Nepali - Charity Care and Financial Assistance is Available if You Can’t Pay Your Bill

य�द तपा�ले आफ्नो �बल भक्
ु तानी गनर् सक्नह
ु ुँ दैन

भने च्या�रट� स्याहार र �वत्तीय सहायता उपलब्ध हुन्छ
(UPMC Carlisle) �पनाकल स्वास्थ्यले आफूलाई आवश्यक आफ्नो स्वास्थ्य स्याहार सेवाको ला�ग भक्
ु तान गनर् नसक्ने

मा�नसको ला�ग च्या�रट� स्याहार (�नःशल्
ु क स्याहार) र आ�थर्क सहायता प्रदान गछर् । (UPMC Pinnacle) �पनाकल
स्वास्थ्यले सबै �बरामीहरूलाई �तनीहरूको भक्
ु तानी गन� �मतालाई आदर र सम्मान गदर् छ।

च्या�रट� स्याहार को अथर् �नःशल्
ु क हे रचाह हो। य�द �तनीहरूसँग सङ्घीय ग�रबी स्तरको 250% भन्दा म�ु नको

पा�रवा�रक आय छ भने �बरामीहरूले च्या�रट� स्याहार पाउन सक्छन ्।

आ�थर्क सहायता को अथर् छुट ग�रएको दरमा स्याहार पाउनु हुन्छ। य�द �तनीहरूले सबै तीनवटा मापदण्ड परू ा गछर् न ् भने
आवश्यक �च�कत्सा सेवा प्राप्त गनर्को ला�ग असरु ��त भएका �बरामीहरूको ला�ग आ�थर्क मद्दत पाउन सक्छन ्:
•
•
•

�च�कत्सक�य आवश्यक सेवाहरूको ला�ग कुनै प�न बीमा कभरे ज छै न
सरकार� वा अन्य बीमा कभरे जको ला�ग अयोग्य

सङ्घीय ग�रबी स्तरको 250% भन्दा अ�धक पा�रवा�रक आय (तर 400% भन्दा अ�धक छै न)

सङ्घीय ग�रबी स्तरको %
0% - 250%

छुट वगर्

छुट %
100%

251%-400%

आ�थर्क सहायता

80%

च्या�रट� स्याहार

*सबैभन्दा कम प्र�तशत मे�डकेयर प्लस सबै �नजी बीमाको एक�त्रत छुट भन्दा ठूलो छ
हामीले तपाईंको आय रकमलाई स�ीय गररबी �रसँग तुलना गने छौं। िविवय सहायताको लागग यो� नभएको �िवलाई आक��क
ि◌◌ा अ� िगकक�ककय �पमा िआ�क �ाहारका लागग य�ा �ाहार समे ट्ने बीमा भएको �िवको सामा� �पमा वबल
गररएको रकमभ�ा धेरै शु� लगाइनेछैन। तपाईं यस अगाि◌◌ै सरकारी उिपारको गनस्ि◌त प्रकारह�को लागग ि◌◌ुगननु भएको छ
भने , हामीले यस गनस्ि◌त मागमलाह�मा िविवय सहायताको लागग तपाईंको यो�ताको अनु मान गनन स�ेछौं। हामीले तपाईंमा
उपल� भएका कुल स्रोतह�को समी�ा पगन गने छौ ँ। यकद यी कोषह�को प्रयोगले अनाि◌�क किकनाई उ�� �ँ दैन भने �ाररटी
�ाहार र आगथनक सहायतालाई आ�ना सेि◌◌ाह�का लागग भु ि◌◌ान गनन उपल� पयान� कोषह� भएका ती वबरामीह�लाई
प्र�ाि◌ नगनन स�छ।
लागू गनर् हामीलाई लेख्नह
ु ोस ् वा कल गनह
ुर् ोस ्। हामीले प�न तपा�लाई पण
ू र् च्या�रट� स्याहारर आ�थर्क सहायता नी�त
पठाउनेछ�।
•
•
•

717-231-8989 वा 1-877-499-3899 (टोल-फ्र�) मा हामीलाई कम गनह
ुर् ोस ्
आवदे नको ला�ग www.upmcpinnacle.com/charitycare मा जानह
ु ोस ्
हामीलाई �नम्न ठे गानामा कागजी �ल�खत अनरु ोध गनह
ुर् ोस ्
UPMC Pinnacle
Attention: Financial Aid Representative
PO Box 2353
Harrisburg, PA 17105-2353

Nepali - Charity Care and Financial Assistance is Available if You Can’t Pay Your Bill
एक िव�ीय काउ�रह� ��� वा फोनमा उपल� छन् । ितनीह�ले प्र�ह� जवाफ िदन स�छन् वा तपाईंको आवेदन पूरा गन� म�त
गन� स�छन्। तपाईं िव�ीय स�ाहकार भे �ाउन स�ु��छ �वसाय काया� लय, जु न अ�तालको पिहलो त�ामा ��थत छ, वा ितनीह�
717 960-3442 वा 717-9 60-3461 मा पु� सिक�छ।
िविवय सहायता नीगत, िआ◌ेदन फाराम र सरल भाषको सारा◌ा◌ंश अङ�ेजी, �ेनी, नेपाली र गभयतनामीमा प्रदान गनन सकक�छ।
यसका साथै , UPMC Pinnacle ले अनु रोध गरे मा यो� िकभाषी दोभाषे को प्रयोग गरी सहायता उपल� गराउँ छ। UPMC Pinnacle
को िविवय सहायता कायनक्रम र अनु ि◌◌ादन सेि◌◌ाह�को बारे मा जानकारीको लागग, कृपया प्रगतगनगधलाई 717-231-8989 ि◌◌ा
1-877-499-3899 िवक� # 3 मा स�कन गनु नहोस्।
िआ◌ेदन प्रकक्रयामा िविवय सहायताको िआ◌ेदन दायर गने र प्रकक्रयाको लागग UPMC Pinnacle लाई सबै िआ�क सहायक
कागजातह�को साथमा िआ◌ेदन पेश गने कायन समाि◌◌ेश ��छ। हामीले तपाईंलाई हाम्रो गनन� य प्रा� गरे को 30 कदन गभत्र फोन
ि◌◌ा पत्र िपाई सूिगत गने छौं।
हामीले तपाईंलाई िगकक�ा सहायताको लागग िआ◌ेदन कदई ि◌◌ा HealthCare.gov माफनत बीमा गराई म�त गनन स�छौं। तपाईंले
आगथनक सहायताको छु टको �ाररटी �ाहारको लागग स्ि◌◌ीकार �नु पकहले िगकक�ा सहायतामा िआ◌ेदन कदन ि◌◌ा अ�
पकहले का िवक�ह�मा �ान कदनु पने ��छ।
नोट: स�ीय गररबी �रको 250% गभत्रका �िवह� बाहे क, यो नीगतलाई असुर�ीत ि◌◌ा असुर��तको घेरामा पने वबरामीह�ले
िआ◌ेदन कदन पाउँ दैनन् । यकद तपाईंले बीमा योजनालाई कम गनन अस्ि◌◌ीकार गनु न��छ ि◌◌ा इ�ु क �नु भएन भने , यसले यो नीगत
माफनत उपल� गरे को आगथनक सहायताको �रमा असर पानन स�छ।

