
 

�ફ�ઝશ્યન્સ ક�ર સ��કલ 
હો�સ્પટલ 

નાણાક�ય સહાયની યોજના 

િવહંગાવલોકન 
જો તમાર� પાસે સ્વાસ્થ્ય વીમો  નથી અન ેતમારા હો�સ્પટલ �બલની �કૂવણી કરવામા ંઅસમથર્ છો, તો તમ ેતબીબી સહાય, 

મ�ેડક�ર અથવા નાણાક�ય સહાય માટ� લાયક  હોઇ  શકો છો. �ફ�ઝશ્યન્સ ક�ર સ��કલ હો�સ્પટલ તમામ વીમા િવનાના વ્ય�ક્તઓન ે

�ડસ્કાઉન્ટ�ડ દર આપ ેછે, � �બ�લ�ગના સમય ેઆપમળેે લા� ુપડ� છે. અમારા કમર્ચાર�ઓ સરકાર� સ્વાસ્થ્ય વીમા પ્રોગ્રામ માટ� 

અર� કરતી વ્ય�ક્તઓન ેમદદ કરવા તયૈાર છે. જો નાણાક�ય સહાય અર� પ્રાપ્ત થાય, તો વ્ય�ક્ત વધારાની સખાવતી સભંાળ 

માટ� પાત્ર હોઈ શક� છે. જો નાણાક�ય સહાય માટ� પાત્ર હોય, તો વ્ય�ક્તગતન ેબીલ કર� શકા� ુ ંનથી. 

 

કોણ અર� કર� શક�? 

• બધા દદ�ઓ �ળૂ �બ�લ�ગ તાર�ખથી 240 �દવસમા ંનાણાક�ય સહાય માટ� અર� કરવા માટ� લાયક છે. નાણાક�ય 

સહાયની પો�લસી એવા લોકોની મફત સભંાળ �રૂ� પાડ� છે ક� �ઓ પાસ:ે 

• અન્ય તમામ �કુવણી િવકલ્પોનો અમલ થઇ ગયો છે. ઉદાહરણ તર�ક�, તમ ેતબીબી સહાય માટ� પાત્ર હોઈ શકો 

છો અન ેત ેપહ�લા ત ેકાયર્ક્રમો માટ� અર� કરવી પડ�. 

• પ્ર�ક્રયા અથવા �લુાકાત તબીબી દ્રષ્ટ�એ જ�ર� અથવા ઇમ�ન્ટ માનવામા ંઆવ.ે 

• ફ�ડરલ ગર�બી માગર્દિશ�કા ના 200 % થી વધ ેનહ� તેવી �ુ�ંુબ આવક ધરાવતા હોય. 

 

ક�વી ર�તે  અર� કરવી: 
તમ ે�ફ�ઝશ્યન્સ ક�ર સ��કલ હો�સ્પટલની વબેસાઇટ પર અમાર� નાણાક�ય સહાય પો�લસી અને એ�પ્લક�શન F01m ની નકલ મળેવી 

શકો છો: https://www.phycarehospital.com/financial- assistance.html. પો�લસી અન ેએ�પ્લક�શન્સ અમારા 

પશેન્ટ ન�ધણી િવસ્તાર અથવા અમાર� વ્યાપાર ઓ�ફસમા ંઉપલબ્ધ છે. 

 

કઈ વધારાની ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે? 

• નાણાક�ય સહાયની પો�લસી અને એ�પ્લક�શન પણ ઘણી ભાષાઓમા ંઉપલબ્ધ છે: સ્પેિનશ, રિશયન, 

�જુરાતી, ટાગાલોગ, જમર્ન અને મેન્ડ�રન. 

જો �ંુ મેઇલ દ્વારા મફત કૉિપની િવનતંી ક�ંુ, કોઈ પ્ર�ો હોય, અથવા અર� �ણૂર્ કરવાની સહાયની 

જ�ર હોય તો �ું કોનો સપંકર્  કર� શ�ંુ? 

• નાણાક�ય સલાહકારો: 610-495-3331 િવકલ્પ # 3 અથવા �ફ�ઝશ્યન્સ ક�ર સ��કલ હો�સ્પટલ 454 
Enterprise Drive, Royersford, PA 19468 ખાતે �ુબ�ુમા.ં 

 

�ૃપા કર�ન ે�ણૂર્ કર�લ એ�પ્લક�શન્સન ેઆના પર પરત કરો: �ફ�ઝશ્યન્સ ક�ર સ��કલ હો�સ્પટલ �બઝનસે ઓફ�સ@ 

454 Enterprise Drive, Royersford, PA 19468 

http://www.phycarehospital.com/financial

