
యూనివర్శిటీ మెడికల్ స ెంటర్ ఆఫ్ ప్రిన్సెంటన్ 

ఫ ైనానిసయల్ అసరస ెన్స పాలసీ – ప్ లై న్ ల ెంగ్వేజ్ సమ్మరీ్ (“PLS”) 
 

యూనివర్శిటీ మెడికల్ స ెంటర్ ఆఫ్ ప్రిన్సెంటన్ ఫ ైనానిసయల్ అసరస ెన్స పాలసీ (“FAP") అర్హు ల ైన్ ర్ోగులకు, యూనివర్శిటీ 
మెడికల్ స ెంటర్ ఆఫ్ ప్రిన్సటన్ (“UMCP”) అెంద ెంచ,ే పాక్షిక లేక పూర్శి-ర్ాయితీతో కూడిన్ అత్యవసర్ లేక ఇత్ర్ వ ైద్యపర్ెంగా 
అవసర్మైెన్ హెలి్ కేర్ సర్వీసులు అెంద ెంచడానికి ఉన్నద . ఆర్శిక సహాయెం కోర్హకునే ర్ోగులు పరి గాా ము కోసెం త్పపక అప్ లై  చేయాలి, 
అద  ఇకకడ సెంక్షిపిెంగా తెలియజేయబడిెంద . 
 

అర్ుమైెన్ సర్వీసులు – UMCP అెంద ెంచే మర్శయు బిలుై  చేసే అత్యవసర్ లేక ఇత్ర్ వ ైద్యపర్ెంగా అవసర్మైెన్ హెలి్ కేర్ సర్వీసులు. 
UMCP బిలుై  చేసే సర్వీసులకు మాత్ిమే FAP వర్శిసుి ెంద . ఇత్ర్ పరి వ ైడరై్ దాీర్ా విడిగా బిలుై  చేయబడే ఇత్ర్ సర్వీసులు FAP 
కిాెంద్ కవర్ చేయబడక పర వచుు.  
 

అర్ుత్గల ర్ోగులు – ఒక సెంపూర్ణ ఫ ైనానిసయల్ అసరస ెన్స అప్రై కేషన్ ("అప్రై కషేన్") (సెంబెంధ త్ డాకుయమెెంటేషన్/ సమాచార్ెంతో 
సహా) సమర్శపెంచిన్ అర్ుత్ గల సర్వీసులు అెంద్ుకుెంటున్న ర్ోగులు మర్శయు UMCP దాీర్ా ప్ ైనానిసయల్ అసరస ెన్స కోసెం 
అర్హు లని నిర్ాా ర్శెంచబడిన్ వార్హ. 
 

ఎలా అప్ లై  చేయాలి – అప్రై కేషన్ కిాెంద  విధెంగా పర ెంద్టెం/పూర్శి చేయడెం/సమర్శపెంచడెం చేయవచుు: 
 

 స ెంటర్స ఆఫ్ కేర్ లోపలే పాిెంగణెం  సమీపెంలో ఉన్న పే్షెంట్ యాకససస్ సర్వీస స్  వద్ద .     
 డాకుయమెెంటుై  మీకు మెయిల్ చేయాలని అభ్యర్శిెంచవచుు లేక మీర్హ UMCP యొకక ఫ ైనానిసయల్ కౌనిసలర్ కు 609-

853-7852 లో ఫర న్ చేసర ఫ ైనానిసయల్ కౌనిసలర్ తో ఒక అపాయిెంట్ మెెంట్ ష డయయల్ చేసుకోవచుు. 
 డాకుయమెెంటుై  మెయిల్ దాీర్ా, వయకిిగత్ెంగా సెంద్ర్శిెంచి లేక అపాయిెంట్ మెెంట్ ష డయయల్ చేసుకోవడెం దాీర్ా 

అభ్యర్శిెంచటెం: ఒన్ ప్ లై న్స బో ర్ో ర్ోడ లో ఉన్న UMCP ఫ ైనానిసయల్ కౌనిసలర్; వయకిిగత్ెంగా సెంద్ర్శిెంచటెం, ఆటరియమ్ 
స ెంటర్ ఆఫ్ కేర్ లో మొద్టర అెంత్సుి లో ఉన్న పే్షెంట్ యాకససస్ సర్వీసులకు ర్ెండి.  

 డాకుయమెెంటుై  వ బ స ైట్ న్ుెండు డౌన్ లోడ చేసుకోెండి:  https://www.princetonhcs.org. 

 పూర్శి చేసరన్ అప్రై కేషన్ుై  (UMCP ఆవశ్యకాల లిసుె లో పే్ర్కకన్న మొతి్ెం డాకుయమెెంటేషన్/సమాచార్ెంతో) మెయిల్ 
చేయెండి: University Medical Center of Princeton Patient Access Services, Financial Counselor, 

One Plainsboro Road, Office # T1144, Plainsboro, New Jersey 08536; లేక ఫ ైనానిసయల్ కౌనిసలర్ కు 
వయకిిగత్ెంగా అెంద వీెండి. 

 

ఫ ైనానిసయల్ అసరస ెన్స అర్ుత్న్ు నిర్ాా ర్శెంచటెం – సాధార్ణెంగా, అన్ ఇన్యసూర్్ వయకుి లెంద్ర్ూ ఆర్శిక సహాయానికి అర్హు లు. 
అెంతేకాకుెండా, కుటుెంబ సయి ల ఆదాయెం ఫ డర్ల్ పభి్ుత్ీపు ఫ డర్ల్ పావర్వె గసైడ ల ైన్స (“FPG”)  యొకక 300% వద్ద  లేక 
అెంత్కనాన త్కుకవ ఉన్నపుపడు, స లై డిెంగ్ సేకల్ ఉపయోగశెంచి, అన్ ఇన్యసూర్్ వయకుి లు అర్హు లు కావచుు.  ఆర్శిక సహాయానికి అర్ుత్ 
అెంటే, అర్హు ల ైన్ వయకుి లకు పూర్శి లేక పాక్షికెంగా వార్శ సెంర్క్షణ కవర్ పర ెంద్ుతార్హ మర్శయు వార్శకి ఇన్యసూర్్ వయకుి లకు బిలుై  
చేయబడే "అమ ెంట్స జన్ర్లై్ల బిలైడ" (“AGB”) కు మెంచి బిలుై  చేయబడద్ు (AGB, ఇెంటర్నల్ ర్సవిన్యయ సర్వీసు చే IRC స క్షన్ 
501(r) లో నిర్ీచిెంచిన్టుై ). పూర్శిగా కుటుెంబ సయి ల ఆదాయెం మర్శయు FPG ప్  ైఆధాపడి ఆర్శిక సహాయెం సాి యిలు: 
 

 కుటుెంబ సయి ల ఆదాయెం FPG 0 న్ుెండి 200%  

పూర్శి ఆర్శిక సహాయెం; ర్ోగశకి బిలుై  చేయద్గశన్ద  $0. 

 కుటుెంబ సయి ల ఆదాయెం FPG 201% న్ుెండి 300%  

https://www.princetonhcs.org/


పాక్షిక ఆర్శిక సహాయెం; ర్ోగశకి గర్శషఠ ెంగా బిలుై  చేయద్గశన్ద  AGB. 
 

గమనిక:  FPG దాటర ఇత్ర్ పిమాణెం కూడా పర్శగణ ెంచబడుత్ ెంద  (అెంట,ే న్గద్ు మర్శయు న్గద్ులోకి మార్ేు వీలుెండే ఆసుి లు 
మర్శయు న లవార్వ గృహ ఖర్హులతో పర లిున్పుపడు అద్న్పు నికర్ ఆదాయెం) ఇద  ప్ ైన్ పే్ర్కకన్న దానికి మన్హాయిెంపులు 
కలుగజేసుి ెంద . కుటుెంబ సయి ల ఆదాయెం ఏమీ ర్శపర ర్హె  చేయబడకపర తే, ర్ోజువార్వ అవసర్ాలు ఎలా తీర్ుబడుత్ నానయో 
సమాచార్ెం అవసర్ెం అవుత్ ెంద .   సమర్శపెంచబడిన్ సెంపూర్ణ అప్రై కేషనై్న్ు UMCP ఫ ైనానిసయల్ కౌనిసలర్ సమీక్షిెంచి UMCP 

యొకక FAP పకిార్ెం ఆర్శిక సహాయెం అర్ుత్న్ు నిర్ాా ర్శసాి ర్హ. అసెంపూర్ణ అప్రై కేషన్ుై  పర్శగణ ెంచబడవు, అయితే ద్ర్ఖాసుి దార్హలకు 
నోటరఫ  ై చేయడెం జర్హగుత్ ెంద  మర్శయు త్ప్రపపర యిన్ డాకుయమెెంటేషన్/సమాచార్ెం అెంద ెంచడానికి ఒక అవకాశ్ెం 
ఇవీబడుత్ ెంద . 
 

UMCP ప్ ైమైర్వ సర్వీసు ఏర్శయా యొకక పాిధమక భాష 5% లేక 1,000 వయకుి లు, వీటరలో ఏద  త్కుకవ ైతే అద , ఉన్నపుపడు త్న్ 
FAP, అప్రై కేషన్ మర్శయు PLS లన్ు ఇత్ర్ భాషలలోకి అన్ువద సుి ెంద . ర్ోగశ అవసర్ాలన్ు తీర్ుడానికి అన్ువాద్ సేవలు కూడా 
అెంద్ుబాటులో ఉనానయి.  
 

సహాయెం, సహకార్ెం లేక పశి్నల కోసెం ద్యచేసర సెంద్ర్శిెంచెండి లేక కాల్ చేయెండ:ి ఒన్ ప్ లై న్స బో ర్ో ర్ోడ లో ఉన్న UMCP 
ఫ ైనానిసయల్ కౌనిసలర్; వయకిిగత్ెంగా సెంద్ర్శిెంచడెం, పే్షెంట్ యాకససస్ సర్వీస స్, ఆటరయిమ్ ద్గగర్, మొద్టర అెంత్సుి కు ర్ెండి లేక  
609-853-7852 కు కాల్ చేయెండి, సర మవార్ెం న్ుెండి శుకావార్ెం ఉద్. 7:30 న్ుెండి సాయ. 4:00 వర్కు. 


