सरल भाषाको साराांश

ववत्तीय सहायता नीततको

अवलोकन
UPMC ले आकस्मिक सहायता तथा अन्य चिककत्सकीय रूपिा आवश्यक मयाहार आवश्यक हुने र
यस मयाहारको लाचि भुक्तान िने नसक्ने व्यस्क्तहरूलाई ववत्तीय सहायता प्रदान िने प्रततबद्धता
िरे को छ। तपाईँ अबीमित वा न्यून बीमित हुनुहुन्छ र तपाईँले योग्यता आवश्यकताहरू पूरा
िनुहुन्छ भने, तपाईँ ववत्तीय सहायता प्राप्त िनु सक्षि हुन सक्नुहुनेछ। तपाईँको लाचि आफ्नो
व्यस्क्तित खिुिा भक्
ु तान िनु ववत्तीय कठिनाइ भएको दे खखएिा पतन तपाईँ ववत्तीय सहायता

प्राप्त िनु सक्षि हुन सक्नुहुनेछ। UPMC ले मवाम्य सेवाहरू आवश्यक भएका िातनसको ववत्तीय
क्षिताको कारणले उनीहरूलाई मयाहार खोज्न वा प्राप्त िनुबाट रोक्दै न भनी सतु नस्श्ित िनु प्रयास
िछु । यो UPMC ववत्तीय सहायता नीतत (FAP) को साराांश हो।
आर्थिक सहायताको उपलब्धता
तपाईँ ववत्तीय सहायता प्राप्त िनु सक्षि हुन सक्नुहुनेछ यठद तपाईँसँि बीिा छै न, बीिा पूरा भएको
छै न वा UPMC िा तपाईँले प्राप्त िरे को आकस्मिक र अन्य चिककत्सकीय रूपिा आवश्यक
मयाहारको लाचि आफ्नो व्यस्क्तित खिुिा पूरा भक्
ु तान िनु आचथुक रूपिा कठिनाइ हुनेछ भने।
प्रत्यारोपण, कमिेठटक सेवा र अन्य सेवाहरूसठहत, तर यततिा सीमित भने होइन, ववत्तीय सहायताका
लाचि ववमशष्ट रूपिा योग्य नभएका तनस्श्ित सेवा अपवादहरू छन ् भनी कृपया ध्यान ठदनुहोस ्।
आवश्यक योग्यताहरू
ववत्तीय सहायता सािान्यतया आवश्यकताको आधारिा तनधाुरण िररन्छ जन
ु तनणुय िररन्छ जो
सङ्घीय िररबी मतर (FPL) र बबरािीको उत्तरदातयत्वको िात्रािा आधारिा पाररवाररक आयको
सिीक्षा िररन्छ। यठद तपाईँ र/वा स्जम्िेवार पक्षको सिायोजन िररएको आयको सङ्घीय िररबी

तनदे मशकाहरूको 250% िा वा त्योभन्दा कि छ भने, तब तपाईँसँि UPMC द्वारा ठदइएको हे रिाहको
लाचि कुनै ववत्तीय स्जम्िेवारी हुँदैन। यठद तपाईँ 250 र 400% को बीििा पनह
ु ु न्छ भने, तपाईँले
प्रदायकद्वारा ठदइने मयाहारको लाचि छुट प्राप्त दर प्राप्त िनु सक्नुहुन्छ। FAP अन्तिुत ववत्तीय
सहायताको लाचि योग्य नभएको व्यस्क्त आकस्मिक वा चिककत्सकीय रूपिा आवश्यक हे रिाहको

लाचि अचधक शुल्क मलइँदैन, सािान्यतया यमता व्यस्क्तहरूलाई बबल ठदइन्छ जोसँि यस प्रकारको
हे रिाहको लाचि बीिा छ। तपाईँ यस अिावै सरकारी उपिारको तनस्श्ित प्रकारहरूको लाचि योग्य

हुनुभएको छ भने, हािीले यस तनस्श्ित िामिलाहरूिा ववत्तीय सहायताको लाचि तपाईँको योग्यताको
अनुिान िनु सक्नेछौँ। तपाईँसँि यथेष्ट बीिा कभरे ज छ वा आफ्नो मयाहारको लाचि भक्
ु तान िनु
पयाुप्त आम्दानी िनु प्रततबद्ध हुनह
ु ु न्छ भने, तपाईँ ववत्तीय सहायताको लाचि योग्य हुन सक्नुहुने
छै न। कृपया पूणु वणुन तथा वववरणहरूको लाचि पूरा नीतत अध्ययन िनह
ु ोस ्।
जानकारी कहााँ प्राप्त गने

FAP आवेदन प्रकिया बारे िा जानकारी प्राप्त िने ववमभन्न तररकाहरू छन ् वा FAP को प्रततमलवपहरू
वा FAP आवेदन फाराि मलनुहोस ्। ववत्तीय सहायताको लाचि आवेदन ठदन, तपाईँले:

 जानकारीलाई UPMC.com/PayMyBill िा अनलाइन डाउनलोड िनु र "ववत्तीय सेवाहरूको
बारे िा अचधक जान्नुहोस ्" ियन िनु सक्नुहुन्छ।

 िेलद्वारा मलखखत रूपिा जानकारी या सहायताको लाचि अनुरोध िनस
ु ् वा UPMC Quantum
1 Building, 2 Hot Metal Street, Pittsburgh, PA 15203 िा 1-800-371-8359, ववकल्प #4 िा
कल िरे र बबरािी ववत्तीय सेवा केन्रिा जानको लाचि एक अपोइन्टिेन्ट बनाउनह
ु ोस ्।

 1-800-371-8359 ववकल्प #2 िा फोन िरी जानकारी वा सहायताको अनुरोध िनहु ोस ्।
अनुवादनहरूको उपलब्धता

ववत्तीय सहायता नीतत, तनवेदन फाराि र सरल भाषाको साराांश अङ्रेजी, मपेनी, अरबी, फ्रान्सेली,
इटामलयन, नेपाली, रूसी, चितनयाँ, िूलो वप्रन्ट र ब्रेलिा प्रदान िनु सककन्छ। UPMC ले अनुवादन
सहायताहरू, अनुवादन तनदे शनहरू ठदन सक्नेछ वा अनुरोध िरे र योग्य द्ववभाषी दोभाषेको प्रयोि

िरी सहायता उपलब्ध िराउँ छ। UPMC को ववत्तीय सहायता कायुिि र अनुवाद सेवाहरूका बारे िा
जानकारीक लाचि, कृपया 1-800-371-8359, ववकल्प #2 िा प्रतततनचधलाई सम्पकु िनह
ु ोस ्।
आवेदन कसरी गने

आवेदन प्रकियािा ववत्तीय सहायताको फाराि भरे र सहायक कािजातहरूको साथिा फारािलाई
प्रकियाको लाचि UPMC िा पेश िने सिावेश हुन्छ। तपाईँले 1-800-371-8359, ववकल्प #4 िा
फोन िरे र तल सि
ू ीबद्ध िे िानािा व्यस्क्तित रूपिा आवेदन ठदन भेट्ने सिय मलन पतन
सक्नुहुन्छ। ववत्तीय सहायता आवेदनहरू तनम्न कायाुलयिा पिाइनु पदु छः
बिरामी ववत्तीय सेवा केन्द्र
UPMC
Quantum 1 Building
2 Hot Metal Street
Pittsburgh, PA 15203
UPMC Kane र UPMC Somerset का बबरािीहरूले आवेदनका सािरीहरूलाई तलको उचित
िे िानािा िेल िनु सक्नेछन ्:
UPMC Kane
4372 Route 6
Kane, PA 16735
814-837-8585
UPMC Somerset
Attn: Cashier
225 S. Center Avenue
Somerset, PA 15501
814-443-5002

