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क्याथो�लक मे�डकल सेन्टर 

�वत्तीय सहायता सारांश - सरल भाषा 
 
CMC ले आफ्नो �च�कत्सा सम्बन्धी �बलहरू �तनर् नसक्ने �बरामीहरूका ला�ग आ�थर्क सहायता उपलब्ध गराउँछ।  
तपा� आपतकाल�न वा �च�कत्सक�य रूपमा आवश्यक पन� उपचारका ला�ग सहायता प्राप्त गनर् सक्नहुुन्छ।  तपा� 

सौन्दयर्सम्बन्धी उपचारका ला�ग सहायता प्राप्त गनुर्हुने छैन। 
 
तपा�को सहायताको स्तर तपा�को घरायसी आम्दानीमा भर पन�छ।  अबीमाकृत वा बीमा परूा नभएका र घरको 
आम्दानी सघंीय ग�रवी मागर्दशर्नहरू (FPG) को 300% वा सोभन्दा कम भएका �बरामीहरूले आ�थर्क सहायता प्राप्त 

गनर् सक्छन।् घरको वा�षर्क आम्दानी 226% र 300% बीचको FPG भएका व्यिक्तहरू �बरामी �बलको छूटका ला�ग 

योग्य हुनेछन।्  घरको वा�षर्क आम्दानी 225% FPG भन्दा कम भएका व्यिक्तहरू �बरामी �बलको पणूर् छूटका ला�ग 

योग्य हुनेछन।्  
 
तपा� CMC को सेवा �ेत्र�भत्र पन� न्य ूह्याम्पसायरमा बस्नहुुन्छ भने, तपा� सहायताका ला�ग आवेदन �दन 

सक्नहुुन्छ।  तपा� NH वा CMC को सेवा �ते्र�भत्र बस्नहुुन्न भने, अवस्थाको आधारमा कुन ैअपवाद बनाउन 

स�कन्छ। 

सहायता प्रदान ग�रनअु�घ, तपा�ले अन्य उपलब्ध कायर्क्रहरूमा आवेदन �दनपुन� हुन सक्छ।  तपाईले अवेदन गनर् 
सक्न ुहुने कायर्क्रमहरूमा Medicaid र �व�नयमको बजार पदर्छन।्  तपा�ले �व�भन्न कायर्क्रममाफर् त कभरेज प्राप्त 

गनर् सक्नभुएन भने, तपा� CMC मा सहायताका ला�ग आवेदन �दन सक्नहुन्छ।    तपा�लाई CMC माफर् त सहायता 
प्राप्त गनर्का ला�ग अनमुोदन ग�रएको छैन भने, तपा�लाई �ल�खत रूपमा स�ूचत ग�रने छ।  तपा� सहायताका ला�ग 

अनमुो�दत हुनहुुन्न भने, तपा�को मौज्दात रकमले स्वय ंभकु्तानी नी�तको पालना गन� छ।    तपा� आफ्नो रकममा 
छुट प्राप्त गनर् प�न सक्नहुुन्छ।   

तपा� �नम्न त�रका अनसुार आवेदन, �वत्तीय सहायता सम्बन्धी नी�त र CMC को सहायताले कभर गन� सेवा 
प्रदायकहरूको सचूी प्राप्त गनर् सक्नहुुन्छ: 

• 195 McGregor St. 3rd floor, Manchester, New Hampshire, 03102 िस्थत CMC को �ब�लगं 

कायार्लयमा  
• (603) 663-6922 वा (603) 663-6780 मा कल गरेर अनरुोध ग�रएमा पत्राचारद्वारा  
• 195 McGregor St., Manchester, New Hampshire, 03102 िस्थत CMC को �ब�लगं कायार्लयमा पत्र 

पठाई अनरुोध ग�रएमा पत्रद्वारा  
• www.catholicmedicalcenter.org मा अनलाइनबाट   

 
आवेदन �दन, तपा�ले �नम्न स�हत आफ्नो आवेदनसँग कागजात उपलब्ध गराउनपुन� हुन्छः   

http://www.catholicmedicalcenter.org/
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• �बरामीको आम्दानीको प्रमाण र लागयूोग्य भएमा जीवनसाथीको प�न) भकु्तानीका स्टबहरू, W2’s  

• 2 म�हनाको ब�क �ववरणहरू, (जस्त ैजनावर� र फेब्रअुर�)     
• बेरोजगार� बीमाको प्रमाण, सामािजक सरु�ाका लाभहरू, अशक्तता ��तप�ूत र्, पेन्सनका लाभहरू, 

कामदारको ��तप�ूत र्का लाभहरू  

• लागयूोग्य भएमा, फुड स्ट्याम्प बाँडफाँडको प्र�त�ल�प  

• बाल सहायता  
• एकदम ैहालकैो सघंीय कर �फतार्को प्र�त�ल�प 

• Medicaid अस्वीकरणको प्रमाण   

• बजारस्थान �प्र�मयम हाडर्�शपको प्रमाण  

• आम्दानी नभएका �बरामीहरूले कसर� �बलहरू भकु्तानी ग�ररहेका छन ्भन्नेबारे �ववरणहरू उपलब्ध 

गराउनहुोस।्  
 

तपा�लाई आफ्नो आवेदनमा सहायता आवश्यक भएमा, (603) 663-8772 वा (603) 663-6780 मा CMC लाई कल 
गनुर्होस।् 

तपा�लाई सहायताका ला�ग अनमुोदन ग�रएको छ भने, तपा�लाई �बमा ग�रएको �बरामीलाई भन्दा बढ� रकम लाग्ने 

छैन।  CMC ले वा�षर्क रूपमा छूट दरको समी�ा गन�छ। 

तपा� घरबार�वह�न हुनहुुन्छ भने, तपा� आफ्नो आम्दानीको स्तरमा आधा�रत रहेर आ�थर्क सहायताका ला�ग योग्य 

हुन सक्नहुुन्छ।  तपा� (603) 663-8718 मा CMC को घरबार�वह�न मा�नसहरूका ला�ग स्वास्थ्य स्याहार 

कायर्क्रमलाई सम्पकर्  गनर् सक्नहुुन्छ।  तपा� 199 Manchester St, Manchester, NH, 03103 मा व्यिक्तगत रूपमा 
कायर्क्रमलाई प�न सम्पकर्  गनर् सक्नहुुन्छ।   


