દદ ઓ

મને નાણાંક ય સહાયની જ ર છે *

પેન ટે ટ હે થ િમ ટન એસ. હશીર્ મેિડકલ સે ટર (Penn State Health Milton S. Hershey Medical
Center, PSHMSHMC) એ આપણા બધા દદ ઓ અને તેમના પિરવારોને ઉ મ સેવા આપવાના
તેના યેય પર ગૌરવ અનુભવે છે . જો તમારા તબીબી િબલની ચુકવણીની િચંતા હોય, તો અમે
તમને સહાય કરી શકીએ છીએ.
અમે તબીબીપણે જ રી અને અચાનક જ રી બનતી સેવાઓ માટે આવક, કુટુંબનુ ં કદ અને સંપિ ના
આધારે નાણાંકીય સહાય પ્રદાન કરીએ છીએ. વીમો ન ધરાવતા દદ ઓ ઓ નાણાંકીય સહાય માટે
પાત્ર નથી તેઓ પાસેથી વીમા ધરાવતા દદ ઓની સામા ય રીતે થતી િબલની રકમ કરતાં વધુ
શુ ક લેવામાં આવશે નહીં.
અર

કવી ર તે કરવી:

નાણાંકીય સહાયની અરજી (આ પત્રની પાછળ) પ ૂણર્ કરો અને નીચેના દ તાવેજો જોડો (જો લાગુ
પડે તો):













તા તરમાં જ ફાઇલ કરે લ ું ફેડરલ આવક વેરા િરટનર્
તા તરના ચાર (4) પગારની પાવતીઓ
તા તરના ચાર (4) બૅંક ટેટમે ટ
સામાિજક સુરક્ષા આવક િનધાર્ રણ
બેરોજગારીની આવક
પે શનની આવક
સંપિ અથવા જવાબદારી સમાધાનોમાંથી િવતરણનુ ં પુિ ટકરણ (સંપિત અથવા દાવાની
સમાિ તના અંિતમ સમાધાન સુધી નાણાંકીય સહાયતા યાનમાં લેવામાં આવશે નહીં)
તબીબી સહાય અથવા વા ય વીમા બજાર િનધાર્રણ
નાગિરક વનો પુરાવો અથવા કાયદાકીય થાયી િનવાસ દર જો (ગ્રીન કાડર્ )
જો ઘરની આવક ન હોય તો, યિક્ત(ઓ) કે
જીવન ખચર્ માટે સહાય કરે છે તેમની
પાસેથી પત્ર
નાણાંકીય સહાયની પાત્રતા નક્કી કરવા નાણાંકીય સહાયની અરજીની પ ૂરતી સમીક્ષા કરવા
માટે PSHMSHMC ારા િવનંતી કરવામાં આવેલી કોઈપણ અ ય માિહતી.

અમારી નાણાંકીય સહાયની પોિલસી અને અિતિરક્ત નાણાંકીય સહાય કાયર્ક્રમોને ઍક્સેસ કરવા કૃપા
કરીને અમારી વેબસાઇટ http://hmc.pennstatehealth.org/ ની મુલાકાત લો. દ તાવેજો િવિવધ
ભાષાઓમાં અનુવાિદત થયેલ છે અને તે વેબસાઇટ પર અથવા તમારા પ્રદાતાની ઑિફસ પર
યિક્તગત પે ઉપલ ધ છે . યારે તેમની નાણાંકીય સહાય પાત્રતા અંગે િનણર્ય લેવામાં આવે યારે
બધા અરજદારોને ફોન ારા અથવા પત્ર ારા સ ૂિચત કરવામાં આવશે.
ફાઇનાિ શયલ કાઉ સેિલંગ ટાફ સરળતાથી હશીર્ મેિડકલ સે ટર કે પસ પર, Academic Support
Building, 90 Hope Drive, 2nd floor, Suite 2106. 717-531-1740 કે 1-800-254-2619 પર ફોન
ારા ઉપલ ધ છે . તમારા પ્ર ો સાથે સૌજ યપ ૂણર્ અને ગોપનીય રીતે યવહાર કરવામાં આવશે.
આભાર,
નાણાંકીય સલાહ
*aka સરળ ભાષા સારાંશ

નાણાંક ય સહાય અર
દદ ની મા હતી:
દદ નું નામ:

દદ ક્રમાંક:

દદ નું નામ:

દદ ક્રમાંક:

દદ નું નામ:

દદ ક્રમાંક:

બાંયધર આપનારની મા હતી: (આ િબલની ચુકવણી માટે જવાબદાર યિક્ત)
બાંયધરી આપનારનું નામ:
સેલ ફોન નંબર:

બાંયધરી આપનારનો ઘરનો ફોન નંબર:
સરનામુ:ં

શહેર:

રા ય:

ઝીપ:

નોકરીનું થાન:

બાંયધરી આપનારનો કાયર્ થળનો નંબર:

સામાિજક સુરક્ષા નંબર: બાંયધરી આપનાર:

પિત કે પ ની:

આિ તોની સંખ્યા કે
હુ ં પ્રમાિણત કરંુ

ના માટે તમે નાણાંકીય રીતે જવાબદાર છો (તમારા સિહત):

ં કે મેં આ અરજીને સંપ ૂણર્ રીતે વાંચી છે અને આ પત્રક પર આપવામાં આવેલી બધી માિહતી મારી ક્ષમતા,

જાણકારી અને મા યતા મુજબ વા તિવક, સાચી અને સંપ ૂણર્ છે .

સહી (બાંયધરી આપનાર)

* તમાર અર

આવ યક છે **

પર

તારીખ

યા કરવા માટ, નીચેની મા હતી (જો લા ુ પડ તો) આ પ ક સાથે પરત કરવી

 સૌથી તા તરના ફાઇલ કરે લા IRS વેરા પત્રક (1040) અને કોઈપણ સુિચઓ, દા.ત. C, D, E, F
 તા તરના ચાર (4) પેચેકની પાવતી

 ચાર (4) તા તરના બેંક ટેટમે ટ (કૃપા કરીને ચેિકંગ અને બચત એકાઉ ટ, બંનેમાંથી માિહતી શામેલ કરો)
 સામાિજક સુરક્ષા આવક િનધાર્રણ
 બેરોજગારીની આવક
 પે શનની આવક
 સંપિ

અથવા જવાબદારી સમાધાનોમાંથી િવતરણનું પુિ ટકરણ

 તબીબી સહાય અથવા િનધાર્રણની ACA નોિટસ

 નાગિરક વનો પુરાવો અથવા કાયદાકીય થાયી િનવાસ દર જો (ગ્રીન કાડર્ )
 જો ઘરની કોઈ આવક ન હોય તો, યિક્ત(ઓ) કે

જીવન ખચર્ માટે સહાય કરે છે તેમની પાસેથી પત્ર

 ચાલુ વષર્માં પ્રા ત થયેલી અ ય તમામ આવકનો પુરાવો (ઉદાહરણોમાં 401K, IRA એકાઉ ટ, દલાલી
એકાઉ ટ, વગેરે સામેલ છે )

ૂણ કરલ અર ઓ Financial Counseling Department, PO Box 853, A410, Hershey, PA 17033 ને ટપાલથી

મોકલાવી જોઈએ.

