
वित्तीय सहायता नीवतको 

सरल भाषा साराांश 

 

सांविप्त वििरण 

UPMC ले आकस्मिक सहायता तथा अन्य चिचकत्सकीय रूपमा आवश्यक स्याहार आवश्यक हुने 

र यस स्याहारको लाचि भुक्तान िने नसके्न व्यस्मक्तहरूलाई चवत्तीय सहायता प्रदान िने प्रचतबद्धता 

िरेको छ। तपाईं बीमाकृत व्यस्मक्त होइन वा बीमा पूरा नभएको व्यस्मक्त हुनुहुन्छ र तपाईंले योग्यता 

आवश्यकताहरू पूरा िनुुहुन्छ भने, तपाईं चवत्तीय सहायता प्राप्त िनु सक्षम हुन सकु्नहुनेछ। 

तपाईंको लाचि आफ्नो व्यस्मक्तित खिुमा भुक्तान िनु चवत्तीय कचिनाई भएको देस्मखएमा पचन तपाईं 

चवत्तीय सहायता प्राप्त िनु सक्षम हुन सकु्नहुनेछ। UPMC ले स्वास्थ्य स्याहार सेवाहरू आवश्यक 

भएका व्यस्मक्तहरूको आचथुक क्षमताको कारणले िदाु उनीहरूलाई स्याहार खोज्न वा प्राप्त िनु 

बाट रोकै्दन भनी चनचित िनु संघरु् िछु। यो UPMC चवत्तीय सहायता नीचत (Financial 

Assistance Policy (FAP)) को सारांश हो। 
 

 

आवथिक सहायताको उपलब्धता 

तपाईंले बीमा िनुुभएको छैन, बीमा पूरा भएको छैन वा UPMC मा तपाईंले प्राप्त िरेको 

आकस्मिक र अन्य चिचकत्सकीय रूपमा आवश्यक स्याहारको लाचि आफ्नो व्यस्मक्तित खिुमा पूरा 

भुक्तान िनु आचथुक रूपमा कचिनाई हुनेछ भने तपाईं चवत्तीय सहायता प्राप्त िनु सक्षम हुन 

सकु्नहुनेछ। प्रत्यारोपण, किेचटक सेवा र अन्य सेवाहरू सचहत, तर यचतमा सीचमत भने होइन, 

चवत्तीय सहायताका लाचि चवचशष्ट रूपमा योग्य नभएका चनचित सेवा अपवादहरू छन् भनी कृपया 

ध्यान चदनुहोस्। 
 

 

आिश्यक योग्यताहरू 

चवत्तीय सहायता सामान्यतया आवश्यकताको आधारमा चनधाुरण िररन्छ जुन संघीय िरीबी स्तर 

Federal Poverty Level (FPL) र चबरामीको उत्तरदाचयत्वको मात्राको आधारमा घरायसी 

आम्दानीको समीक्षाद्वारा चनणुय िररन्छ। तपाईं र/वा उत्तरदायी पक्षको आम्दानीको समायोजन 

संघीय िरीबी चसद्धान्तको 250% वा सोभन्दा कम छ भने, UPMC द्वारा चदने स्याहारको लाचि 

तपाईंसँि कुनै पचन चवत्तीय उत्तरदाचयत्व हुनेछैन। तपाईंको आम्दानी 250 र 400% को बीिमा छ 

भने, तपाईंले प्रदायकद्वारा चदइने स्याहारको लाचि छुट प्राप्त दर प्राप्त िनु सकु्नहुन्छ। FAP 

अन्तिुत चवत्तीय सहायताको लाचि योग्य नभएको व्यस्मक्तलाई आकस्मिक वा चिचकत्सकीय रूपमा 

आवश्यक अन्य स्याहारका लाचि यस्ता स्याहार कभर िने बीमा भएका व्यस्मक्तको सामान्य चबल 

रकमभन्दा धेरै शुल्क लिाइनेछ। तपाईं यस अिावै सरकारी उपिारको चनचित प्रकारहरूको लाचि 

योग्य हुनुभएको छ भने, हामीले यस चनचित माचमलाहरूमा चवत्तीय सहायताको लाचि तपाईंको 

योग्यताको अनुमान िनु सके्नछ ।ं तपाईंसँि यथेष्ट बीमा कभरेज छ वा आफ्नो स्याहारको लाचि 

भुक्तान िनु पयाुप्त आम्दानी िनु प्रचतबद्ध हुनुहुन्छ भने, तपाईं चवत्तीय सहायताको लाचि योग्य हुन 

सकु्नहुनेछैन। कृपया पूणु वणुन तथा चववरणहरूको लाचि पूरा नीचत अध्ययन िनुुहोस्। 
 

 

  



जानकारी कहााँ प्राप्त गने 

FAP आवेदन प्रचिया बारेमा जानकारी प्राप्त िने चवचभन्न तररकाहरू छन् वा FAP को 

प्रचतचलचपहरू वा FAP आवेदन फाराम चलनुहोस्। चवत्तीय सहायताको लाचि आवेदन चदन, 

तपाईंलाई चनम्न कुराहरू आवश्यक हुन्छ: 

•  अनलाइनमा UPMC.com/PayMyBill बाट जानकारी डाउनलोड िनुुहोस् र “चवत्तीय 

सेवाहरू बारेमा थप चसकु्नहोस्" ियन िनुुहोस्। 

•  चलस्मखत पत्रािार माफुत वा UPMC Quantum 1 Building, 2 Hot Metal Street, 

Pittsburgh, PA 15203 मा स्मथथत चबरामी चवत्तीय सेवा केन्द्र (Patient Financial 

Services Center (UPMC)) मा िएर जानकारी वा सहायताको लाचि अनुरोध िनुुहोस्। 

•  फोन नम्बर 1-800-371-8359, चवकल्प #2 मा फोन िरी जानकारी वा सहायताको 

अनुरोध िनुुहोस्। 
 

 

अनुिादनहरूको उपलब्धता 

चवत्तीय सहायता नीचत, चनवेदन फाराम र सरल भार्ाको सारांश अङ््गरेजी, से्पनी, अरबी, फे्रन्च, 

इटालीएन, नेपाली, रचसयन, चिचनयाँ, िूलो चप्रन्ट र बै्रलमा प्रदान िनु सचकन्छ। UPMC ले अनुवादन 

सहायताहरू, अनुवादन चनदेशनहरू चदन सके्नछ वा अनुरोध िरेर योग्य चद्वभार्ी दोभारे्को प्रयोि 

िरी सहायता उपलब्ध िराउँछ। UPMC को चवत्तीय सहायता कायुिम र अनुवादन सेवाहरूको 

बारेमा जानकारीको लाचि, कृपया 1-800-371-8359, चवकल्प #2 मा सम्पकु िनुुहोस्। 
 

 

आिेदन कसरी गने 

आवेदन प्रचियामा चवत्तीय सहायताको फाराम भरेर सहायक कािजातहरूको साथमा फारामलाई 

प्रचियाको लाचि UPMC मा पेश िने समावेश हुन्छ। तल सूिीकृत िेिाना 1-800-371-8359, 

Option #4 मा फोन िरेर तपाईंले व्यस्मगित रूपमा आवेदन चदन तपाईंले पचन एपोइन्टमेन्ट चदन 

सकु्नहुन्छ। चवत्तीय सहायताका आवेदनहरू चनम्न कायाुलयमा पेश िनुुपछु: 
 

 

विरामी वित्तीय सेिा केन्द्र 

UPMC 

Quantum 1 Building 

2 Hot Metal Street 

Pittsburgh, PA 15203 
 

 

  



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

चबरामीहरूले आवेदनका सामरीहरूलाई तलको उचित िेिानामा पत्र पिाउन सके्नछन्: 
 

 

UPMC Kane 

4372 Route 6 

Kane, PA 16735 

814-837-8585 
 

 

UPMC Susquehanna 

चवत्तीय सहायता कायाुलय  

1205 Grampian Blvd. 

Williamsport, PA 17701 

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

 

UPMC Chautauqua WCA 

चबरामी चवत्तीय सेवा चवभाि 

207 Foote Avenue 

Jamestown, NY 14701 

1-855-221-0343 वा 716-664-0459 

 

UPMC Somerset 

ध्यानाकरु्ण: खजाञ्ची 

225 S. Center Avenue 

Somerset, PA 15501 

814-443-5002 


