क्याथोलिक मेडिकि सेन्टर

वित्तीय सहायता साराांश - सरलभाषा
CMC ले आफ्नो धिकित्सा सम्बन्िी बबलहरू ततनन नसक्ने बबरािीहरूिा लाधग आधथनि सहायता उपलब्ि गराउँ छ।

तपाईं आपतिालीन वा धिकित्सिीय रूपिा आवश्यि पने उपिारिा लाधग सहायता प्राप्त गनन सक्नह
ु ु न्छ। तपाईं
सौन्दयनसम्बन्िी उपिारिा लाधग सहायता प्राप्त गनह
ुन ु ने छै न।

तपाईंिो सहायतािो स्तर तपाईंिो घरायसी आम्दानीिा भर पनेछ। अबीिािृत वा बीिा परू ा नभएिा र घरिो

आम्दानी संघीय गररवी िागनदशननहरू (FPG) िो 200% वा सोभन्दा कमभएिा बबरािीहरूले आधथनि सहायता प्राप्त
गनन सक्छन ्। घरिो वार्षनि आम्दानी 125% र 200% बीििो FPG भएिा व्यक्क्तहरू बबरािी बबलिो छूटिा लाधग
योग्य हुनेछन ्। घरिो वार्षनि आम्दानी 125% FPG भन्दा कमभएिा व्यक्क्तहरू बबरािी बबलिो पर्
ू न छूटिा लाधग
योग्य हुनेछन ्।

तपाईं CMC िो सेवा क्षेत्रमभत्र पने न्यू ह्याम्पसायरिा बस्नह
ु ु न्छ भने, तपाईं सहायतािा लाधग आवेदन ददन

सक्नह
ु ु न्छ। तपाईं NH वा CMC िो सेवा क्षेत्रमभत्र बस्नह
ु ु न्न भने, अवस्थािो आिारिा िुनै अपवाद बनाउन
सकिन्छ।

सहायता प्रदान गररनअ
ु तघ, तपाईंले अन्य उपलब्ि िायनक्रहरूिा आवेदन ददनप
ु ने हुन सक्छ। तपाईले अवेदन गनन

सक्नु हुने िायनक्रिहरूिा Medicaid र र्वतनयििो बजार पदन छन ्। तपाईंले र्वमभन्न िायनक्रििार्नत िभरे ज प्राप्त

गनन सक्नभ
ु एन भने, तपाईं CMC िा सहायतािा लाधग आवेदन ददन सक्नहुन्छ। तपाईंलाई CMC िार्नत सहायता

प्राप्त गननिा लाधग अनि
ु ोदन गररएिो छै न भने, तपाईंलाई मलखित रूपिा सधू ित गररने छ। तपाईं सहायतािा लाधग
अनि
ु ोददत हुनह
ु ु न्न भने, तपाईंिो िौज्दात रििले स्वयं भक्
ु तानी नीततिो पालना गने छ। तपाईं आफ्नो रिििा
छुट प्राप्त गनन पतन सक्नह
ु ु न्छ।

तपाईं तनम्न तररिा अनस
ु ार आवेदन, र्वत्तीय सहायता सम्बन्िी नीतत र CMC िो सहायताले कभरगने सेवा
प्रदायिहरूिो सि
ू ी प्राप्त गनन सक्नह
ु ु न्छ:


195 McGregor St. 3rd floor, Manchester, New Hampshire, 03102 क्स्थत CMC िो बबमलंग
िायानलयिा




(603) 663-6922 वा (603) 663-6780 िा कलगरे र अनरु ोि गररएिा पत्रािारद्वारा

195 McGregor St., Manchester, New Hampshire, 03102 क्स्थत CMC िो बबमलंग िायानलयिा पत्र
पठाई अनरु ोि गररएिा पत्रद्वारा



www.catholicmedicalcenter.org िा अनलाइनबाट

आवेदन ददन, तपाईंले तनम्न सदहत आफ्नो आवेदनसँग िागजात उपलब्ि गराउनप
ु ने हुन्छः

CMC/स्वामित्व/गोपनीय

संशोधित 10/20





बबरािीिो आम्दानीिो प्रिार् र लागय
ू ोग्य भएिा जीवनसाथीिो पतन) भक्
ु तानीिा स्टबहरू, W2’s
2 िदहनािो बैंि र्ववरर्हरू, (जस्तै जनावरी र र्ेब्रअ
ु री)

बेरोजगारी बीिािो प्रिार्, सािाक्जि सरु क्षािा लाभहरू, अशक्तता क्षततपतू तन, पेन्सनिा लाभहरू,
िािदारिो क्षततपतू तनिा लाभहरू








लागय
ू ोग्य भएिा, र्ुड स््याम्प बाँडर्ाँडिो प्रततमलर्प
बाल सहायता

एिदिै हालैिो संघीय करकर्तानिो प्रततमलर्प
Medicaid अस्वीिरर्िो प्रिार्

बजारस्थान र्प्रमियि हाडनमशपिो प्रिार्

आम्दानी नभएिा बबरािीहरूले िसरी बबलहरू भक्
ु तानी गरररहे िा छन ् भन्नेबारे र्ववरर्हरू उपलब्ि
गराउनह
ु ोस ्।

तपाईंलाई आफ्नो आवेदनिा सहायता आवश्यि भएिा, (603) 663-8772 वा (603) 663-6780 िा CMC लाई कल
गनह
ुन ोस ्।
तपाईंलाई सहायतािा लाधग अनि
ु ोदन गररएिो छभने, तपाईंलाई बबिा गररएिो बबरािीलाई भन्दा बढी रकमलाग्ने
छै न। CMC ले वार्षनि रूपिा छूट दरिो सिीक्षा गनेछ।

तपाईं घरबारर्वहीन हुनह
ु ु न्छ भने, तपाईं आफ्नो आम्दानीिो स्तरिा आिाररत रहे र आधथनि सहायतािा लाधग योग्य
हुन सक्नह
ु ु न्छ। तपाईं (603) 663-8718 िा CMC िो घरबारर्वहीन िातनसहरूिा लाधग स्वास््य स्याहार
िायनक्रिलाई सम्पिन गनन सक्नह
ु ु न्छ। तपाईं 199 Manchester St, Manchester, NH, 03103 िा व्यक्क्तगत रूपिा
िायनक्रिलाई पतन सम्पिन गनन सक्नह
ु ु न्छ।

CMC/स्वामित्व/गोपनीय

संशोधित 10/20

