िव�ीय सहायता नीितको
सरल भाषा सारां श
संि�� िववरण
UPMC ले आक��क सहायता तथा अ� िचिक�कीय �पमा आव�क �ाहार आव�क �ने
र यस �ाहारको लािग भु�ान गन� नस�े ���ह�लाई िव�ीय सहायता प्रदान गन� प्रितब�ता
गरे को छ। तपाईं बीमाकृत ��� होइन वा बीमा पूरा नभएको ��� �नु�न्छ र तपाईंले यो�ता
आव�कताह� पूरा गनु��न्छ भने, तपाईं िव�ीय सहायता प्रा� गन� स�म �न स�ु�नेछ।
तपाईंको लािग आफ्नो ���गत खच�मा भु�ान गन� िव�ीय किठनाई भएको दे �खएमा पिन तपाईं
िव�ीय सहायता प्रा� गन� स�म �न स�ु�नेछ। UPMC ले �ा� �ाहार सेवाह� आव�क
भएका ���ह�को आिथ�क �मताको कारणले गदा� उनीह�लाई �ाहार खो� वा प्रा� गन�
बाट रो�ै न भनी िनि�त गन� संघष� गछ� । यो UPMC िव�ीय सहायता नीित (Financial
Assistance Policy (FAP)) को सारां श हो।
आिथ�क सहायताको उपल�ता
तपाईंले बीमा गनु�भएको छै न, बीमा पूरा भएको छै न वा UPMC मा तपाईंले प्रा� गरे को
आक��क र अ� िचिक�कीय �पमा आव�क �ाहारको लािग आफ्नो ���गत खच�मा पूरा
भु�ान गन� आिथ�क �पमा किठनाई �नेछ भने तपाईं िव�ीय सहायता प्रा� गन� स�म �न
स�ु�नेछ। प्र�ारोपण, क�ेिटक सेवा र अ� सेवाह� सिहत, तर यितमा सीिमत भने होइन,
िव�ीय सहायताका लािग िविश� �पमा यो� नभएका िनि�त सेवा अपवादह� छन् भनी कृपया
�ान िदनुहोस्।
आव�क यो�ताह�
िव�ीय सहायता सामा�तया आव�कताको आधारमा िनधा� रण ग�रन्छ जुन संघीय गरीबी �र
Federal Poverty Level (FPL) र िबरामीको उ�रदािय�को मात्राको आधारमा घरायसी
आ�ानीको समी�ा�ारा िनण�य ग�रन्छ। तपाईं र/वा उ�रदायी प�को आ�ानीको समायोजन
संघीय गरीबी िस�ा�को 250% वा सोभ�ा कम छ भने, UPMC �ारा िदने �ाहारको लािग
तपाईंसँग कुनै पिन िव�ीय उ�रदािय� �नेछैन। तपाईंको आ�ानी 250 र 400% को बीचमा छ
भने, तपाईंले प्रदायक�ारा िदइने �ाहारको लािग छु ट प्रा� दर प्रा� गन� स�ु�न्छ। FAP
अ�ग�त िव�ीय सहायताको लािग यो� नभएको ���लाई आक��क वा िचिक�कीय �पमा
आव�क अ� �ाहारका लािग य�ा �ाहार कभर गन� बीमा भएका ���को सामा� िबल
रकमभ�ा धे रै शु� लगाइनेछ। तपाईं यस अगावै सरकारी उपचारको िनि�त प्रकारह�को लािग
यो� �नुभएको छ भने, हामीले यस िनि�त मािमलाह�मा िव�ीय सहायताको लािग तपाईंको
यो�ताको अनुमान गन� स�ेछौं। तपाईंसँग यथे� बीमा कभरे ज छ वा आफ्नो �ाहारको लािग
भु�ान गन� पया� � आ�ानी गन� प्रितब� �नु�न्छ भने, तपाईं िव�ीय सहायताको लािग यो� �न
स�ु�नेछैन। कृपया पूण� वण�न तथा िववरणह�को लािग पूरा नीित अ�यन गनु�होस्।

जानकारी कहाँ प्रा� गन�
FAP आवेदन प्रिक्रया बारे मा जानकारी प्रा� गन� िविभ� त�रकाह� छन् वा FAP को
प्रितिलिपह� वा FAP आवेदन फाराम िलनुहोस्। िव�ीय सहायताको लािग आवेदन िदन,
तपाईंलाई िन� कुराह� आव�क �न्छ:
• अनलाइनमा UPMC.com/PayMyBill बाट जानकारी डाउनलोड गनु�होस् र “िव�ीय
सेवाह� बारे मा थप िस�ुहोस्" चयन गनु�होस्।
• िल�खत पत्राचार माफ�त वा UPMC Quantum 1 Building, 2 Hot Metal Street,
Pittsburgh, PA 15203 मा �स्थत िबरामी िव�ीय सेवा के� (Patient Financial
Services Center (UPMC)) मा गएर जानकारी वा सहायताको लािग अनुरोध गनु�होस्।
• फोन न�र 1-800-371-8359, िवक� #2 मा फोन गरी जानकारी वा सहायताको
अनुरोध गनु�होस्।
अनुवादनह�को उपल�ता
िव�ीय सहायता नीित, िनवेदन फाराम र सरल भाषाको सारां श अङ् ग्रेजी, �ेनी, अरबी, फ्रे�,
इटालीएन, नेपाली, रिसयन, िचिनयाँ , ठूलो िप्र� र ब्रैलमा प्रदान गन� सिकन्छ। UPMC ले अनुवादन
सहायताह�, अनुवादन िनद� शनह� िदन स�ेछ वा अनुरोध गरे र यो� ि�भाषी दोभाषेको प्रयोग
गरी सहायता उपल� गराउँ छ। UPMC को िव�ीय सहायता काय�क्रम र अनुवादन सेवाह�को
बारे मा जानकारीको लािग, कृपया 1-800-371-8359, िवक� #2 मा स�क� गनु�होस्।
आवेदन कसरी गन�
आवेदन प्रिक्रयामा िव�ीय सहायताको फाराम भरे र सहायक कागजातह�को साथमा फारामलाई
प्रिक्रयाको लािग UPMC मा पेश गन� समावेश �न्छ। तल सूचीकृत ठे गाना 1-800-371-8359,
Option #4 मा फोन गरे र तपाईंले ��क्गत �पमा आवेदन िदन तपाईंले पिन एपोइ�मे� िदन
स�ु�न्छ। िव�ीय सहायताका आवेदनह� िन� काया� लयमा पेश गनु�पछ� :
िबरामी िव�ीय सेवा के�
UPMC
Quantum 1 Building
2 Hot Metal Street
Pittsburgh, PA 15203

UPMC Kane, UPMC Susquehanna, UPMC Chautauqua WCA, र UPMC Somerset का

िबरामीह�ले आवेदनका सामग्रीह�लाई तलको उिचत ठे गानामा पत्र पठाउन स�ेछन्:
UPMC Kane
4372 Route 6
Kane, PA 16735
814-837-8585

UPMC Susquehanna
िव�ीय सहायता काया� लय
1205 Grampian Blvd.
Williamsport, PA 17701

1-800-433-0816 or 570-326-8196

UPMC Chautauqua WCA
िबरामी िव�ीय सेवा िवभाग
207 Foote Avenue
Jamestown, NY 14701
1-855-221-0343 वा 716-664-0459
UPMC Somerset
�ानाकष�ण: खजा�ी
225 S. Center Avenue
Somerset, PA 15501
814-443-5002

