वित्तिय सहायिा नीतिको
सरल भाषाको साराांश
सांक्षिप्ि वििरण

UPMC ले आकस्मिक सहायता तथा अन्य चिककत्सकीय रूपिा आवश्यक मयाहार र यस मयाहारको लाचि भक्
ु तान िने नसक्ने
व्यस्क्तहरूलाई ववस्त्तय सहायता प्रदान िने प्रततबद्धता िरे को छ। तपाईं बीिाकृत व्यस्क्त होइन वा बीिा परू ा नभएको व्यस्क्त

हुनह
ु ु न्छ र तपाईंले योग्यता आवश्यकताहरू परू ा िनह
ु ु न्छ भने, तपाईं ववस्त्तय सहायता प्राप्त िनु सक्षि हुन सक्नह
ु ु नेछ। तपाईंको
लाचि आफ्नो व्यस्क्तित खिुिा भक्
ु तान िनु ववस्त्तय कठिनाई भएको दे खखएिा पतन तपाईं ववस्त्तय सहायता प्राप्त िनु सक्षि हुन

सक्नह
ु ु नेछ। UPMC ले मवाम्य मयाहार सेवाहरू आवश्यक भएका व्यस्क्तहरूको आचथुक क्षिताको कारणले िदाु उनीहरूलाई मयाहार
खोज्न वा प्राप्त िनु बाट रोक्दै न भनी तनस्श्ित िनु संघर्ु िछु । यो UPMC ववस्त्तय सहायता नीतत (FAP) को सारांश हो।
वित्तिय सहायिाको उपलब्धिा

तपाईंले बीिा िनु भएको छै न, बीिा भन्दा बाठहर हुनह
ु न्छ वा UPMC िा तपाईंले प्राप्त िरे को आकस्मिक र अन्य चिककत्सकीय रूपिा
आवश्यक मयाहारको लाचि आफ्नो व्यस्क्तित खिुिा परू ा भक्
ु तान िनु आचथुक रूपिा कठिनाई हुनेछ भने तपाईं ववस्त्तय सहायता
प्राप्त िनु सक्षि हुन सक्नह
ु ु नेछ। प्रत्यारोपण, कमिेठटक सेवा र अन्य सेवाहरू सठहत, तर यततिा सीमित भने होइन, ववस्त्तय
सहायताका लाचि ववमशष्ट रूपिा योग्य नभएका तनस्श्ित सेवा अपवादहरू छन ् भनी कृपया ध्यान ठदनह
ु ोस ्।
योग्यिा आिश्यकिाहरू

ववस्त्तय सहायता सािान्यतया आवश्यकताको आधारिा तनधाुरण िररन्छ जुन संघीय िरीबी मतर (FPL) र बबरािीको

उत्तरदातयत्वको िात्राको आधारिा घरायसी आम्दानीको सिीक्षाद्वारा तनणुय िररन्छ। तपाईं र/वा उत्तरदायी पक्षको आम्दानीको

सिायोजन संघीय िरीबी मसद्धान्तको 250% वा सो भन्दा कि छ भने, UPMC द्वारा ठदने मयाहारको लाचि तपाईंसँि कुनै पतन ववस्त्तय
उत्तरदातयत्व हुनेछैन। तपाईंको आम्दानी 250 र 400% को बीििा छ भने, तपाईंले प्रदायकद्वारा ठदइने मयाहारको लाचि छुटको दर
प्राप्त िनु सक्नह
ु ु न्छ। FAP अन्तिुत ववस्त्तय सहायताको लाचि योग्य नभएको व्यस्क्तलाई आकस्मिक वा अन्य अतनवायु िेडिकल

मयाहारका लाचि यमता मयाहार कभर िने बीिा भएका व्यस्क्तको सािान्य बबल रकिभन्दा धेरै शल्
ु क लिाइनेछ। तपाईं यस अिावै
सरकारी उपिारको तनस्श्ित प्रकारहरूको लाचि ितु ननु भएको छ भने, हािीले यस तनस्श्ित िामिलाहरूिा ववस्त्तय सहायताको लाचि
तपाईंको योग्यताको अनि
ु ान िनु सक्नेछौं। तपाईंसँि यथेष्ट बीिा कभरे ज छ वा आफ्नो मयाहारको लाचि भक्
ु तान िनु पयाुप्त

आम्दानी िनु प्रततबद्ध हुनह
ु ु न्छ भने, तपाईं ववस्त्तय सहायताको लाचि योग्य हुन सक्नह
ु ु नेछैन। कृपया पण
ू ु वणुन तथा वववरणहरूको
लाचि परू ा नीतत अध्ययन िनह
ु ोस ्।
जानकारी कहााँ प्राप्ि गने

FAP आवेदन प्रकिया बारे िा जानकारी प्राप्त िने ववमभन्न तररकाहरू छन ् वा FAP को प्रततमलवपहरू वा FAP आवेदन फाराि मलनह
ु ोस ्।
ववस्त्तय सहायताको लाचि आवेदन ठदन, तपाईंलाई तनम्न कुराहरू आवश्यक हुन्छ:
•

UPMC.com/PayMyBill िा जानकारीलाई अनलाइन िाउनलोि िनह
ु ोस ् र “हाम्रो ववस्त्तय सेवाहरूको बारे िा थप जान्नह
ु ोस ्”
ियन िनह
ु ोस ्।

•

मलखखत पत्रािार िाफुत वा UPMC Quantum 1 Building, 2 Hot Metal Street, Pittsburgh, PA 15203 िा स्मथत बबरािी
ववस्त्तय सेवा केन्र (Patient Financial Services Center) UPMC िा िएर जानकारी वा सहायताको अनरु ोध िनह
ु ोस ्।

•

हाम्रो फोन नम्बर 1-800-371-8359, ववकल्प #2 िा फोन िरी जानकारी वा सहायताको अनरु ोध िनह
ु ोस ्।

अनि
ु ादनहरूको उपलब्धिा

ववस्त्तय सहायता नीतत, तनवेदन फाराि र सरल भार्ाको सारांश अङ्ग्रेजी, मपेनी, अरबी, फ्रेन्ि, इटालीएन, नेपाली, रमसयन, चितनयाँ,
िूलो वप्रन्ट र ब्रैलिा प्रदान िनु सककन्छ। UPMC ले तपाईंलाई अनव
ु ादन सहायताहरू; अनव
ु ादनका तनदे शनहरू ठदन सक्नेछ वा

अनरु ोध िरे बापत योग्य द्ववभार्ी दोभार्ेको प्रयोि िरी सहायता उपलब्ध िराउँ छ UPMC को ववस्त्तय सहायता कायुिि र अनव
ु ादन
सेवाहरूको बारे िा जानकारीको लाचि, कृपया 1-800-371-8359, ववकल्प #2 िा सम्पकु िनह
ु ोस ्।
आिेदन कसरी ददने

ववस्त्तय सहायताको फाराि भरी र सहायक कािजातहरूको साथिा फारािलाई प्रकियाको लाचि UPMC िा पेश िरी आवेदन कायु परू ा
हुन्छ। तपाईंले तल सचू ित िे िानािा स्मथत बबरािी ववस्त्तय सेवा केन्रिा िएर पतन आवेदन ठदन सक्नह
ु ु न्छ। ववस्त्तय सहायताका
आवेदनहरू तनम्न कायाुलयिा पेश िनप
ु छु :
बबरािी ववस्त्तय सेवा केन्र

UPMC
Quantum 1 Building
2 Hot Metal Street
Pittsburgh, PA 15203
Kane Community Hospital, UPMC Susquehanna र UPMC Chautauqua WCA का बबरािीहरूले तलको उचित िे िानािा
सािरीहरू िेल िनु सक्छन ्।

UPMC Kane Community Hospital
4372 Route 6
Kane, PA 16735
814-837-8585
UPMC Susquehanna
आचथुक सहयोि कायाुलय

1205 Grampian Blvd. Williamsport, PA 17701
1-800-433-0816 or 570-326-8196

UPMC Chautauqua WCA
बबरािी आचथुक सेवा ववभाि

207 Foote Avenue
Jamestown, NY 14701
1-855-221-0343 or 716-664-0459

