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Henry Ford Health System (HFHS) દરકે દદી સાથ ેગરરમાપરૂ્વક, આદરપરૂ્વક અન ેલાગણીપરૂ્વક ર્ર્ત ેછે. HFHS દ્ર્ારા ર્ાજબી કકમર્ત ે

પ્રદાન કરાર્તી ર્તબીબી સરે્ાઓ અન ેદદીઓન ેર્તમેના ર્તબીબી ખર્ાવન ેસરં્ાલલર્ત કરર્ા માટ ેલર્કલ્પો શોધર્ામા ંસહાયર્તા કરર્ા માટ ેદદીઓ ર્તનેા 

ર્તરફ ધ્યાન દોરી શક ેછે. 

ર્તમ ેઅમારા Patient Financial Assistance Program (દદી નાણાકીય સહાયર્તા કાયવક્રમ, PFAP) મારફર્ત ેર્તમારા ર્તબીબી  

લબલમા ંમદદ મળેર્ર્ાન ેપાત્ર હોઇ શકો છો.   

હ  ંPFAP માટ ેકરે્ી રીર્ત ેપાત્ર હોઉં?  

PFAP માટે પાત્ર હોર્ા માટે ર્તમારે અમ ક આર્શ્યક્ર્તાઓની પૂર્તર્ત કરર્ી આર્શ્યક છે. આ નીર્ ેકોષ્ટકમાં દશાવર્ેલ છે.  

પાત્રર્તા માપદડં પદ્ધલર્ત 1 પદ્ધલર્ત 2a પદ્ધલર્ત 2b 

ય .એસ. લસરટઝન અથર્ા કાયદેસર રહેર્ાસી X X X 

મેકોમ્બ, ઑકલેન્ડ અથર્ા ર્ેઇન કાઉન્ટીમાં રહે છે X X X 

HFHS પ્રદાર્તા દ્ર્ારા HFHS ખાર્ત ેલનદાન થયેલ X X X 

આરોગ્ય ર્ીમા માટે પાત્ર નથી X   

સમર્ાય ગરીબી રેખાના 250% થી ઓછી આર્ક છે X X  

મયાવરદર્ત નાણકીય સ્રોર્તોથી ર્ીમાકૃર્ત  X X 

HFHS ર્તબીબ લબલ્સ ઘરેલ  આર્કના 30% કરર્તા ર્ધ  છે  X X 

*અમે ઉપર સૂલર્બદ્ધ નથી ર્તરે્ા માપદંડના આધારે પાત્રર્તા પૂર્વલક્ષી અસર માટે દદીઓની ર્તપાસ કરી શકીએ છીએ. 

જો ર્તમે પદ્ધલર્ત 1 અથર્ા 2a માટે માપદંડની પરૂ્તર્ત કરર્તા હોય, ર્તો ર્તમન ેપાત્ર ર્તબીબી સેર્ાઓ પર 100% છૂટ પ્રાપ્ર્ત થઈ શક ેછે. 

જો ર્તમે પદ્ધલર્ત 2b માટે માપદંડની પૂર્તર્ત કરર્તા હોય, ર્તો ર્તમાર ંપાત્રર્તા ર્તબીબી ઋણ ર્તમારી ઘરેલ  આર્કન  ં30% જેટલ  ંઓછ ં થઈ શક ેછે.  

જો ર્તમે આ પદ્ધલર્તઓમાંથી કોઈપણ માપદંડની પૂર્તર્ત કરર્તા નથી, ર્તો ર્તમારી પાસેથી આરોગ્ય ર્ીમો કર્રેજ ધરાર્ર્તા હોય ર્તરે્ા દદીઓન ે

સામાન્ય રીર્તે લબલ આપર્ામાં આર્ે છે ર્તેના કરર્તા ર્ધ  શ લ્ક લેર્ામાં આર્શ ેનહીં. 

હ  ંPFAP માટ ેકરે્ી રીર્ત ેઅરજી કર?ં 

PFAP માટે અરજી કરર્ા માટ,ે ર્તમાર દદી નાણાકીય સહાયર્તા કાયવક્રમ અરજી પૂણવ ભરર્ી અન ેસહાયક દસ્ર્તાર્ેજો પ્રદાન કરર્ા આર્શ્યક 

છે. ર્તમન ેર્તમાર ંપ્રથમ લબલ પ્રાપ્ર્ત થાય પછી અરજી કરર્ા માટ ેર્તમન ે240 રદર્સ મળે છે. HFHS ને ર્તમારી પૂણવ ભરેલ અરજી પ્રાપ્ર્ત 

થાય, પછી ર્તમન ે30 રદર્સની અંદર લેલખર્તમાં લનણવય આપર્ામાં આર્શ.ે  

હ  ંર્ધ  જાણકારી કરે્ી રીર્ત ેમળેર્ ?ં 

ર્ધ  માલહર્તી માટ ેઅથર્ા અમારી પૂણવ નીલર્ત અન/ેઅથર્ા અરજીની મફર્ત કૉલપ મળર્ર્ા માટે, કૃપયા: 

 www.henryford.com/financialassistance પર ર્બેસાઇટ પર જાઓ 

 અમારા નોંધણી સ્ટાફ અથર્ા નાણાકીય નેલર્ગેટર સાથે રબર મળીને અથર્ા કૉલ કરીન ેર્ાર્ત કરો: 

 Henry Ford Hospital અને Medical Centers (Cottage Medical Center): (313) 916-4510 

 Henry Ford Wyandotte Hospital અથર્ા Brownstown Medical Center: (734) 246-9516 

 Henry Ford West Bloomfield Hospital: (248) 325-0201 
 Henry Ford Macomb Hospitals (Clinton Township અને Mount Clemens): (586) 263-2696 

 Henry Ford Kingswood Hospital અન ેMaplegrove Center: (313) 874-9501 


