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નાણાકીય સહાયતા કાયયક્રમ (FAP-એફએપી) નીતત સારાાંશ 

 

વેલસ્ટાર હેલ્થ સિસ્ટમ (Wellstar)ન ું સમશન જ ેવ્યસિઓને અમે િેવા આપીએ છીએ તેમના આરોગ્ય અને િ ખાકારીમાું િ ધારો 

થાય તે માટે ઉચ્ચ ગ ણવત્તાય િ આરોગ્યિુંભાળ િેવાઓ બનાવવી અને પહોુંચાડવી. વેલસ્ટારન ું સવઝન સવશ્વ-સ્તરની આરોગ્ય 

િુંભાળ પૂરી પાડવાની છે. હોસસ્પટલ અથવા હોસસ્પટલ બહારના દદીઓને િ સવધાઓ પૂરી પાડવામાું તબીબી જરૂરી િેવાઓ 

માટે ચૂકવણી મયાાસદત િાધનો િાથે વેલસ્ટાર હોસસ્પટલ દદીઓ માટે નાણાકીય અવરોધો દૂર કરવા માટે, વેલસ્ટાર તેના 

નાણાકીય િહાયતા કાયાક્રમ (એફએપી) નીસત હેઠળ લાયક દદીઓને નાણાકીય િહાયતાના સવસવધ સ્તરો પૂરાું પાડે છે.  આ 

નીસત ફિ યોગ્યતા પ્રાપ્ત હોસસ્પટલ િેવાઓને જ આવરી લે છે અને તેમાું પહેલેથી આપવામાું આવેલી િેવાઓનો અને બનાવેલા 

સબલનો િમાવેશ કરી શકાય છે.  

 

એફએપી માટે પાત્ર કેવી રીતે થવ ાં 

પગલ ાં 1: જો ક ટ ાંબદીઠ આવક ફેડેરલ ગરીબી સ્તર (એફપીએલ - FPL) અને એફએપી કાયયક્રમ માગયદતશયકાનીની અાંદર છે 

કે કેમ એ નક્કી કરો.  

 

વેલસ્ટાર તમામ સબનવીમાકૃત વ્યસિઓ માટે લઘ ત્તમ ચેરીટેબલ અલાઉન્િ (એમિીએ -MCA) પૂરું  પાડે છે જ ેતબીબી જરૂરી 

િેવાઓ માટેના ખચા અને િમવાયી રીતે વ્યાખ્યાસયત “એમાઉન્ટ જનરલી બીલ્ડ (એજીબી -AGB)” વચ્ચેના તફાવત જટેલ ું છે.  

 

વધ માું નાણાકીય િહાયતાન ું વધારાન ું સ્તર એફપીએલ અને એફએપી નીસતની માગાદસશાકા એમ બુંને દ્વારા સનધાાસરત કરવામાું 

આવ ેછે.  એફપીએલ િમવાયી સ્તર ેક લ રકમ (ટેક્િ પહેલાું)ની લઘ ત્તમ રકમ તરીકે વ્યાખ્યાસયત કરવામાું આવી છે જ ેવ્યસિની 

અથવા ક ટ ુંબની ખોરાક, કપડાું, પસરવહન, આવાિ અને અન્ય જરૂરીયાતો માટેની આવશ્યક છે. વેલસ્ટાર 125 ટકા એફપીએ 

વ્યસિઓ અથવા ક ટ ુંબોને અથવા તેની વ્યાખ્યા દ્વારા નીચ ેઆવતાુંને ગણતરીમાું લે છે, તબીબી જરૂરીયાત હોસસ્પટલ િેવાઓ 

માટે મયાાસદત ચૂકવણીના િાધનો, અને પસરણામ રૂપે, આ વ્યસિઓને એમિીએ ઉપર વધારાની નાણાકીય િહાયતા માટે પૂરું  

પાડવામાું આવ ેછે, જમે કે તેઓને 100 ટકા સવનામૂલ્ય હોસસ્પટલ િુંભાળ મળવા પાત્ર છે. એફપીએના 126 ટકા અને 200 

ટકાની વચ્ચેના વ્યસિઓ અને ક ટ ુંબો માટે, વેલસ્ટાર િમવાયી સ્તર ેવ્યાખ્યાસયત એજીબીના 97 ટકા િ ધીની વધારાની 

નાણાકીય િહાય પૂરી પાડે છે.  201 ટકાથી મહત્તમ 300 ટકા એફપીએલ િ ધીના વ્યસિઓ માટે, વધારાની નાણાકીય િહાય 

પૂરી પાડવામાું આવી શકે છે, તે તેમના ક ટ ુંબદીઠ આવકના સ્તર પર આસિત અને “સમલ્કતો માટેની લાયકાત” પસરક્ષણ તેઓ 

પૂરી કર ેછે કે નહીું તેના પર આધાસરત હોય છે.  

 

નીચ,ે પ્રથમ હરોળમાું એફએપી કોષ્ઠકમાું ક ટ ુંબન ું કદ છે, લાગ  પડતી િુંખ્યા શોધો - વ્યસિ એકલો રહે છે થી માુંડી એક જ 

ક ટ ુંબમાું રહેતાું જીવનિાથી, વાલીઓ અને 21 વર્ાથી ઓછી ઉુંમરના તેમના બાળકોની િુંખ્યા. િુંખ્યામાું કાનૂની વાલી િાથ ે

રહેતાું િગીર બાળકોનો િમાવશે થાય છે. પછી, સ્થાસપત એફએપી િેણીની રખેા જ ેક લ ક ટ ુંબદીઠ આવક િેણીની યાદી પર 

િરખાવો. માત્ર આવકની માગાદસશાકાના આધાર પર એફએપી લાયક નથી તે દદીઓ નાણાકીય િહાયતા મેળવવા િક્ષમ હોઈ 

શકે છે જો જરૂરી તબીબી ખચા ક ટ ુંબની આવક અને સ્રોતો (તબીબી આવશ્યકતા)ને ક્ષીણ કરતો હોય. ઉપરાુંત, જો વીમાના 

સ્રોતો અથવા નાણાકીય િહાયતા િરકારી-સ્પોન્િડા  અથવા અન્ય િામ દાસયક લાભ કાયાસક્રમો દ્વારા આરોગ્યિુંભાળના ખચાને 

ઓછો કરવામાું મદદ કરવા વેલસ્ટાર અથવા ત્રીજો-પક્ષ સનધાારણ માટે દદીઓને મદદ કરવાનો પ્રયત્ન કરશ.ે   

 

વેલસ્ટાર એફએપી માટે દદી માર્ગદર્શગકા - કુટુુંબદીઠ આવક 300% એફપીએલ સધુી 

ક ટ ાંબન ાં કદ 125% અથવા ઓછ ાં  

શ્રેણી 1 

126% – 200% 

શ્રેણી 2 

201% – 250% 

શ્રેણી 3 

251% - 300% 

શ્રેણી 4 

1 $0 - $16,988 $16,989 -$27,180 $27,181 - $33,975 $33,976 - $40,770 

2 $0 - $22,888  $22,889 - $36,620  $36,621 -$45,775 $45,776 - $54,930 

3 $0 - $28,788  $28,789 - $46,060 $46,061- $57,575 $57,576 - $69,090 

4 $0 - $34,688  $34,689 - $55,500 $55,501 - $69,375 $69,376 - $83,250 

5 $0 - $40,588  $40,589 - $64,940 $64,941 - $81,175      $81,176 - $97,410 

6 $0 - $46,488  $46,489 - $74,380 $74,381 - $92,975      $92,976 - $111,570 

7 $0 - $52,388  $52,389 - $83,820 $83,821 - $104,775  $104,776 - $125,730   

8 $0 - $58,288  $58,289 - $93,260 $93,261 - $116,575 $116,576 - $139,890 

* $5,900  $9,440 $11,800 $14,160 
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*આઠથી વધ  દરકે ક ટ ુંબના િભ્ય માટે, સડસ્કાઉન્ટ માટે પગાર િેણી ક્વોસલફાયરમાું વધતાું વધે છે.  

 

પગલ ાં 2: વેલસ્ટાર એફએપી અરજી સહયોગી નાણાકીય દસ્તાવેજો સાથે પૂણય કરો.  

એફએપી માટે ગણતરીમાું લેવા, સબનવીમાકૃત અને ઓછા વીમા હેઠળ આવતાું દદીઓએ અરજી પૂણા કરવી જ જોઈએ અને 

જરૂરીયાતન ું પ્રમાણ સ્થાસપત કરવા કોઈ વીમાનો સ્રોત અને/અથવા ચૂકવણીના િાધનનો જાહેર કરવા. િુંપૂણા એફએપી 

અરજીમાું તમામ જરૂરી િહયોગી દસ્તાવેજોનો િમાવેશ થાય છે જમે કે બેન્ક પત્રકો, ટેક્િ રીટના અને અન્ય આવક ચકાિણીની 

માસહતી જ ેવેલસ્ટારને િુંપૂણા નાણાકીય િહાયતા (જરૂરીયાતવાળી િુંભાળ) અથવા આુંસશક નાણાકીય િહાયતા (ચેસરટી 

િુંભાળ) માટેની લાયકાત સનધાાસરત કરવામાું મદદ કર ેછે. અરજી ઓનલાઈન http://www.wellstar.org પર અને હોસસ્પટલ 

ખાતે અને હોસસ્પટલ બહારના દદીની િ સવધા નોુંધણી અને/અથવા સડસ્ચાજા સવસ્તારમાું સવનુંતી પર ઉપલબ્ધ છે.  િેવાની 

તારીખને અન િરતાું 240 સદવિોની અુંદર અથવા પ્રથમ સડસ્ચાજા પત્રક પહેલાું અરજીઓ રજૂ કરી શકાય. જો અરજીમાું જરૂરી 

માસહતી ખૂટતી હોય તેવા સકસ્િામાું દદીને લેસખતમાું જાણ કરવામાું આવશ ેઅને િૂચના આપ્યા તારીખના 30 સદવિોની અુંદર 

ફરી િ પ્રત કરવાની રહેશ.ે  િુંપૂણા અરજી મળ્યાના 30 સદવિોની અુંદર એફએપી ની જાણ કરવામાું આવે છે. જો મુંજૂર થઈ જાય, 

તો એફએપીન ું સ્તર 6 મસહના માટે અિરમાું રહે છે. દદીઓ એફએપી નીસતના આધાર પર કોઈ પણ બાકી રહેતી ઓછી 

કરવામાું આવેલી રકમની ચૂકવણી માટે જવાબદાર રહેશે.  અરજીની સહાયતા માટે, વેલસ્ટાર નાણાકીય કાઉન્સેલસય સ્થળ 

પર ઉપલબ્ધ છે અથવા દદીઓ   
470-2459998 પર કોલ કરી શકે છે.  કૃપા કરીને નીચેના સરનામે સાંપૂણય અરજીઓ અથવા કોઈ અન્ય એફએપી સાંબાંતધત 

પત્રવ્યવહાર કરવોોઃ Wellstar Single Billing Office (SBO) FAP Department, 805 Sandy Plains Road, 

Marietta, GA 30066.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.wellstar.org/

