
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

નોવાન્ત હલે્થ નાણાકીય સહાય સરળ ભાષા સારાાંશ 

 

નીતત સારાાંશ 

નોવાન્ત હલે્થ તેવા દરદીઓન ેનાણાકીય સહાય પરૂી પાડશ ેજેઓ તબીબી રીતે આવશ્યક 

સેવાઓ પ્રાપ્ત કરતા હોય અને નીતત હઠેળની લાયકાત ધરાવવાની જરૂરરયાતો પણૂણ કરતા હોય. 

જો નાણાકીય સહાય માટે પાત્ર હોય, તો દરદીઓ 100% છૂટ અથવા તનિઃશલુ્ક કાળજી પ્રાપ્ત કરશે. 
નાણાકીય સહાયતા પ્રોગ્રામ સ્વૈચ્છિક સેવાઓને આવરશ ેનહીં.  
 

હ ાં અરજી કેવી રીતે કર ાં? 

 નાણાકીય સહાય નીતત, બબબલિંગ અન ેદરદીની બાકી રકમની એકતત્રકરણ નીતત, નાણાકીય 

સહાયતા માટેની અરજી, અને નાણાકીય સહાય નીતતના સરળ ભાષા સારાાંશની નકલો તમે 

અંગ્રેજી અને અન્ય ભાષાઓમાાં મેળવી શકશો: 
 http://www.novanthealth.org/home/patients--visitors/your-healthcare-

costs/financial-assistance-for-the-uninsured.aspx ખાતેની નોવાન્ત હલે્થની 
વેબસાઇટની મલુાકાત લઈન ે

 આગલા પાના પર સબૂિત સરનામા પર કોઇપણ નોવાન્ત હલે્થ હોસ્સ્પટલ ખાતે 
નાણાકીય સલાહના કાયાણલયની મલુાકાત લઈન.ે નાણાકીય સલાહ અરજી પણૂણ કરવા 
માટેની સહાય પરૂી પાડી શકે. 

 1-844-266-8268 પર તવકલ્પ 3ને કસ્ટમર સતવિસ ટોલ ફ્રી ફોન કરવો અને તવનાંતી કરવી 
કે તમને નીતત અને અરજીની તનિઃશલુ્ક નકલ મેઇલ કરવી.  

 કોઇ પણ નોવાન્ત હલે્થ હોસ્સ્પટલનાાં નાણાકીય કાઉન્સેલરને આગલા પાના પર સબૂિત 

નાંબરો પર ફોન કરવા. : 
 

  



નોવાન્ત નાણાકીય સહાય સરળ ભાષા સારાાંશ 

 

શ ાં હ ાં પાત્ર છાં? 

નાણાકીય સહાયતા માટે લાયક ઠરવા માટે નીિેની તમામ શરતો પણૂણ કરવાની રહશેે: 

 દરદી બબન વીમેદાર હોવા જોઇએ અથવા તવતશષ્ટ સાંજોગોમાાં મયાણરદત વીમા આવરણ 

હોવુાં જોઇએ. 

 દદી તબીબી ખિાણ આવરી લેશે તેવા અન્ય કાયણક્રમોની પહોંિી ન ધરાવવા જોઈએ. 

 દરદીની વાતષિક પારરવારરક આવક હાલના વષણની સમવાયી ગરીબી માગણદતશિકાના 
300% કરતા વધ ુહોવી જોઇએ નહીં. 

 દરદીના નોંધપાત્ર રોકડ અસ્કયામતો હોવી જોઇએ નહીં. 
 દરદીએ તનયોક્તા મારફત આરોગ્ય વીમો નકાયો ન હોવો જોઇએ. 

 જરૂરરયાતોનુાં અનપુાલન ન કરવાને કારણ ેદરદી સરકાર દ્વારા પ્રાયોજીત આવરણ માટે 

અયોગ્ય ઠરેલ ન હોવા જોઇએ. 

 સેવા તબીબી રીતે આવશ્યક હોવી જોઇએ (સામાન્યતિઃ જેની વ્યાખ્યા તાકીદની અથવા 
ઉદ્ગામી તરીકે થાય િે)) 

 દરદી નોવાન્ત હલે્થ સતવિસ ક્ષેત્રમાાં તનવાસ કરતા હોવા જોઇએ. 

 અરજી અને સમથણન આપતાાં દસ્તાવેજ હોસ્સ્પટલ બબઝનેસ ઓરફસ અથવા નાણાકીય 

કાઉન્સેબલિંગ રડપાટણમેન્ટ ખાતે રજૂ કરવાના રહશેે. 

  

મને કેવી રીતે જાણ થશે કે મને માન્યતા મળી છે? 

 તમામ તવનાંતી કરેલ દસ્તાવેજો પ્રાપ્ત થતાાં અરજીની સમીક્ષા કરવામાાં આવશે. માન્યતા 
અથવા ઇન્કારનો પત્ર પ્રત્યેક અરજદારને મેઇલ કરવામાાં આવશે. નાણાકીય સહાય અરજી અન ે

દસ્તાવેજીકરણ દર િ મરહને અદ્યતન કરવાનુાં રહશેે, અથવા જ્યારે દરદીની આવક અથવા 
અન્ય િાવીરૂપ સાંજોગો બદલાઈ જાય. િ મરહનાનાાં સમયગાળામાાં થતી પ્રત્યેક મલુાકાતની 
અન્ય પ્રોગ્રામ્સ સાથેની સાંભાવ્ય પહોંિ માટે સમીક્ષા કરવામાાં આવશે.  

 

બાકાત બાબતો: 
આ નીતત ફક્ત એવી સેવાઓન ેલાગ ુ િે જે નોવાન્ત હલે્થ સતવિતસસ ખાત ેઆપવામાાં આવતી 
હોય. તે કોઇ પણ સ્વતાંત્ર તબીબો અથવા પ્રેક્ક્ટશનસણન ેલાગ ુનથી જેઓ નોવાન્ત હલે્થ દ્વારા 
તનયકુ્ત ન હોય. આમાાં એનેસ્થેતસઓલોજજસ્ટો, રેરડયોલોજજસ્ટો અને પેથોલોજજસ્ટોનો સમાવેશ 

થાય િે પરાંત ુતેમના સધુી મયાણરદત નથી.  
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કોઇ પણ વ્યસ્ક્ત જેઓ નાણાકીય સહાય માટે પાત્ર હોય તેમને કટોકટી અથવા તબીબી રીત ે

આવશ્યક કાળજી માટે સામાન્યતિઃ બબલ કરવામાાં આવતી રકમ કરતા વધ ુ િાર્જ કરવામાાં 
આવશે નહીં જે વ્યસ્ક્તઓ પાસે આવી કાળજી આવરતો વીમો હોય. 

 

 

નોવાન્ત હલે્થ ફોતસિથ મેરડકલ સેન્ટર 

3333 તસલાસ ક્રીક પાકણવે 
તવન્સ્ટન-સલેમ, NC 27103 

 

(336) 718-5393 

નોવાન્ત હલે્થ ક્લેમોન્સ મેરડકલ સેન્ટર 

6915 તવલેજ મેરડકલ સકણલ 

ક્લેમન્સ, NC 27012 

 

નોવાન્ત હલે્થ કેનણસણતવલે મેરડકલ સેન્ટર 

1750 નોવાન્ત હલે્થ કેનણસણતવલે મેરડકલ સેન્ટર 

કેનણસણતવલે, NC 27284 

 

નોવાન્ત હલે્થ મેરડકલ પાકણ  હોસ્સ્પટલ 

1950 એસ હૉથોનનણ રોડ 

તવન્સ્ટન-સલેમ, NC 27103 

 

 
 

નોવાન્ત હલે્થ થોમસતવલે મેરડકલ સેન્ટર 

207 ઓલ્ડ લેસ્ક્સિંગ્ટન રોડ 

થોમાસતવલે, NC 27360 

 

નોવાન્ત હલે્થ રોવન મેરડકલ સેન્ટર 

612 મોક્સતવલ એવ 

સેબલસબરી, NC 28144 

નોવાન્ત હલે્થ પે્રસબાયટેરરઅન મેરડકલ સેન્ટર (704) 384-0539 
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200 હૉથોનણ લેન 

શાલણટ, NC 28204 

નોવાન્ત હલે્થ મેથ્યસૂ મેરડકલ સેન્ટર 

1500 મેથ્યઝુ ટાઉનતશપ પાકણવે 
મેથ્યઝુ, NC 28105 

 

નોવાન્ત હલે્થ હન્ટસણતવલ ેમેરડકલ સેન્ટર 

10030 જીબલડ રોડ 

હાંટસણતવલ, NC 28078 

 

નોવાન્ત હલે્થ શાલણટ ઓથોપેરડક હોસ્સ્પટલ 

1901 રૅન્ડોલ્ફ રોડ 

શાલણટ, NC 28207 

 

નોવાન્ત હલે્થ બ્રનૂ્સતવક મેરડકલ સેન્ટર 

240 હોસ્સ્પટલ Dr NE 

બોબલતવયા, NC 28422 

નોવાન્ત હલે્થ તપ્રન્સ તવબલયમ મેરડકલ સેન્ટર 

8700 સડુબલ રોડ 

મનાસ્સાસ, VA 20110 

 
(703) 369-8020 

 

નોવાન્ત હલે્થ હમેાકેટ મેરડકલ સેન્ટર   

15225 રહથકોટ બલુવડણ 
હમેાકેટ VA 20169 

  

  
 


