
 

  

 

वित्तीय सहायता काययक्रम 

मेडिना शल्यक्रिया केन्द्रले तपाईंको वित्तहरूको कारणले अनपेक्षित चिक्रकत्सा समस्याहरूको कठिनाईको 
पठहिान गर्दछ। हामी यहााँ मद्दतका लाचग छौं जसले गर्ाद बिरामीहरूले संघीय तथा राज्य कायदिमहरूिाट 

चिक्रकत्सा लाभहरू प्राप्त गनद सक्नु हुन्द्छ। हामीले तपाईंको शल्यक्रिया बिल भुक्तानीमा मद्दत ममल्न सक्ने 

स्रोतहरू फेला पानद तपाईंलाई सहायता गनद िाहन्द्छौं। खास गरी, िीमा नभएका प्रत्येक बिरामी छूटहरूका लाचग 

योग्य हुन्द्छन।्  
 

बिरामी र ततनीहरूको पररिारका लागि आगथयक मद्दत  

हामीले अिीमाकृत र िीमा पूरा नभएका बिरामीहरूलाई वित्त्तय सहायता उपलब्ध गराउाँछौं। मेडिना शल्यक्रिया 
केन्द्रद्िारा प्रर्ान गररएको नन:शुल्क सेिा हो। हामी यहााँ बिरामीहरूले संघीय र राज्य कायदिमहरूिाट मेडिकल 

लाभहरू प्राप्त गनद सकून ्भनेर सहायताका लाचग तयार छौं। यठर् तपाईं आज तपाईंको केही िा शल्यक्रिया बिल 

भुक्तान गनद सामर्थयद हुनुहुन्द्न भने, मेडिना शल्यक्रिया केन्द्रलेेः  
 

 तपाईंलाई आफ्नो शल्यक्रिया बिलहरू भुक्तान गनद कहााँ र कसरी सहायता प्राप्त गनद सक्नुहुनेछ भनी 
िताउनेछ। 

 तपाईं योग्य हुनुभएका कायदिमहरू फेला पानद तपाईंलाई सहायता गनेछ।  
 तपाईंका आिश्यकताहरूसाँग मेल खाने राज्य कायदिमहरूका लाचग तपाईंलाई साइन अप गनद मद्दत 

गनेछ।  
 

तपाईंको आम्र्ानीको आधारमा, तपाईं ननम्नका लाचग योग्य हुन सक्नुहुनेछ:  

 नन:शुल्क स्याहार  

 छूटहरू  

 बिना ब्याज भुक्तानी अिचध  

 

हामी िुझ्र्छौं क्रक सिैले स्िास्र्थय सेिाहरूको लाचग भुक्तान गनद सक्रै्नन।् हामी यहााँ अिीमाकृत िा िीमा हुन 

लागेकालाई विकल्पहरू र सहायता गनद र बिरामीको सल्लाहकार रूपमा काम गछौ।  
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िावषयक संघीय िररिी तनरे्दशिकाहरू  

यठर् बिरामीले उपलब्ध संघीय आिश्यकता कायदिमहरूको लाचग मापर्ण्ि पूरा गनुदहुन्द्न भने, मेडिना 
शल्यक्रिया केन्द्र बिरामीलाई संघीय गररिी ननरे्शका (Federal Poverty Guidelines) को आधारमा स्लाइडिङ 

स्केल प्रयोग गरेर छूट प्रर्ान गनेछ। प्रत्येक िर्द नतनीहरू संघीय रत्जष्टरमा प्रकाशन भएको ममनतमा संघीय 

गररिी ननरे्मशका लागू हुन्द्छ। कुनै पनन ममनतमा भएको सेिा िा त्यसपश्िात ्भएको योग्यताको लाचग नयााँ 
ननरे्मशकाहरू अनुसार ममनत फैसला गररनुपछद। त्यो ममनतको पूिदका सेिा ममनतहरू पुरानो ननरे्मशकाहरूद्िारा 
फैसला गररनुपछद। यू.एस. स्िास्र्थय तथा मानि सेिा विभागद्िारा प्रकामशत हालको र अनघल्लो िर्दको 
ननरे्मशकाहरू हेनद http://aspe.hhs.gov/poverty/मा जानुहोस।्  
 

 संघीय गररिी ननरे्मशका (Federal Poverty Guidelines) मा ठर्एको भन्द्र्ा र्ोब्िर कमाउने कुनै पनन 

व्यत्क्तलाई हामी नन:शुल्क स्याहार उपलब्ध गराउछौं।  
 संघीय गररिी मागदर्शदनहरू (Federal Poverty Guidelines) मा ठर्एको भन्द्र्ा िार गुना कमाउने कुनै 

पनन व्यत्क्तलाई हामी धेरैभन्द्र्ा धेरै छूटमा स्याहार उपलब्ध गराउछौं।  
 संघीय गररिी मागदननरे्शनहरू (Federal Poverty Guidelines) मा ठर्एको भन्द्र्ा िार गुनाभन्द्र्ा धेरै 

आम्र्ानी भएका बिरामीहरूका लाचग व्यापाररक भुक्तानकतादसाँग हामीले गरेको सहमनतमा हामीले छूट 

उपलब्ध गराउाँछौं।  
 

मेडिना शल्यक्रिया केन्द्रले िेि रे्खख बिमलङ अक्रफससम्म आउाँर्ासम्म सिै बिरामीहरूलाई करूणा, इज्जत र 

सम्मानका साथ व्यिहार गछद।  
 

प्रारत्म्भक पठहिान र आिेर्न प्रक्रियाको प्रारम्भमा सुविधा ठर्नका लाचग पूिद-भनाद र र्तादप्रक्रियाको अिचधमा 
आिेर्न फारामहरू उपलब्ध गराइएका हुन्द्छन।् यठर् तपाईंलाई फाराम पूरा गनद सहायताको आिश्यकता छ, 

प्रश्नहरू छन,् िा बिरामीको प्रनतननचधसाँग प्रत्यि कुरा गनद िाहनुहुन्द्छ भने, कृपया हाम्रो भनाद कायादलयमा फोन 

गनुदहोस।् हामी मद्दत गनदको लाचग यहााँ छौं। यठर् तपाईंसाँग आफ्नो भुक्तान िमता िा उपलब्ध कायदिमहरू िारे 

प्रश्नहरू छन ्भने, कृपया कल गनुदहोस।् हामी िैयत्क्तक आिश्यकता र पररत्स्थनतहरू पूरा गनदको लाचग मद्दत 

गनद प्रत्येक बिरामीसाँग काम गछौं।  
 

मेडिना शल्यक्रिया केन्द्रको वित्त्तय सहायता कायदिम, भुक्तान व्यिस्थापन, िीमा कभरेज, मेडिकयर र अन्द्य 

वित्त्तय त्जज्ञासाहरूका सम्िन्द्धमा तपाईंको प्रश्नहरूको उत्तर ठर्न हाम्रो भनाद टोली उपलब्ध छ।  
 

वित्तीय सहायता िारे थप जानकारीका लाचग, कृपया (330) 952-0014 मा फोन गनुदहोस।् 

 


