
 
 

નાણાક�ય સહાય નીિત સાદ�ભાષા સારાશં 

લાહ� હો�સ્પટલ અને મે�ડકલ સેન્ટર અને લાહ�મે�ડકલસેન્ટર,પીબોડ� (સા��ૂહ કર� ત,ે “એલએચએમસી”), દર�ક નફાકારક તીવ્ર સભંાળ હો�સ્પટલ, મસેેચ્� ુસટે્સ અને આસપાસના 

િવસ્તારોના રહ�વાસીઓની જ��રયાતોને �ણૂર્ કરવા માટ� સ્થાિપત કરવામા ંઆવી હતી. હો�સ્પટલની હો�સ્પટલો દદ�ઓની �કૂવણી કરવાની ક્ષમતાન ેધ્યાનમા ંલીધા િવના તબીબી 

સેવાઓ આપવા માટ� પ્રિતબદ્ધ છે. એલએચએમસી માન્ય કર� છે ક� બધા દદ�ઓ પાસે તેમના હો�સ્પટલ�ુ ં�બલ �કૂવવા માટ� આિથ�ક સસંાધનો હોતા નથી. આ સાદો ભાષાસારાશં 

અમાર� નાણાક�ય સહાય નીિત િવશે �ળૂ�તૂ મા�હતી પ્રદાન કર� છે. 

 
LHMC નાણાકીય સહાય નીિત  
અમા�ંુ નાણાક�ય પરામ શર્સ્ટાફ યોગ્ય સરકાર� આરોગ્ય વીમા કાયર્ક્રમો માટ� અર� 

કરવા અને િવના �લૂ્યે નાણાક�ય સહાયની અર� �ણૂર્ કરવામા ંવ્ય�ક્તઓને 

સહાય કરશે. નાણાક�ય સહાય કાયર્ક્રમ લાયકાત ધરાવતા દદ�ઓ માટ� િવના�લૂ્યે 

કટોકટ� અને અન્યપાત્ર તબીબી જ�ર� સેવાઓ પ્રદાન કર� છે. ભલે દદ�ઓ 

વીમાવીમો ન હોય અથવા વીમાવીમા ન હોય,; 

તેઓનાણાક�યસહાયમાટ�અર�કર�શક�છે. મ�ૂંર�પછ�, દદ�ઓ પાત્ર તબીબી સેવાઓ 

માટ� ના કોઈ પણ દદ�ને જવાબદાર સ�ંલુનના સદંભર્મા ંનીચનેી સહાય પ્રાપ્ત કર� 

શક� છે: 
ચે�રટ� ક�ર  
ફ�ડરલગર�બી�ુસં્તર સહાયનીરકમ 

400% અથવા તનેા થી નીચે 100% 
 
તબીબી �શુ્ક�લી  
� દદ�ઓના તબીબી બીલ તેમની �ુલ પ�રવારની આવકના 25% કરતા વધાર� 

અથવા સમાન હોય છે તેના માટ� 100% �ટ । 
 
મહત્વ�ણૂર્: નેટવકર્ની બહારની કોપીઝ, િસન્સ્યોરન્સ અનેક પાતપાત્ર નાણાક�ય 

સહાય માટ� પાત્ર નથી.કોઈ પણ સજંોગોમા,ં આિથ�ક સહાય માટ� પાત્ર દદ�ન ે

વીમાવાળા દદ�ઓને સામાન્ય ર�તે �બલ કરવામા ંઆવતી રકમ કરતા વ� ુલવેામા ં

આવશ ેનહ� 

 
 
અમારી નાણાકીય સહાય પ્રોગ્રામ નીત 
અને એિપ્લકેશનનીનકલો કેવી રીત ેપ્રા� કરવી 
તમે અમાર� નીિત અને એ�પ્લક�શન ફોમર્ની એક નકલ નીચનેી ર�તથી મેળવી શકો 

છો: 

• https://www.lahey.org/lhmc/your-visit/insuranc 

e-billing-records/financial-counseling-assistance 

• અમાર� ફાઇના�ન્શયલ કાઉન્સે�લ�ગ ઓ�ફસની �લુાકાત લો: 

લાહ� હો�સ્પટલ & મે�ડકલ સેન્ટર  

મેઇન લોબી  

41 મોલ રોડ 

બ�લ�ગ્ટનએમએ, 01803 

(781) 744-8815 પરકો�લન્ગ કર�ને ઇલેક્ટ્રોિનક મોકલવા અથવા મોકલવાની િવનતંીઓ 

(તમે અર� નબંર સાથે સહાય માટ� િવનતંી કરવા માટ� આ નબંર પર પણ કોલ કર� શકો 

છો) 

 
 
 
 
 
 

 
નાણાકીય સહાય નીિત,એિપ્લકેશન અને સાદી ભાષા સારાંશ 
બહુ િવધભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ છે 
નાણાક�ય સહાય નીિતઓ, એ�પ્લક�શન અને સાદ� ભાષાના સારાશં નીચેની ભાષાઓમા ં

ઉપલબ્ધ છે 

 
ફ્ર�ન્ચ હ�તીણ ક્ર�ઓલ ે ઇટા�લયન 

પો�ુર્ગીઝ ગ્રીક રિશયન 

આમ�િનયન �હન્દ� �જુરાતી 

પ�ંબી િસમ્પલીફાઇડ  ચાઇનીસ ટ્ર��ડશનલ ચાઇનીસ 

સ્પેિનશ �પાનીસ કો�રયન 

મોન-ખ્મેર, કામ્બો�ડયાન િવયેતનામેસ ે અર��બક 

�ગ્રે�   

 
નાણાકીય સહાય નીિત હેઠળ કવરજે 
એલએચએમસી તરફથી સહાય માટ� પાત્ર થવા માટ� નાણાક�ય સહાય માટ� અર� કયાર્ના 

6 મ�હનાની �દર દદ�ઓએ સરકાર� આરોગ્ય વીમા કાયર્ક્રમો માટ� અર� કર� હોવી 

જોઈએ. �ડસ્ચા� પછ��ુ ંપ્રથમ �બ�લ�ગ સ્ટ�ટમેન્ટ ઉપલબ્ધ થયા પછ� દદ�ઓ/ગેર�ટસર્ કોઈ 

પણ સમયે બેસો ચાલીસ(240)�દવસ �ધુી નાણાક�ય સહાય માટ� અર� કર� શક� છે. 

 

તમાર� �ણૂર્ કર�લી અર�ન ેપરત મોકલો: 
નાણાક�ય પરામશર્ કચેર� 
41મોલરોડ 

બ�લ�ગ્ટનએમએ, 01803 

 
જો મ�ૂંર� આપવામા ંઆવેતો,નાણાક�ય સહાય આના પર લા� ુથશે: 
• અ�ા�ક્સ હો�સ્પટલ  

• એ�ડસન �ગલ્બટર્ હો�સ્પટલ 

• બાય�રજ હો�સ્પટલ   

• બેથ ઇઝરાઇલ ડ�કોનસે મે�ડકલ સને્ટર-બોસ્ટન 

• બેથ ઇઝરાઇલ ડ�કોન્સનેસ િમલ્ટન 

• બેથ ઇઝરાઇલ ડ�કોનસે િનડ હામ 

• બેથ ઇઝરાઇલ ડ�કોન્સનેસ પ્લાય માઉથ 

• બેવરલી હો�સ્પટલ 

• લાહ� હો�સ્પટલ અને મે�ડકલ સેન્ટર, બ�લ�ગ્ટન 

• લાહ� મે�ડકલ સેન્ટર, પીબોડ� 

• માઉન્ટ ઓબનર્ હો�સ્પટલ 

• ન્��ૂગ્લેન્ડ બે�પ્ટસ્ટ હો�સ્પટલ 

• િવન્ચેસ્ટર હો�સ્પટલ 

 
ન�ધ: એલએચએમસી નાણાક�ય સહાય નીિતહ�ળ અ�કુ �ચ�કત્સકો આવર� લેવામા ંઆવતા ં

નથી. વ� ુમા�હતી માટ� �ૃપા કર�ને અમાર� વેબસાઇટની �લુાકાત લો અથવા(781)744-

8815 પર અમારો સપંકર્ કરો 

https://www.lahey.org/lhmc/your-visit/insuranc%0be-billing-records/financial-counseling-assistance
https://www.lahey.org/lhmc/your-visit/insuranc%0be-billing-records/financial-counseling-assistance

