
பிரின்ஸ்டனின் யுனிவர்சிட்டி மெடிக்கல் மசன்டர்  
ஃபபனரன்சியல் அசிஸ்டன்ஸ் பரலிசி– பிமெயின் லரங்வவஜ் சம்ெரி (“பிஎல்எஸ் - PLS”) 

 

தகுதி வரய்ந்த வ ரயரெிகளுக்கு, பிரின்ஸ்டனின் யுனிவர்சிட்டி மெடிக்கல் மசன்டரரல் (“யுஎம்சிபி - UMCP”) 

வழங்கப்படுகின்ற, அவசரக்கரல அல்லது ெருத்துவ ரீதியில் அவசியெரன பிற சுகரதரரக் கவனிப்பு 

வசபவகபெ பகுதியரக அல்லது முழுபெயரக-தள்ளுபடி அெிக்கப்பட்டு வழங்குவதற்கரக, பிரின்ஸ்டனின் 

யுனிவர்சிட்டி மெடிக்கல் மசன்டரின் ஃபபனரன்சியல் அசிஸ்டன்ஸ் பரலிசி (“எஃப்ஏபி - FAP") இருக்கிறது.  

 ிதி உதவி வகரரும் வ ரயரெிகள் கண்டிப்பரக இந்த திட்டத்திற்கு விண்ணப்பம் மசய்ய வவண்டும், அது 

இங்வக மதரகுத்து அெிக்கப்படுகிறது. 

 

தகுதியரன வசபவகள் – UMCP யினரல் வழங்கப்படுகின்ற ெற்றும் பில்லிடப்படுகின்ற அவசரக்கரல 

அல்லது ெருத்துவ ரீதியில் அவசியெரன பிற சுகரதரரக் கவனிப்பு வசபவகள். இந்த FAP ஆனது UMCP 

யினரல் பில்லிடப்படுகின்ற வசபவகளுக்கு ெட்டுவெ மபரருந்துகிறது. ெற்ற வசபவ அெிப்பவர்கெரல் 

தனியரக பில் தரப்படும் ெற்ற வசபவகள், இந்த FAP யின் கீழ் கவர் மசய்யப்படரெல் வபரகலரம்.  

 

தகுதியரன வ ரயரெிகள் – ஒரு முழுபெயரன,  ிதி உதவி விண்ணப்பத்பத செர்ப்பிக்கும் (“விண்ணப்பம்”) 

(மதரடர்பரன ஆவணம் /தகவல்கள் உட்பட), தகுதியரன வசபவகபெப் மபறுகின்ற வ ரயரெிகள் ெற்றும் 

UMCP யினரல் தரப்படும்  ிதி உதவிக்குத் தகுதியரனவர்கள் என்று தீர்ெரனிக்கப்படுபவர்கள். 

 

எவ்வரறு விண்ணப்பிப்பது – பின் வரும் முபறயில் இந்த FAP ெற்றும் விண்ணப்பத்பதப் மபறலரம் 

/ ிபறவு  மசய்யலரம் /செர்ப்பிக்கலரம்: 

 

 மசன்டர்ஸ் ஆஃப் வகர் உள்வெவய, ஏட்ரியம் அருகில் அபெந்துள்ெ UMCP யின் வபசன்ட் ஆக்சஸ் 

சர்வீசஸ்கெில். 

 வவண்டப்படும் ஆவணங்கள் தபரலில் உங்களுக்கு அனுப்பப்படும், அல்லது 609-853-7852 என்ற 

எண்ணில் UMCP யின்  ிதி ஆவலரசகபர அபழத்து,  ிதி ஆவலரசகருடன் ஒரு 

அப்பரயின்ட்மென்டிற்கரன கரல அட்டவபணக்கு ஏற்பரடு மசய்யலரம். 

 தபரல் மூலெரக ஆவணங்கபெ வவண்டுவது, வ ரில் வருபக தருவது அல்லது ஒரு 

அப்பரயின்ட்மென்டிற்கரக கரல அட்டவபண இடுவது: ஒன் பிமெயின்ஸ்மபரவரர வரரடில் 

அபெவிடெரகக் மகரண்டிருக்கும் UMCP  ிதி ஆவலரசகரிடம்; வ ரில் வருபக தருவது, முதல் 

தெத்தில் அபெந்துள்ெ ஏட்ரியம் மசன்டர் ஆஃப் வகரில் அபெந்துள்ெ வபசன்ட் ஆக்சஸ் 

சர்வீசஸுக்கு வருவது.  

 https://www.princetonhcs.org: என்னும் UMCP யின் இபணயதெத்தில் இருந்து ஆவணங்கபெத் 

தரவிறக்கம் மசய்வது. 

  ிபறவு மசய்த விண்ணப்பங்கபெ (UMCP யின் வதபவப்பரடு பட்டியலில் குறிப்பிட்டுள்ெ 

அபனத்து ஆவணங்களுடன் /தகவல்களுடன்) தபரலில் அனுப்ப வவண்டிய முகவரி : University 

Medical Center of Princeton Patient Access Services, Financial Counselor, One Plainsboro Road, 

Office # T1144, Plainsboro, New Jersey 08536; அல்லது  ிதி ஆவலரசகரிடம் வ ரில் தருவது. 

 

 ிதி உதவித் தகுதிபயத் தீர்ெரனிப்பது – மபரதுவரக, கரப்பீடு மசய்யரத  பர்கள் அபனவரும்  ிதி 

உதவிக்குத் தகுதியரனவர்கள் ஆவரர்கள். கூடுதலரக, குபறவரக கரப்பீடு மசய்துள்ெ  பர்களும், 

அவர்கெது குடும்பத்தின் மெரத்த வருெரனெரனது, கூட்டரசரங்கத்தின் கூட்டு வறுபெ வழிகரட்டுதல்கெின் 

(“எஃப்பிஜி”) (“FPG”) 300% ல் இருக்கும் மபரழுது அல்லது அதற்கு குபறவரக இருக்கும் மபரழுது, ஒரு 

 கறும் அெவுவகரபலப் பயன்படுத்தி அதற்குத் தகுதியரக இருக்கலரம்.  ிதி உதவிக்கரன தகுதி என்பதன் 

மபரருள் என்ன என்றரல், தகுதியரன  பர்கெது ெருத்துவச் மசலவு முழுவதுெரக கவர் மசய்யப்படும் 

அல்லது கரப்பீடு மசய்யப்பட்ட  பர்களுக்கு ”மபரதுவரக பில்லிடப்படும் மதரபககளுக்கு” (“ஏஜிபி”) 

(“AGB”)  (AGB, இன்டர்னல் மரவின்யூ சர்வீஸினரல், IRC பிரிவு 501(r) ல் விெக்கியபடி)  அதிகெரக, 

https://www.princetonhcs.org/


பகுதியரக பில்லிடப்படரது என்பதரகும்.  ிதி உதவி அெவுகள் என்பன, குடும்ப மெரத்த வருெரனம் ெற்றும் 

FPG ஆகியவற்பற ெட்டுவெ அடிப்பபடயரகக் மகரண்டிருக்கின்றன, அபவ: 

 

 குடும்ப மெரத்த வருெரனம், FPG யின்  0 ல் இருந்து 200%   

முழு  ிதி உதவி; வ ரயரெிக்கு $0 பில் வபரடக்கூடியது. 

 குடும்ப மெரத்த வருெரனம், FPG யின்  201% ல் இருந்து 300%   

பகுதியரக  ிதி உதவி; வ ரயரெிக்கு AGB அதிகபட்செரக பில் வபரடக்கூடியது. 

 

குறிப்பு: FPG க்கு அப்பரல் பிற கட்டபெ விதிகளும் (கிரிட்டீரியர) கருத்தில் எடுத்துக் மகரள்ெப்படுகின்றன 

(அதரவது மரரக்கம் கிபடக்கும் தன்பெ அல்லது மரரக்கெரக ெரற்றிக் மகரள்ெக்கூடிய பிற மசரத்துகள், 

ெற்றும் ெரதரந்திர வீட்டுச் மசலவுகள் மதரடர்பரன ெிபகயரன ெரதரந்திர  ிகர வருெரனம்), அபவ 

முந்பதயவற்றுக்கு விதிவிலக்குகள் ஆகலரம். குடும்ப மெரத்த வருெரனம் எதுவும் மதரிவிக்கப்படவில்பல 

என்றரல், அன்றரடத் வதபவகள் எவ்வரறு பூர்த்தி மசய்யப்படுகின்றன என்பது பற்றிய தகவல்கள் 

வதபவப்படும். முழுபெயரக உள்ெ, செர்ப்பிக்கப்பட்ட விண்ணப்பங்கபெ UMCP  ிதி ஆவலரசகர் ெீெரய்வு 

மசய்கிறரர் ெற்றும் UMCP யின் FAP க்கு இணங்க,  ிதி உதவிக்கரன தகுதிபயத் தீர்ெரனிக்கிறரர். 

முழுபெயில்லரத விண்ணப்பங்கள் கவனிக்கப்படுவதில்பல, ஆனரல் விண்ணப்பதரரர்களுக்கு தகவல் 

மதரிவிக்கப்படுகிறது ெற்றும் வதபவப்படுகின்ற, ஆனரல் தரத்தவறிய ஆவணத்பத / தகவல்கபெ 

வழங்குவதற்கரன ஒரு வரய்ப்பு தரப்படுகிறது. 

 

UMCP அதன் FAP, விண்ணப்பம் ெற்றும் PLS ஆகியவற்பற பிற மெரழிகெில் மெரழி மபயர்க்கிறது, அதில் 

UMCP யின் முதன்பெச் வசபவப்பகுதியின் முதன்பெ மெரழியரனது 5 % அல்லது 1,000  பர்கபெப் 

பிரதி ிதித்துவம் மசய்கிறது; இதில் எது குபறவவர அது. வ ரயரெியின் வதபவகபெ  ிவர்த்தி 

மசய்வதற்கரகவும், மெரழி மபயர்ப்புச் வசபவகள் கிபடக்கின்றன.   

 

உதவிக்கு, துபண புரிவதற்கு அல்லது வகள்விகளுக்கு தயவுமசய்து வருபக தரருங்கள் அல்லது 

அபழத்திடுங்கள்: ஒன் பிமெயின்ஸ்மபரவரர வரரடில் அபெந்துள்ெ UMCP யின்  ிதி ஆவலரசகர்; வ ரில் 

வருபக தரும் மபரழுது, முதல் தெத்தில் உள்ெ ஏட்ரியத்திற்கு அருகில் அபெந்துள்ெ வபசன்ட் ஆக்சஸ் 

சர்வீசஸுக்கு வரருங்கள், அல்லது திங்கட்கிழபெ முதல் மவள்ெிக்கிழபெ வபர, கரபல 7:30 முதல் ெரபல 

4:00 வபர 609-853-7852 என்ற எண்ணில் அபழத்திடுங்கள். 


