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HFHS દદી નાણાકીય સહાય નીતિ 

નીતિ  

આ HFHS દદી નાણાકીય સહાય નીતિ ("નીતિ") એવા દદીઓ માટે નાણાકીય સહાયિાની યોગ્યિાન ેધ્યાનમાું લેવા માટે 

બનાવવામાું આવી છે કે જેઓને આતથિક સહાયની જરૂર હોય અન ેHenry Ford Health System ("HFHS") પાસેથી 
આપાિકાલલન અન ેઅન્ય િબીબી સારવારની જરૂર હોય અન ેિે પરરતિષ્ટ એ અન ેિેમના આન ષુંલિક ક્લલતનલસ ("HFHS 

સ તવધાઓ") માું લખેલી દરેક HFHS સ તવધાઓને લાગ  પડે છે. િમામ આતથિક સહાય HFHSની દરેક દદીને સન્માન, 

આદર અને કર ણાપવૂવક સારવાર આપવા માટેની પ્રતિબદ્ધિાન ેપ્રતિલબિંલબિ કરિે. 

HFHS સ તવધાઓમાું આપાિકાલલન કે અન્ય િબીબી સારવાર પહોંચાડિી HFHS સેવા પ્રદાિાઓની યાદીને આ નીતિ 

હઠેળ આવરી લેવામાું આવી છે અન ેજે આવરી લેવામાું નથી આવી િે HFHSની વેબસાઇટ (henryford.com) પર 

અલિથી મકૂવામાું આવ ેછે. HFHS સેવા પ્રદાિાની યાદી HFHS વેબસાઇટ પરથી કે ઑનલાઇન અન ેકાિળ પર બુંને 

પ્રકારે અથવા િો પરરતિષ્ટ-Aમાું આપેલી HFHS સ તવધાઓ પૈકી કોઈ એકને ફોન કરીન ેમેળવી િકાય છે.  

પરરભાષાઓ: 

 સામાન્ય લબલની રકમ (Amounts Generally Billed, AGB): જેનો અથવ એવો થાય છે કે સામાન્ય રીિે 
આપાિકાલલન કે અન્ય િબીબી આવશ્યક સારવાર માટે જે લોકો પાસે આવી સારવારનો વીમો હોય િે માટે જરૂરી 
રકમ.  

 આપાિકાલલન સારવાર: િેનો અથવ એ છે કે િબીબી સ્થથતિની સારવાર, જેમ કે ત રુંિ િબીબી સહાયની િેરહાજરી, 
િારકિક િબીબી સહાયની િેરહાજરીમાું પરરણમે િેવી અપેક્ષા રાખી િકાય િેવા પરૂિી િીવ્રિા (િીવ્ર પીડા સરહિ) ના 
િીવ્ર લક્ષણો દ્વારા જાિે પ્રિટ થાય છે: 

 વ્યસ્લિના થવાથ્યને (અથવા સિભાવ સ્ત્રીના સુંદભવમાું, સ્ત્રી અથવા િેના અજાિ બાળકન ું થવાથ્ય) િુંભીર 

જોખમમાું મકૂવ ું, 
 િારીરરક કાયોમાું િુંભીર ક્ષતિ, અથવા 
 કોઈપણ િારીરરક અંિ અથવા ઉપાુંિની કામિીરીને િુંભીર અસર, અથવા 
 સિભાવ સ્ત્રીન ેથિી પ્રસ તિની પીડાના સુંદભવમાું - (a) પ્રસતૂિ પહલેા સલામિ થથાનાુંિરણ કે બીજી 

હોસ્થપટલમાું ખસેડવા માટે અપરૂિો સમય હોય અથવા (b) િે થથાનાુંિરણમાું મરહલા અથવા િભવથથ તિશ ના 
થવાથ્ય અથવા સલામિીન ેલઈન ેખિરો ઉભો કરી િકે. 

 િેરુંટર: એટલ ેદદી માટે નહીં પરુંત   દદીના લબલ માટે જવાબદાર વ્યસ્લિ. 

 ઘરેલ  આવક: કરની કમાણી, બરેોજિારી ભ્થ , કામદારોન ું વળિર, સામાજજક સ રક્ષા, પરૂક સ રક્ષા આવક, સરકારી 
સહાય, વેટરન પેમેન્ટ, બચાવના લાભો, પેન્િન અથવા તનવતૃિ આવક, વ્યાજ, રડતવડન્ડ, ભાડાું, રોયલ્ટી, એથટેટ, ટ્રથટ, 

િૈક્ષલણક સહાયની આવક, ખોરાકી, બાળ સહાય, ઘરેલ  તસવાયની સહાય અન ેઅન્ય પરચ રણ સ્રોિો. ફૂડ થટેમ્પ અન ે
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હાઉતસિંિ સબતસડી અથવા મડૂી લાભ અથવા ન કસાન જેવા લબન-રોકડ લાભો િામેલ નથી. જો કોઈ વ્યસ્લિ ક ટ ુંબ સાથ ે

રહિેી હોય િો ઘરના િમામ સભ્યોની આવકનો સમાવેિ આવશ્યક છે (ઘરેલ  ભાિીદારો સરહિ) તસવાય કે ક ટ ુંબના 
સભ્યો ભાડ ું ચ કવિા હોય અન ે/ અથવા મકાનમાલલકોના આતિિ ન હોય. ઘરના કામવાળા જેવા લબન-સુંબુંધીઓનો 
સમાવેિ થઈ િકિો નથી. તનભવરિાની સ્થથતિ દરેક કેસના આધારે નક્કી કરવામાું આવિે. 

 Henry Ford નાણાકીય સહાય સતમતિ: િે રેવન્ય ૂસાઇકલ વાઇસ પ્રેતસડેન્ટ દ્વારા તનય લિ નેતતૃ્વના ત્રણ સભ્યોની 
બનેલી છે. 

 HFHS સેવા પ્રદાિા: HFHS સ તવધામાું સેવાઓ આપવા માટે જરૂરી ક્લલતનકલ તવિેષાતધકારો ધરાવિા હલે્થકેર 

વ્યવસાયી  
 િબીબી રીિે જરૂરી સેવાઓ: િે િમારી િબીબી સ્થથતિના તનદાન અથવા ઉપચાર માટે યોગ્ય અન ેઆવશ્યક છે અન ેિે 

િમારી િબીબી સ્થથતિના તનદાન, પ્રત્યક્ષ સુંભાળ અન ેઉપચાર માટે પ્રદાન કરવામાું આવ ેછે, થથાતનક કે્ષત્રમાું સારી 
િબીબી પ્રેક્લટસના ધોરણોન ેપાળે છે અન ેિે મ ખ્યત્વે િમારી કે િમારા આરોગ્ય સુંભાળ પ્રદાિાની સ તવધા માટે નથી 

 

નાણાકીય સહાય માટે પાત્રિા માપદુંડ: 

આ નીતિ હઠેળ HFHS નાણાકીય સહાય માટેની લાયકાિ નીચ ેમ જબ વણવવેલ તમલકિ પરીક્ષણન ેપરૂી કરવા માટેની 
નીચેની ત્રણ પદ્ધતિઓ પૈકી એક હઠેળ દરેક ઉમેદવાર માટે નક્કી કરવામાું આવિે. જે દદીઓ આ નીતિ હઠેળ પાત્રિાના 
માપદુંડને પણૂવ કરિા નથી, િેઓ HFHS દ્વારા આપવામાું આવિા, જેમાું તવતવધ સમ દાય આધારરિ કાયવક્રમોનો સમાવેિ 

થાય િેવા અન્ય નાણાકીય સહાય કાયવક્રમો હઠેળ નાણાકીય સહાય માટે પાત્ર હોઈ િકે છે. આ પ્રોગ્રામ્સ તવિ ેવધ  મારહિી 
માટે, henryford.com પર જાઓ.  

આ નીતિ હઠેળ નાણાકીય સહાયનો હતે   છેલ્લા ઉપાયના ચ કવણીકાર િરીકે ઉપયોિ કરવાનો છે. નાણાકીય સહાયની છૂટ 

પર તવચારણા કરિા પહલેાું, HFHS દદીન ેMedicaid અથવા અન્ય સરકારી સહાયિા કાયવક્રમો માટે અરજી કરવાની 
જરૂરરયાિ બિાવી િકે છે.  

અરજી પ્રરક્રયા દરતમયાન આપવામાું આવેલી મારહિી અચોક્કસ અથવા અપણૂવ હોય િો HFHS કોઈપણ નાણાકીય સહાય 

મુંજૂરીઓને ફિાવી દેવાનો અતધકાર અનામિ રાખે છે. આવા સુંજોિો ઉદભવ ેિેવી સ્થથતિમાું દદી અન ે/ અથવા િેરેન્ટરન ે

સલૂચિ કરવામાું આવિે અન ેિે ચ કવણી માટે જવાબદાર રહિે.ે  

પાત્રિા પદ્ધતિ (1) - પરુંપરાિિ:  

 ય નાઇટેડ થટેટ્સ ઓફ અમેરરકામાું કાયમી રહઠેાણ 

 HFHSના પ્રાથતમક સેવા તવથિારો વેઇન, મેકોમ્બ, ઑકલેન્ડ અને જેલસન કાઉન્ટીઓમાું વ્યસ્લિિિ તનવાસ. ઉપર 

સલૂચબદ્ધ કાઉન્ટીની બહાર સ્થથિ HFHS સ તવધામાું સારવાર લેિા દદીઓ માટે, જો દદીન ું કાયમી રહઠેાણ HFHS 

સ તવધાના પાુંચ માઇલની તત્રજ્યામાું હોય િો િેઓ આતથિક સહાય માટે પાત્ર થઈ િકે છે.  

 HFHS સેવા પ્રદાિા સાથ ેHFHS સ તવધામાું સારવાર લેવી 
 ફેડરલ િરીબી થિર (Federal Poverty Level, “FPL”). ની 400% સ ધીની વાતષિક એકુંદર ઘરેલ  આવક. જો કોઈ 

દદીની વાતષિક આવક ફેડરલ િરીબી થિરના 250% જેટલી અથવા િેના કરિા ઓછી હોય, િો દદી 100% 

રડથકાઉન્ટ માટે પાત્ર થઈ િકે છે. જો કોઈ દદીની વાતષિક આવક ફેડરલ િરીબી થિરના 251% થી 400% હોય, 
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િો દદી આંતિક છૂટ માટે લાયક બની િકે છે. વીમાવાળા અન ેવીમા તવનાના દદીઓ માટે થલાઇરડિંિ થકેલ 

રડથકાઉન્ટ માટે નીચ ેથલાઇરડિંિ થકેલ કોષ્ટકો જ ઓ. 

 

પાત્રિા પદ્ધતિ (2) - આપતિજનક: 

 દદીઓ, કે જેમણે 12 મરહનાના સમયિાળા દરતમયાન, આપતિજનક િબીબી પરરસ્થથતિના પરરણામ ેHFHS 

સ તવધા પર મોટ ું િબીબી લેણ ું કય ું છે અન ેિેને પરરણામ ેિેમના લખથસામાુંથી નીકળેલો િબીબી ખચવ િેમની ક લ 

વાતષિક ઘરેલ  આવકના 30% કરિા વધારે થાય છે.  

 ય નાઇટેડ થટેટ્સ ઓફ અમેરરકામાું કાયમી રહઠેાણ 

 HFHSના પ્રાથતમક સેવા તવથિારો વેઇન, મેકોમ્બ, ઑકલેન્ડ અને જેલસન કાઉન્ટીઓમાું વ્યસ્લિિિ તનવાસ. ઉપર 

સલૂચબદ્ધ કાઉન્ટીની બહાર સ્થથિ HFHS સ તવધામાું સારવાર લેિા દદીઓ માટે, જો દદીન ું કાયમી રહઠેાણ HFHS 

સ તવધાના પાુંચ માઇલની તત્રજ્યામાું હોય િો િેઓ આતથિક સહાય માટે પાત્ર થઈ િકે છે. 

 HFHS સેવા પ્રદાિા સાથ ેHFHS સ તવધામાું સારવાર લેવી. 

નાણાકીય સહાય માટે ઉપરોલિ લાયકાિ પણૂવ કરિા દદીઓ નીચેની છૂટ માટે પાત્ર રહિેે: 
 દદીઓન ું બાકીન ું િબીબી દેવ  ું ઘરની આવકના 30% સાથ ેસમાયોજજિ કરવામાું આવિે. 

 પદ્ધતિ 1 અન ેપદ્ધતિ 2 બુંને પદ્ધતિ હઠેળ લાયક દદીઓ બેમાુંથી વધ  રડથકાઉન્ટ મેળવિે. 

 

પાત્રિા પદ્ધતિ (3) - ધારણાત્મક: 

 HFHS સુંભતવિ ધોરણે નાણાકીય સહાય માટેની લાયકાિ નક્કી કરી િકે છે; જેમાું તિૃીય-પક્ષ થકોરરિંિનો 
ઉપયોિ કરીન,ે સમ દાય -આધારરિ કાયવક્રમોમાુંથી સુંદભો  અને આવકના આધારે સરકારી કાયવક્રમોની મુંજૂરી . 

 નાણાુંકીય સહાય માટે િલભિિ લાયકાિ પણૂવ કરિા દદીઓ આંતિક રડથકાઉન્ટ અથવા ઇમરજન્સી અન ેઅન્ય 

િબીબી આવશ્યક કેર પર 100%ની સુંપણૂવ છૂટ માટે પાત્ર હોઈ િકે છે. જો કોઈ દદીની વાતષિક આવક ફેડરલ 

િરીબી થિરના 250% જેટલી અથવા િેના કરિા ઓછી હોય, િો દદી 100% રડથકાઉન્ટ માટે પાત્ર થઈ િકે છે. 

જો કોઈ દદીની વાતષિક આવક ફેડરલ િરીબી થિરના 251% થી 400% હોય, િો દદી આંતિક છૂટ માટે લાયક 

બની િકે છે. વીમાવાળા અન ેવીમા તવનાના દદીઓ માટે થલાઇરડિંિ થકેલ રડથકાઉન્ટ માટે નીચ ેથલાઇરડિંિ થકેલ 

કોષ્ટકો જ ઓ. 

 

નાણાકીય સહાય માટે લાયક દદી બેલેન્સ 

આ નીતિ હઠેળ નાણાકીય સહાય છૂટ માટે પાત્ર દદી બેલેન્સમાું િામેલ હોઈ િકે છે અન ેિે આટલા પ રત  ું મયાવરદિ નથી: 
 સહ-વીમો, કપાિપાત્ર અન ેસહ-ચ કવણી રકમ  

 આરોગ્ય યોજનાના કવરવાળા એવા દદીઓ જેનો HFHS સાથ ેકરાર સુંબુંધ નથી અથવા જ્યારે HFHS પ્રદાિા 
આરોગ્ય યોજનાના નેટવકવમાું ભાિ લેિો નથી િેના માટે શ લ્ક 

 જેણે િેમના ફાયદા ખિમ કરી દીધા છે િેવા વીમાવાળા દદીઓ માટેના શ લ્ક,  

 વાલણજ્જ્યક, Medicare અથવા Medicaid પ્રોગ્રામ્સ હઠેળ આવરી લેવામાું આવેલા દદીઓને પરૂી પાડવામાું 
આવિી નોન-કવર સેવાઓ માટેનો શ લ્ક 
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 વ્યવસાતયક, Medicare અથવા Medicaid પ્રોગ્રામ હઠેળ આવરી લેવા માટેની સમયાવતધ ઓળુંિનારા દદીઓ 

માટેના શ લ્ક 

આ નીતિમાું નાણાુંકીય સહાયિા અમારી વીમા તવનાની રડથકાઉન્ટ નીતિમાું તનધાવરરિ અતનતિિ રડથકાઉન્ટ ઉપરાુંિની છે 

જેના માટે નાણાકીય સહાય ટીમને (313) 874-7800 પર ફોન કરીન ેતવનુંિી કરી િકાય છે.  

 

થલાઇરડિંિ થકેલ રડથકાઉન્ટ કોષ્ટકો: 
 

વીમા તવનાના દદીઓ: 

 

FPLના 400% કરિા ઓછી આવકવાળા વીમા તવનાના દદીઓની લાયકાિ માટે, દદીની જવાબદારી નીચેના કોષ્ટકના 
આધારે Medicareની મુંજૂરીપાત્ર રકમની ટકાવારીમાું સમાયોજજિ કરવામાું આવ ેછે: 

ઘરેલ  આવક Medicare શ લ્કના % 

FPLના 350% -400% 91% 

FPLના 300%-350% 61% 

FPLના 250%-300% 30% 

FPLથી <250% 0% 

 
 

વીમા તવનાના 250% થી ઓછી આવક ધરાવિા પાત્રિાવાળા દદીઓને  100% રાહિ આપવામાું આવે છે 

 

વીમાવાળા દદીઓ: 

FPLના 400% કરિા ઓછી આવકવાળા વીમાવાળા દદીઓની પાત્રિા માટે, દદીની જવાબદારીમાું નીચ ેઆપેલા 
કોષ્ટકના આધારે છૂટ આપવામાું આવ ેછે 

 

ઘરેલ  આવક બેલેન્સ બાકી હોવાને 
કારણે રડથકાઉન્ટ 

FPLના 350% -400% 25% 

FPLના 300%-350% 50% 

FPLના 250%-300% 75% 

FPLથી <250% 100% 

તમલકિ પરરક્ષણ: 

નાણાકીય સહાય માટે દદીની યોગ્યિા નક્કી કરવા માટે, HFHS થલાઇરડિંિ થકેલ રડથકાઉન્ટનો ઉપયોિ કરે છે જે દદીની 
ઘરેલ  આવક અન ેલાયક સુંપતિને ધ્યાનમાું લે છે.  

જો દદીની આવકને ધ્યાનમાું લીધા તવના દદીની ઘરેલ  તમલકિન ું મલૂ્ય $ 100,000 અથવા વધ  હોય િો, આ નીતિ હઠેળ 

દદી આતથિક સહાય માટે પાત્ર નથી. સ રલક્ષિ તમલકિની યાદીમાું ન આવિી તમલકિોને િબીબી ખચવની ચ કવણી માટે 
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ઉપલબ્ધ િણવામાું આવિે. HFHS દદીને આપવામાું આવિી રાહિનો દર તનધાવરરિ કરવામાું વિવમાન વષવની આવક 

િરીકે વધારાની ઉપલબ્ધ તમલકિન ેિણિરીમાું લઈ િકે છે.  

સુંરલક્ષિ તમલકિો: 
 એક જ પ્રાથતમક અંિિ રહઠેાણમાું રહથસેદારીના પ્રથમ $ 1,000,000 ના 100%; અન ેત્યારબાદના પ્રાથતમક 

રહઠેાણમાું 50% રહથસેદારી 
 IRA, 401k, રોકડ મલૂ્ય તનવતૃિ યોજનાઓ / પેન્િન 

 વ્યવસાયમાું ઉપયોિમાું લેવાિી વાજબી તમલકિ 

 અંિિ તમલકિ  

 કોલેજ બચિ યોજનાઓ 

 
 

નાણાકીય સહાય માટે લાયક ન હોય િેવા દદીઓ: 

વીમા તવનાના દદીઓ જેમાું આ નીતિ હઠેળ નાણાકીય સહાયના માપદુંડને પણૂવ કરિા નથી અથવા HFHS દ્વારા પ્રદાન 

કરવામાું આવિા અન્ય ઉપલબ્ધ નાણાકીય સહાય કાયવક્રમોમાું વીમા તવનાના રાહિ દરના આધારે સેવા માટે ચાર્જ લેવામાું 
આવિે. વધ  મારહિી માટે, https://www.henryford.com/visitors/billing પર વીમા તવનાના રડથકાઉન્ટ રેટ નીતિનો સુંદભવ 
લો. 

જ્યાું સારવાર મેળવી હોય િે HFHS સ તવધામાું ઇનકાર થયાના 30 રદવસની અંદર Henry Ford ફાઇનાસ્ન્સયલ 
સહાય સતમતિને પત્ર લખીને કોઈ દદી િેની આતથિક સહાયની અરજીના અથવીકારને પડકારી િકે છે. આતથિક સહાય 

માટેેની લાયકાિ એ ક્લલતનકલ સારવાર ટીમના ઇનપ ટ સાથે HFHS રેવન્ય  સાઇકલ મેનેજમેન્ટની મુંજૂરીને આતધન 
છે. 

તવિેષ સુંજોિો માટે બાુંયધરી આપી હોય િેમાું અપવાદ હોઈ િકે છે. આવા અપવાદોને પ્રત્યેક કેસના આધારે ધ્યાનમાું 
લેવામાું આવિે. કરવામાું આવેલ કોઈપણ અપવાદ નીતિમાું પરરવિવન લાવિો નથી અથવા િે બાુંયધરી આપિો નથી કે 

આ જ તનણવય ભતવષ્યમાું લાગ  થિે. દદીઓ (313) 874-7800 પર અથવા financialassistanceapp@hfhs.org પર 

ઇ-મેઇલ દ્વારા અમારો સુંપકવ  કરી િકે છે, િે માટે િેમની પાસ ેિેમની નાણાકીય સહાયની અરજીન ેલઈન ેવધારાના પ્રશ્નો 
હોવા જોઈએ. 

નાણાકીય સહાય માટે પાત્ર દદીઓ માટેના શ લ્ક પર મયાવદાઓ 

જે દદીઓ આતથિક સહાય માટે લાયક હોય િેઓન ેઇમરજન્સી અન ેઅન્ય િબીબી જરૂરી સારવાર માટે AGB કરિા વધ  
અન ેઅન્ય િમામ િબીબી સારવાર માટેના ક લ ખચવ કરિાું વધ  શ લ્ક લેવામાું આવિે નહીં. દરેક HFHS સ તવધા એક 

અથવા વધ  AGB ટકાવારીઓની િણિરી માટે લ ક-બેક પદ્ધતિનો ઉપયોિ કરે છે. AGB ટકાવારીની દાવાઓ સાથ ે

સુંકળાયેલા ક લ શ લ્કની રકમ દ્વારા, 12 મરહનાના સમયિાળા દરતમયાન HFHS સ તવધા માટે દાવાઓ ચકૂવનારા િમામ 

Medicare ફી-સતવિસ અન ેખાનિી આરોગ્ય વીમાદાિાઓના સરવાળાનો ભાિાકારન ેિણિરી કરવામાું આવ ેછે. 
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નાણાકીય સહાય માટે અરજી કરવી: 

HFHS દદી અને / અથવા િેરેન્ટરન ેપ્રારુંલભક લબલ આપ્યાના 240 રદવસ સ ધીમાું દદીઓ અને / અથવા િેરેન્ટર કોઈપણ 

સમયે આતથિક સહાય માટે અરજી કરી િકે છે. બદલામાું HFHS અરજી પર કાયવવાહી કરિે અને પણૂવ થયેલ અરજી પ્રાપ્િ 

થયાના 30 કામકાજના રદવસની અંિિવિ અરજીની પાત્રિા નક્કી કરિે. તનણવયના આધારે તનણવય અંિે લેલખિમાું વ્યસ્લિને 

સલૂચિ કરવામાું આવિે.  

નાણાકીય સહાય માટે પાત્રિા માટે, દદી / િેરેન્ટરે દદીની નાણાકીય સહાયિાની અરજી પરૂી કરવી જરૂરી રહિે.ે અરજી 

HFHS નાણાકીય સહાયની વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે: https://www.henryford.com/visitors/billing/financial-

assistance. દદી HFHS સ તવધામાું જરૂરી દથિાવેજો સાથ ેસુંપણૂવ અરજીન ેમઇેલ અથવા ફેલસ દ્વારા મોકલી િકે છે જ્યાું 
સારવાર માટે મુંજૂરી માુંિવામાું આવી હિી. HFHS સ તવધાન ું સરનામ ું અન ેફેલસ નુંબર માટે, કૃપા કરીન ેપરરતિષ્ટ-A નો 
સુંદભવ લો.  

જો કોઈ દદી HFHS વેબસાઇટ પરથી અરજી ડાઉનલોડ કરવામાું અસમથવ હોય, િો કૃપા કરીન ેદદીના તનવાસ થથાન ે

હાડવકોપીમાું અરજીન ેમોકલવાની તવનુંિી કરવા માટે પરરતિષ્ટ-A નો સુંદભવ લો. બહ તવધ ભાષાઓમાું અરજીની સમીક્ષા 
કરવા માટે કૃપા કરીન ેનીચેની લલિંકની મ લાકાિ લો: https://www.henryford.com/visitors/billing/financial-

assistance/documents.  

જો કોઈ દદીને િેની અરજીન ેલઈન ેપ્રશ્નો હોય અન ે/ અથવા અરજીને પણૂવ કરવામાું સહાયની જરૂર હોય, િો કૃપા કરીન ે

જ્યાું દદીને સારવાર પ્રાપ્િ થાય છે િે HFHS સ તવધાનો સુંપકવ  કરવા પરરતિષ્ટ-A જ ઓ  

જરૂરી દથિાવેજોમાું આટલ ું િામેલ હોઈ િકે છે: 

 િમામ લાગ  માળખા સરહિ, િાજેિરના કર વષવ (ફોમવ 1040) માટે ફેડરલ આવકવેરા રીટનવ 
 સૌથી િાજેિરનાું વેિન અન ેકરવેરા થટેટમેન્ટ (ફોમવ W-2) અન ે/ અથવા પરચ રણ આવક (ફોમવ 1099) 

 ઘરના દરેક સભ્ય માટે ચાલ  વષવની આજના રદવસ સ ધીની કમાણી સાથ ેછેલ્લા 2 મરહનાના પિારની થલીપની 
નકલ અથવા ક લ વેિનની ચકાસણી કરિા એમ્પ્લોયરન ું થટેટમેન્ટ 

 અન્ય આવકનો પ રાવો (એટલ ેકે ભાડાુંની તમલકિ, વિેરે) 

 ચેરકિંિ/ સેતવિંિ ખાિાુંના બેંક થટેટમેન્ટની છેલ્લા 2 મરહનાની િાજેિરની નકલ 

 તમતિિનન ું માન્ય ડ્રાઇવર લાઇસન્સ અથવા તમતિિન થટેટના ઓળખપત્રની નકલ 

 જો લાગ  પડત  ું હોય િો, Medicaid, હલે્ધી તમતિિન અથવા માકેટપ્લેસ અન ે/ અથવા COBRA 

દથિાવેજીકરણનો અથવીકાર 

 દદીની આતથિક જરૂરરયાિન ું વ્યસ્લિિિ તનવેદન 

 

HFHS પાસ ેજ્યારે િેને પરૂા પાડવામાું આવલેા કોઈપણ સહાયક દથિાવેજોના આધારે આવક અન ે/ અથવા થપષ્ટિાની 
વધ  ચકાસણીની જરૂર હોય ત્યારે વધારાના દથિાવેજોને માુંિવાનો અતધકાર અનામિ છે. HFHS આ નીતિ અથવા 
નાણાકીય સહાય અરજીની થપષ્ટ રૂપ ેઆવશ્યકિા નથી િેવા દથિાવેજ પ્રદાન કરવામાું અરજદારની તનષ્ફળિાના આધારે 

નાણાકીય સહાયને નકારી િકે નહીં.  
 

https://www.henryford.com/visitors/billing/financial-assistance
https://www.henryford.com/visitors/billing/financial-assistance
https://www.henryford.com/visitors/billing/financial-assistance/documents
https://www.henryford.com/visitors/billing/financial-assistance/documents
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લબલલિંિ અને કલેલિન: 

HFHSની નહીં કરેલી ચકૂવણી માટે લબલલિંિ અને સુંગ્રહ રક્રયાઓ એક અલિ દદી લબલલિંિ અને સુંગ્રહ નીતિમાું વણવવવામાું 
આવી છે, જે (313) 874-7800 પર નાણાકીય સહાય ટીમનો સુંપકવ  કરીન ેઅથવા Henry Ford Health System વેબસાઇટ 

www.henryford.com પરથી મફિ મેળવી િકાય છે. 

  

પરરતિષ્ટ-A: 

કૃપા કરીને જ્યાુંથી સારવાર મળી હિી િે સ તવધામાું દથિાવેજો મોકલો: 

સ તવધા સરનામ ું ફોન/ફેલસ #/ઇ -મેઇલ  

Henry Ford Allegiance Health 

Hospitals 

Henry Ford Allegiance Health 

Department 64787 

Drawer 64000 

Detroit, MI 48264 

ફોન : (517) 205-4920 

 
 
 

Henry Ford Hospital 

and Medical Centers 

Henry Ford Hospital 

Patient Financial Assistance 

Planning Office      

2799 West Grand Blvd. 

K-1, West 107 Clinic Building 

Detroit, MI 48202 

ફોન: (313) 916-4510 

ફેલસ: (313) 916-4501 

Henry Ford Kingswood 

Hospital 

& Henry Ford Maplegrove 

Center 

Behavioral Health Services 

Attn: BHS Revenue Services 

1 Ford Place, Room 1F111 

Detroit, MI 48202 

ફોન :  (313) 874- 9501 

ફેલસ: (313) 874-6895 

Henry Ford Macomb 

Hospitals 

Henry Ford Macomb Hospital 

Attn: Financial Support 

15855 19 Mile Rd. 

Clinton Township, MI 48038 

ફોન : (586) 263-2696 

ફેલસ: (586) 263-2697 

Henry Ford West Bloomfield 

Hospital 

Henry Ford West Bloomfield 

Hospital 

Attn: Revenue Services 

6777 West Maple 

West Bloomfield, MI 48322 

ફોન :(248) 325-0201 

ફેલસ: (248) 325-0235 

Henry Ford Wyandotte 

Hospital & 

Henry Ford Medical Center 

-  Brownstown    

Henry Ford Wyandotte Hospital 

Attn: Hospital Patient Financial 

Assistance Programs   

2333 Biddle Ave. 

Wyandotte, MI 48192 

ફોન: (734) 916-4501 

ફેલસ: (734) 246-7926 

Henry Ford Health System 

Corporate Business Office 

 ફોન :(313) 874-7800 

ઇ-મેઇલ: 

financialassistanceapp@hfhs.org 
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