
तपाई ंआफ्नो बिल भुक्तानी गनन सकु्नहुन्न भने च्यारिटी स्याहाि ि आबथनक सहायता उपलब्ध हुन्छ 
 

Central Pa मा िहेको UPMC ले आवश्यक हुने स्वास्थ्य स्याहार सेवाहरूका लागि भुक्तानी िनन नसके्न मागनसका लागि च्याररटी स्याहार 

(गनिः शुल्क स्याहार) र आगथनक सहायता उपलब्ध िराउँछ। UPMC ले सबै गबरामीलाई गतनीहरूको भुक्तानी िने क्षमतालाई ध्यान नगिइकन आिर र 

सम्मान िछन । 

 

च्यारिटी स्याहाि को अथन गनिः शुल्क स्याहार हो। गबरामीहरूसँि संघीय िररबी स्तरको 300% भन्दा मुगनको पाररवाररक आय छ भने गबरामीहरूले 

च्याररटी स्याहार प्राप्त िनन सक्छन्। 

  

आबथनक सहायता को अथन छुट िररएको िरमा स्याहार पाउनु हो। गबरामीहरूले सबै तीन वटा मापिण्ड पूरा िछन न् भने गिगकत्सकीय रूपमा 

आवश्यक सेवाका लागि बीमा नभएका गबरामीहरूले आगथनक मद्दत प्राप्त िनन सक्छन्: 

• गिगकत्सकीय रूपमा आवश्यक सेवाहरूका लागि कुनै पगन बीमा कभरेज छैन 

• सरकारी वा अन्य बीमा कभरेजका लागि अयोग्य 

• संघीय िररबी स्तरको 300% भन्दा अगिक (तर 400% ननाघे्न) पाररवाररक आय 

  

संघीय गिीिी स्तिको % छुटको वगन छुट % 

0% - 300% च्याररटी स्याहार 100% 

301% - 400% आगथनक सहायता  80%  

*सबैभन्दा कम प्रगतशत Medicare का साथै सबै गनजी बीमाकतानको एकगित छुटभन्दा ठुलो छ 

 

हामीले तपाईंको आय रकमलाई संघीय िररबी स्तरसँि तुलना िने छ ।ं आगथनक सहायताका लागि योग्य नभएको व्यक्तक्तलाई आकक्तिक वा अन्य 

गिगकत्सगकय रूपमा आवश्यक स्याहारका लागि यस्ता स्याहार समेट्ने बीमा भएको व्यक्तक्तको सामान्य रूपमा गबल िररएको रकमभन्दा िेरै शुल्क 

लिाइने छैन। तपाई ंयस अिावै सरकारी उपिारको गनगित प्रकारहरूका लागि योग्य हुनुभएको छ भने, हामीले यस गनगित मागमलाहरूमा आगथनक 

सहायताक लागि तपाईंको योग्यताको अनुमान िनन सके्न छ ।ं हामीले तपाईंलाई उपलब्ध भएका जम्मा स्रोतहरू समीक्षा पगन िने छ ।ँ यी 

कोषहरूको प्रयोिले अनावश्यक कगठनाई उत्पन्न हँुिैन भने च्याररटी स्याहार र आगथनक सहायतालाई आफ्ना सेवाहरूका लागि भुक्तानी िनन 

उपलब्ध पयानप्त कोषहरू भएका ती गबरामीहरूलाई प्रस्ताव निनन सक्छ। 

 

हामीलाई आवेिन गिन लेख्नुहोस् वा कल िनुनहोस्। हामीले तपाईंलाई पूर्न च्याररटी स्याहार र आगथनक सहायता नीगत पगन पठाउने छ ।ं  

• 717-231-8989 वा 1-877-499-3899 (टोल-फ्री) मा हामीलाई कल िनुनहोस् 

• आवेिनका लागि www.UPMC.com/charitycarecentralpa मा जानुहोस्  

• हामीलाई गनम्नमा कािजी आवेिन अनुरोि िनुनहोस्: 

Central Pa मा रहेको UPMC 

साविान: गबरामी आगथनक समन्वयक  

पोस्ट बक्स 2353  

Harrisburg, PA 17105-2353  
 

आगथनक परामशनिाताहरू आवेिन प्रश्नहरूको साथमा व्यक्तक्तित रूपमा वा फोनद्वारा सहयोि िनन उपलब्ध छन्।  

 

• UPMC Harrisburg - 1st Floor Office #1& #2 717-782-5196 or 717-782-3114 

• UPMC Community Osteopathic - Medical Sciences Pavilion, 1st Floor Financial Counselor Office 717-657-7117 

• UPMC West Shore - 1st Floor Office #4 , Financial Counselor 717-988-1086 

• UPMC Carlisle - 1st Floor, Financial Counselor, Business Office,717-960-3442 or 717-960-3461 

• UPMC Hanover - 1st Floor, Financial Counselor Office across from the Chapel 717-316-3332 

• UPMC Lititz - 1st Floor, Financial Counselor Office, Admitting 717-291-8293 

• UPMC Memorial - 1st Floor Financial Services Office 717-849-5438 
 

आगथनक सहायता नीगत, आवेिन फाराम र सरल भाषाको सारांश अङ््गरेजी, से्पगनस, नेपाली र गभयतनामी भाषामा प्रिान िनन सगकन्छ। यसका साथै, 

Central Pa मा रहेको UPMC ले अनुरोि ििान योग्य गद्वभाषी िोभाषे प्रयोि िरी सहायता उपलब्ध िराउँछ। Central Pa मा रहेको UPMC को 

आगथनक सहायता कायनक्रम र अनुवािन सेवाहरूको बारेमा जानकारीका लागि, कृपया प्रगतगनगिलाई 717-231-8989 वा 1-877-499-3899 

गवकल्प # 3 मा कल िनुनहोस्। 

 

आवेिन प्रगक्रयामा आगथनक सहायताको आवेिन िायर िने र प्रगक्रयाका लागि Central Pa मा रहेको UPMC लाई आवश्यक सबै सहायक 

कािजातको साथमा आवेिन पेश िने कायन समावेश छ। हामीले तपाईंलाई हाम्रो गनर्नय प्राप्त िरेको 30 गिनगभि फोन वा पि पठाई सूगित िने छ ।ं 

 



हामीले तपाईंलाई गिगकत्सा सहायताका लागि आवेिन गिई वा HealthCare.gov माफन त बीमा िराई मद्दत िनन सक्छ ।ं तपाईंले च्याररटी स्याहार वा 

आगथनक सहायताका छुटहरूका लागि स्वीकार हुनुअगघ गिगकत्सा सहायताका लागि आवेिन गिनुपछन  वा पगहलेका अन्य गवकल्पहरूमा ध्यान 

गिनुपने हुन्छ। 

 

नोट: संघीय िररबी स्तरको 300% गभिका व्यक्तक्तहरू बाहेक, यो नीगतलाई बीमा भएको वा नू्यन बीमा भएका गबरामीहरूले आवेिन गिन 

पाउँिैनन्। तपाईंले बीमा योजनालाई कम िनन अस्वीकार िनुनहुन्छ वा इचु्छक हुनुभएन भने, यसले यो नीगत माफन त उपलब्ध िराइएको आगथनक 

सहायताको स्तरमा प्रभाव पानन सक्छ। 

 
 
 


