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UPMC वित्तीय सहायता 
आिेदन जानकारी 
UPMC ले UPMC सुविधाहरू र UPMC सम्बद्ध चिकित्सिहरूद्िारा योग्य व्यक्ति र पररिारहरूिा 
लाचि प्रदान िररएिो चिकित्सा हेरिाहिा लाचि वित्िीय सहयोि प्रदान िददछ। िपाईँिो वित्िीय 

आिश्यििािो आधारमा, या ि िम भुतिान िा ननिःशुल्ि हेरिाह उपलब्ध हुन सतदछ। 
तपाईँ आर्थिक सहयोगका लार्ग योग्य हुन सक्नुहुन्छ यदद तपाईँ: 

• सँि स्िास््य बीमा सीममि छ िा छैन 

• सरिारी सहायिािा लाचि योग्य हुनुहुन्न (उदाहरणिा 
लाचि, मेडििेयर िा मेडििेि) 

• िपाईँलाई आचथदि आिश्यििा भएिो देखाउन सतनुहुन्छ 
• UPMC प्रदायििो प्राथममि सेिा क्षेत्रिो ननिासी हुनुहुन्छ 
आिेदन प्रक्रियाका बारेमा 
UPMC वित्िीय सहायिािा लाचि आिेदन ददन, िृपया यी 
िरणहरू पालना िनुदहोस  िः 
• यस प्यािेटबाट UPMC वित्िीय सहायिा 
आिेदन फाराम भनुदहोस  । 
> िेिमलस्टमा सूिीबद्ध समथदन िािजािहरू 

समािेश िनुदहोस  । 
> नोट िनुदहोस   कि िपाईँले पदहला अन्िेषण िनुदपनेछ कि 

िपाईँ िेही प्रिारिो बीमा फाइदाहरूिा लाचि योग्य 

हुनुहुन्छ जसले िपाईँिो हेरिाहलाई समेट्नेछ (जस्िै, 
िामदारिो क्षनिपूनि द, िािी बीमा, र चिकित्सा सहयोि)। 
हामी िपाईँलाई नयनीहरूिा लाचि िसरी सही ससंाधनहरू 

पाउने भनेर देखाउन मद्दि िनद सतदछौँ। 
> हामी त्यसपनछ िपाईँलाई उपलब्ध सहायिािो स्िर 
ननधादरण िनद िपाईँिो आय, सम्पक्त्ि, र पररिारिो 
आिार हेछौँ। हामी सङ्घीय िररबी ननदेमशिाहरूमा 
आधाररि स्लाइडिङ स्िेल प्रयोि िददछौँ। 

• हामी िपाईँ UPMC वित्िीय सहायिािा लाचि योग्य हुनुहुन्छ 

भनेर जानिारी िराउन िपाईँसँि सम्पिद  राख्नेछौँ। 
• हामी UPMC वित्िीय सहयोिले नसमेटेिो िुनै पनन बाँिी 
शुल्ि िा बबलहरूिा लाचि िपाईँलाई भुतिान योजना 
सेटअप िनद मद्दि िनद सतदछौँ। 

• UPMC ननदेमशिाहरूद्िारा ननधादररि िरेअनुसार 
िपाईँिो पररिारिो वित्िीय अिस्था बारे UPMC 

लाई आिश्यि जानिारी प्रदान िनुदहोस   
• UPMC ननदेमशिाहरूद्िारा ननधादररि िरेअनुसार, 
चिकित्सा बबलमा भएिो रिम िपाईँिो भुतिानी िने 

क्षमिाभन्दा बढी छ, 

कृपया तपाईँको भररएको आिेदन फाराम र आय 

सामग्रीहरूको प्रमाणका प्रततललवपहरू यहााँ मेल गनुिहोस:् 

UPMC वित्तीय सहायता 
Quantum Building 
2 Hot Metal St. 
Pittsburgh, PA 15203 

UPMC Kane र UPMC Somerset का बबरामीहरूले आिेदनका 
सामग्रीहरूलाई तलको उर्ित ठेगानामा मेल गनि सक्नेछन:् 

UPMC Kane 
4372 Route 6 

Kane, PA 16735 

814-837-8585 

UPMC 
Somerset Attn: 

Cashier 

225 S. Center Avenue 

Somerset, PA 15501 

1-814-443-5002 

यदद तपाईँसाँग केही प्रश्नहरू छन ्भने कृपया टोल-फ्री 
1-800-371-8359 मा फोन गनुिहोस,् विकल्प 2 

र्थच्नुहोस।् अततररक्त जानकारी िेब 

UPMC.com/PayMyBill मा पतन उपलब्ध छ। 

तपाईँको आिेदन फाइल गने 
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र्िक्रकत्सा सहायताको अस्िीकार पत्र 

हामीले िपाईँिो आिेदन स्िीिृि िनुद अनघ िपाईँले चिकित्सा सहायिािा लाचि आिेदन ददनुपछद  र िपाईँिो अस्िीिार  
पत्रिो एि प्रनिमलवप पठाउनु पछद। 

तपाईँको पूणि र हस्ताक्षर गररएको वित्तीय सहायता आिेदन फाराम 

िृपया िपाईँलाई लाि ूहुने फारामिा सम्पूणद अशंहरू पुरा िनुदहोस  । नोट िनुदहोस   कि आचथदि सहायिािो 
लाचि अनुरोध िने प्रत्येि व्यक्तििि बबरामीिा लाचि छुटै्ट आिेदन पुरा िनुद पददछ। 

UPMC वित्तीय सहायता - कागजात िेकललस्ट 
िपाईँिो आिेदनले िपाईँमा लािू हुने ननम्नमध्येिा िािजािहरूिा प्रनिमलवपहरू समािेश िनुदपददछ। िृपया प्रनिमलवपहरू 

संलग्न िनुदहोस  , सतिली होइन, किनभने UPMC ले आिेदनिा साथ पठाइएिा िुनै पनन िािजािहरू कफिाद िनद सतदैन। 
यदद यीमध्ये िुनै िािजाि छैन भने, यसले िपाईँिो आिेदन प्रकियामा दढलाइ हुनेछ। 

यदद तपाईँसाँग तनम्न जस्ता आम्दानी िा सम्पत्त्त छन ्भने: 

• ज्याला, िलब, दटप्स 

• व्यिसानयि आम्दानी 
• सामाक्जि सुरक्षा आम्दानी 
• पेन्सन िा सेिाननितृ्ि आम्दानी 
• लाभांश र ब्याज 

• भािा र रोयल्टीहरू 

• बेरोजिार भत्िा 

• िमदिारीिो भत्िाबाट आम्दानी 
• वििाह भत्िा र बाल समथदन 

• िाननूी फैसलाहरू 

• निद, बैंि खािाहरू र रिम बजार खािाहरू 

• ननक्षेपिो पररपति रमसद, म्युिुअल फन्ि, बोन्ि, िा अन्य 

सक्जलै रूपान्िरण िनद सकिने लिानीहरू जनु जररिानाबबना 
निद मलन सकिने 

तपाईँको घरेल ुआयको प्रमाण संलग्न गनुिहोस,् जसमा तनम्न कुरा समािेश हुन सक्छः 
सामाक्जि सुरक्षा 1099 फारामहरू िा पुरस्िार पत्रहरू 

बेरोजिारी िा िामदारहरूिो क्षनिपूनिद पुरस्िार पत्रहरू 

पनछल्लो 30 ददनिा लाचि भतुिानी स्टबहरू 

भखदरिा IRS फाराम 1040 र उपयतुि सूिीहरू 

यदद िपाईँ स्ि-रोजिार हुनुहुन्छ भने िपाईँले 

िामलिा C र/िा नाफा र घाटा वििरणिा साथ  

पूणद िर कफिाद समािेश िनुदपनेछ 

तपाईँको सम्पत्त्तहरूको प्रमाण संलग्न गनुिहोस,् जसमा 
तनम्न कुरा समािेश हुन सक्छः 

बैंि स्टेटमेन्टहरू, म्युिुअल फन्ि स्टेटमेन्टहरू, रिम 

बजार खािाहरू, COD िो, बोन्िहरू, इत्यादद। (सब ै

खािाहरूबाट यस मदहना िा िि मदहनािो स्टेटमेन्ट) 

समथदन पत्रहरू 

ट्रस्ट िोष, दान प्रनिष्ठानबाट आम्दानी जस्िा अन्य 

आम्दानी (यो मदहना िा िि मदहनािो स्टेटमेन्ट) 

 

 

 
 

 

यदद तपाईँसाँग कुनै आय नभएमा: 
यदद िपाईँसँि िुनै आय छैन भने, हामीलाई समथदन पत्र पठाउनुहोस  । िपाईँिो समथदन प्रदान िने व्यक्तिले 

पत्रमा हस्िाक्षर िनै पददछ। 
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होइन हो िे िपाईँले िि 6 मदहनामा चिकित्सा सहयोििा लाचि आिेदन िनुदभयो? 
> यदद हो भने, िृपया अस्िीिार पत्रिो एि प्रनिमलवप सलंग्न िनुदहोस  । 

यदद िपाईँले पदहले नै बबल प्राप्ि िनुदभएिो छ भने, िृपया हामीलाई िपाईँिो खािा िा बबरामी आईिी नम्बर ददनुहोस  :   
िे िपाईँसँि स्िास््य बीमा छ? हो होइन 

UPMC तयान्सर िेन्रहरू UPMC चिकित्सि सेिा प्रभाि UPMC अस्पिालहरू र क्तलननिहरू 

यी सेिाहरू ननम्नद्िारा प्रदान िररएिा हुन   (लािू हुने सबै चिह्न लिाउनुहोस  ): 

घरेल ुजानकारी: आचििहरू सदहि िपाईँिो पररिारिा सब ैसदस्यहरू सूिीबद्ध िनुदहोस  , जो िपाईँिो भखदरिो  
IRS फाराम 1040 मा चथए। यदद िपाईँिो पररिारिा सदस्यसँि एि छुटै्ट UPMC मेडििल बबल छ जुन वित्िीय 

सहायिािा लाचि वििार िररनु पछद  भन,े िृपया " UPMC मेडििल बबल" अन्ििदि िोष्ठिमा चिन्ह लिाउनुहोस  । 

घरिा िुल सदस्यहरूिो सङ्ख्या (बबरामी सदहि):   

UPMC वित्तीय सहायता - आिेदन फाराम 
 

 
 

बबरामीिो नाम: 

 
 

बबरामीिो जन्म ममनि: 

 
 

बबरामीिो सामाक्जि सुरक्षा सङ्ख्या: 
 

 
ठेिाना: 

  
ददनिा समयिो फोन नम्बर: 

 
सहर: 

 
राज्य: 

 
िैिक्ल्पि फोन नम्बर: 

 
क्जप: 

 
िाउन्टी: 

 

 

 

रोजिारदािािो नाम: 

  

दम्पिीिो रोजिारदािािो नाम: 

अनुरोध गररएका सेिाहरू: िपाईँले वित्िीय सहायिा अनुरोध िरररहनु भएिा सेिाहरूिो जाँि िनुदहोस  । 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

नामहरू बबरामीसँििो सम्बन्ध उमेर UPMC 

मेडििल बबल 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 



 

थप दटप्पणीहरू: 

मालसक पाररिाररक आम्दानी: आफ्नो र अन्य घरिा सदस्यहरूिा लाचि मामसि आय ददनुहोस  । िपाईँिो 
आयिो प्रमाणिो प्रनिमलवप र सम्पक्त्ि िािजािहरू पनन संलग्न िनुदहोस   (िािजाि िेिमलस्ट हेनुदहोस  )। 

 

   

 

मालसक कुल आम्दानी स्ियम ् दम्पती र/िा पररिारका 
अन्य सदस्यहरू 

ज्याला/स्िरोजिार $ $ 

सामाक्जि सुरक्षा $ $ 

पेन्सन िा सेिाननितृ्ि आम्दानी $ $ 

लाभांश र ब्याज $ $ 

भािाहरू र रोयल्टीहरू $ $ 

बेरोजिारी $ $ 

िममिहरूिो क्षनिपूनि द $ $ 

वििाह भत्िा र बाल समथदन $ $ 

निद $ $ 

बैंि खािाहरू $ $ 

मरुा बजार खािाहरू $ $ 

अन्य आय $ $ 

कुल मालसक पाररिाररक आय $ $ 

 

 

अस्िीकरण: म बुझ्दछु कि मैले प्रदान िरेिो जानिारी UPMC मा मेरो शुल्ििो लाचि वित्िीय उत्िरदानयत्ि ननधादरण िनद मात्र प्रयोि िररनेछ 

(चिकित्सा सेिा, अस्पिाल र चिकित्सि सेिाहरू सदहि) र िोप्य राखखनेछ। म बुझ्दछ कि मैले मेरो आय र सम्पक्त्ि प्रमाखणि िनदिो लाचि 

पठाएिा सामग्रीहरू कफिाद हुनेछैन। म थप बुझ्दछु कि मैले मेरो िावषदि पाररिाररि आय र पररिारिो आिारिो बारेमा बुझाउने जानिारी UPMC 

िो प्रमाणीिरणिो अचधनमा छ, आिश्यििा अनुसार, यस आिेदनमा मद्िारा सूिीबद्ध रोजिारदािाहरू, बैंिहरू र अन्य इिाइहरूबाट वित्िीय 

जानिारी प्राप्ि िनद सकिनेछ। म बुझ्दछु कि यदद मैले ददएिा िुनै सूिनाहरू िलि ठहररन्छन   भन,े यसले वित्िीय सहायिा अनुमोदन उल्टाउन 

सतछ र म सब ैशुल्िहरूिो पूणद रिमिा लाचि उत्िरदायी हुनेछु। 
मेरो हस्िाक्षरले UPMC लाई यस फारममा उपलब्ध िराइएिा सम्पूणद जानिारीहरू प्रमाणीिरण िनद अचधिार ददन्छ। म प्रमाखणि िददछु कि 

माचथिो जानिारी मेरो उत्िम ज्ञान अनुसार सही र सदटि छ। 

हस्िाक्षर:  

बबरामीसँििो सम्बन्ध:   

ममनि:   

प्रयोि फाराम पुनिः िममि िनद #UPMC-1783 © 2019 UPMC 
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