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Henry Ford Health System (HFHS) દરેક દદી સાથે સન્માન, આદર અને કરુણાપરૂ્વક ર્રે્ત છે. દદીઓ પોર્તાના 
ર્તબીબી ખર્વનુું સુંર્ાલન કરર્ામાું મદદ માટે HFHS ની ર્તબીબી સેર્ાઓની ર્ાજબી કકિંમર્ત અને ર્તેમના ર્તબીબી ખર્વના 
વર્કલ્પો ર્તરફ ધ્યાન આપી શકે છે. 

 

અમારા દદી આવથિક સહાય કાયવક્રમ થકી ર્તમે ર્તમારા મેકિકલ બબલમાું સહાય માટે પાત્ર હોઇ શકો છો.  

હુ ું આવથિક સહાય માટે કેર્ી રીરે્ત પાત્રર્તા મેળર્ી શકુું? 

નાણાકીય સહાય માટે પાત્ર બનર્ા માટે ર્તમારે કેટલીક આર્શ્યકર્તાઓને પણૂવ કરર્ી જરુરી છે. જે નીર્ેના 
કોષ્ટકમાું બર્તાવ્યા છે: 

 

યોગ્યર્તા માપદુંિ 
પાત્રર્તા પદ્ધવર્ત 1 

પરુંપરાગર્ત 

પાત્રર્તા પદ્ધવર્ત 2 

આપવિજનક 

પાત્રર્તા પદ્ધવર્ત 3 

અનમુાવનર્ત 

યનુાઇટેિ સ્ટેટ્સમાું કાયમી વનર્ાસ X X X 

HFHSના પ્રાથવમક સેર્ા ક્ષેત્રમાું રહઠેાણ X X  

HFHS સવુર્ધામાું HFHS પ્રદાર્તા પાસેથી સારર્ાર લેર્ી X X X 
ફેિરલ ગરીબી સ્ર્તરના 400% કરર્તા ઓછી આર્ક X  X 

ઘરની આર્કના 30% કરર્તા ર્ધારે HFHS ર્તબીબી બબલ  X  

 * અમ ેપાત્રર્તા માટે દદીઓનુું ઉપરોક્ર્ત ધોરણોની યાદીમાું ન હોય ર્તેર્ા ધોરણોના આધારે મલૂ્યાુંકન કરી શકીએ છીએ. 

પાત્રર્તા પદ્ધવર્ત 1 અથર્ા 3 (પરુંપરાગર્ત અથર્ા અનમુાવનર્ત): જો ર્તમારી પાસે ર્ાવષિક આર્ક ફેિરલ ગરીબી 
સ્ર્તરના 250% કરર્તા ઓછી અથર્ા બરાબર હોય ર્તો ર્તમે 100% રાહર્ત માટે પાત્ર છો. જો ર્તમારી પાસે ફેિરલ ગરીબી 
સ્ર્તરના 251% થી 400% ની ર્ાવષિક આર્ક હોય ર્તો દદી આંવશક છૂટ માટે લાયક થઈ શકે છે.  

પાત્રર્તા પદ્ધવર્ત 2 (આપવિજનક): જો ર્તમે પાત્રર્તા પદ્ધવર્ત 2ના માપદુંિને પણૂવ કરો છો ર્તો, ર્તમારુું લાયક ર્તબીબી 
દેવ ુર્તમારા ઘરની આર્કના 30% સધુી ઘટી શકે છે. 

જે દદીઓ આવથિક સહાય માટે લાયક હોય રે્તઓને ઇમરજન્સી અને અન્ય ર્તબીબી જરૂરી સારર્ાર માટે AGB કરર્તા 
ર્ધ ુઅને અન્ય ર્તમામ ર્તબીબી સારર્ાર માટેના કુલ ખર્વ કરર્તાું ર્ધ ુશલુ્ક લેર્ામાું આર્શે નહીં. દરેક HFHS 

સવુર્ધા એક અથર્ા ર્ધ ુAGB ટકાર્ારીઓની ગણર્તરી માટે લકુ-બેક પદ્ધવર્તનો ઉપયોગ કરે છે.  AGB ટકાર્ારીની 
દાર્ાઓ સાથે સુંકળાયેલા કુલ શલુ્કની રકમ દ્વારા, 12 મકહનાના સમયગાળા દરવમયાન HFHS સવુર્ધા માટે 

દાર્ાઓ ચકૂર્નારા ર્તમામ Medicare ફી-સવર્િસ અને ખાનગી આરોગ્ય ર્ીમાદાર્તાઓના સરર્ાળાનો ભાગાકારને 

ગણર્તરી કરર્ામાું આરે્ છે. 
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ર્ીમા વર્નાના દદીઓ જેમાું આ નીવર્ત હઠેળ નાણાકીય સહાયના માપદુંિને પણૂવ કરર્તા નથી અથર્ા HFHS દ્વારા 
પ્રદાન કરર્ામાું આર્ર્તા અન્ય ઉપલબ્ધ નાણાકીય સહાય કાયવક્રમોમાું ર્ીમા વર્નાના રાહર્ત દરના આધારે સેર્ા 
માટે ર્ાર્જ લેર્ામાું આર્શે. ર્ધ ુમાકહર્તી માટે, ર્ીમા વર્નાની રાહર્ત નીવર્તનો સુંદભવ લો અને રે્તના માટે આ 

રે્બસાઇટની મલુાકાર્ત લોોઃ https://www.henryford.com/visitors/billing. 

હુ ું નાણાકીય સહાય માટે કેર્ી રીરે્ત અરજી કરી શકુું? 

નાણાકીય સહાય માટે અરજી કરર્ા માટે, ર્તમારે દદી નાણાકીય સહાય કાયવક્રમ અરજી પણૂવ કરીને રે્તને સહાયક 

દસ્ર્તારે્જો પરૂા પાિર્ાના રહશેે. અરજી કરર્ા માટે ર્તમારી પાસે ર્તમને પહલેુું બબલ મળ્યાના 240 કદર્સ છે. 

HFHSને ર્તમારી પણૂવ અરજી મળ્યા પછી, ર્તમને 30 કદર્સની અંદર લેબખર્તમાું વનણવય આપર્ામાું આર્શે.  

અમારી સુંપણૂવ નીવર્ત અને / અથર્ા અરજીની મફર્ત નકલ મેળર્ર્ા માટે, ર્તમારે આટલુું કરર્ાનુું રહશેે: 

 MyChartમાું સાઇન ઇન કરીને અને બબબલિંગ ટેબની નીર્ે નાણાકીય સહાય ડ્રોપ િાઉન પસુંદ કરીને ઇ-

અરજી મેળર્ો અને પણૂવ કરો. 
 અમારી રે્બસાઈટ www.henryford.com/financialassistance પર જાર્ અને મફર્ત નકલ મેળર્ો, અથર્ા 
 ટપાલ દ્વારા નકલ મોકલર્ાની વર્નુંર્તી માટે અમારા CBO ગ્રાહક સેર્ા વર્ભાગનો (313) 874 – 7800 પર 

સુંપકવ  કરો  
 
 

હુ ું કેર્ી રીરે્ત ર્ધ ુમાકહર્તી મેળર્ી શકુું? 

 

 (313) 874-7800 પર નાણાકીય સહાય ટીમનો સુંપકવ  કરો અથર્ા 
 અમારા નોંધણી કમવર્ારીઓ અથર્ા નીર્ે સબૂર્બદ્ધ સ્થળોએ વ્યક્ક્ર્તગર્ત રૂપે નાણાકીય નેવર્ગેટસવ સાથે ર્ાર્ત 

કરો 
 

 ર્તમામ જરૂરી નાણાકકય સહાય દસ્ર્તારે્જો https://www.henryford.com/visitors/billing/financial 

assistance/documents પર બહવુર્ધ ભાષાઓમાું જોઈ શકાય છે.  

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.henryford.com/financialassistanceપરજાવ
https://www.henryford.com/visitors/billing/financial%20%20assistance/documents
https://www.henryford.com/visitors/billing/financial%20%20assistance/documents
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 નાણાકીય સહાય વર્શેની માકહર્તી અને મફર્ત અરજીની નકલ આપી શકે રે્તર્ા દરેક વર્ભાગના સરનામાું અને સુંપકો: 

સવુર્ધા સરનામુું ફોન/ફેક્સ #/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 

ફેક્સ: (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 

ફેક્સ: (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 

ફેક્સ: (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 

ફેક્સ: (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 

ફેક્સ: (734) 246-7926 

 

 

 

 

 

 

 

 

ટેલિ.:(517)%20205-4920
ટેલિ.:(313)%20916-4510
ટેલિ:(586)%20263-2696
ટેલિ.:(248)%20325-0201
ટેલિ.:(734)%20916-4501

