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वित्तीय सहयोग काययक्रम 

सुमा स्िास््य प्रणालीले पवहचान गर्य कठिनाई अप्रत्यावित वचककत्सा समस्या गनय सक्र्न् कारण तपाईंको वित्त। हामी यहााँ मद्दत 

गनयको लावग र्ौं त्यो विरामीले प्राप्त गनय सक्र्न् वचककत्सकीय लाभ संघीय, अिस्था र अस्पताल काययक्रमहरू िाट। हामी तपाईलाई 

सहयोग पुयायउन चाहन्र्ौं यसमा स्रोतहरू खोज्द ैत्यो तपाईंको अस्पतालको विल वतनय मद्दत गनय सक्र्। िास्तिमा, हरेक विरामी 

जोसंग रै्न िीमा, रू्टको लावग योग्य र्। 

 

 

विरामीहरु र वतनीहरुको पठरिार को लावग वित्तीय सहयोग 

हामी अविवमत व्यविहरुलाई वित्तीय सहयोग प्रदान गदयर्ौ विरामी मार्य त हाम्रो विरामी वित्तीय सल्लाहकारहरु। यो एक वनिुल्क सुमा 

स्िास््य द्वारा प्रदान गठरएको परामिय सेिा प्रणाली हो। हामी यहााँ र्ौं दवेख विरामीलाई सहयोग गनय वचककत्सकीय लाभ पाउन को लावग 

द्वारा संघीय, राज्य र अस्पताल काययक्रमहरू। यकद तपाईं केवह या सिै भुगतान गनय सकु्न हुन्न भने अस्पताल विल आज, समुा स्िास््य 

प्रणाली ले:  

 

 

• तपाईलाई िताउने र् कक तपाईं कहााँ र कसरी सहयोग पाउन सकु्नहुन्र् दवेख तपाईंको अस्पतालको विल भुिानी गनय सकु्नहुन्र्। 

• तपाईलाई सहयोग पुयायउर् मा तपाईं योग्य हुने काययक्रमहरू खोज्नको को लावग।  

• तपाई लाई भर्तय गर्य र/िा अस्पताल काययक्रमहरुको लावग जनु तपाईंको आिश्यकतासाँग मले खान्र्।  

आधाठरत कसरी कवत कमाउनु हुन्र् योग्य हुन्र् को लावग: 

• वनिुल्क हरेविचार 

• रु्टहरू 

• ब्याजमुि भुिान सतयहरू 

 

 

विरामीहरु र वतनीहरुको सल्लाहकारहरूले हरे्यन मा के विकल्पहरू उपलब्ध र्न।् हामी िझु्न सक्र्ौं कक हुाँदनै सिलैे स्िास््य सेिाको 

लावग भुिानी सेिाहरू। हामी यहााँ विकल्पहरू प्रस्ताि गनय र सहायता वतनीहरुको लावग जो अविवमत िा कम विवमत विरामी 

अवधििाहरूको रूपमा सेिा गर्यन। 

 

 

िार्षयक सघंीय गरीिी कदिावनदिेहरू 

यकद एक विरामी उपलब्ध संघीय सहयोग काययक्रम को मापदडं परुा गदनै भने, समुा स्िास््य प्रणाली ले रु्ट प्रदान गनेर् विरामी 

संघीय गरीिी कदिावनदिेका आधारमा एक वचप्लने स्केल प्रयोग गरी। 

 
रे्डरल गरीिी कदिावनदिेहरू मा हरेक िषय वमवत दवेख लागु र् प्रकावित संघीय दतायमा। योग्यता कुनै पवन वमवतको लावग को सिेा मा 

िा त्यस वमवत पवर् िानु्न नयााँ द्वारा म कदिावनदिेहरू। वमवतहरू सेिाको अवघ दवेख वमवत हुनु पर्य हुन पुरानो कदिावनदिेहरू द्वारा 

अिलोकन हुनरे्। जानुहोस http://aspe.hhs.gov/poverty/  दवेख हनेयको लावग त्यो ितयमान र अवघल्लो िषय को कदिा वनदिेहरु को 

रूप मा र्ावपएको हामी द्वारा। विभाग स्िास््य र मानि सेिा। 

http://aspe.hhs.gov/poverty/
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• हामी वनिुल्क प्रदान गदयर्ौ कुनै पवन व्यवि को लावग जो कमाउर् दईु पटक संघीय गठरिी कदिावनदिेहरू। 
 

• हामी प्रदान गदयर्ौ पयायप्त रु्ट वतनीहरुको लावग जो सम्म कमाउन ेकुनै पवन व्यवि को लावग चार गुना संघीय गरीिी 

कदिावनदिेहरूको। 
 

• हामी प्रदान गदयर्ौ जस्तै रु्टहरू हामी संग सहमत भएको व्यापाठरक भुगतानकताय विरामीहरू चार पटक भन्दा िढी कमाउने 

संघीय गठरिी कदिावनदिेहरूको। 

 
सुमा स्िास््य प्रणालीले सिै विरामीहरुलाई दया भाि संग व्यिहार गदयर्, गठरमा र ओछ्यान दवेख विवलङ कायायलय सम्म कायायलयको 

सम्मान गदयर्। 

 

आिेदन र्ारामहरू िनाइएको पिूय-दतायमा उपलब्ध, प्रिेि / दताय, र अन्य िैकवल्पक दताय स्थल हरु र्न् प्रारवम्भक पवहचान को लावग र 

िुरूआत आिेदनको लावग प्रकक्रया. यकद तपाईंलाई परुा गनय सहयोग को आिस्यकता र् भने र्ारम र् प्रश्नहरु, िा जस्तै विरामीसाँग 

प्रत्यक्ष िोल्ने प्रवतवनवध कृपया र्ोन गनुयहोस् को हाम्रो वित्तीय सल्लाहकारलाई। हामी यहााँ यहााँ र् मद्दत गनय को लावग। यकद तपाईं र् 

तपाईंको भुिान गनय िा उपलब्ध काययक्रमहरु को िारे मा प्रश्नहरु, कृपया र्ोन गनुयहोस। हामी प्रत्यके विरामी संग व्यविगत आिश्यकता 

र पठरवस्थवतहरू परूा गनय मद्दत गर्ौं। 


