
દદ�ઓ, �મને નાણાક�ય સહાયની જ�ર છે 

અમારા તમામ દદ�ઓ અને તેમના પ�રવારોને ઉ�મ સેવા પર્દાન કરવાના તેના ધ્યેય પર Penn State Health 
(PSH) ને ગવર્ છે. જો તમારા મે�ડકલ �બલની �કૂવણીની સમસ્યા હોય, તો વીમા કવચ ના હોય અને વીમા કવચ 
પર્�કર્યા હ�ઠળ હોયતેવા લાયક દદ�ઓને PSH નાણાક�ય સહાય �રૂ� પાડ� છે.  

અમે તબીબી જ��રયાતો માટ� અને કટોકટ�લક્ષી સેવાઓ માટ� આવક, �ુ�ંુબના કદ અને સપંિ�ના આધાર� નાણાક�ય 
સહાય પર્દાન કર�એ છ�એ. નાણાક�ય સહાય કાયર્કર્મ (Financial Assistance Program, FAP) માટ� લાયક હોય 
તેવા વીમા કવચ ન ધરાવતા અથવા FAP માટ� ગેરલાયક વ્ય�ક્ત પાસેથી કટોકટ� વખતની અથવા તબીબી ર�તે 
આવશ્યક અન્ય સભંાળ માટ� PSH સામાન્યપણે �બલ કરવામા ંઆવેલ રકમ (amounts generally billed, AGB) 
કરતા ંવધાર� �લુ્ક નહ� લે.  

અર� ક�વી ર�તે કરવી: 

નાણાક�ય સહાય�ુ ંઅર� પતર્ક (આ પતર્ની પાછળ આપેલ છે) ભરો અને નીચેના દસ્તાવેજોને જોડો (જો લા� ુપડ� તો):
• તા�તરમા ંજ ફાઇલ કર�� ુ ંફ�ડરલ આવક વેરા �રટનર્ 
• તા�તરની ચાર (4) પગાર પાવતીઓ
• તા�તરના ચાર (4) બ�ક સ્ટ�ટમેન્ટ
• સામા�જક �રુક્ષા આવક િનધાર્રણ
• બેરોજગાર�ની આવક
• પેન્શનની આવક
• વસાહત તરફથી િવતરણની ��ુષ્ટ અથવા જવાબદાર�ની પતાવટો (વસાહત અથવા �કુદમા સમા�પ્તના

�િતમ સમાધાન �ધુી નાણાક�ય સહાયતા ધ્યાનમા ંલવેામા ંઆવશે નહ�)
• તબીબી સહાય અથવા સ્વાસ્થ્ય વીમા બ�ર િનધાર્રણ
• નાગ�રકત્વનો અથવા કાયદાક�ય સ્થાયી િનવાસ દરજ્�નો (ગર્ીન કાડર્) �રુાવો
• જો ઘરની કોઇ આવક ન હોય તો, � વ્ય�ક્ત(ઓ) �વન િનવાર્હ માટ� સહાય કર� છે તેમની પાસેથી પતર્ �

�વન ખચર્મા ંમદદ કર� ર�ા છે
• નાણાક�ય સહાયની પાતર્તા ન�� કરવા હ�� ુનાણાક�ય સહાયની અર�ની �રૂતી સમીક્ષા કરવા માટ� PSH

�ારા માગંવામા ંઆવેલી અન્ય કોઇ મા�હતી.

અમાર� નાણાક�ય સહાયની નીિત અને અિત�રક્ત નાણાક�ય સહાય અર�ઓ મેળવવા માટ� �ૃપા કર�ને અમાર�: 
https://www.pennstatehealth.org/ વેબસાઇટ ની �લુાકાત લો. દસ્તાવેજો� ુ ંિવિવધ ભાષામા ંભાષાતંર કર�લ છે 
અને તે વેબસાઇટ પર અથવા વ્ય�ક્તગત �પે ઉપલબ્ધ છે. �યાર� અરજદારોની નાણાક�ય સહાય પાતર્તા �ગે િનણર્ય 
થઈ જશે ત્યાર� તેમને બધાને ફોન અથવા પતર્ �ારા ��ૂચત કરવામા ંઆવશે.  

નાણાક�ય સપંરામશર્ કમર્ચાર� ફોન પર ઉપલબ્ધ છે, તમારા પર્�ોનો સૌજન્ય�ણૂર્ ર�તે તથા ગોપનીય ર�તે ઉ�ર 
આપવામા ંઆવશે.  
 

Hershey Medical Center 717-531-1740 અથવા 800-254-2619 સોમવાર થી �કુર્વાર સવાર� 8:00 વાગ્યા થી સા�ં 5:00 વાગ્યા �ધુી 
Community Medical Group 717-531-1740 અથવા 800-254-2619 સોમવાર થી �કુર્વાર સવાર� 8:00 વાગ્યા થી સા�ં 5:00 વાગ્યા �ધુી 
Penn State Health Life Lion LLC 717-763-2108 સોમવાર થી �કુર્વાર સવાર� 8:00 વાગ્યા થી સા�ં 5:00 વાગ્યા �ધુી 
St. Joseph Medical Center 610-378-2277 અથવા 800-254-2619 સોમવાર થી �કુર્વાર સવાર� 8:00 વાગ્યા થી સા�ં 4:30 વાગ્યા �ધુી 
Holy Spirit Hospital 717-763-2885 સોમવાર થી �કુર્વાર સવાર� 8:00 વાગ્યા થી સા�ં 4:30 વાગ્યા �ધુી 
Hampden Medical Center
(10/1/21 પછ�) 717-531-1740 અથવા 800-254-2619 સોમવાર થી �કુર્વાર સવાર� 8:00 વાગ્યા થી સા�ં 5:00 વાગ્યા �ધુી 

આભાર, 
 

Penn State Health, Financial Counseling 

https://www.pennstatehealth.org/


   

  
 

નાણાક�ય સહાય અર� 

સેવાઓ મળેવવા માટ�� ુ ંસ્થળ:  
 Hershey Medical Center      Community Medical Group   St. Joseph Medical Center  

Holy Spirit Hospital       Penn State Health Life Lion, LLC  Hampden Medical Center 
           (10/1/21 પછ�) 

દદ�ની મા�હતી: 

 

દદ��ુ ંનામ:   દદ�નો નબંર:   
 

 

દદ��ુ ંનામ:   દદ�નો નબંર:   
 

 

દદ��ુ ંનામ:   દદ�નો નબંર:   
 

બાયંધર� આપનારની મા�હતી: (આ �બલની �કુવણી માટ� જવાબદાર વ્ય�ક્ત)  

બાયંધર� આપનાર�ુ ંનામઃ    
 

શેર��ુ ંસરના�ુ:ં   

શહ�ર:   રા�ય:   �ઝપ:   

બાયંધર� આપનારના ઘરનો ફોન નબંર:   મોબાઇલ ફોન નબંર:   
રોજગાર��ુ ંસ્થળ:   બાયંધર� આપનારના કામના સ્થળનો ફોન નબંર:   
સામા�જક �રુક્ષા નબંરો:  બાયંધર� આપનાર:   �વન સાથી:   
આિશર્તોની સખં્યા ક� �ના માટ� તમે નાણાક�ય ર�ત ેજવાબદાર છો (તમારા સ�હત):   
 

�ુ ંપર્મા�ણત ક�ંુ � ંક� મ� આ અર�ન ેસ�ંણૂર્ વાચંી છે અન ેઆ પતર્કમા ંઆપવામા ંઆવેલી બધી મા�હતી માર� ક્ષમતા, જ્ઞાન અન ેમાન્યતા 
�જુબ વાસ્તિવક, સાચી અન ેસ�ંણૂર્ છે.  

____________________________________________________________________ ___________________________________ 

સહ� (બાયંધર� આપનાર)  તાર�ખ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�ૃપા કર� ભરવામા ંઆવલે અર� અહ� ટપાલ �ારા મોકલશો:  

 
 

Hershey Medical Center Penn State Health, Financial Counseling 
P. O. Box 853 CA-510 
Hershey, PA 17033 Community Medical Group 

Penn State Health Life Lion LLC 
St. Joseph Medical Center 
Hampden Medical Center (10/1/21 પછ�) 

Holy Spirit Hospital 

Penn State Health Financial Counseling 
503 N 21st Street  
Mail Code 85-32 
Camp Hill, PA 17011 

 

તમાર� અર� આગળ વધારવા માટ�, આ પતર્ક સાથ ેનીચનેી મા�હતી (� લા� ુપડ� ત)ે મોકલવી આવશ્યક છે. 

� સૌથી તા�તરમા ંફાઇલ કર�લા અને શેડ�લુ કર�લા IRS ટ�ક્ષ ફોમર્ (1040) , દા.ત.: C, D, E, F 
� તા�તરની ચાર (4) પગારની પહ�ચ 
� ચાર (4) તા�તરના બ�ક સ્ટ�ટમેન્ટ (�ૃપા કર�ન ેચે�ક�ગ અને બચત ખા� ુ,ં બનંે માથંી મા�હતી સામલે કરો) 
� સામા�જક �રુક્ષા આવક િનધાર્રણ  
� બેરોજગાર�ની આવક 
� પેન્શનની આવક 
� વસાહત તરફથી િવતરણની અથવા જવાબદાર�ની પતાવટોની ��ુષ્ટ 
� તબીબી સહાય અથવા િનધાર્રણની ACA નો�ટસ 
� નાગ�રકત્વનો અથવા કાયદાક�ય સ્થાયી િનવાસ દરજ્�નો (ગર્ીન કાડર્) �રુાવો 
� જો ઘરની કોઈ આવક ન હોય તો, �વન િનવાર્હ માટ� સહાય કરનાર વ્ય�ક્ત(ઓ) તરફથી પતર્ 
� ચા� ુવષર્મા ંથયેલી અન્ય તમામ આવકનો �રુાવો (ઉદાહરણ તર�ક�, 401K, IRA એકાઉન્ટ્સ, દલાલી એકાઉન્ટ્સ, વગેર�) 
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