Catholic Medical Center (क्याथो�लक मे�डकल सेन्टर)
आ�थर्क सहायता नी�त र प्र�क्रया
उद्देश्य
समद
ु ाय, Catholic Medical Center (क्यो�लक मे�डकल सेन्टर) र त्यसमा काम गन� प्रदायकहरूलाइर्

(कलेिक्टभ�ल, सीएमसी CMC) उच्च गण
ु स्तर स्वास्थ्य र कल्याण सेवाहरू प्रदान गन� आफ्नो �मसनमा �नरन्तरता

�दँ दै आकिस्मक र मे�डकल आवश्यक उपचारको आवश्यकतामा परे का र Federal Poverty Guidelines (FPG) को

200% भन्दा कम घरायसी आम्दानी भएका बीमा नभएका र बीमामा भएका व्यिक्तहरूलाइर् आ�थर्क सहायता प्रदान

गनर् सम�पर्त छ� ।

Affordable Care Act (ACA) अनस
ु ार CMC को आ�थर्क सहायता नी�तको अधीनमा भएको आ�थर्क सहायताको

�निम्त योग्य कुनै व्यिक्तलाइर् आकिस्मक वा मे�डकल आवश्यकता स्याहारको ला�ग बीमा ग�रएको �बरामीलाइर्

सामान्यतया �लइने रकम (एजीबी) भन्दा धेरै शल्
ु क �लइनेछैन । अ�धक जानकार�को ला�ग "छुट रकम �नधार्रण

गन�" खण्डमा जानह
ु ोस ् ।
नी�त

जब स्याहारलाइर् आकिस्मक स्यfहार वा मे�डकल रूपमा आवश्यक स्याहार ठा�नन्छ र सबै आ�थर्क �ेत्रमा परू ा गनर्

�बरामीहरू पाइएप�छ मात्रै आ�थर्क सहायता प्रदान ग�रन्छ ।

आ�थर्क सहायता New Hampshire का बा�सन्दा र CMC का प्राथ�मक र दोस्रो सेवा �ेत्रहरूमा मात्रै उपलब्ध छ ।
CMCको गोप्य जानकार�मा यी �ेत्रभन्दा बा�हर बस्ने बा�सन्दाहरूका ला�ग आ�थर्क सहायता �दइन सक्छ ।

अवस्थाको आधारमा आ�थर्क सहायताको सीमाको योग्यता प�रवतर्न गन� अ�धकार CMC मा �न�हत रहे को छ ।
यो नी�तमा उपयक्
ु त रूपमा योग्य हुनअ
ु �घ आ�थर्क सहायता खोिजरहे का �बरामीहरूले सबैभन्दा प�हले सावर्ज�नक

माक�टप्लेसबाट मे�डकएड वा बीमाजस्ता सावर्ज�नक वा व्यिक्तगत बीमा कायर्क्रमहरूमा आवेदन �दन सक्नेछ ।

यसकारण अ�त�रक्त स्वास्थ्य बीमा �कन्न आ�थर्क रूपमा �मता छ भनेर �वश्वास ग�रएको बीमा नभएको

�बरामीहरूलाइर् स्वास्थ्यस्याहार पहुँच र समग्र कल्याण �निश्चत गनर् सहायता गनर् त्यसो गनर् उत्साह �दइन्छ ।
आ�थर्क सहायताको ला�ग छनौट नभएका बीमा नभएका र बीमाको अधीनमा भएका �बरामीहरूलाइर् �ल�खत रूपमा

जानकार� गराइनेछ । �बरामीलाइर् आ�थर्क सहायता प्रदान ग�रएको छै न भने खातालाइर् आफ� ले �तन� खातामा

प�रणात ग�रनेछ र सबै खाताहरूका �निम्त मापदण्ड भएको संक�लत नी�तहरू पछ्याउनह
ु ोस ् । शल्
ु क �तनर्को ला�ग

अ�त�रक्त आ�थर्क �वकल्पहरूमा छुटहरू समावेश भएको हुन सक्छ ।
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प�रभाषाहरू
•

आ�थर्क सहायताः यो नी�तले स्थापना ग�रएको �ेत्र परू ा गन� �बरामीबाट परू ा शल्
ु कको आशा नगर�

आकिस्मक वा मे�डकल आवश्यक भएको सेवाहरू प्रदान गन�
•

मे�डकल आवश्यकताः �बरामीलाइर् पर��ण गनर्, पीडा हल्का पानर्, सध
ु ार गनर्, �नको पानर् अथवा कष्ट वा

पीडा गन�, जीवनलाइर् जो�खममा पानर् सरू
ु गन� वा �बगानर्बाट रोक्न, जसले शार��रक �बरूपताको कायर् गन�,

हुन सक्ने अवस्थामा जो�खम वा शार��रक अशक्तपना अझै �बगानर् वा समग्र रोग वा कमजोर� प�रणाम
ल्याउने �बरामस्लाइर् CMC बाट प्रदान ग�रएका सेवाहरू र अस्पतालको सेवाहरू । यी सेवाहरू दव
ु ै अस्पताल

�भत्रका वा बा�हरका �बरामीहरूको आधारमा प्रदान ग�रन सक्छ ।
•

आकिस्मक स्याहारः �बरामीको स्वास्थ्यलाइर् गम्भीर जो�खममा पग्ु न, शार��रक कायर्हरूमा गम्भीर चोट,

र/वा शर�रका भागहरू वा कुनै अङ्गहरूको गम्भीर काम नगन� कुराबाट रोक्न आवश्यक भएको तरु
ु न्तै

चा�हएको स्याहार ।
•

अत्यन्तै आकिस्मक स्याहारः तरु
ु न्तै जीवनलाइर् जो�खम नभएको तर 12-24 घण्टा�भत्र उपचार नभएमा

रोग वा चोट, अस�मता, मत्ृ यु वा गम्भीर चोट वा काम गनर् नसक्ने कुरामा प�रणाम हुन सक्ने मे�डकल

अवस्था उपचार गनर् आवश्यक मे�डकल स्याहार ।
•

बीमा नग�रएकोः स्वास्थ्य प्रदायकहरूमा आफ्ना आ�थर्क िजम्मेवार�हरू समाधान गनर् सहायता गनर् तेस्रो

प� सहायता वा बीमा नभएको �बरामीहरू ।
•

बीमाको अधीनमा भएकोः बीमा भएका �बरामीहरू, जसको पाकेट बा�हरको मे�डकल शल्
ु कहरू �बरामीको

आ�थर्क बोझ बन्दछ ।
•

सामान्य बीलमा आउने रकम (एजीबी): जब आकिस्मक वा मे�डक आवश्यक स्याहारको �निम्त बीमा

भएको �बरामीले �ब�लङ गदर् छ, CMC ले �तनप
ुर् न� भनेर अनम
ु ान ग�रएको जम्मा रकम । यो छुट कसर�

�नधार्रण ग�रन्छ भनेर "छुट रकम �नधार्रण" हे नह
ुर् ोस ् ।
•

समग्र शल्
ु कहरूःकुनै छुट, सम्झौता ग�रएका भत्ताहरू वा ह्रास लागु हुनअ
ु �घ सामानहरू र सेवाहरूका

�निम्त CMC द्वारा �लइएको जम्मा रकम ।
प्र�क्रयाहरू

योग्यताहरू
बीमा नभएको वा बीमाको अधीनमा भएका �बरामीहरू र तल ता�लकामा दे खाइएझ� संघीय ग�रबी �नद� �शका

(एफपीजी) को 200% वा सोभन्दा कम घरासयर� आम्दानी भएको �बरामीले आ�थर्क सहायता पाउन सक्छ । वा�षर्क

घरायसी आम्दानी एफपीजीको 125% र 200% बीचमा भएको व्यिक्तले �बरामीको भागको जम्मा शल्
ु कको छुटको

�निम्त योग्य हुनेछ । वा�षर्क घरायसी आम्दानी एफपीजीको 125%भन्दा कम भएको व्यिक्त �बरामीको भागको

जम्मा शल्
ु कको पण
ू र् छुटको �निम्त योग्य हुनेछ ।
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आ�थर्क सहायताको �नधार्रण गनर् योग्यतामा �बरामीले पण
ू र् आ�थर्क सहायता आवेदन बझ
ु ाउन (आवेदनमा

आवश्यक भएको सबै कागजात समावेश गद� ) र अस्पतालको आ�थर्क परामशर्हरूसँग भेट्ने समय �मलाउन वा

छलफल गनर् आवश्यक हुनेछ ।

जब �बरामीको योग्यता �नधार्रण ग�रन्छ, CMC ले वंश, �लङ्ग, उमेर, या◌ैन बनावट, धा�मर्क संलग्नता वा

सामािजक वा आप्रवासी अवस्थाको �ववरण �लँ दैन ।

आम्दानीको स्रोत एफपीजीको 200% भन्दा कम छ भने घर�वह�न अवस्था सामना ग�ररहेका व्यिक्तहरू आ�थर्क

सहायताको �निम्त योग्य भएको �वचार ग�रन्छ । घर�वह�न अवस्था महसस
ु ग�ररहे का व्यिक्तहरूले CMC’s

Mobile Community Health Team द्वारा Homeless Program को �निम्त स्वास्थ्य स्याहारमा (603) 663-8718

मा सम्पकर् गनर् वा व्यिक्तगत रूपमा आफ्ना �वकल्पहरूका बारे मा छलफल गनर् 199 Manchester St.,

Manchester, NH 03103 मा जान सक्छन ् । Health Care of the Homeless Program ले �बरामीको मा�सक

आम्दानी र हरे क भ्रमणको सरु
ु मा बीमा अवस्था प्रमा�णत गदर् छ । "स्लाइ�डङ शल्
ु क स्केल" ता�लकाको �नद� �शका

प्रयोग गरे र नाम मात्रको शल्
ु क �नधार्रण ग�रन्छ, जन
ु Annual Federal Poverty Guidelines वा�षर्क संघीय ग�रबी

�नद� �शकामा आधा�रत हुन्छ ।

एजीबी छुट रकम �नधार्रण गन�
CMCले �बरामीबाट शल्
ु क �लनेछैन, जो सामान्यतया बीमा भएको �बरामीहरूलाइर् आउने रकमभन्दा आकिस्मक वा

मे�डकल आवश्यक स्याहार भएकाहरू अ�धक आ�थर्क सहायताको �निम्त योग्य हुन्छन ् । आ�थर्क सहायताको
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�निम्त योग्य भएका सेवाहरूमा आकिस्मक वा अत्यन्तै आकिस्मक स्याहार समावेश भएको छ, CMCद्वारा

मे�डकल रूपमा आवश्यक ठा�नएका सेवाहरू र सामान्यतयाः मत्ृ यु रोक्न वा �बरामीको स्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव

हुनबाट रोक्न गैह्रछनौट भएका र आवश्यक भएका स्याहार । कुन सेवाहरूलाइर् CMCसँग भएको �वशध्
ु द रूपमा छनौट
गनर् स�कने भनेर �वचार गरे र �नधार्रण ग�रन्छ । कस्मे�टक प्र�क्रयाहरू आ�थर्क सहायता नी�तबाट

समे�टएका छै नन ् ।

आ�थर्क सहायताको �निम्त योग्य भएका बीमा नभएका �बरामीहरूलाइर् मा�नसहरूलाइर् सामान्यतया �दइने बील

(एजीबी) को रकमभन्दा धेरै शल्
ु क �लन स�कँदै न, जससँग सोह� सेवा समेट्ने बीमा छ । �बरामीको रकममा एजीबी

घटाउने कुरा IRS 501(r) को �नयमहरूको आधारमा हुन्छ र आकिस्मक वा मे�डकल आवश्यक स्याहारमा मात्रै लागु

हुन्छ । CMCको आ�थर्क सहायता नी�तअनस
ु ार र �बरामीको रकममा लागभ
ु एको मा�थ उल्लेख ग�रएको स्लाइ�डङ
ता�लकाद्वारा छुट �नधार्रण गरे प�छ एक पटक �बरामी आ�थर्क सहायताको ला�ग योग्य भइरहे को भनी �नधार्रण

भएप�छ �बरामीको बाँक� रहे को रकममा एजीबी छुट लागु हुनेछ । शल्
ु क �तन� सबैका ला�ग घटाउने कुरा �तनर् दाबी

ग�रएको 12 म�हनाहरू लक
ु ब्याक त�रका प्रयोग गद� �नधार्रण ग�रन्छ । आ�थर्क सहायताको �निम्त योग्य

भइरहे का �बरामीहरूका ला�ग CMC ले हालको एजीबी छुट प्र�तशतमा 65% ले शल्
ु कहरू घटाउनेछ । �तनर् दाबीहरूका

�निम्त हालैका 12 म�हनाको तथ्याङ्कमा आधा�रत भएर वा�षर्क रूपमा एजीबी प्र�तशत �मलाइन्छ ।

आ�थर्क सहायताको ला�ग आवेदन �दने
तल �दइएका स्थानहरू आवेदन, CMC आ�थर्क सहायता नी�तले समेट्ने प्रदायकहरूको सच
ू ी र नी�तको बारे मा

साधारण भाषामा सारांश उपलब्ध छन ्ः
•
•
•
•

कायार्लयमा, 195 McGregor St. 3rd Floor, Manchester, New Hampshire, 03102
पत्रद्वारा फोनबाट आग्रह आएमा (603) 663-6922 वा (603) 663-6780

पत्रबाट आग्रह ग�रएको छ भने पत्रद्वाराः CMC Billing Department, 195 McGregor St., Manchester,
New Hampshire, 03102
अनलाइनमा www.catholicmedicalcenter.org

आ�थर्क सहायताको आवेदनहरू अङ्ग्रेजी, स्पे�नस र नेपाल� भाषामा उपलब्ध छन ् ।
आ�थर्क सहायताको �नम्त योग्य भनेर �वचार ग�रनको ला�ग �बरामीले सहायताको �निम्त �वकल्पका त�रकाहरू

पत्ता लगाउन अस्पतालसँग सहकायर् गनप
ुर् छर् , आवश्यक परे मा Medicare, Medicaid र अन्य संघीय, राज्य वा

व्यिक्तगत बीमा एक्सचेन्ज कायर्क्रमहरू समावेश गद� । उपलब्ध भएका कायर्क्रमहरूमा �बरामीले आवेदन �दन वा

आवेदनको साथमा पछ्याउन इन्कार गरे मा �बरामीको आ�थर्क सहायता आवेदन स्वतः रद्द हुनेछ ।
आवेदन परू ा गनर् अ�त�रक्त व्यिक्तहरूले तल �दइएका कागजातहरू प्रदान गनर् तयार� गनप
ुर् छर् ः
•
•

दइु र् वटा पण
ू र् हालैको ब�कको खाताको �ववरण

आवेदकको �निम्त आम्दानीको प्रमाण (र पत्नी, �मल्ने भएमा), जस्तै (2) हालै �तरको कर, बेरोजगार�

बीमा, सामािजक सरु �ा लाभहरू, अस�मता ��तप�ू तर्, पेन्सन लाभहरू, कमर्चार�को ��तप�ू तर् लाभहरूको
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प्रमाण
•
•
•

खानेकुरा स्टाम्प अल्लोकेसनको प्र�त

बाल सहायता �तरे को वा प्राप्त गरे को

�बरामीले हाल आ�थर्क रूपमा आफ� लाइर् कसर� सहायता ग�ररहे को छ भन्ने कुरामा पयार्प्त जानकार� प्रदान

गन�
•
•
•
•

हालैको संघीय कर �फतार्को प्र�त

हालैको W2को प्र�त

खानेकुरा स्टाम्प अल्लोकेसनको प्र�त

माक�टप्लेस �प्र�मयम क�ठनाइको प्रमाण

�बरामीले State of New Hampshire Department of Health and Human Services द्वारा भएको कुरालाइर् इन्कार

गछर् भने �बरामीले इन्कारको प्रमाण प्रदान गनप
ुर् छर् ।

मा�थ उल्लेख ग�रएका कागजातको सच
ू ीहरू नभएका व्यिक्तहरूमा CMCको आ�थर्क सहायता नी�तको बारे मा प्रश्न

भएमा वा आ�थर्क सहायता आवेदन परू ा गनर्मा सहायता चाहन्छन ् भने हाम्रा आ�थर्क परामशर्दाताहरूलाइर् (603)

663-8772 वा (603) 663-6780 मा सम्पकर् गनर् सक्छन ् ।

तल �दइएको त�रकामा योग्य आवेदकहरूलाइर् आ�थर्क सहायता प्रदान ग�रनेछः
•

स्वीकृत ग�रएको आवेदनले अ�घल्लो एक वषर् सेवाको �म�तदे �ख आवेदनको �म�तसम्म कुनै प�न खचर्हरू

समेट्नेछ ।

•

स्वीकृत ग�रएको आवेदनले आवेदनको �म�तदे �ख छ म�हनाको सेवा �लएको �म�तसँग कुनै प�न भ�वष्यका

खाताहरू समेट्नेछ अथवा 65 वषर्भन्दा मा�थका �बरामीहरूका �निम्त आवेदनको �म�तबाट 1 वषर् र

सामािजक सरु �ा शल्
ु कहरू प्राप्त गद� ।
•

छ म�हनाको अन्तमा वा 65 वषर्भन्दा मा�थका �बरामीहरूका ला�ग 1 वषर् र सामािजक सरु �ा शल्
ु कहरू

प्राप्त गद� गदार् �बरामीले फे�र आवेदन �दनप
ु छर् र �नरन्तर आ�थर्क सहायताको अवस्थाको �निम्त सबै

सम्बिन्धत कागजातहरू प्रदान गनप
ुर् छर् ।

गैह्रशल्
ु कको अवस्थामा कायर्हरू
�ब�लङ र कलेक्सन नी�तमा वणर्न ग�रएझ� आ�थर्क सहायता आवेदन र/वा शल्
ु क प्राप्त नभएमा CMCले
समग्र कारवाह� गनर् सक्छ । तपाइ�का बीलहरू संकलन गनर् हामीले वा हाम्रा बा�हरका एजेन्सी

प्र�त�नधीहरूले कुनै कायर्हरू गनअ
ुर् �घ हाम्रो आ�थर्क सहायताको बारे मा �बरामीहरूलाइर् जानकार� प्रदान
गनर् CMCले केह� प्रयासहरू गन�छ ।

आ�थर्क सहायताको ला�ग आवेदन �दन �बरामीहरूसँग प�हलो बीलको �म�तदे �ख 240 �दन हुन्छ ।
CMCमा पण
ू र् भ�रएको आवेदनको �निम्त समय �दन सबै संकलन गन� �क्रयालापहरू 15 �दनको �निम्त

रो�कनेछ । जानकार� अपण
ू र् वा नभएको हुनाले आवेदन �बरामीकहाँ फ�कर्एको छ भने �बरामीले सहायता

05/19

गन� कागजातको साथमा पण
ू र् भ�रएको आवेदन फे�र बझ
ु ाउन 15 �दन हुनेछ । 15 �दनप�छ आवेदन
प्राप्त भएन भने संकलन �क्रयाकलपा सरू
ु हुनेछ ।
चरणहरूमा अ�धक जानकार�को �निम्त CMC ले हाम्रा आ�थर्क सहायता नी�तका बीमा नभएको

�बरामीलाइर् जानकार� �दन �लनेछ र हामीले संकलनका �क्रयाकलापहरू अगा�ड बढाउन सक्छ�, कृपया

CMCको �ब�लङ र संकलन नी�त हे नह
ुर् ोस ् । CMC Billing Department, 195 McGregor St, Manchester,
New Hampshire, 03102 मा पत्र पठाएर, (603) 663-8772 वा (603) 663-6780 मा फोन गरे र वा

अनलाइनwww.catholicmedicalcenter.org. मा हे रेर वा व्यिक्तगत रूपमा तपाइ�ले यो सम्पूणर्

नी�तको �नःशुल्क प्र�त आग्रह गनर् सक्नुहुन्छ ।

सेवाहरूका ला�ग �तन� आफ्नो �मताको बारे मा चासो �लने �बरामीहरू वा जसलाइर् CMCको आ�थर्क

सहायताको बारे मा धेरै �सक्ने चाहना भएको व्यिक्तले Patient Financial Services Department मा (603)
663-8772 र (603) 663-6780 मा सम्पकर् राख्न सक्नुहुन्छ ।
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