
દદદી માટે આર્થિક 
સહાયતાનો સાર
સરળ ભાષામા ંસાર

અગત્યના પ્રશ્નોના જવાબનો:

• કઈ સેવાઓને આવરી લેવામા ંઆવ ેછે?

• હુ ંસહા્યતા માટે કઈ રીતે અરજી કરંુ?

• સહા્યતા માટે કનોણ લા્યક સાબબત થા્ય છે?

• આવકની મ્યાયાદાઓ શુ ંછે?

•  હુ ંઆવકની મ્યાયાદાઓના માપદંડ પર 

્યનોગ્ય સાબબત ન થતનો/થતી હનોઉં તનો?

•  હુ ંઅરજી કરવા માટે અરજીપત્રક કાથંી 

મેળવી શકંુ?

4412291-5/19

Memorial Hermann Surgical Hospital 
First Colony 
તમ ેઆરથથિક સહા્યતા, મડેડકેઇડ, મડેડકેર અથવા 
અન્ય કા્યયાક્રમનો માટે લા્યક છનો કે નડહ ત ેજાણવા 
અન ેઅરજી કરવામા ંમફત ગનોપની્ય સહા્યતા 
મળેવવા માટે સપંકયા કરનો:

Patient Business Services 
(પેશનટ બિઝનેસ સર્થિસીઝ) 
Attention: Financial Assistance
16906 Southwest Freeway
Sugar Land, TX 77479

ફનોન: 281.243.1073 અથવા
281.243.1000 પર કૉલ કરીને, રવકલપ 9

શકુ્રવાર: સવારે 8 વાગ્યાથી સાજંે 5 વાગ્યા સધુી
સનોમવારથી ગરુૂવાર: સવારે 8 વાગ્યાથી સાજંે 
7 વાગ્યા સધુી

સસંકરણ તારીખ: 01 ઑકટનોબર 2018

 
આરથથિક સહા્યતા અરજી, આરથથિક સહા્યતા 
નીરત, સરળ ભાષામા ંસાર અન ેબબબલગં અને 
વસલૂીની નીરતની મફત નકલ અંગે્જી, સપેરનશ 
અન ેઆરથથિક સહા્યતા અરજીમા ંવણયાવવામા ં
આવલેા માપદંડનોને પરૂા કરતી અન્ય ભાષાઓમા ં
ઉપલબધ છે અન ેત ેનીચે મજુબ મળેવી શકા્ય છે:

• હૉસસપટલના પ્રવશે/ 
 નોંધણી રવભાગનનો સપંકયા  કરીને

• 281.243.1073 અથવા
 281.243.1000 પર કૉલ કરીને, રવકલપ 9

• ટપાલ દ્ારા અરજી મગંાવીન:ે 
 Attn: Financial Assistance
 16906 Southwest Freeway
 Sugar Land, TX 77479

•  Memorial Hermann Surgical Hospital First 
Colonyની વબેસાઇટ પરથી અરજીપત્રક 
ડાઉનલનોડ કરીને:  
http://www.memorialhermannfirstcolony.com/
financial-assistance-program/

http://www.memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program/
http://www.memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program/


આર્થિક સહાયતા નીરત (FAP)

કઈ સે્ાઓને આ્રી લે્ામા ંઆ્ે છે?
આરથથિક સહા્યતા નીરત (FAP) Memorial Hermann 
Surgical Hospital First Colony ખાત ેપરૂી પાડવામા ં
આવતી કટનોકટીની અને તબીબી રીતે જરૂરી 
સેવાઓને આવરી લ ેછે.

આરથથિક સહા્યતા નીરતમા ંઆ બાબતનોનનો સમાવશે 
થતનો નથી: કૉસમેડટક રવરધઓ, એવા ડફબિરશ્યનનો 
અને અન્ય પ્રદાતાઓ દ્ારા પરૂી પાડવામા ં
આવતી સેવાઓ જેઓ Memorial Hermann Surgical 
Hospital First Colony ખાત ેતમારી સારવાર કરે, 
પરંત ુહૉસસપટલ દ્ારા જેમન ેનનોકરી પર રાખવામા ં
આવ્યા ન હનો્ય, અથવા એવા પ્રદાતાઓ કે જેઓ 
પનોતાની સેવાઓ માટે હૉસસપટલથી અલગ રીતે 
બબલ આપે છે

કે્ી રીતે અરજી કર્ી
આરથથિક સહા્યતા નીરત અને અરજી રૂબરૂમા,ં ટપાલ, 
ટેબલફનોન અને Memorial Hermann Surgical Hospital 
First Colonyની વબેસાઇટ દ્ારા મેળવી શકા્ય છે. 
અરજી પરૂી કરનો, માગંવામા ંઆવલેા દસતાવેજનો 
સાથ ેસામેલ કરનો અને હૉસસપટલના પ્રવશે/નોંધણી 
રવભાગન ેઅથવા આ પસુસતકાની પાછળ આપેલા 
સરનામે સપુ્રત કરનો.

8થી વધ ુસભ્યનો હનો્ય તેવા કુટંુબનો/ઘરનો માટે: દરેક 
વધારાના સભ્ય દીઠ $4,420 ઉમેરનો.

આર્થિક સહાયતા માટે કોણ લાયક સાબિત ્ાય છે?
આરથથિક સહા્યતાની રકમનનો આધાર તમારી 
આવક, કુટંુબના કદ અને સઘંી્ય ગરીબી સતર 
પર રહલેનો છે. સઘંી્ય ગરીબી સતરના 200% કે 
તેથી ઓછી કૌટંુબબક આવકવાળા દદદીઓ 100% 
વળતર મેળવવાના અરધકારી બની શકે છે. 
સઘંી્ય ગરીબી સતરના 200%થી વધ ુકૌટંુબબક 
આવક ધરાવતા દદદીઓ વળતર મેળવવાના 
અરધકારી હનોઈ શકે છે.

નીરતમા ંઆપલેી રવસત તૃત માડહતી આ બલકં પર જુઓ: 
http://memorialhermannfirstcolony.com/
financial-assistance-program

લા્યક દદદીઓ પાસથેી ઇમર્જનસી અથવા અન્ય 
તબીબી રીત ેજરૂરી સભંાળ માટે વીમા આરબષિત 
દદદીઓન ેઆપવામા ંઆવતી બબલની સામાન્ય 
રકમ (AGB) કરતા ંવધારે ચાર્જ લેવામા ંઆવશ ેનડહ.

ઓળખના પરુાવા તરીકે તસવીરી ઓળખના ં
નીચેના ંસવરૂપનો સવીકા્યયા છે:
•  રાજ્ય તરફથી ઇસ્ ૂકરા્યેલ ડ્ાઇવર 
લા્યસનસ અથવા ઓળખપત્ર

• રવદ્ાથથી ઓળખપત્ર
• પાસપનોટયા  (અમેડરકન અથવા રવદેશી)
• ્.ુએસ. ઇરમગે્શનના દસતાવેજ
•  રવદેશી કૉનસ્લુેટ તરફથી ઇસ્ ૂકરા્યેલ 
ઓળખપત્ર

• કે્રડડટ કાડયા (ફનોટા સાથ)ે

2019ની ગરીિીના રનદદેશો
કુટંુબ/ઘરમા ં
સભ્યનોની સખં્યા

1

2

3

4

5

6

7

8

વારષથિક 
આવક

$12,490

$16,910

$21,330

$25,750

$30,170

$34,590

$39,010

$43,430

Memorial Hermann Surgical Hospital First Colony 

ઉદ્ય પામી રહલેી અથવા તબીબી રીતે જરૂરી 
હૉસસપટલની સભંાળ આવક, કુટંુબના કદ અન ેસઘંી્ય 

ગરીબી સતરના આધારે પાત્ર દદદીઓન ેઆંરશક 

રીતે અથવા પણૂયાત: રાહતદરે આરથથિક સહા્યતાનનો 
પ્રસતાવ આપ ેછે. આરથથિક સહા્યતા મળેવવા ઇચછતા 
દદદીઓએ કા્યયાક્રમ માટે અરજી કરવાની રહશે,ે જેનનો 
સાર આ દસતાવજેમા ંઆપ્યનો છે.

આ્કની મયાયાદાઓ
લા્યકાત સાબબત કરત ુ ંએક પડરબળ એ નીચેના 
કનોષટક પર આધાડરત આવક છે:

http://www.memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program/
http://www.memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program/

