
યનૂિવનસિટિ મેટિકલ સેન્િર ઑફ નિન્સિિ 

આનથિક સહાયતા િીનત – સરળ ભાષામાાં સાર (“PLS”) 
 

યનૂિવનસિટી મેડિકલ સૅન્ટર ઑફ નિન્સટિિી આનથિક સહાયતા િીનત (“FAP") લાયક દદીઓિે, આંનિક અથવા પરૂી રાહત 

સાથેિી કટોકટી અથવા યનૂિવનસિટી મેડિકલ સેન્ટર ઑફ નિન્સટિ ("UMCP") દ્વારા પરૂી પાિવામાાં આવતી અન્ય તબીબી 
રીતે જરૂરી સ્વાસ્્યસાંભાળ સેવાઓ પરૂી પાિવા માટે અસ્સ્તત્વમાાં છે. આનથિક સહાયતા ઇચ્છતા દદીઓએ કાયયક્રમ માટે 

અરજી કરવાિી રહિેે જેિો સાર અહીં આપ્યો છે. 

 

લાયક સેવાઓ- UMCP દ્વારા પરૂી પાિવામાાં આવતી અિે તેિા દ્વારા જેન ાં બબલ આપવામાાં આવે છે તેવી કટોકટીિી અિે 

અન્ય તબીબી રીતે જરૂરી સ્વાસ્્યસાંભાળ સેવાઓ. FAP માત્ર UMCP દ્વારા જેન ાં બબલ આપવામાાં આવે છે તેવી સેવાઓિે 

જ લાગ  પિે છે. અન્ય િદાતાઓ દ્વારા જેન ાં અલગથી બબલ આપવામાાં આવે છે તેવી અન્ય સેવાઓ FAP હઠેળ આવરી 
લેવામાાં આવી િ હોય તેમ બિી િકે છે.  

 

લાયક દદીઓ- લાયક સેવાઓ મેળવી રહલેા દદીઓ જેઓ સાંપરૂ્ય આનથિક સહાયતા અરજી સ િત કરે ("અરજી") (સાંબાંનિત 

દસ્તાવેજો/માડહતી સડહત) અિે જેઓ UMCP દ્વારા આનથિક સહાયતા માટે લાયક હોવાન ાં િક્કી થાય. 

 

અરજી કેવી રીતે કરવી- FAP અિે અરજી િીચે િમાર્ે મેળવી િકાય/પરૂા કરી િકાય/સ િત કરી િકાય: 

 

 સૅન્ટસય ઑફ કેઅરમાાં સૅન્રલ હૉલ પાસે UMCPન ાં પેિન્ટ ઍક્સેસ સનવિસીઝન ાં કાયાયલય છે. 

 દસ્તાવેજો તમિે ટપાલથી મોકલવામાાં આવે તેવી નવિાંતી કરો, અથવા તમે 609-853-7852 પર UMCPિા 
આનથિક સલાહકારિે કૉલ કરીિે આનથિક સલાહકાર સાથે મ લાકાત ગોઠવી િકો છો. 

 ટપાલથી, રૂબરૂ મ લાકાત લઈિે અથવા મ લાકાત ગોઠવીિે દસ્તાવેજોિી નવિાંતી કરો: UMCP ફાઈિાસ્ન્િયલ 

કાઉન્સેલર જે One Plainsboro Road ખાતે છે; િથમ માળ પર આવેલ ઍડરયલ સેન્ટર ઑફ કેઅરમાાં આવેલ 

પેિન્ટ ઍક્સેસ સનવિસીઝ ખાતે રૂબરૂ મ લાકાત લેવી.  
 UMCPિી વેબસાઈટમાાંથી દસ્તાવેજો િાઉિલોિ કરો:  https://www.princetonhcs.org. 

 પરૂી કરેલી અરજીઓ (UMCPિી જરૂડરયાતિી યાદીમાાં સચૂવેલા બિા દસ્તાવેજો/માડહતી સાથે) આ સરિામે 

મોકલો: University Medical Center of Princeton Patient Access Services, Financial Counselor, One 

Plainsboro Road, Office # T1144, Plainsboro, New Jersey 08536; અથવા આનથિક સલાહકારિે રૂબરૂમાાં 
આપો. 

 

આનથિક સહાયતા માટેિી યોગ્યતાન ાં નિિાયરર્ - સામાન્ય રીતે, બિી વીમારડહત વ્યસ્ક્તઓ આનથિક સહાયતા માટે લાયક 

હોય છે. વધ માાં, વીમારડહત વ્યસ્ક્તઓિી કૌટ ાંબબક આવક ફૅિરલ સરકારિી ફિૅરલ ગરીબી માગયદનિિકાઓ ("FPG")િા 
300% પર અથવા તેિાથી િીચે હોય ત્યારે સ્લાઈડિિંગ સ્કેલિો ઉપયોગ કરીિે લાયક બિી િકે છે. આનથિક સહાયતા 
માટેિી યોગ્યતાિો અથય એ છે કે લાયક વ્યસ્ક્તઓિી સાંભાળ પરેૂપરૂી અથવા આંનિક રીતે આવરી લેવામાાં આવિે અિે 

વીમાથી આવડરત વ્યસ્ક્તઓિે "સામાન્ય રીતે બબલ કરવામાાં આવતી રકમો" ("AGB")થી વિારે રકમન ાં બબલ તેમિે 

આપવામાાં આવિે િહીં (AGB, ઈન્ટિયલ રેવન્ય  સનવિસ દ્વારા IRC સૅક્િિ 501 (r)માાં વ્યાખ્યા આપ્યા િમાર્ે). આનથિક 

સહાયતાિા સ્તરો કે જે માત્ર ક લ કૌટ ાંબબક આવક અિે FPG પર જ આિાડરત છે: 

 

 ક લ કૌટ ાંબબક આવક FPGિા 0થી 200% પર  

પરૂી આનથિક સહાયતા; દદીિે બબલયોગ્ય $0  છે. 

 ક લ કૌટ ાંબબક આવક FPGિા 201%થી 300% પર  

આંનિક આનથિક મદદ; દદીિે મહત્તમ બબલયોગ્ય AGB છે. 

https://www.princetonhcs.org/


 

િોંિ: FPG ઉપરાાંતિા અન્ય માપદાંિો પર પર્ નવચાર કરવામાાં આવે છે (એટલે કે રોકિ અથવા અન્ય સાંપનત્તઓિી 
ઉપલબ્િતા કે જેિે રોકિમાાં તબદીલ કરી િકાય, અિે માનસક ઘરગ્થ  ખચાયઓિી સાપેક્ષે વિારાિી માનસક ચોખ્ખી 
આવક), કે જે અગાઉિી બાબતમાાં અપવાદોમાાં પડરર્મી િકે છે. જો કોઇ ક લ કૌટ ાંબબક આવક જર્ાવવામાાં િ આવે તો 
રોજજિંદી જરૂડરયાતો કઈ રીતે પરૂી થાય છે તે અંગે માડહતીિી જરૂર પિિે. UMCPિા આનથિક સલાહકાર સ િત કરેલી 
અરજીઓિી સમીક્ષા કરે છે જે પરૂ્ય કરેલી હોય અિે UMCPિા FAP મ જબ આનથિક સહાયતા માટેિી યોગ્યતા િક્કી કરે છે. 

અધરૂી અરજીઓ પર નવચાર કરવામાાં આવતો િથી, પરાંત   અરજદારોિે તે અંગે જાર્ કરવામાાં આવે છે અિે ખટૂતા 
દસ્તાવેજો/માડહતી આપવા માટેિી તક આપવામાાં આવે છે. 

 

UMCP તેિી FAP, અરજી અિે PLSન ાં અન્ય ભાષાઓમાાં ભાષાાંતર કરે છે જયાાં UMCPિા િાથનમક સેવા ક્ષેત્રિી િાથનમક 

ભાષા 5% અથવા 1,000 વ્યસ્ક્તઓન ાં િનતનિનિત્વ કરતી હોય; બેમાાંથી જે ઓછાં હોય. દદીિી જરૂડરયાતો પરૂી કરવા માટે 

ભાષાાંતર સેવાઓ પર્ ઉપલબ્િ હોય છે.  

 

મદદ, સહાયતા અથવા િશ્નો માટે કૃપા કરીિે મ લાકાત લો અથવા કૉલ કરો: UMCPિા આનથિક સલાહકાર જે One 

Plainsboro Road ખાતે સ્સ્થત છે; રૂબરૂમાાં પેિન્ટ ઍક્સેસ સનવિસીઝિી મ લાકાત લો જે િથમ માળ પર સૅન્રલ હૉલિી 
િજીક આવેલ ાં છે અથવા સોમવારથી શ ક્રવાર સવારે 7:30થી સાાંજે 4:00 સ િી 609-853-7852 પર કૉલ કરો. 


