JFK !ડીકલ &'ટર અ" જહો&સન )નવ+સવાટ સ./થા
ફાયના&સીયલ આિસ/ટ&સ નીિત - સાદી ભાષામા. સારા.શ
JFK Health System, Inc., ની ફાયના'સીયલ આિસ1ટ'સની નીિત ("FAP"), 3મા5 JFK !ડીકલ &'ટર અ7 જહો'સન ;નવ=સવાટ સ51થા
(સા?િહક રી@ "JFK") શા!લ B, 3 એવા દદEઓ7 નાણાકીય સહાય Hરી પાડવા માJ અિ1તKવ ધરાM B N 3ઓ આરોOયની જPિરયાત
ધરાવતા હોય અ7 વીમા િવનાના, અHરતા વીમા કવQજ સાRના, અ'ય સરકારી સહાય માJ અયોOય, અથવા અ'યથા @મની SયિTગત
નાણાકીય પિરિ1થિત પર આધાિરત ઈમરજ'સી અથવા અ'ય તબીબી રી@ આવXયક આરોOય સ5ભાળ &વાઓ માJ [કવણી કરવામા5 અ\મ B.
નાણાકીય સહાય !ળવવા માJ દદEઓ7 આ ]ો^ામ માJ અર_ કરવી `ઈએ, 3 અહa સ5િ\b B.
પાc &વાઓ: નાણાકીય સહાય માc ઈમરજ'સી અથવા અ'ય રી@ જPરી તબીબી આરોOય સ5ભાળ માJ જ ઉપલeધ B. JFK !ડીકલ &'ટર
અ7 જહો'સન ;નવ=સવાટ સ51થા fિવધાઓ gારા Hરી પાડવામા5 આMલી બધી &વાઓ FAP hઠળ આવરી jવામા5 આવી નથી. અ'ય ]દાતાઓ
gારા અલગથી િબલ કરવામા5 આવતી Nટલીક &વાઓ7 આવરી jવામા5 આવતી નથી. kપા કરી7 ]દાતાઓની lિચ N 3 @ fિવધાઓની અ5દર
આરોOય સ5ભાળ &વાઓ ]દાન કQ B અ7 @ઓ FAP hઠળ આવરી jવામા5 આM B N નહa @ના માJ JFK ના FAP ના પિરિશn A નો સ5દભ=
લો.
પાc દદEઓ: પાc &વાઓ !ળવનારા દદEઓ, 3 પાcતા ના માપદ5ડ7 સ5તોo B અ7 તમામ જPરી દ1તાM` સિહત Hણ= નાણાકીય સહાય
અર_ રજp કQ B.
Nવી રી@ અર_ કરવી:નીq ]માr FAP and FAP અર_ !ળવી શકાય /Hણ= કરી શકાય/રજp કરી શકાય B:
•

નીqની Mબસાઇટ પરથી દ1તાM` ડાઉનલોડ કરો: https://www.jfkmc.org

•

િવન5તી કQલ દ1તાM` (732) 321-7566 પર િબઝ7સ ઓિફસ7 ફોન કરી7 તમ7 !ઇલ કરવામા5 આવu.

•

JFK ની fિવધાઓના િવિવધ િવ1તારોમા5 vપર નકલો ઉપલeધ B. ઈમરજ'સી Pમ, દદEની નoધણીના દાખલ થયાના િવ1તારો અ7
િબઝ7સ ઓફીસ 3 આ પર િ1થત B: JFK Medical Center, 65 James Street, Edison, NJ 08820, આમા5 સા!લ B,
પર5y @ ;રy5 મયzિદત નથી.

•

દદEઓ અર_ Hણ= કરવામા5 સહાય માJ નાણાકીય ]િતિનિધ સાR એપોઇ'ટ!'ટ fિનિ{ત કરી શN B. ` કોઈ દદE SયિTગત રી@
અર_7 Hણ= કરવા|5 પસ5દ કQ તો, @ઓએ Hણ= કQલ અર_ (તમામ જPરી સહાયક દ1તાM` સાR) 7 આના પર !ઇલ કરવી
`ઈએ: JFK Medical Center Admissions Office, 65 James Street, Edison, NJ 08820

નાણાકીય સહાય પાcતા: સામા'ય રી@, વીમા િવનાના અ7 અHરતા વીમા કવQજ સાRના દદEઓ સ5Hણ= નાણાકીય સહાય માJ પાc હોઈ શN B
}ાQ @મના પિરવારની કuલ આવક •ડરલ ગરીબી 1તર ("FPL") ના 200% કરતા5 ઓછી અથવા @ 3ટલી હોય. વ•મા5, બધા વીમા િવનાના
દદEઓ આ5િશક નાણાકીય સહાય માJ પાc B.
નાણાકીય સહાય 1તરો, 3 ફT FPL પર આધાિરત B:
•

પિરવારની કuલ આવક FPL ના 200% થી ઓછી N @ના 3ટલી B;
સ5Hણ= નાણાકીય સહાય; દદE7 $0 િબલ [કવવાપાc B.

•

પિરવારની કuલ આવક FPL ના 200% થી વધાQ B પર5y 300% કરતા5 ઓછી અથવા @ના 3ટલી B;
આ5િશક નાણાકીય સહાય; ઓછા ચૅિરિટ સ5ભાળ અ7 રhિમયત સ5ભાળ િડ1કાઉ'ટ અથવા AGB.

•

પિરવારની કuલ આવક FPL ના 200% થી વધાQ B પર5y 500% કરતા5 ઓછી અથવા @ના 3ટલી B;
આ5િશક નાણાકીય સહાય; ઓછા વીમા િવનાના િડ1કાઉ'ટ અથવા AGB.

•

વીમા િવનાના દદEઓ;
આ5િશક નાણાકીય સહાય; ઓછા રhિમયત સ5ભાળ િડ1કાઉ'ટ અથવા AGB.

નoધ: એફપીએલની બહારના5 અ'ય માપદ5ડ7 પણ ƒયાનમા 5 jવામા5 આM B (3મ.N. િમલકત „eશો†ડ, રhઠાણ િ1થિત, વીમા િ1થિત), 3ના
પિરણા! Hવ=વતEમા5 અપવાદ હોઈ શN B. JFK ના નાણાકીય ]િતિનિધઓ રજp કQલ અર_ઓની સમી\ા કરu, અ7 FAP ના આધાQ નાણાકીય
સહાયની યોOયતા ન‡ી કરu.
આ FAP hઠળ નાણાકીય સહા ય7 પાc બનવા|5 ન‡ી કરનાર Sયિકત7 કોઇપણ ઈમરજ'સી અથવા અ'ય રી@ જPરી તબીબી આરોOય
સ5ભાળ માJ સામા'ય રી@ િબલ કQલ રકમ ("AGB") થી વ• ચાજ= કરવામા5 નહી આM. FAP પાc કોઇપણ SયિT7 હ!શા AGB કરતા ઓછu
અથવા આ નીિત hઠળ ઉપલeધ કોઇપણ િડ1કાઉ'ટ ચાજ= કરવામા5 આવu.
ભાષા5તરો ની ઉપલeધતા: FAP, અર_ અ7 PLS અ5^e_મા 5 અ7 અ5^e_મા5 મયzિદત ]ાવી‰ય (“LEP”) ધરાવતા લોકોની ]ાથિમક ભાષામા5
ઉપલeધ B, 3 1,000 SયિTઓ કરતા અથવા JFK gારા &વા અપાŠલ સ‹દાયના 5% કરતા ઓછા B.

મદદ, સહાયતા અથવા ]Œો માJ kપા કરી7 િબઝ7સ ઓિફસ7 (732) 321-7566 પર ફોન કરો.
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