
 

ઓવરલકે	હૉિ*પટલ	મ.ેડકલ	સ1ેટર	 

ચ.ેરટી	કઅેર/આ6થ8ક	સહાયતા	નીિત 

=1યઆુરી		1, 2018થી	લાગ ુ

હતે ુ

ઓવરલેક	હૉિ*પટલ	મે.ડકલ	સે1ટર	(OHMC) અને	ઓવરલેક	મૅ.ડકલ	િAલિનAસ	(OMC) તબીબી	રીતે	જDરી	*વા*Eયસંભાળ	સેવાઓ	માટે	બધા	
JયિAતઓની	આવી	સેવાઓ	માટે	ચકૂવણી	કરવાની	Mમતાને	Nયાને	લીધા	િવના	તે	માટેની	જોગવાઈ	કરવા	QિતબRધ	છે. કાય8િવિધઓની	અખં.ડતતાનંુ	
રMણ	કરવા	માટે	અને	આ	QિતબRધતા	પૂરી	કરવા	માટે	વૉUશંWટન	વહીવટી	સંિહતા, Qકરણ	246-453ની	જD.રયાતો	સાથે	સુસંગત	હોય	તે	રીતે	ચૅ.રટી	
કેઅર/આ6થ8ક	સહાયતાની	જોગવાઈ	માટે	નીચેના	માપદંડો	*થાિપત	કરવામાં	આJયા	છે. 

જનતા	સાથ	ેસવંાદ 

OHMC અને	OMCની	ચે.રટી	કેર/આ6થ8ક	સહાયતા	નીિત	નીચેના	તYવો	Rવારા	સાવ8જિનક	રીતે	ઉપલ[ધ	બનાવવામાં	આવશે: 

A. OHMC અને	OMC ચે.રટી	કઅેર/આ6થ8ક	સહાયતા	પૂરી	પાડે	છે	તેવી	નો.ટસ	હૉિ*પટલ	અને	િAલિનAસની	મહ\વની	જWયાઓ	પર	દશા8વવામાં	
આવશે	જેમાં	દદ]ને	દાખલ	કરવાના	*થાનો, ઈમજ81સી	િવભાગ	અને	OMC તાકીદની	સંભાળના	કે1^ોનો	પણ	સમાવેશ	થાય	છે.  આ	નીિતની	
નકલ	Overlakehospital.org વેબસાઈટ	પર	પણ	હશે. 

B. OHMC અને	OMC એક	સાથે	લેિખત	નો.ટસ	ઉપલ[ધ	કરાવશે	જે	ચોપાિનયાના	*વDપમાં	સેવાના	સમયે	દદ]ઓને	નીિત	િવશે	સૂચના	આપશે. 
આ	લેિખત	માિહતી	આ	સમયે	મૌિખક	પણ	સમ=વવામાં	આવશે. જો	કોઇ	કારણસર, દાખલા	તરીકે	કટોકટીની	િ*થિતમાં, દદ]	સારવાર	મેળવે	તે	
પહેલાં	ચે.રટી	કેઅર/આ6થ8ક	સહાયતાની	Jયવ*થા	િવશે	તેમને	=ણ	કરવામાં	આવી	ન	હોય	તો	તેમને	Yયારબાદ	શAય	તેટલી	જbદી	=ણ	કરવામાં	
આવશે. 

C. OHMC અને OMCના	Qાથિમક	સેવા	Mેcમાં	1000થી	વધુ	લોકો		Rવારા	બોલાતી	ભાષામાં	લેિખત	માિહતી	અને	મૌિખક	સમજૂતી	એ	બંને	
ઉપલ[ધ	હશે	અને	અંeેf	ન	બોલતા	અથવા	મયા8.દત	અંeેf	બોલતા	દદ]ઓ	માટે	અને	જેઓ	લેિખત	માિહતી	અને/અથવા	સમજૂતી	સમf	ન	
શક	ેતેવા	અ1ય	દદ]ઓ	માટે	તેનંુ	અથ8ઘટન	કરવામાં	આવશે. 

D. OHMC અને	OMC ચે.રટી	કઅેર/આ6થ8ક	સહાયતાના	Qhનોના	અસરકારક	જવાબો	આપવા	માટે	Qથમ	હરોળના	*ટાફને	તાલીમ	આપશે	અથવા	
આવી	પૂછપરછ	સમયસર	યોWય	િવભાગને	મોકલી	આપશે. 

E. OHMC અને	OMCની	ચે.રટી	કેઅર/આ6થ8ક	સહાયતા	નીિત	િવશેની	લેિખત	માિહતી	માટે	િવનંતી	કરનાર	દરેક	JયિAતને	આ	માિહતી	ટપાલ	
Rવારા, ઈલેAjોિનક	રીતે, ટેિલફોનથી	ક	ેDબDમાં	આપવામાં	આવશે. 

યોWયતાનો	માપદડં 

ચે.રટી	કેર/આ6થ8ક	સહાયતા	એ	દદ]ને	ઉપલ[ધ	તમામ	અ1ય	આ6થ8ક	સંસાધનોની	અપMેા	ગૌણ	છે, જેમાં	સામૂિહક	અથવા	JયિAતગત	તબીબી	kલાન, 
કામદારનંુ	વળતર,	મે.ડકેર, મે.ડકેઈડ	અથવા	તબીબી	સહાયતા	કાય8lમો, અ1ય	રાmય, ફડેરલ	અથવા	લnકરી	કાય8lમો	અથવા	જેમાં	તબીબી	સેવાઓ	માટે	
ચૂકવણી	કરવાની	અ1ય	JયિAત	ક	ેસં*થાની	કાનૂની	જવાબદારી	હોઈ	શક	ેતેવી	અ1ય	કોઇપણ	િ*થિતનો	સમાવેશ	થાય	છે, પરંતુ	તે	તેના	પૂરતાં	જ	મયા8.દત	
નથી. તબીબી	રીતે	ગરીબ	દદ]ને	=િત, રાoીય	મળૂ	અથવા	ઈિમeેશનના	દરm=	સાથે	કોઇ	સંબંધ	િવના	ચે.રટી	કેઅર/આ6થ8ક	સહાયતા	મજૂંર	કરવામાં	
આવશે. 

mયાં	યોWય	Qાથિમક	ચૂકવણી	pોતો	ઉપલ[ધ	ન	હોય	અથવા	અ1ય	pોતોમાંથી	ચકૂવણી	બાદના	બેલે1સની	િ*થિતઓમાં	નીચેના	માપદંડોના	આધારે	
OHMC અને	OMCની	નીિત	હેઠળ	ચે.રટી	કઅેર/આ6થ8ક	સહાયતા	માટે	દદ]ઓની	િવચારણા	કરવામાં	આવશે: 



 

A. WAC 246-453-040 અને	WAC 246-453-050ની	જD.રયાતો, અને	IRS 501Rની	જD.રયાતો	પૂરી	કરવા	માટે	OHMC અને	
OMCએ	નીચનંુે	મોડલ	અપનાJયું	છે: 

1. OHMC અને	OMCના	ચાજ8ની	પૂરી	રકમ	એવા	દદ]	માટે	ચે.રટી	કઅેર/આ6થ8ક	સહાયતા	તરીકે	નAકી	કરવામાં	આવશે	જેમની	કુલ	કૌટંુિબક	
આવક	હાલના	ફેડરલ	ગરીબી	*તરના	200% પર	અથવા	તેનાથી	ઓછી	હોય. 

2. હાલના	ફેડરલ	ગરીબી	*તરના	201% અને	400%ની	વrચે	જેમની	આવક	હોય	તેવા	દદ]ઓ	માટે	કેટલી	રકમ	માંડવાળ	કરવામાં	આવશે	તે	
નAકી	કરવા	માટે	પ.રિ*થિત	Qમાણે	બદલાતી	ફીનાં	નીચેના	સમયપcકનો	ઉપયોગ	કરવામાં	આવશે. જ1મ, લWન	અથવા	દsક	લેવાની	.lયા	
Rવારા	એકબી=	સાથે	સંબંિધત	બે	ક	ેવધ	ુJયિAતઓનો	સમૂહ	ક	ેજે	સાથે	રહે	છે	એ	કુટંુબની	Jયાtયા	છે; આવી	બધી	જોડાયેલી	JયિAતઓ	એક	
જ	કુટંુબના	સuયો	કહેવાય	છે.  

3. બધા.ડ*કાઉ1ટ, કપાતોઅનેપુન:વળતરલાગુકયા8બાદJયિAતJયિAતગતરીતેજેરકમચકૂવવાજવાબદારછે 
(વીમાઅનેહૉિ*પટલસુિવધાનીઆ6થ8કસહાયતાનીિતમાંથીહોયતેસિહતકેજેઆવીસંભાળઆવરીલેતોવીમોધરાવતીJયિAતઓનેઆપવામાંઆવ
તાસામા1યરકમનાિબલનીરકમો (“AGB”) કરતાવધારેનહvહોય.  OHMC અને OMCએમે.ડકેરસેવાશુbકસાથેનાદાવાઅને AGB 
ણAકીકરવામાટેહૉિ*પટલનેદાવાચકૂવતીખાનગી*વા*Eયવીમાકપંનીઓનાિમwણનાઆધાર ે12 મિહનાનીલૂક-
બૅકપRધિતનોઉપયોગકરવાનંુપસંદકયુxછે.   

4. પ.રિ*થિત	Qમાણે	બદલાતી	ફીના	સમયપcકને	લાગુ	કયા8	બાદ	જવાબદાર	પMકારની	કોઇપણ	નાણાકીય	જવાબદારી	બાકી	રહે	તો	તે	સેbફ	પે	
ફૉલો	અપ	પૉિલસી	મુજબ	Jયાજબી	સમયગાળામાં	માિસક	હkતાઓમાં	ચૂકવવાપાc	રહેશે. ચૂકવણીઓ	ચૂકી	જવાય	અથવા	ખાતામાં	થોડો	
સમય	માટે	િનિylયતાનો	સમયગાળો	આJયો	હોય	અને	દદ]	સાથે	કોઇ	સંતોષકારક	સંપક8	ન	હોય	તે	િસવાય	જવાબદાર	પMકારનંુ	ખાતંુ	વસૂલી	
એજંસીને	Aયારયે	આપવામાં	આવશે	નહv.  

• નzધ:    વેતન	અને	પગાર, કbયાણ	ચૂકવણીઓ, સોશલ	િસAયો.રટી	ચૂAવણીઓ, હડતાળના	લાભો, બેરોજગાર	અથવા	અપંગતા	લાભો, બાળ	સહાય, 
ભEથંુ, અને	Jયાપાર	તથા	રોકાણ	Qવૃિsઓમાંથી	ચોtખી	આવકમાંથી	તારવેલા	કરવેરા	અગાઉની	કુલ	રોકડ	રસીદો	[શંુ	રોકાણની	આવક	ચે.રટીની	અરf	
પર	છે?   જો	ના	તો	શંુ	તે	બહાર	આવવંુ	જોઈએ?] ક	ેજે	JયિAતને	ચકૂવવામાં	આવે	છે	તે	આવકની	Jયાtયા	છે. 

ચ◌.ેરટી/આ6થ8ક	સહાયતા	ટકાવારી	.ડ*કાઉ1ટ 

 
 

દદ]	જવાબદારી	રકમ 
.ડ*કાઉ1ટની	ટકાવારી	(%) 

 

FPLની	% 
 

$0-$2,500 
 
 

$ 2,501-$ 
5,000 

 

$ 5,001-$ 
10,000 

 

$ 10,001-$ 
25,000 

 

$ 25,001-$ 
50,000 

 

$50,001 અને	
વધારે 

 
0-200% 

 
100% 

 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

201-300% 
 

85% 
 

 

90% 
 

95% 
 

96% 
 

97% 
 

નzધ	A 
 

301-400% 
 

65% 70% 
 

75% 
 

80% 
 

85% 
 

નzધ	B 
 

  

નzધ	A:  98% ચે.રટી/આ6થ8ક	સહાયતા	ક	ેજે	ચાજ8ના	Qથમ	$100,000 પર	લાગુ	પડે	છે.  100% ચે.રટી	ક	ેજે	$100,000થી	વધુની	કોઇપણ	રકમ	
પર	લાગુ	પડે	છે. 

નzધ	B:   90% ચે.રટી/આ6થ8ક	સહાયતા	ક	ેજે	ચાજ8ના	Qથમ	$100,000 પર	લાગુ	પડે	છે.  100% ચે.રટી	ક	ેજે	$100,000થી	વધુની	કોઇપણ	
રકમ	પર	લાગુ	પડે	છે. 



 

B. એવા	ખાતાઓ	ક	ેજે	માટે	અમારી	પાસે	આવકના	*તરનંુ	ચોકકસાઈપૂવ8ક		આકંલન	કરવાની	પૂરતી	માિહતી	છે	તે		માટે,	જો	દદ]	ફેડરલ	ગરીબી	
રેખાના	200%	નીચે	જતો	હશે	તો,	OHMC	અને	OMC	િનણ8ય	કરશે.	જો	આમ	હશે	તો,	અમાર	ેશAય	DSHS	કવરજે	માટે	ખાતાની	તપાસ	કરવી	
પડશે		અને	એવા	ખાતાઓ		ક	ેજે	DSHSની	જD.રયાતો	ન	સંતોષતા	હોય	તેની	પુરાંત		સંભવત:	માંડી	વાળવામાં	આવશે.	 

C. OHMC અને	OMC કેટા*jૉ.ફક	ચે.રટી	આપી	શકે	છે, જેનો	અથ8	એ	છે	ક	ેOHMC અને	OMC ફેડરલ	ગરીબી	રેખાના	200%થી	વધારે	
કૌટંુિબક	આવક	ધરાવતા	દદ]ઓ	માટે	ચે.રટી	કઅેર/આ6થ8ક	સહાયતાની	રકમો	માંડવાળ	કરી	શક	ેછે, mયારે	સંજોગો	એવી	આ6થ8ક	હાડમારી	અથવા	
અંગત	હાિન	સૂચવતા	હોય	જે	ઉપર	આપેલી	Dપરેખા	Qમાણે	ચે.રટી	કઅેર/આ6થ8ક	સહાયતાના	.ડ*કાઉ1ટથી	પણ	ઉપર	જતા	હોય. આ	.ક*સાઓમાં	
દદ]ઓએ	આપિsજનક	િ*થિતની	િવગતો	સાથે	વધુ	સમીMા	માટે	લેિખત	િવનંતી	સુQત	કરવી	જોઈએ. OHMC અને	OMCના	આ6થ8ક	
સંસાધનો	ખરીદવાની/તેનો	ઉપયોગ	કરવાની	સsા	માટેની	પરવાનગી	િવશેની	અ1ય	Qવત8માન	નીિતઓ	મજુબ	કેટા*jૉ.ફક	ચે.રટી	અને	માંડવાળ	
કરવાની	રકમ	અંગેનો	િનણ8ય	OHMC અને OMCની	QાઈUસંગ	કિમ.ટને	હ*તક	રહેશે. 

D. OHMC અને	OMCs Rવારા	ચે.રટી	કઅેર/આ6થ8ક	સહાયતા	માટેની	જોગવાઈ	OHMC અને	OMC Rવારા	સેવા	મેળવતા	સમાજના	લાભ	
માટે	છે	અને	આમ	પણ	જેઓ	વૉUશંWટન	રાmયના	રહીશો	ન	હોય	તેવા	દદ]ઓ	માc	ઈમજ81સી	િવભાગમાં	પૂરી	પાડવામાં	આવતી	સેવાઓ	માટે	જ	
અથવા	ઈમજ81સી	િવભાગમાં	સીધા	Qવેશના	પ.રણામે	મળતી	સેવાઓ	માટે	જ	લાયક	હશે. વધમુાં, આ	સેવાઓ	OHMC અને	OMCના	
ઈમજ81સી	િવભાગના	.ફિઝિશયન	Rવારા	તબીબી	કટોકટી	હોવાનંુ	નAકી	થયેલંુ	હોવંુ	જોઈએ. 

E. વૉUશંWટન	રાmય	રહેઠાણની	જD.રયાતમાં	જે	અપવાદો	હોય	તેમાં	શરણાથ]ઓ, આિwતો	અને	જેઓ	આwય	ઈrછતા	હોય	તથા	INS દ*તાવેજો	
ધરાવતા	હોય	અને	તે	રજૂ	કરી	શકતા	હોય	તેવા	લોકોનો	પણ	સમાવેશ	થશે. 

F. અરf	મજૂંર	થયાની	તારીખ	બાદ 180 .દવસોની	અંદર	મળેલી	સેવાઓ	માટે	પૂરી	થયલેી	અરf	પર	યોWયતા	મા1ય	છે. 

યોWયતા	નAકી	કરવા	માટનેી	Q.lયા 

A. Qારંિભક	િનધા8રણ: 

1. OHMC અને	OMC ચે.રટી	કઅેર/આ6થ8ક	સહાયતા	માટેની	યોWયતા	નAકી	કરવા	માટેની	અરf	Q.lયાનો	ઉપયોગ	કરશે. ચે.રટી	
કેઅર/આ6થ8ક	સહાયતા	પૂરી	પાડવા	માટેની	િવનંતીઓ	.ફિઝિશય1સ, સામાfક/ધા6મ8ક	સમૂહો, સામાfક	સેવાઓ, આ6થ8ક	સેવા	*ટાફ, 
દદ]ના	કુટંુબ	અને	દદ]	તરફથી	*વીકારવામાં	આવશે. 

2. દદ]ની	નzધણી	Q.lયા	દરિમયાન	અથવા	ચે.રટી	કઅેર/આ6થ8ક	સહાયતાના	અિ*તYવ	અને	Qાkયતા	િવશે	દદ]ને	=ણ	કરવામાં	આJયા	બાદ	
કોઇપણ	સમયે	OHMC અને	OMC ચે.રટી	કઅેર/આ6થ8ક	સહાયતા	માટે	મૌિખક	અથવા	લેિખત	અરfના	આધારે	યોWયતા	Qારંિભક	રીતે	
નAકી	કરશે. 

3. આખરી	યોWયતા	િનધા8રણની	Q.lયા	પૂરી	ન	થાય	Yયાં	સુધી, OHMC અને	OMC વસૂલીના	QયYનો	શD	નહv	કર	ેઅથવા	.ડપોિઝ~સની	
િવનંતી	નહv	કર,ે એ	શરતે	ક	ેવળતર	ન	મ�યુ	ંહોય	તેવી	સંભાળના	દરm=ના	આખરી	િનધા8રણ	સુધી	પહzચવાના	OHMC અને	OMCના	
QYયYનોમાં	જવાબદાર	પMકાર	સહકાર	આપ.ે 

4. જો	OHMC અને	OMCને	એવા	પ.રબળોની	=ણ	થાય	ક	ેજેનાથી	દદ]	આ	નીિત	હેઠળ	ચે.રટી	કેઅર/આ6થ8ક	સહાયતા	માટે	લાયક	સાિબત	
થઈ	શક	ેતો	તે	દદ]ને	આ	સંભાવના	અંગે	=ણ	કરશે	અને	એવો	Qારંિભક	િનણ8ય	લેશે	ક	ેઆ	ખાતા	સાથે	ચે.રટી	કેઅર/આ6થ8ક	સહાયતા	તરીકેનો	
Jયવહાર	કરવામાં	આવે. 

5. કવરેજ	નAકી	કરવાની	Q.lયા	સેવાઓ	આપવામાં	આવી	હોય	તે	સમયે	આ6થ8ક	જD.રયાત	પર	આધાર	રાખશે. 

B. આખરી	િનણ8ય: 

1. Qથમ	�િ�એ	માંડવાળ. ગરીબ	JયિAત	તરીકે	જવાબદાર	પMકારની	ઓળખ	હૉિ*પટલના	કમ8ચારી	માટે	*પ�	હોય	અને	હૉિ*પટલ	એવંુ	
બતાવી	શક	ેક	ેઅરજદારની	આવક	*પ�	રીતે	યોWયતાની	મયા8દામાં	આવે	છે	તો	તેવા	.ક*સામાં	OHMC અને	OMC માc	પોતાના	Qારંિભક	
િનણ8યના	આધારે	જ	ચે.રટી	કઅેર/આ6થ8ક	સહાયતા	મજૂંર	કરી	શક	ેછે. mયાં	OHMC અને	OMC fવનસાથી, ઍ*ટેટ	અથવા	અ1ય	



 

સંપિsઓની	ઓળખ	ન	કરી	શક	ેYયાં	મૃYય	ુપામેલા	દદ]ઓ	માટે	પણ	આ	જ	માપદંડો	લાગુ	પડે	છે.  આ	.ક*સાઓમાં	WAC 246-453-
030 (3) Qમાણે	OHMC અને	OMC પૂરી	ખરાઈ	અથવા	દ*તાવેજો	પૂરા	કર	ેતે	જDરી	હોતંુ	નથી. 

2. mયારે	ચે.રટી	કેઅર/આ6થ8ક	સહાયતાની	િવનંતી	કરવામાં	આવે, mયારે	જD.રયાત	સૂચવવામાં	આવે	અથવા	mયાર	ેઆ6થ8ક	તપાસ	સંભિવત	
જD.રયાત	સૂચવે	Yયારે	દદ]ઓને	ચે.રટી	કઅેર/આ6થ8ક	સહાયતા	પcકો, સૂચનાઓ	અને	લેિખત	અરfઓ	આપવામાં	આવશે. દદ]	અથવા	
OHMC અને	OMC Rવારા	શD	કરવામાં	આવી	હોય	તેવી	બધી	અરfઓની	સાથે	અરf	પcકમાં	સૂચવેલી	આવકની	રકમોની	ખરાઈ	કરવા	
માટેના	દ*તાવેજો	સાથે	હશે.  

a. ચે.રટી	કેઅર/આ6થ8ક	સહાયતા	માટેની	અરfઓ	માટે	પૂરી	અરf	અને	નીચેનામાંથી	કોઇપણ	એક	દ*તાવેજની	જDર	પડશે 

1. W-2 િવથહોUbડંગ	*ટેટમ1ે~સ;  
2. સૌથી	તાજેતરની	પગારની	રસીદો;  
3. સૌથી	તાજંુ	ફાઈલ	કરેલંુ	આવકવેરા	.રટન8;  
4. મે.ડકેઈડ	અને/અથવા	સરકારી	ભંડોળ	સાથેની	તબીબી	સહાયતા	માટે	યોWયતા	મંજૂર	કરતા	અથવા	નકારતા	પcકો;  
5. બેરોજગારી	વળતર	મંજૂર	કરતા	અથવા	નકારતા	પcકો;  
6. માિલકો	અથવા	કbયાણ	એજંસીઓ	તરફથી	લેિખત	*ટેટમ1ે~સ; અથવા	 

અરજદારને	fવનિનવા8હનો	ખચ8	આપતા	હોય	તેવા	કુટંુબીજનો	તરફથી	સહાયના	પcો.  

b. દદ]	માટે	*વા*Eયસંભાળ	lે.ડટ	રીપોટ8ના	આધારે	મળી	શક	ેતેવી	સંભિવત	ચે.રટી	માટે	$15,000થી	વધુના	બેલે1સની	સમીMા	
કરવામાં	આવશે.   

3. િવનંતીના	Qારંિભક	સમયગાળા	દરિમયાન	દદ]	અને	OHMC તથા	OMC તબીબી	સહાયતા	Qાિધકરણ	અને	મે.ડકઅેર	સિહત	ભંડોળના	
અ1ય	pોતો	તરફ	નજર	દોડાવી	શક	ેછે. ગરીબીની	અવ*થા	નAકી	કરવા	માટે	અરf	કરી	રહેલા	દદ]	બે1ક	અથવા	અ1ય	લોનના	pોતનંુ	ભંડોળ	
ઇrછે	તે	OHMC અને	OMC જDરી	ન	બનાવે	તેમ	બની	શક	ેછે. 

4. સામા1ય	રીતે, જેના	માટે	દ*તાવેજોની	િવનંતી	કરવામાં	આવે	તે	સંબંિધત	સમયગાળો	અરfની	તારીખ	પૂવ�	cણ	મિહનાનો	હશે. જોક,ે જો	
આવા	દ*તાવેજો	અરજદારની	હાલની	આ6થ8ક	િ*થિત	ચોAકસપણે	ન	દશા8વે	તો	દદ]ની	આ6થ8ક	િ*થિત	બદલાયા	બાદ	ચોAકસ	સમયગાળા	
માટે	જ	દ*તાવેજોની	િવનંતી	કરવામાં	આવશે. 

5. જવાબદાર	પMકાર	ઉપર	વણ8વેલ	કોઇપણ	દ*તાવેજો	પૂરા	પાડવા	સMમ	ન	હોય	તો	OHMC અને	OMC ગરીબ	JયિAત	તરીકે	વગ]કરણ	
માટેની	યોWયતાનો	આખરી	િનણ8ય	કરવા	માટે	જવાબદાર	પMકાર	તરફથી	લેિખત	અને	સહી	કરેલા	*ટેટમ1ેટ	પર	આધાર	રાખશે. (WAC 
246-453-030 (4)). 

C. બીમારી	અથવા	આ6થ8ક	હાડમારીને	કારણે	લાંબા	સમય	માટે	દદ]ની	ચૂકવણી	કરવાની	Mમતા	Qભાિવત	થઈ	શક	ેછે	જેને	કારણે	ચે.રટી	સેવાઓની	
જDર	પડી	શક	ેછે	તેવંુ	પારખીને	Qવેશ	પૂવ�	કોઇપણ	સમયે	OHMC અને	OMC દદ]ને	ચે.રટી	કેઅર/આ6થ8ક	સહાયતા	માટે	અરf	કરવા	દેશે. જો	
આ6થ8ક	િ*થિતમાં	થયેલો	ફેરફાર	કામચલાઉ	હોય	તો	OHMC અને	OMC ચે.રટી	કઅેર/આ6થ8ક	સહાયતા	શD	કરવાના	બદલે	કામચલાઉ	રીતે	
ચૂકવણીઓ	રદ	કરી	શક	ેછે.   

D. બા�	Qદાતાઓ 

 ઓવરલેક	ઈમેUજંગ	અસોિસએ~સ, kયુજેટ	સાઉ1ડ	.ફિઝિશય1સ	અને	eુપ	હૅbથ	.ફિઝિશય1સ	ઓવરલેક	હૉિ*પટલના	વળતર	રિહત	સંભાળના	
િનણ8યો	*વીકારે	છે	અને	તેમણે	જે	રકમ	લેવાની	હોય	તેને	લાગુ	પડતા	ટકાવારીના	.ડ*કાઉ1ટ	Qમાણે	દદ]ના	બેલે1સમાં	ફેરફાર	કરશે. OHMC ખાતે	
સેવાઓ	પૂરી	પાડવા	સાથે	સંબંિધત	અ1ય	રોજગાર	રિહત	તબીબી	Qદાતાઓ	ચૅ.રટીના	િનણ8યો	*વીકારી	શક	ેછે	પરંતુ	તેનો	અમલ	કરવા	માટે	તેઓ	
બંધાયેલા	નથી.  

E. આખરી	િનણ8ય	અને	અપીલો	માટેની	સમય	મયા8દા. 



 

1. QYયકે	ચે.રટી	કઅેર/આ6થ8ક	સહાયતાના	અરજદાર	ક	ેજેઓ	શDઆતમાં	ચે.રટી	કઅેર/આ6થ8ક	સહાયતા	માટે	લાયક	હોવાનંુ	નAકી	થયું	છે	તેઓ	
વળતર	રિહત	સંભાળના	દરm=નો	આખરી	િનણ8ય	મળેવે	તે	પહેલાં	તેમની	ચે.રટી	કઅેર/આ6થ8ક	સહાયતાની	અરfના	સમથ8નમાં	દ*તાવેજો	
સુરિMત	કરવા	અને	રજૂ	કરવા	માટે	ઓછામાં	ઓછા	cીસ	(30) કેલે1ડર	.દવસો	અથવા	Jયાજબીપણે	જDરી	લાગે	તેટલો	સમય	પરૂો	પાડવામાં	
આવશે.  

2. OHMC અને	OMC અરજદારને	તેના	આખરી	િનણ8ય	િવશે	બધી	અરf	અને	દ*તાવેજોનંુ	સાિહYય	મ�યાના	ચૌદ	(14) .દવસોની	અંદર	
=ણ	કરશે.  

 
3. સૂચના	મ�યાના	cીસ	(30) .દવસની	અંદર	.ડરેAટર	ઑફ	રેવ1યુ	સાયકલને	આવક	અથવા	કુટંુબના	કદની	વધારાની	ખરાઈ	પૂરી	પાડીને	ચે.રટી	

કેઅર/આ6થ8ક	સહાયતા	માટે	યોWયતાના	િનણ8ય	સામે	દદ]/=મીન	અપીલ	કરી	શક	ેછે.  
a. અપીલનંુ	Qથમ	*તર	આવકમાં	આવકની	સામે	ઘરના	કદમાં	ફેરફાર	બાબતે	છે.   
b. અપીલનંુ	બીજંુ	*તર	OHMC QાઈUસંગ	કિમ.ટની	મુનસફી	પર	સંભાળવામાં	આવશે.  
c. WAC 246-453-020 (10) Qમાણે	ચે.રટી	કઅેર/આ6થ8ક	સહાયતા	દરm=ના	આખરી	િનણ8ય	પર	પહzચવાના	સમયની	ખરાબ	

ઋણથી	અલગ	આવકમાંથી	ચે.રટી	કઅેર/આ6થ8ક	સહાયતાની	કપાતોની	ઓળખ	પર	કોઇ	અસર	પડશે	નહv.  
d. અપીલનાં	િનણ8યનંુ	પ.રણામ	ન	આવે	Yયાં	સુધી	વસૂલીની	બધી	Qવૃિs	બંધ	રહેશે. 

F. જો	દદ]એ	તબીબી	સેવાઓ	માટે	થોડંુ	અથવા	પૂરપેૂ�ં	િબલ	ચકૂવી	દીધુ	ંહોય	અને	ચૂકવણી	કરવાના	સમયે	બાદમાં	તે	ચે.રટી	કેઅર/આ6થ8ક	સહાયતા	
માટે	લાયક	હોવાનંુ	માલૂમ	થાય	તો	તે	િનણ8યના	30 .દવસની	અંદર	જે	રકમ	બાકી	નીકળતી	હોવાનંુ	નAકી	થાય	તે	િસવાયની	વધારાની	કોઇપણ	રકમ	
માટે	તેને	વળતર	આપવામાં	આવશે. 

G. નકારની	પયા8kત	નો.ટસ: 

1. mયારે	ચે.રટી	કેઅર/આ6થ8ક	સહાયતા	માટે	દદ]ની	અરf	નકારવામાં	આવે	Yયાર	ેદદ]	નકારની	લેિખત	નો.ટસ	મેળવશે	જેમાં	નીચેનાનો	
સમાવેશ	થાય	છે.  

a. નકાર	માટેનંુ	કારણ(ણો) અને	OHMC અને	OMCના	િનણ8યને	સમથ8ન	આપવા	માટેના	િનયમો;  
b. િનણ8યની	તારીખ; અને	 
c. અપીલ	અથવા	પુન:િવચારણા	માટે	સૂચનાઓ.  

2. mયારે	અરજદાર	િવનંતી	કરેલી	માિહતી	પૂરી	ન	પાડે	અને	યોWયતા	નAકી	કરવા	માટે	OHMC અને	OMC પાસે	પૂરતી	માિહતી	ઉપલ[ધ	ન	
હોય	Yયાર	ેનકારની	નો.ટસમાં	નીચેનાનો	પણ	સમાવેશ	થાય	છે: 

a. િવનંતી	કરવામાં	આવેલી	અને	ન	પરૂી	પાડવામાં	આવેલી	માિહતીનંુ	વણ8ન, માિહતી	માટે	જે	તારીખે	િવનંતી	કરવામાં	આવી	હતી	તે	
તારીખ	સિહત;  

b. OHMC અને	OMCને	ઉપલ[ધ	માિહતીના	આધારે	ચે.રટી	કઅેર/આ6થ8ક	સહાયતા	માટેની	યોWયતા	*થાિપત	ન	કરી	શકાય	તેવંુ	
િનવેદન; અને	 

c. નકારની	નો.ટસના	cીસ	.દવસની	અંદર	અરજદાર	અગાઉ	િવનંતી	કરવામાં	આવેલ	પરતું	પૂરી	ન	પાડવામાં	આવેલ	બધી	સૂચવેલી	
માિહતી	પૂરી	પાડે	તો	યોWયતા	નAકી	કરવામાં	આવશે.   

3. QાઈUસંગ	કિમ.ટ	બી=	*તરની	તમામ	અપીલોની	સમીMા	કરશે. જો	આ	સમીMા	ચે.રટી	કેઅર/આ6થ8ક	સહાયતા	માટેના	અગાઉના	નકારને	
સમથ8ન	આપે	તો	રાmયના	કાયદા	મજુબ	લેિખત	સૂચના	દદ]/=મીન	અને	*વા*Eય	િવભાગને	મોકલવામાં	આવશે.  

  



 

મજૂંરીની	Q.lયા 

એક	વખત	યોWયતા	અને	રકમનો	િનણ8ય	લેવાઈ	=ય	Yયારબાદ	અરf	અને	તેની	સાથેની	માિહતીની	નીચે	નzNયા	Qમાણેની	યોWય	JયિAતઓ	Rવારા	lિમક	
રીતે	સમીMા	કરવામાં	આવશે: 

• દદ]	આ6થ8ક	સેવા	િનરીMક                               	 	 $1,000 સુધી   
• દદ]	આ6થ8ક	સેવા	મનેૅજર                               	 	 $ 10,000 સુધી	 
• .ડરેAટર	રેવ1યુ	સાયકલ	                                                    $100,000 સુધી	 
• ઉપQમુખ, ફાયના1સ                                                      $100,000થી	વધ ુ

 

દ*તાવજેો	અન	ેનzધો 

A. ગુkતતા: અરf	િવશેની	બધી	માિહતી	ગુkત	રાખવામાં	આવશે.	અરfનંુ	સમથ8ન	કરતા	દ*તાવેજોની	નકલો	અરf	પcકની	સાથે	રાખવામાં	આવશે. 

B. ચે.રટી	કેસ	સાથે	સંબંિધત	દ*તાવેજો	=ળવણીની	નીિત	Qમાણે	=ળવવામાં	આવશે.	


