
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਿੈਂਟਰ ਆਫ ਸ੍ਰਿੰ ਿਟਨ 

ਮਾਲੀ ਿਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ - ਿਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵਚ ਿਾਰ (“PLS”) 
 

ਯੋਗ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਯ ਨੀਵਰਸਸਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਸ ਰ੍ੂੰ ਸਟਨ (“UMCP”) ਵਲੋਂ ਸ ਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ਤ ੇ
ਜ਼ਰ ਰੀ   ਜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ  ੍ਰੀ ਜਾਂ ਆਂਸਿਕ ਛੋਟ ਰ੍ ਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਯ ਨੀਵਰਸਸਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਸ ਰ੍ੂੰ ਸਟਨ  ੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਨੀਤੀ (“FAP") ਮੌਜ   ਹੈ। ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਰ੍ੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ  ੇਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਸਜਸ ਾ ਸਾਰਾਂਿ ਹੇਠਾਂ 
ਸ ਿੱ ਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। 
 

ਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ - UMCP ਵਲੋਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਅਤੇ ਸਬਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰ ਰੀ   ਜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਨੀਤੀ 
FAP ਸਸਰਫ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਗ  ਹੁੂੰ  ੀ ਹੈ ਸਜਨਹ ਾਂ ਲਈ ਸਬਲ UMCP ਨੇ ਭੇਸਜਆ ਹੋਵੇ।   ਜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਜਨਹ ਾਂ  ਾ ਸਬਲ   ਜੇ ਰ੍ੋਵਾਡਰਾਂ 
ਨੇ ਵਿੱ ਖਰਾ ਭੇਸਜਆ ਹੋਵੇ, FAP  ੇ ਤਸਹਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂ ੀਆਂ। 
 

ਯੋਗ ਮਰੀਜ਼ - ਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰ੍ਾ੍ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸਜਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ (“ਅਰਜ਼ੀ”) (ਸਬੂੰਧਤ  ਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ/ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਸਮੇਤ)  ੇਂ ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  UMCP ਵਲੋਂ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ  ੇ ਲਈ ਯੋਗ ਸਮਸਿਆ ਜਾਂ ਾ ਹੈ। 
 

ਅਰਜ਼ੀ ਸਕਵੇਂ  ੇਣੀ ਹੈ – FAP ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨ ੂੰ  ਹੇਠਾਂ ਸ ਿੱ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰ੍ਾ੍ਤ ਕੀਤਾ, ਭਸਰਆ ਅਤੇ ਜਮਹਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕ ਾ ਹੈ: 
 

  ੇਖਭਾਲ ਕੇਂ ਰਾਂ  ੇ ਅੂੰ  ਰ ਐਸਟਰਅਮ   ੇ ਨੇੜੇ ਮੌਜ   UMCP  ੀਆਂ ੍ੇਿੂੰਟ ਐਕਸੈਸ ਸੇਵਾਵਾਂ  ਸਵਖੇ। 
 ਤੁਸੀਂ  ਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਮੂੰਗਵਾ ਸਕ ੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ UMCP  ੇ ਸਵਿੱ ਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨ ੂੰ  609-853-7852 ਨੂੰ ਬਰ ਤੇ ਫੋਨ 

ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਅ੍ਾਇੂੰਟਮੈਂਟ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕ ੇ ਹੋ। 
  ਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ  ੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕ ੇ ਹੋ,  One Plainsboro Road ਸਵਖੇ ਸਸਿਤ UMCP  ੇ ਸਲਾਹਕਾਰ 

ਕੋਲ ਖੁ  ਜਾ ਸਕ ੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅ੍ਾਇੂੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕ ੇ ਹੋ; ੍ਸਹਲੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਸਸਿਤ ਐਟਰੀਅਮ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕੇਅਰ  ਸਵਚ ਮੌਜ   ੍ੇਿੂੰਟ 
ਐਕਸੈਸ ਸਰਸਵਸਸਜ਼  ਕੋਲ ਖੁ  ਜਾ ਸਕ ੇ ਹੋ। 

  ਸਤਾਵੇਜ਼ UMCP  ੀ ਵੈਬਸਾਈਟ https://www.princetonhcs.org ਤੋਂ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕ ੇ ਹੋ। 
 ਭਰੀ ਹੋਈ ਅਰਜ਼ੀ (UMCP  ੀ ਲੋੜਾਂ  ੀ ਸ ਚੀ ਸਵਿੱ ਚ  ਿੱ ਸੇ ਸਾਰੇ  ਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ/ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ) ਇਸ ੍ਤੇ ਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ 

ਸਕ ੇ ਹੋ: University Medical Center of Princeton Patient Access Services, Financial Counselor, 

One Plainsboro Road, Office # T1144, Plainsboro, New Jersey 08536; ਜਾਂ ਸਵਿੱ ਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨ ੂੰ  ਖੁ  ਜਾ 
ਕੇ  ੇ ਸਕ ੇ ਹੋ। 

 

ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ - ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਬਨਾ ਬੀਮਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਵਅਕਤੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੂੰ  ੇ ਹਨ। 
ਇਸ ੇ ਇਲਾਵਾ ਘਿੱ ਟ ਰਾਿੀ  ੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕ ੇ ਹਨ ਸਜਸ ੇ ਲਈ, ਜੇ ੍ਸਰਵਾਰ  ੀ ਕੁਲ ਆਮ ਨੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ 
 ੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਗਰੀਬੀ ਸਬੂੰ ਧੀ ਸੇਧਾਂ (“FPG”)  ੇ 300%  ੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਹੈ, ਇਿੱ ਕ ਸਲਾਈਸਡੂੰਗ ਸਕੇਲ  ੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂ ੀ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯਗੋਤਾ  ਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਕ ਯੋਗ ਸਵਅਕਤੀਆਂ  ੀ  ੇਖਭਾਲ ਆਂਸਿਕ ਜਾਂ  ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਕਵਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ  
 ੇਖਭਾਲ  ਾ ਸਬਲ ਬੀਮਾ ਵਾਲੇ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  "ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਬਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ"(“AGB”) (ਇੂੰਟਰਨਲ ਰੈਸਵਸਨਊ 
ਸਰਸਵਸ  ੁਆਰਾ IRC ਸੈਕਿਨ 501(r) ਸਵਚ ੍ਸਰਭਾਿਤ AGB ਮੁਤਾਬਕ) ਨਾਲੋਂ ਵਿੱ ਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਵਲ ਕੁਿੱ ਲ ੍ਸਰਵਾਰਕ ਆਮ ਨੀ 
ਅਤੇ FPG ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ  ੇ ਿ੍ੱ ਧਰ ਇਹ ਹਨ: 
 

 ਕੁਿੱ ਲ ੍ਸਰਵਾਰਕ ਆਮ ਨੀ - FPG  ਾ 0 ਤੋਂ 200%  

 ੍ਰੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ; ਮਰੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਸਬਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ $0 ਹੈ। 
 ਕੁਿੱ ਲ ੍ਸਰਵਾਰਕ ਆਮ ਨੀ - FPG  ਾ 201 ਤੋਂ 300%   

ਆਂਸਿਕ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ; ਮਰੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਸਬਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਰਕਮ AGB ਹੈ। 
 

https://www.princetonhcs.org/


ਨੋਟ: FPG  ੇ ਅਲਾਵਾ   ਜੇ ਮਾ੍ ੂੰ ਡਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਸਧਆਨ ਸਵਚ ਰਿੱ ਸਖਆ ਜਾਂ ਾ ਹੈ (ਸਜਵੇਂ, ਨਕ ੀ ਅਤੇ  ੁਜੀ ਅਸਜਹੀ ਸੂੰ ਿ੍ੱ ਤੀ  ੀ ਉ੍ਲਬਧਤਾ 
ਸਜਸਨ ੂੰ  ਨਕ ੀ ਸਵਚ ਬ ਸਲਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ੍ਸਰਵਾਰ  ੇ ਮਾਸਸਕ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਵਾਧ  ਮਾਸਸਕ ਿੁਧ ਆਮ ਨੀ) ਸਜਸ ੇ ਕਾਰਨ ਉੱ੍ਰ  ਿੱ ਸੇ 
ਸਨਯਮ  ੇ ਅ੍ਵਾ  ਵੀ ਹੋ ਸਕ ੇ ਹਨ। ਜੇ ੍ਸਰਵਾਰ  ੀ ਸਕਸੇ ਕੁਿੱ ਲ ਆਮ ਨੀ  ੀ ਸ ਚਨਾ ਨਹੀਂ ਸ ਿੱ ਤੀ ਜਾਂ ੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ  ੀ ਲੋੜ 
੍ਵੇਗੀ ਸਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ  ੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਕਵੇਂ  ੍ਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। UMCP  ਾ ਸਵਿੱ ਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਮਹਾ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, 
 ੍ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ  ੀ ਸਮੀਸਖਆ ਕਰ ਾ ਹੈ ਅਤੇ UMCP  ੀ FAP  ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ 

ਸਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ਾ ਹੈ। ਅਧ ਰਾਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱ੍ਰ ਸਵਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਾ ੍ਰ ਅਰਜ਼ੀ ਾਤਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ ਚਨਾ ਸ ਿੱ ਤੀ ਜਾਂ ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-
ਮੌਜ    ਸਤਾਵੇਜ਼/ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮਹਾ ਕਰਾਉਣ  ਾ ਮੌਕਾ ਸ ਿੱ ਤਾ ਜਾਂ ਾ ਹੈ। 
 

UMCP ਆ੍ਣੀ FAP, ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ PLS  ਾ ਅਨੁਵਾ  ਉਹਨਾਂ   ਜੀਆਂ ਭਾਿਾਵਾਂ ਸਵਚ ਕਰਾਉਂ ਾ ਹੈ ਜੋ UMCP  ੇ ਰ੍ਮੁਖ ਸਰਸਵਸ 
ਇਲਾਕੇ  ੀ ਜਨਸੂੰ ਸਖਆ  ੇ 5 % ਜਾਂ 1,000 ਸਵਅਕਤੀਆਂ,  ੋਨਾਂ ਸਵਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਘਿੱ ਟ ਹੋਵੇ,  ੀ ਰ੍ਸਤਸਨਧਤਾ ਕਰ ੀਆਂ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ  ੀਆਂ 
ਲੋੜਾਂ  ੍ਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਨੁਵਾ  ਸੇਵਾਵਾਂ ਉ੍ਲਬਧ ਹਨ  

 

ਮ   ਲੈਣ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ੍ੁਿੱ ਛਣ ਲਈ ਸਕਰ੍ਾ ਕਰਕੇ One Plainsboro Road ਸਵਖੇ ਸਸਿਤ UMCP  ੇ ਸਵਿੱ ਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨ ੂੰ  ਸਮਲੋ ਜਾਂ 
ਕਾਲ ਕਰੋ। ਸਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਲਣ ਲਈ ਐਟਰੀਅਮ  ੇ ਨੇੜੇ ੍ਸਹਲੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ੍ੇਿੂੰਟ ਐਕਸੈਸ ਸਰਸਵਸਸਜ਼ ਨ ੂੰ  ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਿੁਿੱ ਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 
7:30 ਤੋਂ ਿਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਤਕ ਸਮਲੋ ਜਾਂ 609-853-7852 ਨੂੰ ਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 


