
 

 

ઓવરલેક હૉસ્પિટલ મેડિકલ સેન્ટર  

ચેડરટી કેઅર/આર્થિક સહાયતા નીર્ત 

ઍર્િલ 1, 2016થી લાગ ુ

હતે ુ

ઓવરલકે હૉસ્પિટલ મડેિકલ સને્ટર (OHMC) અન ેઓવરલકે મડૅિકલ ક્લલનનલસ (OMC) તબીબી રીતે જરૂરી 
પવાપ્યસભંાળ સવેાઓ માટે બધા વ્યસ્લતઓની આવી સવેાઓ માટે ચકૂવણી કરવાની ક્ષમતાન ેધ્યાન ેલીધા નવના ત ે
માટેની જોગવાઈ કરવા પ્રનતબદ્ધ છે. કાયયનવનધઓની અખડંિતતાન  ંરક્ષણ કરવા માટે અન ેઆ પ્રનતબદ્ધતા પરૂી કરવા માટે 
વૉન િંગ્ટન વહીવટી સડંહતા, પ્રકરણ 246-453ની જરૂડરયાતો સાથે સ સગંત હોય ત ેરીતે ચડૅરટી કેઅર/આનથિક સહાયતાની 
જોગવાઈ માટે નીચનેા માિદંિો પથાનિત કરવામા ંઆવ્યા છે. 

જનતા સાથે સવંાદ 

OHMC અને OMCની ચડેરટી કેઅર/આનથિક સહાયતા નીનત નીચનેા તત્વો દ્વારા સાવયજનનક રીત ેઉિલબ્ધ બનાવવામા ં
આવ :ે 

A. OHMC અને OMC ચડેરટી કેઅર/આનથિક સહાયતા પરૂી િાિે છે તવેી નોડટસ હૉસ્પિટલ અન ેક્લલનનલસની મહત્ત્વની 
જગ્યાઓ િર દ ાયવવામા ંઆવ  ેજેમા ંદદીન ેદાખલ કરવાના પથાનો, ઈમર્જન્સી નવભાગ અન ેOMC તાકીદની 
સભંાળના કેન્રોનો િણ સમાવ ે થાય છે.  આ નીનતની નકલ Overlakehospital.org વબેસાઈટ િર િણ હ .ે 

B. OHMC અને OMC એક સાથે લખેખત નોડટસ ઉિલબ્ધ કરાવ  ેજે ચોિાનનયાના પવરૂિમા ંસવેાના સમય ેદદીઓન ે
નીનત નવ  ેસચૂના આિ .ે આ લખેખત માડહતી આ સમય ેમૌખખક િણ સમજાવવામા ંઆવ ે. જો કોઇ કારણસર, 

દાખલા તરીકે કટોકટીની સ્પથનતમા,ં દદી સારવાર મળેવ ેત ેિહલેા ંચેડરટી કેઅર/આનથિક સહાયતાની વ્યવપથા નવ ે 
તમેન ેજાણ કરવામા ંઆવી ન હોય તો તમેને ત્યારબાદ  ક્ય તટેલી જલ્દી જાણ કરવામા ંઆવ ે. 

C. OHMC અને OMCના પ્રાથનમક સેવા ક્ષતે્રમા ં1000થી વધ  લોકો  દ્વારા બોલાતી ભાષામા ંલખેખત માડહતી અન ે
મૌખખક સમજૂતી એ બનં ેઉિલબ્ધ હ  ેઅન ેઅંગે્રજી ન બોલતા અથવા મયાયડદત અંગે્રજી બોલતા દદીઓ માટે અન ે
જેઓ લખેખત માડહતી અન/ેઅથવા સમજૂતી સમજી ન  કે તવેા અન્ય દદીઓ માટે તને   ંઅથયઘટન કરવામા ંઆવ .ે 

D. OHMC અને OMC ચડેરટી કેઅર/આનથિક સહાયતાના પ્રશ્નોના અસરકારક જવાબો આિવા માટે પ્રથમ હરોળના 
પટાફન ેતાલીમ આિ  ેઅથવા આવી પછૂિરછ સમયસર યોગ્ય નવભાગન ેમોકલી આિ .ે 

E. OHMC અને OMCની ચડેરટી કેઅર/આનથિક સહાયતા નીનત નવ નેી લખેખત માડહતી માટે નવનતંી કરનાર દરેક 
વ્યસ્લતન ેઆ માડહતી ટિાલ દ્વારા, ઈલલેરોનનક રીત,ે ટેખલફોનથી કે રૂબરૂમા ંઆિવામા ંઆવ .ે 

યોગ્યતાનો માિદંિ 



 

 

ચડેરટી કેઅર/આનથિક સહાયતા એ દદીન ેઉિલબ્ધ તમામ અન્ય આનથિક સસંાધનોની અિકે્ષા ગૌણ છે, જેમા ંસામડૂહક 
અથવા વ્યસ્લતગત તબીબી પ્લાન, કામદારન  ંવળતર, મડેિકેર, મડેિકેઈિ અથવા તબીબી સહાયતા કાયયક્રમો, અન્ય રાજ્ય, 

ફેિરલ અથવા લશ્કરી કાયયક્રમો અથવા જેમા ંતબીબી સેવાઓ માટે ચકૂવણી કરવાની અન્ય વ્યસ્લત કે સપંથાની કાનનૂી 
જવાબદારી હોઈ  કે તવેી અન્ય કોઇિણ સ્પથનતનો સમાવ ે થાય છે, િરંત   ત ેતનેા પરૂતા ંજ મયાયડદત નથી. તબીબી 
રીત ેગરીબ દદીન ેજાનત, રાષ્ટ્રીય મળૂ અથવા ઈનમગે્ર નના દરજ્જજા સાથ ેકોઇ સબંધં નવના ચડેરટી કેઅર/આનથિક સહાયતા 
મજૂંર કરવામા ંઆવ .ે 

જ્યા ંયોગ્ય પ્રાથનમક ચકૂવણી સ્રોતો ઉિલબ્ધ ન હોય અથવા અન્ય સ્રોતોમાથંી ચકૂવણી બાદના બલેેન્સની સ્પથનતઓમા ં
નીચનેા માિદંિોના આધારે OHMC અન ેOMCની નીનત હઠેળ ચડેરટી કેઅર/આનથિક સહાયતા માટે દદીઓની નવચારણા 
કરવામા ંઆવ :ે 

A. WAC 246-453-040 અન ેWAC 246-453-050ની જરૂડરયાતો, અને IRS 501Rની જરૂડરયાતો પરૂી કરવા માટે 
OHMC અને OMCએ નીચને  ંમોિલ અિનાવ્્  ંછે: 

1. OHMC અને OMCના ચાર્જની પરૂી રકમ એવા દદી માટે ચડેરટી કેઅર/આનથિક સહાયતા તરીકે નક્કી કરવામા ં
આવ  ેજેમની ક લ કૌટ ંખબક આવક હાલના ફેિરલ ગરીબી પતરના 200% િર અથવા તનેાથી ઓછી હોય. 

2. હાલના ફેિરલ ગરીબી પતરના 201% અન ે400%ની વચ્ચ ેજેમની આવક હોય તેવા દદીઓ માટે કેટલી રકમ 
માિંવાળ કરવામા ંઆવ ે ત ેનક્કી કરવા માટે િડરસ્પથનત પ્રમાણ ેબદલાતી ફીના ંનીચેના સમયિત્રકનો 
ઉિયોગ કરવામા ંઆવ .ે જન્મ, લગ્ન અથવા દત્તક લવેાની ડક્રયા દ્વારા એકબીજા સાથ ેસબંનંધત બ ેકે વધ  
વ્યસ્લતઓનો સમહૂ કે જે સાથ ેરહ ેછે એ ક ટ ંબની વ્યાખ્યા છે; આવી બધી જોિાયેલી વ્યસ્લતઓ એક જ ક ટ ંબના 
સભ્યો કહવેાય છે.  

3. બધા ડિપકાઉન્ટ, કિાતો અન ેપ ન:વળતર લાગ  કયાય બાદ વ્યસ્લત વ્યસ્લતગત રીત ેજે રકમ ચકૂવવા જવાબદાર છે 

(વીમા અન ેહૉસ્પિટલ સ નવધાની આનથિક સહાયતા નીનતમાથંી હોય ત ેસડહત કે જે આવી સભંાળ આવરી લતેો વીમો 
ધરાવતી વ્યસ્લતઓન ેઆિવામા ંઆવતા સામાન્ય રકમના ખબલની રકમો (“AGB”) કરતા વધારે નહીં હોય.  OHMC 

અન ેOMCએ મડેિકેર સવેાશ લ્ક સાથનેા દાવા અન ેAGB ણક્કી કરવા માટે હૉસ્પિટલન ેદાવા ચકૂવતી ખાનગી 
પવાપ્ય વીમા કંિનીઓના નમશ્રણના આધારે 12 મડહનાની લકૂ-બકૅ િદ્ધનતનો ઉિયોગ કરવાન  ંિસદં ક્ ું છે.   

4. િડરસ્પથનત પ્રમાણ ેબદલાતી ફીના સમયિત્રકન ેલાગ  કયાય બાદ જવાબદાર િક્ષકારની કોઇિણ નાણાકીય 
જવાબદારી બાકી રહ ેતો તે સલે્ફ િ ેફૉલો અિ િૉખલસી મ જબ વ્યાજબી સમયગાળામા ંમાનસક હપ્તાઓમા ં
ચકૂવવાિાત્ર રહ ે.ે ચકૂવણીઓ ચકૂી જવાય અથવા ખાતામા ંથોિો સમય માટે નનષ્ક્ષ્ટ્ક્રયતાનો સમયગાળો આવ્યો 
હોય અન ેદદી સાથ ેકોઇ સતંોષકારક સિંકય ન હોય ત ેનસવાય જવાબદાર િક્ષકારન  ંખાત   ંવસલૂી એજસંીન ે
ક્યારેય આિવામા ંઆવ  ેનહીં.  

 નોંધ:    વતેન અન ેિગાર, કલ્યાણ ચકૂવણીઓ, સો લ નસક્યોડરટી ચલૂવણીઓ, હિતાળના લાભો, બરેોજગાર અથવા 
અિગંતા લાભો, બાળ સહાય, ભ્્ ,ં અન ેવ્યાિાર તથા રોકાણ પ્રવનૃત્તઓમાથંી ચોખ્ખી આવકમાથંી તારવલેા કરવરેા 
અગાઉની ક લ રોકિ રસીદો [શ  ંરોકાણની આવક ચડેરટીની અરજી િર છે?   જો ના તો શ  ંત ેબહાર આવવ  ંજોઈએ?] કે જે 
વ્યસ્લતન ેચકૂવવામા ંઆવ ેછે ત ેઆવકની વ્યાખ્યા છે. 

 
 

 



 

 

ચેડરટી/આર્થિક સહાયતા ટકાવારી ડિપકાઉન્ટ 

  

 

 
દદી જવાબદારી રકમ 

ડિપકાઉન્ટની ટકાવારી (%) 

 

FPLની % 
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$ 5,001-$ 
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25,000 

 

$ 25,001-$ 
50,000 

 

$50,001 અને 
વધારે 

 

0-200% 
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100% 
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100% 

 

100% 

 

201-300% 
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90% 

 

95% 

 

96% 

 

97% 

 
નોંધ A 

 

301-400% 

 

65% 70% 

 

75% 

 

80% 

 

85% 

 
નોંધ B 

 

  

નોંધ A:  98% ચડેરટી/આનથિક સહાયતા કે જે ચાર્જના પ્રથમ $100,000 િર લાગ  િિે છે.  100% ચડેરટી કે જે 
$100,000થી વધ ની કોઇિણ રકમ િર લાગ  િિે છે 

નોંધ B:   90% ચડેરટી/આનથિક સહાયતા કે જે ચાર્જના પ્રથમ $100,000 િર લાગ  િિે છે.  100% ચડેરટી કે જે 
$100,000થી વધ ની કોઇિણ રકમ િર લાગ  િિે છે 

B. OHMC અને OMC કેટાપરૉડફક ચડેરટી આિી  કે છે, જેનો અથય એ છે કે OHMC અન ેOMC ફેિરલ ગરીબી રેખાના 
200%થી વધારે કૌટ ંખબક આવક ધરાવતા દદીઓ માટે ચડેરટી કેઅર/આનથિક સહાયતાની રકમો માિંવાળ કરી  કે છે, 

જ્યારે સજંોગો એવી આનથિક હાિમારી અથવા અંગત હાનન સચૂવતા હોય જે ઉિર આિેલી રૂિરેખા પ્રમાણ ેચડેરટી 
કેઅર/આનથિક સહાયતાના ડિપકાઉન્ટથી િણ ઉિર જતા હોય. આ ડકપસાઓમા ંદદીઓએ આિનત્તજનક સ્પથનતની 
નવગતો સાથ ેવધ  સમીક્ષા માટે લખેખત નવનતંી સ પ્રત કરવી જોઈએ. OHMC અને OMCના આનથિક સસંાધનો 
ખરીદવાની/તનેો ઉિયોગ કરવાની સત્તા માટેની િરવાનગી નવ નેી અન્ય પ્રવતયમાન નીનતઓ મ જબ કેટાપરૉડફક 
ચડેરટી અન ેમાિંવાળ કરવાની રકમ અંગેનો નનણયય OHMC અન ેOMCની પ્રાઈનસિંગ કનમડટન ેહપતક રહ ે.ે 

C. OHMC અને OMCs દ્વારા ચડેરટી કેઅર/આનથિક સહાયતા માટેની જોગવાઈ OHMC અન ેOMC દ્વારા સવેા મળેવતા 
સમાજના લાભ માટે છે અન ેઆમ િણ જેઓ વૉન િંગ્ટન રાજ્યના રહી ો ન હોય તવેા દદીઓ માત્ર ઈમર્જન્સી 
નવભાગમા ંપરૂી િાિવામા ંઆવતી સવેાઓ માટે જ અથવા ઈમર્જન્સી નવભાગમા ંસીધા પ્રવે ના િડરણામ ેમળતી 



 

 

સવેાઓ માટે જ લાયક હ .ે વધ મા,ં આ સવેાઓ OHMC અન ેOMCના ઈમર્જન્સી નવભાગના ડફખિન યન દ્વારા 
તબીબી કટોકટી હોવાન  ંનક્કી થયેલ  ંહોવ  ંજોઈએ. 

D. વૉન િંગ્ટન રાજ્ય રહઠેાણની જરૂડરયાતમા ંજે અિવાદો હોય તમેા ં રણાથીઓ, આનશ્રતો અન ેજેઓ આશ્રય ઈચ્છતા 
હોય તથા INS દપતાવેજો ધરાવતા હોય અન ેત ેરજૂ કરી  કતા હોય તવેા લોકોનો િણ સમાવ ે થ .ે 

E. અરજી મજૂંર થયાની તારીખ બાદ 180 ડદવસોની અંદર મળેલી સવેાઓ માટે પરૂી થયલેી અરજી િર યોગ્યતા માન્ય 
છે. 

યોગ્યતા નક્કી કરવા માટેની િડિયા 

A. પ્રારંખભક નનધાયરણ: 

1. OHMC અને OMC ચડેરટી કેઅર/આનથિક સહાયતા માટેની યોગ્યતા નક્કી કરવા માટેની અરજી પ્રડક્રયાનો 
ઉિયોગ કર .ે ચડેરટી કેઅર/આનથિક સહાયતા પરૂી િાિવા માટેની નવનતંીઓ ડફખિન યન્સ, સામાજીક/ધાનમિક 
સમહૂો, સામાજીક સેવાઓ, આનથિક સવેા પટાફ, દદીના ક ટ ંબ અને દદી તરફથી પવીકારવામા ંઆવ .ે 

2. દદીની નોંધણી પ્રડક્રયા દરનમયાન અથવા ચડેરટી કેઅર/આનથિક સહાયતાના અસ્પતત્વ અન ેપ્રાપ્યતા નવ  ેદદીન ે
જાણ કરવામા ંઆવ્યા બાદ કોઇિણ સમય ેOHMC અન ેOMC ચડેરટી કેઅર/આનથિક સહાયતા માટે મૌખખક 
અથવા લખેખત અરજીના આધારે યોગ્યતા પ્રારંખભક રીત ેનક્કી કર .ે 

3. આખરી યોગ્યતા નનધાયરણની પ્રડક્રયા પરૂી ન થાય ત્યા ંસ ધી, OHMC અન ેOMC વસલૂીના પ્રયત્નો  રૂ નહીં કરે 
અથવા ડિિોખિટ્સની નવનતંી નહીં કરે, એ  રત ેકે વળતર ન મળ્  ંહોય તવેી સભંાળના દરજ્જજાના આખરી 
નનધાયરણ સ ધી િહોંચવાના OHMC અન ેOMCના પ્રત્યત્નોમા ંજવાબદાર િક્ષકાર સહકાર આિે. 

4. જો OHMC અન ેOMCન ેએવા િડરબળોની જાણ થાય કે જેનાથી દદી આ નીનત હઠેળ ચડેરટી કેઅર/આનથિક 
સહાયતા માટે લાયક સાખબત થઈ  કે તો ત ેદદીન ેઆ સભંાવના અંગે જાણ કર  ેઅન ેએવો પ્રારંખભક નનણયય 
લ ે ેકે આ ખાતા સાથે ચડેરટી કેઅર/આનથિક સહાયતા તરીકેનો વ્યવહાર કરવામા ંઆવ.ે 

5. કવરેજ નક્કી કરવાની પ્રડક્રયા સવેાઓ આિવામા ંઆવી હોય ત ેસમય ેઆનથિક જરૂડરયાત િર આધાર રાખ ે. 

B. આખરી નનણયય: 

1. પ્રથમ દૃષ્ક્ષ્ટ્ટએ માિંવાળ. ગરીબ વ્યસ્લત તરીકે જવાબદાર િક્ષકારની ઓળખ હૉસ્પિટલના કમયચારી માટે પિષ્ટ્ટ 
હોય અન ેહૉસ્પિટલ એવ  ંબતાવી  કે કે અરજદારની આવક પિષ્ટ્ટ રીત ેયોગ્યતાની મયાયદામા ંઆવ ેછે તો તવેા 
ડકપસામા ંOHMC અન ેOMC માત્ર િોતાના પ્રારંખભક નનણયયના આધારે જ ચડેરટી કેઅર/આનથિક સહાયતા મજૂંર 
કરી  કે છે. જ્યા ંOHMC અન ેOMC જીવનસાથી, ઍપટેટ અથવા અન્ય સિંનત્તઓની ઓળખ ન કરી  કે ત્યા ં
મતૃ્્  િામલેા દદીઓ માટે િણ આ જ માિદંિો લાગ  િિે છે.  આ ડકપસાઓમા ંWAC 246-453-030 (3) પ્રમાણ ે
OHMC અને OMC પરૂી ખરાઈ અથવા દપતાવજેો પરૂા કરે ત ેજરૂરી હોત   ંનથી. 



 

 

2. જ્યારે ચડેરટી કેઅર/આનથિક સહાયતાની નવનતંી કરવામા ંઆવે, જ્યારે જરૂડરયાત સચૂવવામા ંઆવે અથવા 
જ્યારે આનથિક તિાસ સભંનવત જરૂડરયાત સચૂવ ેત્યારે દદીઓન ેચડેરટી કેઅર/આનથિક સહાયતા િત્રકો, 
સચૂનાઓ અન ેલખેખત અરજીઓ આિવામા ંઆવ .ે દદી અથવા OHMC અન ેOMC દ્વારા  રૂ કરવામા ંઆવી 
હોય તવેી બધી અરજીઓની સાથ ેઅરજી િત્રકમા ંસચૂવલેી આવકની રકમોની ખરાઈ કરવા માટેના દપતાવજેો 
સાથ ેહ .ે  

a. ચડેરટી કેઅર/આનથિક સહાયતા માટેની અરજીઓ માટે પરૂી અરજી અન ેનીચેનામાથંી કોઇિણ એક 
દપતાવજેની જરૂર િિ ે 

1. W-2 નવથહોષ્ક્લ્િિંગ પટેટમને્ટ્સ;  

2. સૌથી તાજેતરની િગારની રસીદો;  
3. સૌથી તાજ  ંફાઈલ કરેલ  ંઆવકવરેા ડરટનય;  
4. મડેિકેઈિ અન/ેઅથવા સરકારી ભિંોળ સાથનેી તબીબી સહાયતા માટે યોગ્યતા મજૂંર કરતા અથવા 

નકારતા િત્રકો;  
5. બરેોજગારી વળતર મજૂંર કરતા અથવા નકારતા િત્રકો;  
6. માખલકો અથવા કલ્યાણ એજસંીઓ તરફથી લખેખત પટેટમને્ટ્સ; અથવા  
7. અરજદારન ેજીવનનનવાયહનો ખચય આિતા હોય તેવા ક ટ ંબીજનો તરફથી સહાયના િત્રો.  

b. દદી માટે પવાપ્યસભંાળ કે્રડિટ રીિોટયના આધારે મળી  કે તવેી સભંનવત ચડેરટી માટે $15,000થી વધ ના 
બલેને્સની સમીક્ષા કરવામા ંઆવ .ે   

3. નવનતંીના પ્રારંખભક સમયગાળા દરનમયાન દદી અન ેOHMC તથા OMC તબીબી સહાયતા પ્રાનધકરણ અન ે
મડેિકેઅર સડહત ભિંોળના અન્ય સ્રોતો તરફ નજર દોિાવી  કે છે. ગરીબીની અવપથા નક્કી કરવા માટે અરજી 
કરી રહલેા દદી બને્ક અથવા અન્ય લોનના સ્રોતન  ંભિંોળ ઇચ્છે ત ેOHMC અને OMC જરૂરી ન બનાવ ેતમે 
બની  કે છે. 

4. સામાન્ય રીત,ે જેના માટે દપતાવજેોની નવનતંી કરવામા ંઆવ ેતે સબંનંધત સમયગાળો અરજીની તારીખ પવૂ ે
ત્રણ મડહનાનો હ .ે જોકે, જો આવા દપતાવજેો અરજદારની હાલની આનથિક સ્પથનત ચોક્કસિણ ેન દ ાયવ ેતો 
દદીની આનથિક સ્પથનત બદલાયા બાદ ચોક્કસ સમયગાળા માટે જ દપતાવજેોની નવનતંી કરવામા ંઆવ ે. 

5. જવાબદાર િક્ષકાર ઉિર વણયવેલ કોઇિણ દપતાવેજો પરૂા િાિવા સક્ષમ ન હોય તો OHMC અન ેOMC ગરીબ 
વ્યસ્લત તરીકે વગીકરણ માટેની યોગ્યતાનો આખરી નનણયય કરવા માટે જવાબદાર િક્ષકાર તરફથી લખેખત અન ે
સહી કરેલા પટેટમને્ટ િર આધાર રાખ .ે (WAC 246-453-030 (4)). 

C. બીમારી અથવા આનથિક હાિમારીને કારણ ેલાબંા સમય માટે દદીની ચકૂવણી કરવાની ક્ષમતા પ્રભાનવત થઈ  કે છે 
જેન ેકારણ ેચડેરટી સેવાઓની જરૂર િિી  કે છે તવે   ંિારખીન ેપ્રવ ે પવૂ ેકોઇિણ સમયે OHMC અન ેOMC દદીન ે
ચડેરટી કેઅર/આનથિક સહાયતા માટે અરજી કરવા દે .ે જો આનથિક સ્પથનતમા ંથયેલો ફેરફાર કામચલાઉ હોય તો 
OHMC અને OMC ચડેરટી કેઅર/આનથિક સહાયતા  રૂ કરવાના બદલ ેકામચલાઉ રીત ેચકૂવણીઓ રદ કરી  કે છે.   



 

 

D. બાહ્ય પ્રદાતાઓ 

 ઓવરલકે ઈમજેજિંગ અસોનસએટ્સ, પ્્ જેટ સાઉન્િ ડફખિન યન્સ અન ેગ્ર િ હલૅ્થ ડફખિન યન્સ ઓવરલકે હૉસ્પિટલના 
વળતર રડહત સભંાળના નનણયયો પવીકારે છે અન ેતમેણ ેજે રકમ લેવાની હોય તને ેલાગ  િિતા ટકાવારીના 
ડિપકાઉન્ટ પ્રમાણ ેદદીના બલેને્સમા ંફેરફાર કર .ે OHMC ખાત ેસવેાઓ પરૂી િાિવા સાથે સબંનંધત અન્ય રોજગાર 
રડહત તબીબી પ્રદાતાઓ ચડૅરટીના નનણયયો પવીકારી  કે છે િરંત   તનેો અમલ કરવા માટે તઓે બધંાયલેા નથી.       

E. આખરી નનણયય અન ેઅિીલો માટેની સમય મયાયદા. 

1. પ્રત્યકે ચડેરટી કેઅર/આનથિક સહાયતાના અરજદાર કે જેઓ  રૂઆતમા ંચડેરટી કેઅર/આનથિક સહાયતા માટે 
લાયક હોવાન  ંનક્કી થ્  ંછે તઓે વળતર રડહત સભંાળના દરજ્જજાનો આખરી નનણયય મળેવ ેત ેિહલેા ંતમેની 
ચડેરટી કેઅર/આનથિક સહાયતાની અરજીના સમથયનમા ંદપતાવેજો સ રખક્ષત કરવા અન ેરજૂ કરવા માટે ઓછામા ં
ઓછા ત્રીસ (30) કેલને્િર ડદવસો અથવા વ્યાજબીિણે જરૂરી લાગે તટેલો સમય પરૂો િાિવામા ંઆવ .ે  

2. OHMC અને OMC અરજદારન ેતેના આખરી નનણયય નવ  ેબધી અરજી અન ેદપતાવેજોન  ંસાડહત્ય મળયાના 
ચૌદ (14) ડદવસોની અંદર જાણ કર .ે  

 

3. સચૂના મળયાના ત્રીસ (30) ડદવસની અંદર ડિરેલટર ઑફ રેવન્્  સાયકલન ેઆવક અથવા ક ટ ંબના કદની 
વધારાની ખરાઈ પરૂી િાિીન ેચડેરટી કેઅર/આનથિક સહાયતા માટે યોગ્યતાના નનણયય સામ ેદદી/જામીન અિીલ 
કરી  કે છે.  

a. અિીલન  ંપ્રથમ પતર આવકમા ંઆવકની સામ ેઘરના કદમા ંફેરફાર બાબત ેછે.   

b. અિીલન  ંબીજ  ંપતર OHMC પ્રાઈનસિંગ કનમડટની મ નસફી િર સભંાળવામા ંઆવ .ે  

c. WAC 246-453-020 (10) પ્રમાણ ેચડેરટી કેઅર/આનથિક સહાયતા દરજ્જજાના આખરી નનણયય િર 
િહોંચવાના સમયની ખરાબ ઋણથી અલગ આવકમાથંી ચડેરટી કેઅર/આનથિક સહાયતાની કિાતોની 
ઓળખ િર કોઇ અસર િિ  ેનહીં.  

d. અિીલના ંનનણયયન  ંિડરણામ ન આવ ેત્યા ંસ ધી વસલૂીની બધી પ્રવનૃત્ત બધં રહ ે.ે 

F. જો દદીએ તબીબી સવેાઓ માટે થોડ ં અથવા પરેૂપરૂ ં ખબલ ચકૂવી દીધ  ંહોય અન ેચકૂવણી કરવાના સમય ેબાદમા ંતે 
ચડેરટી કેઅર/આનથિક સહાયતા માટે લાયક હોવાન  ંમાલમૂ થાય તો તે નનણયયના 30 ડદવસની અંદર જે રકમ બાકી 
નીકળતી હોવાન  ંનક્કી થાય ત ેનસવાયની વધારાની કોઇિણ રકમ માટે તને ેવળતર આિવામા ંઆવ .ે 

G. નકારની િયાયપ્ત નોડટસ: 

1. જ્યારે ચડેરટી કેઅર/આનથિક સહાયતા માટે દદીની અરજી નકારવામા ંઆવ ેત્યારે દદી નકારની લખેખત નોડટસ 
મળેવ  ેજેમા ંનીચેનાનો સમાવ ે થાય છે.  

a. નકાર માટેન  ંકારણ(ણો) અને OHMC અન ેOMCના નનણયયન ેસમથયન આિવા માટેના નનયમો;  
b. નનણયયની તારીખ; અને  
c. અિીલ અથવા પ ન:નવચારણા માટે સચૂનાઓ.  



 

 

2. જ્યારે અરજદાર નવનતંી કરેલી માડહતી પરૂી ન િાિે અને યોગ્યતા નક્કી કરવા માટે OHMC અન ેOMC િાસ ે
પરૂતી માડહતી ઉિલબ્ધ ન હોય ત્યારે નકારની નોડટસમા ંનીચનેાનો િણ સમાવે  થાય છે: 

a. નવનતંી કરવામા ંઆવલેી અન ેન પરૂી િાિવામા ંઆવલેી માડહતીન  ંવણયન, માડહતી માટે જે તારીખ ેનવનતંી 
કરવામા ંઆવી હતી ત ેતારીખ સડહત;  

b. OHMC અને OMCન ેઉિલબ્ધ માડહતીના આધારે ચડેરટી કેઅર/આનથિક સહાયતા માટેની યોગ્યતા પથાનિત 
ન કરી  કાય તવે   ંનનવદેન; અન ે 

c. નકારની નોડટસના ત્રીસ ડદવસની અંદર અરજદાર અગાઉ નવનતંી કરવામા ંઆવલે િરંત   પરૂી ન 
િાિવામા ંઆવેલ બધી સચૂવલેી માડહતી પરૂી િાિે તો યોગ્યતા નક્કી કરવામા ંઆવ .ે   

3. પ્રાઈનસિંગ કનમડટ બીજા પતરની તમામ અિીલોની સમીક્ષા કર ે. જો આ સમીક્ષા ચડેરટી કેઅર/આનથિક સહાયતા 
માટેના અગાઉના નકારન ેસમથયન આિ ેતો રાજ્યના કાયદા મ જબ લખેખત સચૂના દદી/જામીન અન ેપવાપ્ય 
નવભાગન ેમોકલવામા ંઆવ .ે  

 

મજૂંરીની િડિયા 

એક વખત યોગ્યતા અને રકમનો નનણયય લવેાઈ જાય ત્યારબાદ અરજી અન ેતનેી સાથનેી માડહતીની નીચ ેનોંધ્યા 
પ્રમાણેની યોગ્ય વ્યસ્લતઓ દ્વારા ક્રનમક રીત ેસમીક્ષા કરવામા ંઆવ ે: 

 દદી આનથિક સવેા નનરીક્ષક                                 $1,000 સ ધી   
 દદી આનથિક સવેા મનૅેજર                                 $ 10,000 સ ધી  
 ડિરેલટર રેવન્્  સાયકલ                                                    $100,000 સ ધી  
 ઉિપ્રમ ખ, ફાયનાન્સ                                                     $100,000થી વધ  

 

દપતાવેજો અને નોંધો 

A. ગ પ્તતા:                                         . અરજીન  ંસમથયન કરતા દપતાવજેોની નકલો અરજી 
િત્રકની સાથ ેરાખવામા ંઆવ .ે 

B. ચડેરટી કેસ સાથ ેસબંનંધત દપતાવેજો જાળવણીની નીનત પ્રમાણ ેજાળવવામા ંઆવ .ે 


