚શ+ટની kિસિલટી *વાઓ MPFS અથવા
AGB (ની• દશˆbયા :જબ) DRG આધાિર ત Medicare ભરપાઈ દરના 115% કરતા ઘટા•લી 8વ-Qકવણી —T+સ
હ_.
જહો5સન :નવ;સવાટ સ<=થા - રHિમયત સ<ભાળ &ોWામ
JFK ર^મીયત સ$ભાળ િડ8કાઉ+ટ મા@ પાgતા ધરાવતા જહો+સન 5નવ7સવાટ સ$8થાના દદUઓ પા* ઇન‚શ+ટની *વાઓ
મા@ CMG આધાિરત અ/ આઉટ‚શ+ટ મા@ JFK અથવા AGB (ની• દશˆbયા :જબ) sારા આપવામા$ આવતા િબલ
APC અથવા a[પી ફી _ડ્„–સ CMG આધાિરત Medicare ભરપાઈ દરના 115% કરતા ઘટા•લી 8વ-Qકવણી —T+સ
હ_.
AGB
IRC §501(r)(5) અ`સા ર AGB ની ગણતરી કરવા મા@ JFK ±ક-—ક પPિતનો ઉપયોગ ક[ =. AGB % ની વાiષક
ગણતરી કરવામા$ આ‰ = અ/ < Medicare *વા-મા@ની-ફી sારા મ$જwર કરવામા$ આ‰લા તમામ દાવાઓ + 12-મિહનાના
ગાળામા$ તમામ ખાનગી આરોIય િવમાઓ, ! < દાવા સાa સ$કળા«લા કuલ ખચ7થી િવભાિજત કરવામા$ આ‰ = <ના પર

!
આધાિરત = . AGB ન†ી કરવા મા@ લાગu પડતા AGB % કuલ ખચ7 પર લાગu કરવામા$ આ‰ =. JFK %ડીકલ *+ટર અ/
જહો+સન 5નવ7સવાટ સ$8થા મા@ની AGB ટકાવારી ની• :જબ =:
JFK %ડીકલ *+ટર : 25.8%
જહો+સન 5નવ7સવાટ સ$8થા : 39.3%
આ FAP ^ઠળ નાણાકીય સહા ય/ પાg બનવા`$ ન†ી કરનાર bયિકત/ કોઇપણ ઈમરજ+સી અથવા અ+ય રી< જVરી
તબીબી આરોIય સ$ભાળ મા@ AGB થી વ… ચાજ7 કરવામા$ નહી આ‰. FAP પાg કોઇપણ bયિc/ હ%શા AGB કરતા
ઓછu અથવા આ નીિત ^ઠળ ઉપલyધ કોઇપણ િડ8કાઉ+ટ ચાજ7 કરવામા$ આવ_.
VIII. Jયાપક da &ચાર કરવો
FAP, અર‡ઓ અ/ PLS તમામ ની•ની ‰બસાઈટ પર ઓનલાઈન ઉપલyધ =:https://www.jfkmc.org/
FAP ની ‚પર નકલો, અર‡ઓ અ/ PLS કોઇપણ ચાજ7 િવના %ઈલ sારા િવન$તી કરવા પર અ/ JFK ની kિસિલટી ના
જuદા-જuદા િવ8તારોમા$ ઉપલyધ =. ઈમરજ+સી Vમ, દદUની નoધણીના દાખલ થયાના િવ8તારો અ/ િબઝ/સ ઓફીસ, આમા$
સા%લ =, પર$€ < 5ર€$ મયˆિદત નથી.
JFK ના તમામ દદUઓ/ ઇ+@ક MિŽયાના ભાગV‚ PLS ની નકલ ઓફર કરવામા$ આવ_. એક 8થાયી પિરિ8થિતની ઘટનામા$,
દદUએ જVરી તબીબી સારવાર %ળbયા પછી ર‡8ટ્[શન MિŽયા દરિમયાન દદU/ PLS ઓફર કરવામા$ આવ_.
દદU/ નાણા$કીય સહાયની ઉપલyધતા િવ_ની માિહતી આપતા િચ½નો અથવા િડ8ŒT ]^ર 8થળોએ પો8ટ કરવામા$ આવ_
!મા$ ઈમરજ+સી Vમ, દદU રિજ8ટ્[શનના •ક-ઇન િવ8તારો, એડિમટoગ અ/ િબઝ/સ ઓિફસ સિહતના ]^ર 8થળો
સા%લ =.
JFK સ:દા યના સ•યો/ સમ¨ વષ7 દરિમયાન યો]«લી સા:દાિયક ઘટનાઓ દરિમયાન JFK ખા< નાણાકીય સહાયની
ઉપલyધતા િવ_ સ:દાયના સ•યો સાa વાત કરી/ નાણાકીય સહાયની ઉપલyધતા અ$• ]ણ કરવા વાજબી Mય³ો ક[ =
(ઉ.દા. આરોIય %ળાઓ, પરીRણ, શšRિણક 8તરો, વ•[.).
JFK ની FAP, અર‡ઓ અ/ PLS અ$¨e‡મા$ અ/ અ$¨e‡મા$ મયˆિદત Mાવી¾ય (“LEP”) ધરાવતા લોકોની Mાથિમક ભાષામા$
ઉપલyધ =, ! 1,000 bયિcઓ કરતા અથવા JFK ના Mાથિમક *વા િવ8તારમા$ *વા અપા«લ સ:દાયના 5% કરતા ઓછા
=.
JFK %ડીકલ *+ટર, LEP bયિc ઓ અ/ ના સા$ભળી શકતા દદUઓ મા@ અ`વાદન, ભાષા$તર અ/ સા$rિતક ભાષાની
*વાઓ િવના :–« Kરી પા• =.
અ% મહ¢વKણ7 તબીબી ચચˆઓ મા@ ઉપલyધ અ`વાદન *વાઓનો ઉપયોગ કરવા મા@ દદUઓ/ Mો¢સાિહત કરીએ છીએ.
દદUની સ$ભાળ સારવારમા$ તબીબી પિરભાષાનો સમા‰શ થાય = ! કોઈ પણ ભાષામા$ જટીલ હોઇ શr =. JFK %ડીકલ
*+ટર sારા અ`વાદકની *વાઓ ઉપલyધ = !મા$ મોટાભાગની ભાષાઓમા$ ફોન અ`વાદન પણ સા%લ =. સામા+ય દદUની
િ8થિત મા@ િનણˆયક દ8તા‰p અ/ દદU િશRણ સામ¨ીનો અ`વાદ પણ ઉપલyધ =.

!
p તમ/ અ`વાદક, સા$rિતક ભાષા ના અ`વાદક અથવા ¿ભાિષયાની જVર હોય, તો |પા કરી એÀ્@+શ ન ખા< દદU
Mિતિનિધ કાયˆલયનો સ$પક7 કરો. (732) 321-7566 અથવા તમ/ દાખલ કરનાર કલક7 r નસ7/ સહાય મા@ Kછો.
ઈમરજ+સીમા$, ASL [ફરલ સiવસ (800) 275-7551, 3 કલાકની અ$દર સા$rિતક ભાષાનો અ`વાદક 5રો પાડી શr = -િદવસના 24 કલાક, અઠવાિડયા ના સાત િદવસ. ASL sારા ઉપયોગમા$ Tવામા$ આવતી *વાઓ દદU/ િવના :–« Kરી
પાડવામા$ આ‰ =. p r, અ% કહીએ છીએ r ત% દદUના અ/ અ`વાદકના નામ Mમા

દદU Mિતિનિધ કાયˆલય/ {િચત કરો

!થી JFK %ડીકલ *+ટર M8€ત *વાઓ મા@ જVરી Qકવણીની bયવ8થા કરી શr.
િબલeગ અ7 કfgશન નીિત
I.

HI
તમામ િબલoગ, Žeડી ટ અ/ કTmશનની Memટીસ તમામ kડરલ અ/ રાxના કાયદાઓ, િનયમોની માગ7દiશકા અ/ નીિત`$
પાલન ક[ = </ •િનિ®ત કરu$.

II.

નીિત
િબલoગ અ/ કTmશન Mvિતઓ સાa સચોટ હોu$ અ/ <`$ પાલન કરu$ < JFK ની નીિત =. આ દ8તા‰જમા$ *ટ કરવામા$
આ‰લી MિŽયાઓ/ અ`સરવાથી આ નીિતમા$ દશˆ‰લા તમામ માપદ$ડો/ મળવા`$ લÁય સફળતા5વ7ક K£$ કરી શકાય =.
િબઝ/સ ઓફીસ, ફાઈના+સ, ઇન્ફોમeશન િસ8ટમ અ/ િવŽeતાઓના સ$ચાલનનો સ$Kણ7 સહકાર અ/ સ‘હકાય7 અમારા S«ય
મા@ આવeયક =

III.

&િ]યાઓ
એકવાર દદUના દાવા પર <મના વીમા sારા MિŽયા થયા બાદ, JFK દદU/ <મની દદUની જવાબદારી {િચત કર€$ બીલ
મોકલ_. વધારામા$, p દદU પા* કોઈ gી] પR`$ કવ[જ ના હોય, તો <ઓ <મની દદUની જવાબદારી {િચત કર€$ એક
બીલ %ળવ_. િડ8ચાજ7 થયા પછી`$ દદU`$ આ પ^±$ િડ8ચાજ7 િબલoગ 8@ટ%+ટ હ_. આ 8@ટ%+ટ પરની તારીખ અર‡
અ/ {ચનાનો સમયગાળો શ£ કર_ (ઉપર bયાƒયાિયત કયˆ :જબ).
દદUએ િડ8ચાજ7 થયા પછી`$ <મ`$ પ^±$ િબલoગ 8@ટ%+ટ %ળbયા બાદ, JFK વધારાના 3 િબલoગ 8@ટ%+ટ અ/ 2 પgો
(28 િદવસના અ$તરાલમા$, કuલ 4 િબલoગ 8@ટ%+ટ) મોકલ_.
p 4 િબલoગ િન‰દનો પછી Qકવણી Mા¤ કરવામા$ ના આ‰, તો JFK દદU/ ]ણ કરતો પg લખ_ r p 30 િદવસની અ$દર
Qકવણી કરવમા$ ના આવી, તો એકાઉ+ટ/ કTmશ+સ મા$ મોકલવામા$ આવ_. વધારામા$, પg ECAs / સા%લ કર_ (ઉપર
bયાƒયાિયત કયˆ :જબ) ! દદU`$ એકાઉ+ટ સ$¨હમા$ જ€$ ર^ < પછી 8થાન T_. Tિખત નોટીસમા$ પણ PLS ની નકલ
સામT હ_.
જયા[ િબલoગ ઇ+વોઇસ < જણાવતા પરત આ‰ = r દદU Â¢„ પાœ„$ = અથવા પહોચાડી શકાય <મ નથી અ/ અ+ય કોઈ
સરના:$ મÃ„$ નથી તો અ`વત7ન અ/ ચકાસણી મા@ એકાઉ+ટ િM-કTmટ 8@ટ્સ પર જ€$ ર^ =.

!
સ$¨હો
JFK િબલoગ સાયકલમા$ એકાઉ+ટસ/ િM-કTmટમા$ મોકલી શr =. આ સમયગાળા દરિમયાન, JFK વતી કાય7 કરતા gી]
પRો Qકવણી એકિgત કરવા મા@ @િલફોન sારા દદUઓનો સ$પક7 કરી શr =. જયા[ એકાઉ+ટ િM-કTmશન સાયકલમા $
હોય, ¢યા[ દદU િવ£P કોઇપણ ECA's Tવામા$ આવ_ નહી.
{ચનાના સમયગાળાની સમાિ¤ પછી, JFK દદUના એકાઉ+ટ/ સ$¨હમા$ મોકલ_. Qકવણી એકિgત કરવાની કTmશન
એજ+સી તકનીકોમા$ @િલફોન કો–સ, પgો અ/ ચો†સ ECA's નો સમા‰શ થાય =. <મની તમામ Mvિતઓ િબલoગ િસ8ટમ
સાa સ$Kણ7 રી< દ8તા‰‡ત કરવામા$ આવ_ અ/ કTmશન એજ+સી/ સ$ચાિલત કરતી રાx િનયમની તમામ
માગ7દiશકાઓ/ અ`સર_.
p કTmશન એજ+સી < પછી અસફળ ર^ (180 િદવસથી વ…નો સમયગાળો નહી) તો દદU`$ એકાઉ+ટ JFK મા$ પરત ફર_.
એકાઉ+ટ પરત ફરવાના સમ«, જયા[ દદU સાa સ$વાદ કરવામા$ આ‰ <મજ જયા[ એકાઉ+ટ JFK મા$ પરત ફ[ < તારી²
કTmશન એજ+સી <મની MvિGઓના સ$Kણ7 દ8તા‰p અ/ તારણોનો સમા‰શ કર_ .
IV.

IRC §501(r)(6) P< પાલન
IRC §501(r)(6) અ`સાર, {ચનાના સમયગાળાની સમાિ¤ પ^લા JFK કોઇપણ ECAs મા$ pડા_ નહી.
p FAP પાgતા ન†ી કરવામા$ ના આવી હોય અથવા p કોઈ bયિc નાણાકીય સહાય મા@ લાયક ના હોય, તો ના Qકવવામા$
આ‰લી —T+સ મા@, JFK {ચનાના સમયગાળાના અ`ગામી, અથવા <ના વતી કાય7 કરતો કોઇપણ gીp પR, દદU િવ£P
ની•ની ECAs શ£ કરી શr =.
•

કન્ઝ્„મર Žeિડટ િરપોiટગ એજ+સીઝ અથવા Žeિડટ y„રોમા$ bયિcની Mિતકwળ માિહતી િવ_ ]ણ કરવી;

•

bયિcગત િમલકત પર Kવˆિધકાર રાખવો;

•

કોઈ bયિcની વા8તિવક િમ–કત/ જ¤ કરવી.

•

bયિcના બeક એકાઉ+ટ અથવા અ+ય bયિcની િમ–કત/ pડવી અથવા જ¤ કરવી;

•

કોઈ bયિc સા% નાગિરક કાય7વાહી શV કરવી; અ/

•

bયિcના ‰તન/ સ]‰ =.

{ચનાના સમયગાળા પછી ગuનાિહત દદUના એકાઉ+ટ્સ પર ECAs શV કરવા મા@ JFK gી] પR/ અિધ|ત કરી શr =.
આ FAP ^ઠળ bયિc નાણાકીય સહાય મા@ લાયક = r નહી < ન†ી કરવા મા@ <ઓ વાજબી Mય³ો કરવામા$ આbયા =
< •િનિ®ત કર_ અ/ કોઇપણ ECA શ£ કરતાના ઓછામા$ ઓછા 30 િદવસ પ^લા ની•ના પગલાઓ T_.
1. દદU/ Tિખત નોટીસ Kરી પાડવામા$ આવ_ !:
(a) {િચત ક[ = r પાgતા ધરાવતા દદUઓ મા@ નાણાકીય સહાય ઉપલyધ =;
(b) ECA(s) / ઓળ² =, ! JFK એ સ$ભાળ મા@ની Qકવણી %ળવવાના ^€ મા@ શ£ કયˆ =; અ/
(c) એક સમયમયˆદા જણા‰ = !ના પછી આવા ECAs શ£ થઇ શr =.

!
2. આ Tિખત {ચના સાa દદU/ PLS ની એક નકલ Mા¤ થઈ =; અ/
3. FAP અ/ નાણાકીય સહાય અર‡ MિŽયા સાa bયિc rવી રી< સહાય %ળવી શr = < િવ_ bયિc/ મૌિખક રી<
{િચત કરવા વાજબી Mય³ો કરવામા$ આ‰ =.
JFK અ/ <મના વતી કાય7 કરતા gી] પRના િવŽeતાઓ, અર‡ના સમયગાળા દરિમયાન જમા કરવામા$ આ‰લી આ નીિત
^ઠળ ઉપલyધ નાણાકીય સહાય મા@ની તમામ અર‡ 8વીકાર_ અ/ MિŽયા કર_.

પિરિશh A:
JFK 2ડીકલ 45ટર અ7 જહો5સન :નવ;સવાટ સ<=થાના &દાતાની iચી

JFK ફાઇનાિ+સયલ આિસ8ટ+સ નીિત JFK %ડીકલ *+ટર અ/ જહો+સન 5નવ7સવાટ સ$8થા/ લાગu પ• =. JFK %ડીકલ
*+ટર અથવા જહો+સન 5નવ7સવાટ સ$8થા હોિ8પટલ kિસિલટી સાa *વાઓ Kરી પાડતા ચો†સ ફીઝીશીયન અ/ અ+ય
આરોIયસ$ભાળ Mદાતાઓ/ આ ફાઇનાિ+સયલ આિસ8ટ+સ નીિત અ`સરવાની જVર નથી.
સiવસ લાઈન sારા ની• Mદાતાઓની {ચી આપવામા$ આવી =, ! હોિ8પટલ kિસિલટીની અ$દર ઈમરજ+સી અથવા અ+ય
રી< જVરી તબીબી આરોIય સ$ભાળ Kરી પા• =.

આ ફાઇનાિ5સયલ આિસ=ટ5સ નીિત Hઠળ આવરી fવામા< આlલા &દાતાઓની iચી:
•

Kરી પાડવામા$ આવ_.

આ ફાઇનાિ5સયલ આિસ=ટ5સ નીિત Hઠળ આવરી ન fવામા< આlલા &દાતાઓની iચી:
•

Kરી પાડવામા$ આવ_.

