Catholic Medical Center
आ�थर्क सहायता नी�त तथा प्र�क्रया
संशो�धत �म�तः जन
ु 2020
उद्देश्य

समुदायमा उच्च गुणस्तरका स्वास्थ्य तथा तन्दरू
ु स्ती सेवाहरू उपलब्ध गराउनका ला�ग यसको ल�य अनुरूप,

Catholic Medical Center र यसका व्यवसायी प्रदायकहरू (सामू�हक रूपमा, CMC) ले आपत्काल�न वा �च�कत्सक�य

रूपमा आवश्यक उपचारको खोजीमा भएका तर आफ्नो िजम्मेवार� सेवा वा ब्यालेन्सहरू भुक्तान गन� �वत्तीय माध्यम
नभएको अबीमाकृत र बीमा पूरा नभएका व्यिक्तहरूलाई आ�थर्क सहायता उपलब्ध गराउन सम्बद्ध छन ्।

यो नी�त NH RSA 151:12-b, आन्त�रक आम्दानीको कोड खण्ड 501(r) र �बरामी संर�ण तथा वहनीय स्याहार ऐन

2010 का आवश्यकताहरूसँग अनुपालना गनर् अ�भप्रे�रत छ। यी आवश्यकताहरू अनुसार, CMC को आ�थर्क सहायता

नी�त अन्तगर्त �वत्तीय सहायताको ला�ग योग्य भएका कुनै प�न �बरामी वा अबीमाकृत �बरामीलाई बीमाकृत

�बरामीहरूलाई सामान्यतया �बल ग�रएको रकम (AGB) भन्दा आपत्काल�न वा �च�कत्सक�य रूपमा आवश्यक
स्याहारको ला�ग थप शुल्क लगाइनेछैन।
नी�त

स्याहारलाई आपत्काल�न स्याहार वा �च�कत्सक�य रूपमा आवश्यक स्याहार मा�नँदा र �बरमीहरूले सबै आ�थर्क
मापदण्ड परू ा गरे को फेला परे प�छ मात्र आ�थर्क सहायता उपलब्ध गराइन्छ।

आ�थर्क सहायता New Hampshire वा�सन्दाहरूको ला�ग र CMC को प्राथ�मक तथा द्�वित्तय सेवा �ेत्रहरूमा

उपलब्ध छ। यो CMC द्वारा �नधार्रण ग�रए अनुसार असामान्य प�रिस्थ�तका ला�ग CMC को �वचारको सी�मत
आधारमा मात्र यी �ेत्रहरूभन्दा बा�हरका वा�सन्दाहरूको ला�ग बढाउन स�कनेछ।

आ�थर्क सहायताको ला�ग योग्य ठह�रने प्राथ�मक तत्व अन्य उपलब्ध सम्पित्तहरूको ला�ग �वचारको साथमा �दइने
�बरामी वा उत्तरदायीको आम्दानी स्तर हुनेछ। आ�थर्क सहायताको ला�ग योग्यता संग�ठत गन� अन्य प�रिस्थ�तहरू
यी हुन ्ः बेरोजगार�, �बरामी, मत्ृ यु वा �च�कत्सा द�रद्रताको कारणले क�ठनाइ। यद्य�प, यस नी�तका उद्देश्यहरूमा

�नरन्तर लागेर, CMC ले योग्यताको ला�ग अन्य आधारहरू �नधार्रण गनर् प्रत्येक अवस्थाको आधारमा व्यिक्तगत
आवेदनहरूको सामग्री समी�ा र �वचार गन� अ�धकार सुर��त राख्छ।

यस नी�तमा योग्यता अ�घ उपयक्
ु तता �वचार ग�रने भएकाले, आ�थर्क सहायता खोज्ने �बरामीहरूलाई सावर्ज�नक
बजार-स्थानबाट Medicaid वा बीमा जस्ता सावर्ज�नक वा �नजी बीमा कायर्क्रमहरूको ला�ग प�हला आवेदन �दन

अनरु ोध गनर् स�कनेछ। साथै, स्वास्थ्य बीमा ख�रद गनर् आ�थर्क �मता भएको �वश्वास भएका कुनैप�न अबीमाकृत
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�बरामीहरूलाई स्वास्थ्यस्याहार पहुँच र समग्र कल्याण सु�निश्चत गनर्मा मद्दत गनर्को ला�ग त्यसो गनर् प्रोत्सा�हत

गनर् स�कनेछ।

आ�थर्क सहायताका ला�ग योग्य ठह�रएका अबीमाकृत र बीमा पूरा नभएका �बरामीहरूलाई �ल�खतमा सूचना

�दइनेछ। �बरामीलाई आ�थर्क सहायताले पुरस्कृत नग�रएमा, खातालाई स्वयं-भुक्तानी खातामा रूपान्तरण गरे र सबै
खाताहरूको ला�ग मानक सङ्कलन पालना ग�रनेछ। साथै, भुक्तानीका ला�ग आ�थर्क �वकल्पहरू छूटसम्म र यस

स�हत उपलब्ध गराउन स�कनेछ।
प�रभाषाहरू

• आ�थर्क सहायताः यस नी�तद्वारा �नमार्ण भएको मापदण्ड परू ा गन� �बरामीहरूबाट परू ा भक्
ु तानीको अपे�ा
नरा�खकन सम�पर्त ग�रएको आपत्काल�न वा �च�कत्सक�य रूपमा आवश्यक सेवाहरू।

• �च�कत्सक�य रूपमा आवश्यकः जीवनलाई जो�खममा पान�, कष्ट वा पीडा �नम्त्याउने, खराबी शार��रक �वकृ�त
�नम्त्याउने, अस�मता �नम्त्याउने जो�खम परु य
् ाउने वा बढाउने वा समग्र �बरामी वा अशक्तता �नम्त्याउने

अवस्थाहरूको सुरुवात वा जो�खमलाई �नदान गनर्, कम गनर्, सह� गनर्, उपचार गनर् वा रोक्नको ला�ग

अस्पतालका सेवा तथा �बरामीहरूलाई CMC ले सम�पर्त गरे को सेवाहरू। यी सेवाहरू दव
ु ै अन्तरङ्ग वा ब�हरङ्ग
आधारमा उपलब्ध गराउन स�कन्छ।

• आपत्काल�न स्याहारः �बरामीको स्वास्थ्यलाई गिम्भर खतरा, श�ररका प्रकायर्हरूमा गिम्भर अस�मता र /वा
कुनै अङ्ग वा श�ररका भागहरूको गिम्भर दिु ष्क्रयामा राख्नबाट रोक्न आवश्यक पन� तत्काल स्याहार।

• अत्यावश्यक स्याहारः जीवनमा तत्कालै खतरा नपुरय
् ाउने, तर 12-24 घण्टा�भत्र उपचार नग�रएमा �बरामी वा
चोटपटक, अस�मता, मत्ृ यु वा गिम्भर अशक्तता वा दिु ष्क्रयाको सुरुवात �नम्त्याउन सक्ने �च�कत्सा
अवस्थाहरूको उपचार गनर् �च�कत्सक�य रूपमा आवश्यक स्याहार।

• अबीमाकृतः स्वास्थ्यस्याहार प्रदायकहरूलाई आफ्नो आ�थर्क दा�यत्व समाधान गनर्मा मद्दत गनर्को ला�ग
बीमा वा तेस्रो-प� सहायता नभएका �बरामीहरू।

• बीमा पूरा नभएकोः �बरामीलाई व्यिक्तगत �च�कत्सा खचर्हरूले आ�थर्क भार �नम्त्याउने बीमाकृत �बरामीहरू।
• सामान्यता �बल ग�रएको रकम (AGB): आपत्काल�न वा �च�कत्सक�य रूपमा आवश्यक स्याहारको ला�ग
बीमाकृत �बरामीहरूको �बल बनाउँ दा CMC ले भुक्तान गनप
ुर् न� अपे�ा गरे को खुद रकम। यो छूट कसर�
�नधार्रण ग�रन्छ भनी हे नक
र् ो ला�ग "छूट रकम �नधार्रण गन�" हे नह
ुर् ोस ्।

• कूल शुल्कः कुनैप�न छूट, करार�य भत्ता वा कटौतीहरू लागू हुनु अ�घ वस्तु तथा सेवाहरूका ला�ग CMC द्वारा
शुल्क लगाइएको पूरा रकम।

प्र�क्रयाहरू

योग्यता
तल टे बलमा दे खाएजस्तै अबीमाकृत वा बीमा पूरा नभएका र घरको आम्दानी संघीय ग�रवी मागर्दशर्नहरू (FPG) को

300% वा सोभन्दा कम भएका �बरामीहरूले CMC को आ�थर्क सहायता नी�त अन्तगर्त उपकार� स्याहार प्राप्त गनर्

सक्नह
ु ु नेछ। घरको वा�षर्क आम्दानी 226% र 300% बीचको FPG भएका व्यिक्तहरू �बरामीको कूल शल्
ु कको भागबाट
उपकार� छूटको ला�ग योग्य हुनह
ु ु नेछ। घरको वा�षर्क आम्दानी 225% FPG भन्दा कम भएका व्यिक्तहरू �बरामीको
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कूल शुल्कको भागबाट उपकार� छूटको ला�ग योग्य हुनुहुनेछ।
2020 CMC �न:शुल्क स्याहार मागर्�नद� शनहरू
प्रभावकार� 4/1/20 – 3/31/21

स्तर 1

स्तर 2

(100% छूट)
प�रवार
संख्या

मा�सक आय
= बराबर वा <

स्तर 3

(90% छूट)
वा�षर्क आय

= बराबर वा <

मा�सक आय

= बराबर वा <

(75% छूट)
वा�षर्क आय

मा�सक आय

= बराबर वा <

= बराबर वा <

वा�षर्क आय

= बराबर वा <

प्रत्येक

अ�त�रक्त
व्यिक्त

थप्नुहोस ्

अद्याव�धक 4/7/2020

CMC स्वा�मत्व/गोपनीयता

आ�थर्क सहायता योग्यताको �नधार्रणमा �बरामीहरूले (आवेदनमा आवश्यक पन� सबै कागजात स�हत) पूरा ग�रएको

आ�थर्क सहायताको आवेदन पेश गनप
ुर् न� हुन्छ र अस्पतालको आ�थर्क परामशर्दाताहरूसँग अपोइन्टमेन्टहरू �लन वा
छलफल गनप
ुर् छर् ।

�बरामीहरूको योग्यता �नधार्रण गदार्, CMC ले जा�त, �लङ्ग, उमेर, लैङ्�गक झुकाव, धा�मर्क सम्बन्ध वा सामािजक वा
आप्रवासी िस्थ�त बारे खाता बनाउँ दै न।

घरबार�वह�नता अनुभव ग�ररहे का व्यिक्तहरूलाई �वत्तीय सहायताको ला�ग योग्य मा�नन्छ र CMC को मोबाइल

समद
ु ाय स्वास्थ्य टोल�लाई (603) 663-8718 मा वा 199 Manchester St., Manchester, NH 03103 मा व्यिक्तगत
रूपमा उहाँहरूको �वकल्प बारे छलफल गनर् घरबार�वह�नता कायर्क्रमको ला�ग स्वास्थ्य स्याहारलाई सम्पकर् गनर्
सक्नह
ु ु न्छ। घरबार�वह�नता कायर्क्रमको ला�ग स्वास्थ्य स्याहारले प्रत्येक भेटको सरु
ु वातमा �बरामीको मा�सक

आम्दानी र बीमा िस्थ�त प्रमा�णत गछर् । वा�षर्क संघीय ग�रवी मागर्�नद� शकहरूको आधारमा भएको "स्लाइ�डङ शल्
ु क

स्केल" को ता�लकाका मागर्�नद� शकहरू प्रयोग गरे र सांके�तक शल्
ु क �नधार्रण ग�रन्छ।
AGB को छूट रकम �नधार्रण गन�

CMC ले बीमाकृत �बरामीहरूलाई सामान्यतया �बल ग�रएको रकम भन्दा �वत्तीय सहायताको ला�ग योग्य भएका
�बरामीहरूलाई आपत्काल�न वा �च�कत्सक�य रूपमा आवश्यक स्याहारको ला�ग थप शुल्क लगाउँ दै न। �वत्तीय
FAP (संशो�धत 1 6/20)

सहायताका ला�ग योग्य सेवाहरूमा आपत्काल�न वा अत्यावश्यक स्याहार, CMC द्वारा �च�कत्सक�य रूपमा आवश्यक

मा�नने सेवाहरू र सामान्यतया, गैर-वैकिल्पक र मत्ृ यु वा �बरामीको स्वास्थ्यमा �वप�रत प्रभावहरू रोक्नका ला�ग
आवश्यक स्याहार। कुन-कुन सेवाहरूलाई पूणरू
र् पमा वैकिल्पक मा�नन्छ भन्ने सम्बन्धी �नधार्रण CMC मा हुन्छ।

कस्मे�टक प्र�क्रयाहरू �वत्तीय सहायता नी�तद्वारा समे�टदै नन ्।

�वत्तीय सहायताको ला�ग योग्य ठह�रएका बीमा नभएका �बरामीहरूलाई बीमा भएका �बरामीहरूको ला�ग समान

स्याहार समे�टने सामान्यतया �बल ग�रएको रकम (AGB) भन्दा धेरै शुल्क लगाउनुहुँदेन। �बरामीको ब्यालेन्समा
घटाउने AGB IRS 501(r) का �नयमनहरूमा आधा�रत छ र आपत्काल�न वा �च�कत्सक�य रूपमा आवश्यक

स्याहारमा मात्र लागू हुन्छ। Medicare सेवा शुल्क र सबै �नजी स्वास्थ्य बीमाकृत व्यिक्तहरूका सशुल्क दाबीहरूमा
12 म�हनाको लुक-ब्याक �व�ध प्रयोग गर� कटौती रकम गणना ग�रन्छ। AGB को प्र�तशत भुक्तानी ग�रएको
दावीहरूको ला�ग हालसालै 12 म�हनाको डाटाको आधारमा वा�षर्क रूपमा अद्याव�धक ग�रएको छ।

�बरामीलाई CMC को आ�थर्क सहायता नी�त अनुसार आ�थर्क सहायताको ला�ग योग्य �नधार्�रत गरे प�छ, मा�थ
सूचीबद्ध स्लाइ�डङ अनुसूचीद्वारा �नधार्�रत छुट �बरामीको बाँक� रकममा लागू हुन्छ।

आ�थर्क सहायताको ला�ग स्वीकृत नभएका CMC मा आकिस्मक वा �च�कत्सक�य रूपमा आवश्यक स्याहार प्राप्त

गर�रहे का स्वयं-भक्
ु तानी गन� �बरामीहरूले �ब�लङको समयमा कुल शल्
ु कहरूको AGB बराबरको परोपकार छुट प्राप्त

गन�छन ्। छूट कुनैप�न सह -भक्
ु तानी, सह -बीमा वा कटौतीयोग्य रकमहरूमा लागू हुँदैन।

आ�थर्क सहायताको ला�ग आवेदन �दने
आवेदन, CMC को आ�थर्क सहायता नी�तद्वारा समे�टएका प्रदायकहरूको सच
ू ी र नी�तको सरल भाषाको सारांश
�नम्न स्थानहरूमा उपलब्ध छन ्ः

• सु�वधामा, 195 McGregor St. 3rd Floor, Manchester, New Hampshire, 03102

• पत्राचार माफर्त फोनद्वारा अनुरोध ग�रएमा (603) 663-8772 वा (603) 663-6780 मा

• पत्राचार गनर् अनुरोध ग�रएमा पत्राचार माफर्तः CMC �ब�लङ �वभाग, 195 McGregor St., Manchester, New
Hampshire, 03102
• www.catholicmedicalcenter.org मा अनलाइन
�वत्तीय सहायताका आवेदनहरू अङ्ग्रेजी, स्पेनी र नेपाल� भाषामा उपलब्ध छन ्।
आ�थर्क सहायताको ला�ग योग्य ठह�रन, �बरामीहरूले आवश्यक परे मा Medicare, Medicaid र अन्य संघीय, राज्य वा

�नजी बीमा �व�नमय कायर्क्रमहरू स�हत वैकिल्पक सहायता माध्यमहरू अन्वेषण गनर् अस्पतालसँग सहकायर् गनप
ुर् छर् ।

�बरामीले आवेदन �दन वा उपलब्ध कायर्क्रमका सबै कुराको पालना गनर् अस्वीकार गरे मा, �बरामीको आवेदनलाई स्वतः

अस्वीकृत गर�नेछ।

उपलब्ध सम्पित्तहरूको �नधार्रण गन� प्रयोजनहरूको ला�ग सम्पित्तहरूमा यी स�हत तर यसमा मात्र सी�मत नभइ :
बचत , अ�लमनी (संभरण), बचत प्रमाणपत्र, IRA, स्टक, बण्ड, 401ks र पारस्प�रक कोषहरू समावेश हुन्छन ्।
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�बरामी च्या�रट� स्याहारको ला�ग योग्य हुने प्रयोजनहरूको ला�ग सम्पित्तहरूको रकम गणना गदार् प्रत्येक घरायसीका
ला�ग (i) व्यिक्तको ला�ग $5,000 र प�रवारको ला�ग $10,000 सम्मको बचत (ii) अवकाश खाताहरू (जसमा IRA का
स्टक, बण्ड, 401ks र पारस्प�रक कोषहरू समावेश हुन्छन ्) $100,000 सम्म सहायता, प्राइमर� �नवासी सहायता

$200,000 सम्म 54 वषर् दमेरसम्मका ला�ग र 55 वषर् वा सोभन्दा मा�थका उमेरका आवेदकहरूलाई प्राइमर� �नवासी

सहायता $250,000 सम्मको सहायता अनम
ु �त �दइन्छ। सम्पण
ू र् ट्रस्ट कोषहरूको भक्
ु तानीहरू र कोषहरूमा पहुँच गन�
�मता आवश्यक हुन्छ।

पा�रवा�रक आम्दानीमा तलब , बेरोजगार� भत्ता, बाल सहायता, कुनै प�न �च�कत्सा सहायताका दा�यत्व, संभरण,

सामािजक सुर�ा आम्दानी, अशक्तताकका भुक्तानी र पेन्सन वा अवकाश खाताहरू समावेश हुन्छन ्। पा�रवा�रक
आम्दानीमा �नम्न कुराहरूलाई समावेश गर�ँदैन: अखण्डनीय ट्रस्ट, संघीय वा राज्यद्वारा सञ्चा�लत कलेज बचत

योजनाहरू। लाभाथ�को अनुम�त�बना अ�वकल्पी ट्रस्टहरूलाई प�रमाजर्न वा �नलम्बन गनर् स�कँदै न र अनुदातासँग
स्वा�मत्वमा कुनै अ�धकार हुँदैन।

आवेदन पूरा गनर्का अ�त�रक्त, व्यिक्तहरूले �नम्न�ल�खत कागजात आपू�तर् गन� तयार� गनप
ुर् छर् :
• लगातारका पूणर् दईु वटा ब�क �ववरणहरू

• आवेदक (र दम्पित्त उपयुक्त भएमा) को ला�ग आम्दानीको प्रमाण, जस्तै (2) हालका पे स्टबहरू, बेरोजगार
बीमा, सामािजक सरु �ाका लाभहरू, अस�मताको मुआवजा, पेन्सनका लाभहरू, कामदारको ��तप�ू तर्का
लाभहरू

• बाल सहायता भक्
ु तानी ग�रएको वा प्राप्त ग�रएको

• �बरामीहरूलाई हाल आफूलाई कित्तको आ�थर्क रूपमा सहायता ग�रएको छ भनी दे खाउने पयार्प्त जानकार�
• हालसालैको संघीय कर �फत� कागजातको प्र�त�ल�प
• एकदमै हालैको W2 को प्र�त�ल�प

• फुड स्ट्याम्प �नधार्रणको प्र�त�ल�प

• बजारसम्बन्धी �प्र�मयम क�ठनाइको प्रमाण
�बरामीले New Hampshire राज्य स्वास्थ्य तथा मानव सेवा �वभागको कभरे जलाई अस्वीकार गरे को हो भने �बरामीले
अस्वीकार गनार्को कारण उपलब्ध गराउनुपछर् ।

मा�थ सूचीबद्ध गर�एका कागजात नहुन,े CMC को आ�थर्क सहायता नी�तको बारे मा िज�ासाहरू भएका वा आ�थर्क

सहायता आवेदन पूरा गनर्मा सहायता प्राप्त गनर् चाहने व्यिक्तहरूले हाम्रो �वत्तीय परामशर्दातालाई (603) 663-8772
वा (603) 663-6780 मा सम्पकर् गनर् सक्नेछन ्।

योग्य उम्मेदवारहरूलाई आ�थर्क सहायता �नम्न�ल�खत त�रकाबाट प्रदान ग�रनेछ:
• स्वीकृत आवेदनले आवेदनको �म�तको एक वषर्को सेवा भएका कुनै प�न खाताहरूलाई समेट्नेछ।

• स्वीकृत आवेदनले आवेदनको �म�तको छ म�हनासम्मको सेवा भएका कुनै प�न खाताहरूलाई समेट्नेछ वा 65

वषर्भन्दा बढ� उमेरको सामािजक सुर�ा भुक्तानीहरू प्राप्त गर�रहे का �बरामीहरूलाई आवेदन �दएको �म�तको 1
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वषर्लाई समेट्छ।

• छ म�हना वा 1 वषर् पूरा भएप�छ 65 वषर्भन्दा बढ� उमेरको सामािजक सुर�ा भुक्तानीहरू प्राप्त ग�ररहे का
�बरामीले पुन: आवेदन �दनुपन�छ र जार� रहे को आ�थर्क सहायता िस्थ�तसँग सम्बिन्धत सबै कागजात
उपलब्ध गराउनुपछर् ।

गैर-भुक्तानीको अवस्थामा चा�लने कदमहरू
आ�थर्क सहायता आवेदन र /वा भक्
ु तानी प्राप्त भएको छै न भन्ने �ब�लङ र सङ्कलन नी�तमा बयान ग�रएको छै न भने
संकलन कदमहरू CMC ले चाल्न सक्छ। हामीले वा हाम्रा एजेन्सी प्र�त�न�धहरूले तपा�को �बल संकलन गनर् �निश्चत

कदमहरू चाल्नभ
ु न्दा प�हले हाम्रो आ�थर्क सहायता नी�तको बारे मा �बरामीहरूलाई जानकार� उपलब्ध गराउन �निश्चत

कदनहरू चाल्नेछ।

�बरामीहरूलाई आ�थर्क सहायताको ला�ग आवेदन �दन प�हलो �बलको �दनबाट 240 �दन रहन्छ। पूरा ग�रएको आवेदन

CMC पेश बुझाउन समय �दनका ला�ग 15 �दनका ला�ग संकलन �क्रयाकलाप रो�कनेछ। जानकार� या त अपूरो वा

छुटे को कारणले आवेदन �बरामीलाई �फतार् ग�रयो भने �बरामीसँग सहयोगी कागजात स�हत पूरा ग�रएको आवेदन पुन:
बुझाउन 15 �दनको समय रहन्छ। 15 �दनप�छ, आवेदन प्राप्त भएन भने संकलन �क्रयाकलाप सुरु हुनेछ।

हाम्रो आ�थर्क सहायता नी�तका बीमा नगरे का �बरामीहरूलाई जानकार� गराउन CMC ॥ चाल्ने कदमहरू र हामीले
अनुसरण गन� संकलन �क्रयाकलापहरूको बारे मा थप जानकार�को ला�ग कृपया CMC को �ब�लङ र संकलन नी�त

हे नह
ुर् ोस ्। तपा�ले व्यिक्तगत रूपमा वा CMC �ब�लङ �वभाग, 195 McGregor St, Manchester, New Hampshire,
03102 मा मेलबाट, (603) 663-8772 वा (603) 663-6780 मा फोन गरे र वा www.catholicmedicalcenter.org

अनलाइनमा यो पूरा नी�तको �नःशुल्क प्र�त�ल�प अनुरोध गनर् सक्नुहुन्छ।

सेवाहरूको ला�ग भक्
ु तानी गनर् आफ्नो �मता बारे �चिन्तत भएका वा CMC को �वत्तीय सहायता बारे थप कुरा जान्न चाहे का

�बरामीहरूले (603) 663-8772 र (603) 663-6780 मा �बरामीको �वत्तीय सेवा �वभागलाई सम्पकर् गनप
ुर् छर् ।
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