
   

 

દદ�ઓ, �મને નાણાક�ય સહાયની જ�ર છે 

અમારા તમામ દદ�ઓ અને તેમના પ�રવારોને ઉ�મ સેવા �દાન 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 ���યા હ�ઠળ હોય તેવા 
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 �દાન 
કર�એ છ�એ. નાણાક�ય સહાય કાયર્�મ (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� પ�ક (આ પ�ની 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) ચે�ક�ગ અને સેિવ�ગ્સ બ�ક સ્ટ�ટમેન્ટ 
• સામા�જક �રુક્ષા આવક િનધાર્રણ 
• બેરોજગાર�ની આવક  
• પેન્શનની આવક 
• િમલકતો અથવા જવાબદાર�ની પતાવટો તરફથી િવતરણની ��ુષ્ટ (િમલકતો અથવા �કુ�માની �િતમ પતાવટ 

�ધુી નાણાક�ય સહાય ધ્યાનમા ંલેવામા ંઆવશે નહ�) 
• તબીબી સહાય અથવા સ્વાસ્થ્ય વીમા બ�ર િનધાર્રણ  
• નાગ�રકત્વનો અથવા કાયદાક�ય સ્થાયી િનવાસ દરજ્�નો (�ીન કાડર્) �રુાવો  
• જો ઘરની કોઇ આવક ન હોય તો, � વ્ય�ક્ત(ઓ) �વન િનવાર્હ માટ� સહાય કર� છે તેમની પાસેથી પ� 
• નાણાક�ય સહાયની પા�તા ન�� કરવા હ�� ુનાણાક�ય સહાયની અર�ની �રૂતી સમીક્ષા કરવા માટ� PSH �ારા 

માગંવામા ંઆવેલી અન્ય કોઇ મા�હતી. 
 
અમાર� નાણાક�ય સહાય નીિત અને વધારાની નાણાક�ય સહાયતા અર�ઓ ઍક્સેસ કરવા માટ� �ૃપા કર�ને અમાર� 
વેબસાઇટની અહ� �લુાકાત લો: https://www.pennstatehealth.org/financial-assistance દસ્તાવેજો�ુ ંિવિવધ ભાષામા ં
ભાષાતંર કર�લ છે અને તે વેબસાઇટ પર અથવા વ્ય�ક્તગત �પે ઉપલબ્ધ છે. તમામ અરજદારોને �યાર� તેમની નાણાક�ય 
સહાયની લાયકાત �ગે કોઈ િનણર્ય લેવામા ંઆવે ત્યાર� ફોન �ારા અથવા પ� �ારા �ણ કરવામા ંઆવશે.  
 
સોમવારથી ��ુવાર સવાર� 8:00 થી સાજંના 4:30 વાગ્યા �ધુી નાણાક�ય પરામશર્ સ્ટાફ ફોન �ારા ઉપલબ્ધ છે.  
તમારા ��ોના સૌજન્ય�ણૂર્ અને ગોપનીય ર�તે જવાબ કરવામા ંઆવશે. 

Penn State Health Milton S. Hershey Medical Center, Lancaster 
Medical Center અને Community Medical Groups 717-531-1740 or 1-800-254-2619  

Hampden Medical Center 717-981-1311 or 1-800-254-2619 
Holy Spirit Medical Center 717-763-2885 or 1-800-254-2619 
St. Joseph Medical Center 610-378-2277 or 1-800-254-2619  
Life Lion LLC 717-763-2108 

આભાર, 
Penn State Health, નાણાકં�ય પરામશર્ 

https://www.pennstatehealth.org/patients-visitors/billing-medical-records/financial-assistance


   

નાણાક�ય સહાય માટ� અર� 

સેવાઓ મેળવવા માટ�� ુ ંસ્થળ: 

Hershey Medical Center Community Medical Group St. Joseph Medical Center 

Holy Spirit Hospital Penn State Health Life Lion, LLC Hampden Medical Center 

Lancaster Medical Center 
 

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:  _______________________   િપન:  _______________ 

બાયંધર� આપનારના ઘરનો ફોન નબંર: _____________________________   મોબાઇલ ફોન નબંર: _______________________ 
રોજગાર��ુ ંસ્થળ:  ________________________________ બાયંધર� આપનારના કામના સ્થળનો ફોન નબંર: ________________ 
સામા�જક �રુક્ષા નબંર: (છેલ્લા ચાર �કો):   _________________________ 
આિ�તોની સખં્યા ક� �ના માટ� તમે નાણાકં�ય ર�તે જવાબદાર છો (તમારા સ�હત):     _________________ 

 

�ુ ં�મા�ણત ક�ંુ � ંક� મ� આ અર�ને સ�ંણૂર્ વાચંી છે અને આ પ�કમા ંઆપવામા ંઆવેલી બધી મા�હતી માર� ક્ષમતા, જ્ઞાન અને માનવા 
�જુબ સાચી, યોગ્ય અને સ�ંણૂર્ છે.   

 

____________________________________________________________________ ___________________________________ 

 સહ� (બાયંધર� આપનાર)  તાર�ખ 

�ૃપા કર� ભરવામા ંઆવેલી અર�ને અહ� ટપાલ �ારા મોકલો:   

 

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

તમાર� અર� આગળ વધારવા માટ�, આ પ�ક સાથે નીચેની મા�હતી મોકલવી આવશ્યક છે. 

� સૌથી તા�તરમા ંફાઇલ કર�લા અન ેશડે�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�ટમને્ટ (�ૃપા કર�ન ેચ�ેક�ગ અન ેબચત ખા� ુ,ં બનં ેમાથંી મા�હતી સામલે કરો) 
� સામા�જક �રુક્ષા આવક િનધાર્રણ  
� બરેોજગાર�ની આવક 
� પને્શનની આવક 
� િમલકતો અથવા જવાબદાર�ની પતાવટો તરફથી િવતરણની ��ુષ્ટ 
� તબીબી સહાય અથવા પોષણક્ષમ ક�ર એક્ટ (Affordable Care Act, ACA) િનધાર્રણની �ચૂના 
� નાગ�રકત્વનો અથવા કાયદાક�ય સ્થાયી િનવાસ દરજ્�નો (�ીન કાડર્) �રુાવો 
� જો ઘરની કોઈ આવક ન હોય તો, �વન િનવાર્હ માટ� સહાય કરનાર વ્ય�ક્ત(ઓ) તરફથી પ� 
� ચા� ુવષર્મા ંથયલેી અન્ય તમામ આવકનો �રુાવો (ઉદાહરણ તર�ક�, 401K, IRA એકાઉન્ટ્સ, દલાલી એકાઉન્ટ્સ, વગેર�) 

 


	દર્દીનું નામ: _____________________________________________  દર્દીનો નંબર: ________________________
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