
જ ેદદીઓ જનેે નાણાાંકીય સહાયની જરૂર છે 

પેન સ્ટેટ હેલ્થ કોમ્યુનનટી મેનિકલ ગૂ્રપ (PSH) ને આપણા તમામ દદીઓ અને તેમના પનિવાિોને ઉત્તમ સેવા પ્રદાન કિવાના તેના 

ધ્યેય પિ ગવવ છે.  જો તમાિા મેનિકલ નિલના ચૂકવણીની સમસ્યા હોય તો, PSH એવા લાયક દદીઓને નાણાાંકીય સહાય પૂિી પાિે 

છે જનેી પાસે વીમા કવચ ના ના હોય અથવા અપૂિતુાં વીમા કવચ હોય.  

અમે તિીિી જરૂનિયાતો માટે અને કટોકટીલક્ષી સેવાઓ માટે આવક, કુટુાંિના કદ અને સાંપનત્તના આધાિ ેનાણાાંકીય સહાય 

પ્રદાન કિીએ છીએ. નાણાાંકીય સહાય કાયવક્રમ (FAP) માટે લાયક હોય તેવા વીમા કવચ ન ધિાવતા અથવા FAP માટે ગેિલાયક 

વ્યનિ પાસેથી કટોકટી વખતની અથવા તિીિી િીતે આવશ્યક અન્ય સાંભાળ માટે PSH સામાન્યપણે નિલ કિવામાાં આવેલ 

િકમ (AGB) કિતાાં વધાિ ેશુલ્ક નહી ાં લ.ે 

અરજી કેવી રીતે કરવી: 

નાણાાંકીય સહાયનુાં અિજી પત્રક (આ પત્રની પાછળ આપેલ) ભિો અને નીચેના દસ્તાવેજોને જોિો (જ ેલાગુ પિે તે): 

 તાજતેિમાાં જ ફાઇલ કિલેુાં ફેિિલ આવક વેિા નિટનવ

 તાજતેિની ચાિ (4) પગાિ પાવતીઓ

 તાજતેિના ચાિ (4) િ ાંક સ્ટેટમેન્ટ

 સામાનજક સુિક્ષા આવક નનધાવિણ

 િેિોજગાિીની આવક

 પેન્શનની આવક

 વસાહત તિફથી નવતિણની પુનિ અથવા જવાિદાિીની પતાવટો (વસાહત અથવા મુકદમા સમાનિના અાંનતમ સમાધાન

સુધી નાણાાંકીય સહાયતા ધ્યાનમાાં લેવામાાં આવશ ેનહીાં)

 તિીિી સહાય અથવા સ્વાસ્્ય વીમા િજાિ નનધાવિણ

 નાગનિકત્વનો અથવા કાયદાકીય સ્થાયી નનવાસ દિજ્જાનો (ગ્રીન કાિવ ) પુિાવો

 જો ઘિની કોઇ આવક ન હોય તો, જ ેવ્યનિ(ઓ) જીવન નનવાવહ માટે સહાય કિ ેછે તેમની પાસેથી પત્ર

 નાણાાંકીય સહાયની પાત્રતા નક્કી કિવા હેતુ નાણાાંકીય સહાયની અિજીની પૂિતી સમીક્ષા કિવા માટે PSH દ્વાિા

માાંગવામાાં આવેલી અન્ય કોઇ માનહતી.

અમાિી નાણાાંકીય સહાયની નીનત જાણવા અને અનતનિિ નાણાાંકીય સહાય અિજીઓ મેળવવા માટે કિવા કૃપા કિીને અમાિી 

વેિસાઇટ: https://www.pennstatehealth.org/ ની મલુાકાત લો. દસ્તાવેજોનુાં નવનવધ ભાષામાાં ભાષાાંતિ કિલે છે અને તે 

વેિસાઇટ પિ અથવા વ્યનિગત રૂપે ઉપલબ્ધ છે. જ્યાિ ેતેમની નાણાાંકીય સહાય પાત્રતા અાંગે નનણવય લેવામાાં આવે ત્યાિ ેિધા 

અિજદાિોને ફોન દ્વાિા અથવા પત્ર દ્વાિા સૂનચત કિવામાાં આવશે. 

નાણાકીય સાંપિામશવ કમવચાિી ફોન પિ ઉપલબ્ધ છે, તમાિા પ્રશ્નોનો સૌજન્યપૂણવ િીતે તથા ગોપનીય િીતે ઉત્તિ આપવામાાંઆવશે. 

Hershey Medical Center 717-531-6976 અથવા 800-254-

2619 

સોમવાિ થી શુક્રવાિ સવાિ ે8:00 વાગ્યા થી સાાંજ ે

5:00 વાગ્યા સુધી  

Community Medical Group 717-531-6976 અથવા 800-254-
2619 

સોમવાિ થી શુક્રવાિ સવાિ ે8:00 વાગ્યા થી સાાંજ ે

5:00 વાગ્યા સુધી  

Penn State Health Life Lion LLC 717-763-2108 સોમવાિ થી શુક્રવાિ સવાિ ે8:00 વાગ્યા થી સાાંજ ે

5:00 વાગ્યા સુધી  

St. Joseph Medical Center 610-378-2277 અથવા 800-254-

2619 

સોમવાિ થી શુક્રવાિ સવાિ ે8:00 વાગ્યા થી સાાંજ ે

4:30 વાગ્યા સુધી  

Holy Spirit Hospital 
717-763-2885 

સોમવાિ થી શુક્રવાિ સવાિ ે8:00 વાગ્યા થી સાાંજ ે

4:30 વાગ્યા સુધી  

આભાિ, 

પેન સ્ટેટ હેલ્થ, નાણાાંકીય સાંપિામશવ 

https://www.pennstatehealth.org/


 

   

નાણાાંકીય સહાય અરજી 

સેવાઓ મેળવવા માટેન ાં સ્થળ:  

 Hershey Medical Center  સામ દાયયક તબીબી જૂથ  St. Joseph Medical Center 

 Holy Spirit Hospital  Penn State Health Life Lion, LLC  
 

દદીની માયહતી: 

દદીનુાં નામ:  _____________________________________________   દદી ક્રમાાંક:  _______________________ 

દદીનુાં નામ:  _____________________________________________   દદી ક્રમાાંક:  _______________________ 

દદીનુાં નામ:  _____________________________________________   દદી ક્રમાાંક:  _______________________ 

બાાંયધરી આપનારની માયહતી: (આ નિલની ચુકવણી માટે જવાિદાિ વ્યનિ)  

િાાંયધિી આપનાિનુાં નામ:  ___________________________________________________________________________ 

શેિીનુાં સિનામુાં:  ___________________________________________________________________________________ 

શહેિ:  ________________________________________  િાજ્ય:  _____________________  નપનકોિ:  ______________ 

િાાંયધિી આપનાિના ઘિનો ફોન નાંિિ:  _____________________  સેલ ફોન નાંિિ:  __________________________________ 

નોકિીનુાં સ્થાન:  ________________________________________  િાાંયધિી આપનાિના કાયવસ્થળનો નાંિિ:  ______________ 

સામાનજક સુિક્ષા નાંિિો: િાાંયધિી આપનાિ:  _________________________  પનત કે પત્ની:  ___________________________ 

આનિતોની સાંખ્યા કે જનેા માટે તમે નાણાાંકીય િીતે જવાિદાિ છો (તમાિા સનહત): ____________________ 

હ ાં  પ્રમાયણત કરાં  છ ાં  કે મેં આ અરજીને સાંપૂણણ વાાંચી છે અને આ પત્રકમાાં આપવામાાં આવેલી બધી માયહતી મારી ક્ષમતા, જ્ઞાન અન ે

માન્યતા મ જબ વાસ્તયવક, સાચી અન ેસાંપૂણણ છે.   
   

હસ્તાક્ષર (બાાંયધરી આપનાર)  તારીખ 

તમારી અરજી આગળ વધારવા માટે, આ પત્રક સાથે નીચેની માયહતી (જ ેલાગ  પડે તે) મોકલવી આવશ્યક છે. 

 સૌથી તાજતેિના ફાઇલ કિલેા IRS વેિા પત્રક (1040) અન ેકોઈપણ શડે્યુલો, દા.ત. C, D, E, F 

 તાજતેિના ચાિ (4) પેચેકની કાપલી 

 ચાિ (4) તાજતેિના િેંક સ્ટેટમેન્ટ (કૃપા કિીને ચેનકાંગ અન ેિચત એકાઉન્ટ, િાંનેમાાંથી માનહતી સામેલ કિો) 

 સામાનજક સુિક્ષા આવક નનધાવિણ  

 િેિોજગાિીની આવક 

 પેન્શનની આવક 

 વસાહત તિફથી નવતિણની અથવા જવાિદાિીની પતાવટોની પુનિ 

 તિીિી સહાય અથવા નનધાવિણની ACA નોનટસ 

 નાગનિકત્વનો અથવા કાયદાકીય સ્થાયી નનવાસ દિજ્જાનો (ગ્રીન કાિવ ) પુિાવો 

 જો ઘિની કોઈ આવક ન હોય તો, જીવન નનવાવહ માટે સહાય કિનાિ વ્યનિ(ઓ) તિફથી પત્ર 

 ચાલુ વષવમાાં થયેલી અન્ય તમામ આવકનો પુિાવો (ઉદાહિણ તિીકે, 401K, IRA એકાઉન્ સ, દલાલી એકાઉન્ સ, વગેિ)ે 
 

કૃપા કરી ભરવામાાં આવેલ આવદેન અહી ાં ટપાલ દ્વારા મોકલશો: 

Hershey Medical Center Penn State Health, Financial Counseling 

Community Medical Group P. O. Box 853 CA-510 

Penn State Health Life Lion LLC Hershey, PA 17033 

St. Joseph Medical Center  

Holy Spirit Hospital 

503 N 21st Street    

Mail Code 85-32   

Camp Hill, PA 17011   
 


