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

यदि तपाईंले आफ्नो बिल भक्
ु तानी गनन सक्नह
ु ुुँ िैन

भने च्यारिटी स्याहाि ि वित्तीय सहायता उपलब्ध हुन्छ
(UPMC Memorial) पिनाकल स्वास््यले आफूलाई आवश्यक आफ्नो स्वास््य स्याहार सेवाको लागि भक्
ु तान िनन नसक्ने
माननसको लागि च्याररटी स्याहार (ननिःशल्
ु क स्याहार) र आगथनक सहायता प्रदान िर्न । (UPMC Pinnacle) पिनाकल
स्वास््यले सबै बबरामीहरूलाई नतनीहरूको भक्
ु तानी िने क्षमतालाई आदर र सम्मान िदन र्।

च्यारिटी स्याहाि को अथन ननिःशल्
ु क हे रचाह हो। यदद नतनीहरूसँि सङ्घीय िररबी स्तरको 250% भन्दा मनु नको
िाररवाररक आय र् भने बबरामीहरूले च्याररटी स्याहार िाउन सक्र्न ्।

आर्थनक सहायता को अथन र्ुट िररएको दरमा स्याहार िाउनु हुन्र्। यदद नतनीहरूले सबै तीनवटा मािदण्ड िरू ा िर्न न ् भने
आवश्यक गचककत्सा सेवा प्राप्त िननको लागि असरु क्षक्षत भएका बबरामीहरूको लागि आगथनक मद्दत िाउन सक्र्न ्:




गचककत्सकीय आवश्यक सेवाहरूको लागि कुनै िनन बीमा कभरे ज र्ै न
सरकारी वा अन्य बीमा कभरे जको लागि अयोग्य

सङ्घीय िररबी स्तरको 250% भन्दा अगिक िाररवाररक आय (तर 400% भन्दा अगिक र्ै न)

सङ्घीय गरििी स्तिको %
0% - 250%

छुट िगन

च्याररटी स्याहार

छुट %
100%

251%-400%

आगथनक सहायता

80%

*सबैभन्दा कम प्रनतशत मेडडकेयर प्लस सबै ननजी बीमाको एकबित र्ुट भन्दा ठूलो र्
हामीले तपाईंको आय रकमलाई सङ्घीय गररबी स्तरसँग तुलना गने छ ।ं विविय सहायताको लागग योग्य नभएको व्यविलाई आकस्स्मक
वााा अन्य वगककत्सककय रूपमा वआश्यक स्याहारका लागग यस्ता स्याहार समे ट्ने बीमा भएको व्यविको सामान्य रूपमा िबल
गररएको रकमभन्दा धेरै शुल्क लगाइनेछैन। तपाईं यस अगावााै सरकारी उवपारको गनस्वात प्रकारहरूको लागग वााुगननु भएको छ
भने , हामीले यस गनस्वात मागमलाहरूमा विविय सहायताको लागग तपाईंको योग्यताको अनु मान गनन सक्नेछ ।ं हामीले तपाईंमा
उपलब्ध भएका कुल स्रोतहरूको समीक्षा पगन गने छ ँ। यकद यी कोषहरूको प्रयोगले अनावाश्यक कवकनाई उत्पन्न हँ दैन भने च्याररटी
स्याहार र आगथनक सहायतालाई आफ्ना सेवाााहरूका लागग भु वााान गनन उपलब्ध पयानप्त कोषहरू भएका ती िबरामीहरूलाई
प्रस्तावा नगनन सक्छ।
लािू िनन हामीलाई लेख्नह
ु ोस ् वा कल िनह
ुन ोस ्। हामीले िनन तिाईंलाई िर्
ू न च्याररटी स्याहारर आगथनक सहायता नीनत
िठाउनेर्ौं।
•
•
•

717-231-8989 वा 1-877-499-3899 (टोल-फ्री) मा हामीलाई कम िनह
ुन ोस ्
आवदे नको लागि www.upmcpinnacle.com/charitycare मा जानह
ु ोस ्
हामीलाई ननम्न ठे िानामा कािजी ललखित अनरु ोि िनह
ुन ो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 वित्तीय काउन्टरहरू व्यक्ति िा फोनमा उपलब्ध छन् । यो व्यक्तिले प्रश्नहरूको जिाफ वदन सक्छ िा तपाईंको आिेदन पूरा गनन
मद्दत गदन छ। तपाईंले वित्तीय सल्लाहकारलाई वित्तीय सेिा कायान लयमा भेट्टाउन सक्नुहन्छ जु न अस्पतालको पवहलो तल्लामा अिक्तस्स्थत
छ, िा वतनीहरू 717-84 9-5438 मा पुग्न सवकन्छ।
विविय सहायता नीगत, वआाेदन फाराम र सरल भाषको साराााांश अङ्रेजी, स्पेनी, नेपाली र गभयतनामीमा प्रदान गनन सककन्छ।
यसका साथै , UPMC Pinnacle ले अनु रोध गरे मा योग्य वकभाषी दोभाषे को प्रयोग गरी सहायता उपलब्ध गराउँ छ। UPMC Pinnacle
को विविय सहायता कायनक्रम र अनु वााादन सेवाााहरूको बारे मा जानकारीको लागग, कृपया प्रगतगनगधलाई 717-231-8989 वााा
1-877-499-3899 विकल्प # 3 मा सम्पकन गनु नहोस्।
वआाेदन प्रकक्रयामा विविय सहायताको वआाेदन दायर गने र प्रकक्रयाको लागग UPMC Pinnacle लाई सबै वआश्यक सहायक
कागजातहरूको साथमा वआाेदन पेश गने कायन समावााेश हन्छ। हामीले तपाईंलाई हाम्रो गननन य प्राप्त गरे को 30 कदन गभत्र फोन
वााा पत्र वपाई सूवगत गने छ ।ं
हामीले तपाईंलाई वगककत्सा सहायताको लागग वआाेदन कदई वााा HealthCare.gov माफनत बीमा गराई मद्दत गनन सक्छ ।ं तपाईंले
आगथनक सहायताको छु टको च्याररटी स्याहारको लागग स्वााीकार हनु पकहले वगककत्सा सहायतामा वआाेदन कदन वााा अन्य
पकहले का विकल्पहरूमा ध्यान कदनु पने हन्छ।
नोट: सङ्घीय गररबी स्तरको 250% गभत्रका व्यविहरू बाहे क, यो नीगतलाई असुरक्षीत वााा असुरस्स्क्षतको घेरामा पने िबरामीहरूले
वआाेदन कदन पाउँ दैनन् । यकद तपाईंले बीमा योजनालाई कम गनन अस्वााीकार गनु नहन्छ वााा इच्छु क हनु भएन भने , यसले यो नीगत
माफनत उपलब्ध गरे को आगथनक सहायताको स्तरमा असर पानन सक्छ।

