
દદીઓ જેને નાણાાંકીય સહાયની જરૂર છે
પેન સ્ટેટ હલે્થ કોમ્યનુનટી મેડિકલ ગ્રપૂ (PSH) ને આપણા તમામ દદીઓ અન ેતેમના પડિવાિોને ઉત્તમ સેવા પ્રદાન
કિવાના તેના ધ્યેય પિ ગવવ છે. જો તમાિા મેડિકલ બિલ ચકૂવવાને લગતી સમસ્યા હોય, તો વીમા કવચ ના હોય
અને અપિૂત ુું વીમા કવચ હોય તેવા લાયક દદીઓન ેPSH નાણાુંકીય સહાય પિૂી પાિે છે.

અમે તિીિી જરૂડિયાતો માટે અન ેકટોકટીલક્ષી સેવાઓ માટે આવક, કુટુુંિના કદ અન ેસુંપનત્તના આધાિે નાણાુંકીય
સહાય પ્રદાન કિીએ છીએ. નાણાુંકીય સહાય કાયવક્રમ (FAP) માટે લાયક હોય તેવા વીમા કવચ ન ધિાવતા અથવા
FAP માટે ગેિલાયક વ્યક્તત પાસેથી PSH કટોકટી માટે અથવા તિીિી િીત ેજરૂિી હોય તેવી અન્ય સુંભાળ માટે
સામાન્યપણે બિલ કિવામાું આવેલ િકમ (AGB) કિતાું વધાિે શલુ્ક નહીં લે.

અરજી કેવી રીતે કરવી:

નાણાુંકીય સહાયની અિજી (આ પત્રની પાછળ આપેલ) ભિો અને નીચેના દસ્તાવજેોને જોિો (જો લાગ ુહોય તો):
 તાજેતિમાું જ ફાઇલ કિેલુું ફેિિલ આવક વેિા ડિટનવ
 તાજેતિની ચાિ (4) પગાિ પાવતીઓ
 તાજેતિના ચાિ (4) િૅંક સ્ટેટમેન્ટ
 સામાજજક સિુક્ષા આવક નનધાવિણ
 િેિોજગાિીની આવક
 પેન્શનની આવક
 વસાહત તિફથી નવતિણની પષુ્ટટ અથવા જવાિદાિીની પતાવટો (વસાહત અથવા મકુદમા સમાપ્તતના અંનતમ

સમાધાન સધુી નાણાુંકીય સહાયતા ધ્યાનમાું લેવામાું આવશ ેનહીં)
 તિીિી સહાય અથવા સ્વાસ્્ય વીમા િજાિ નનધાવિણ
 નાગડિકત્વનો અથવા કાયદાકીય સ્થાયી નનવાસ દિજ્જજાનો (ગ્રીન કાિવ) પિુાવો
 જો ઘિની કોઇ આવક ન હોય તો, જે વ્યક્તત(ઓ) જીવન નનવાવહ માટે સહાય કિે છે, તેમની પાસેથી પત્ર
 નાણાુંકીય સહાયની પાત્રતા નક્કી કિવા હતે ુનાણાુંકીય સહાયની અિજીની પિૂતી સમીક્ષા કિવા માટે PSH દ્વાિા

માુંગવામાું આવલેી અન્ય કોઇ માડહતી.

અમાિી નાણાુંકીય સહાયની નીનત અને અનતડિતત નાણાુંકીય સહાય અિજીઓ મેળવવા માટે કૃપા કિીન ેઅમાિી
વેિસાઇટ ની મલુાકાત લો: https://www.pennstatehealth.org/ . દસ્તાવેજોનુું નવનવધ ભાષામાું ભાષાુંતિ કિેલ
છે અન ેતે વેિસાઇટ પિ અથવા વ્યક્તતગત રૂપ ેઉપલબ્ધ છે. જ્યાિે તેમની નાણાુંકીય સહાય પાત્રતા અંગ ેનનણવય
લેવામાું આવશ ેત્યાિે િધા અિજદાિોને ફોન દ્વાિા અથવા પત્ર દ્વાિા સબૂચત કિવામાું આવશે.

નાણાકીય સુંપિામશવક કમવચાિીઓ ફોન પિ ઉપલબ્ધ છે, તમાિા પ્રશ્નોનો સૌજન્યપણૂવ િીત ેતથા ગોપનીય િીત ેઉત્તિ
આપવામાું આવશે.

હિશે મેડિકલ સેન્ટિ 717-531-1740 અથવા 800-254-2619 સોમવાિ થી શકુ્રવાિ સવાિે 8:00 વાગ્યા થી સાુંજે 5:00 વાગ્યા સધુી 
કોમ્યનુનડટ મેડિકલ ગ્રપુ 717-531-1740 અથવા 800-254-2619 સોમવાિ થી શકુ્રવાિ સવાિે 8:00 વાગ્યા થી સાુંજે 5:00 વાગ્યા સધુી 
સેન્ટ.જોસેફ મેડિકલ સેન્ટિ 610-378-2277 અથવા 800-254-2619 સોમવાિ થી શકુ્રવાિ સવાિે 8:00 વાગ્યા થી સાુંજે 4:30 વાગ્યા સધુી 
હોલી ક્સ્પડિટ હોક્સ્પટલ 717-763-2885 સોમવાિ થી શકુ્રવાિ સવાિે 8:00 વાગ્યા થી સાુંજે 4:30 વાગ્યા સધુી 

આભાિ,

પેન સ્ટેટ હલે્થ, નાણાુંકીય સુંપિામશવ

https://www.pennstatehealth.org/


   

 

નાણાાંકીય સહાય અરજી 

સેવાઓ મેળવવા માટેન  ાં સ્થળ:  

 હરે્શ મેડિકલ સેન્ટર              કોમ્ય નનડટ મેડિકલ ગ્ર પ સેન્ટ. જોસેફ મેડિકલ સેન્ટર  

હોલી સ્સ્પડરટ હોસ્સ્પટલ  

દદીની માડહતી:  

દદીનુું નામ: _____________________________________________         દદીનો નુંિિ: __________________ 

દદીનુું નામ: _____________________________________________            દદીનો નુંિિ: __________________ 

દદીનુું નામ: _____________________________________________            દદીનો નુંિિ: __________________ 
 

બાાંયધરી આપનારની માડહતી: (આ બિલની ચકુવણી માટે જવાિદાિ વ્યક્તત)  

િાુંયધિી આપનાિનુું નામઃ ______________________________________________________________________________  

શેિીન ુું સિનામુું: ______________________________________________________________________________________ 

શહિે:  __________________________________________ િાજ્ય: _______________________  નપન: _______________ 

િાુંયધિી આપનાિના ઘિનો ફોન નુંિિ: _____________________________   મોિાઇલ ફોન નુંિિ: ________________________ 

િોજગાિીની જગ્યા:  ___________________________________િાુંયધિી આપનાિના કામના સ્થળનો ફોન નુંિિ: ______________ 

સામાજજક સિુક્ષા નુંિિો:  િાુંયધિી આપનાિ:  _____________________________   જીવન સાથી: _________________________ 

આનિતોની સુંખ્યા કે જેના માટે તમે નાણાુંકીય િીતે જવાિદાિ છો (તમાિા સડહત):  _________________________________________  

 

હ ાં પ્રમાણણત કર ાં  છાં કે મેં આ અરજીને સાંપણૂણપણે વાાંચી છે અને આ પત્રકમાાં આપવામાાં આવેલી બધી માડહતી મારી ક્ષમતા, જ્ઞાન અને માન્યતા 
મ જબ વાસ્તનવક, સાચી અને સાંપણૂણ છે.   

____________________________________________________________________ ___________________________________ 

સહી (બાાંયધરી આપનાર)  તારીખ 

કૃપા કરી ભરવામાાં આવેલ આવેદન અહીં ટપાલ કરર્શો:   

 હરરે્શ મેડિકલ સેન્ટર Penn State Health, Financial Counseling 

કોમ્ય નનડટ મેડિકલ ગ્ર પ P. O. Box 853 A410 

સેન્ટ.જોસેફ મેડિકલ સેન્ટર Hershey, PA 17033 

હોલી સ્સ્પડરટ હોસ્સ્પટલ 

503 N 21st Street    

Mail Code 85-32   

Camp Hill, PA 17011   

તમારી અરજી આગળ વધારવા માટે, આ પત્રક સાથે નીચેની માડહતી (જો લાગ  પિે તો) મોકલવી આવશ્યક છે. 

• સૌથી તાજેતિના ફાઇલ કિેલા IRS વેિા પત્રક (1040) અને કોઈપણ શેિયલુો, દા.ત. C, D, E, F 

• તાજેતિની ચાિ (4) પગાિ પાવતીઓ 

• ચાિ (4) તાજેતિના િેંક સ્ટેટમેન્ટ (કૃપા કિીને ચેડકિંગ અને િચત એકાઉન્ટ, િુંનેમાુંથી માડહતી સામેલ કિો) 
• સામાજજક સિુક્ષા આવક નનધાવિણ  

• િેિોજગાિીની આવક 

• પેન્શનની આવક 

• વસાહત તિફથી નવતિણની અથવા જવાિદાિીની પતાવટોની પષુ્ટટ 

• તિીિી સહાય અથવા નનધાવિણની ACA નોડટસ 

• નાગડિકત્વનો અથવા કાયદાકીય સ્થાયી નનવાસ દિજ્જજાનો (ગ્રીન કાિવ) પિુાવો 
• જો ઘિની કોઈ આવક ન હોય તો, જીવન નનવાવહ માટે સહાય કિનાિ વ્યક્તત(ઓ) તિફથી પત્ર 

• ચાલ ુવષવમાું થયેલી અન્ય તમામ આવકનો પિુાવો (ઉદાહિણ તિીકે, 401K, IRA એકાઉન્્સ, દલાલી એકાઉન્્સ, વગેિે) 

 


