
 

नीति कथन 

मेडिना शल्यडिया केन्द्र जाडि, उमेर, डिङ्ग, रङ, राडरि यिा पृष्ठभूमी, राडरि य मूि, नागररक, प्राथडमक भाषा, 

धमम, अशक्तिा, अपाङ्गिा, डशक्षा, रोजगार वा डवद्याथी स्थथडि, स्वभाव, सम्बन्ध, बीमा कभरेज, सामुदाडयक 

स्थथडि वा कुनै पडन अन्य डवभेदपूर्म कारक जे जस्तो भएिापडन समुदायका आवश्यकिाहरू प्रडि डवत्तीय 

सहायिा प्रडिडियाशीि प्रदान गनममा प्रडिबद्ध छ। 

तित्तीय सहायिा काययक्रम 

मेडिना शल्यडिया केन्द्रिे िपाईंको डवत्तमा पनम सके्न अनपेडक्षि मेडिकि समस्याहरूको पडहचान गछम । 

हामी मद्दि गनमको िाडग यहााँ छ ।ं खास गरी, बीमा नभएका प्रते्यक डबरामी छूटका िाडग योग्य हुन्छन्। 

तिरामी र तिनीहरूको पररिारका लाति आतथयक मद्दि 

हामीिे हाम्रो डवत्तीय सल्लाहकारहरूसाँगको छोटो भेट मार्म ि अबीमाकृि वा बीमा हुन िागेका 

डबरामीहरूिाई डवत्तीय सहायिा उपिब्ध गराउाँछ ।ं िपाईंको आम्दानीको आधारमा, िपाईं डनम्नका िाडग 

योग्य हुन सकु्नहुनेछ: 

 डन:शुल्क स्याहार 

 छूटहरू 

 डबना ब्याज भुक्तानी अवडध 

डबरामीहरू र उहााँका सल्लाहकारिे के-कस्ता डवकल्पहरू उपिब्ध छन् भने्न कुरा हेनुमहुन्छ। हामी बुझ्दछ  ं

डक सबैिे स्वास्थ्य सेवाहरूको िाडग भुक्तान गनम सकै्दनन्। हामी यहााँ अबीमाकृि वा बीमा हुन िागेकािाई 

डवकल्पहरू र सहायिा गनम र डबरामीको सल्लाहकार रूपमा काम गछौ। 
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िातषयक संघीय िररिी तनरे्दतिकाहरू 

यडद डबरामीिे उपिब्ध संघीय आवश्यकिा कायमिमहरूको िाडग मापदण्ड पूरा गनुमहुन्न भने, मेडिना 

शल्यडिया केन्द्रिे डबरामीिाई संघीय गररबी डनदेशका (Federal Poverty Guidelines) को आधारमा 

स्लाइडिङ से्कि प्रयोग गरेर छूट प्रदान गने छ। 

प्रते्यक वषम डिनीहरू संघीय रडजररमा प्रकाशन भएको डमडिमा संघीय गररबी डनदेडशका िागू हुन्छ। कुनै पडन 

डमडिमा भएको सेवा वा त्यसपश्चाि् भएको योग्यिाको िाडग नयााँ डनदेडशकाहरू अनुसार डमडि रै्सिा 

गररनुपछम । त्यो डमडिको पूवमका सेवा डमडिहरू पुरानो डनदेडशकाहरूद्वारा रै्सिा गररनुपछम ।  

 संघीय गररबी डनदेडशका (Federal Poverty Guidelines) मा डदएको भन्दा दोब्बर कमाउने कुनै पडन 

व्यस्क्तिाई हामी डन:शुल्क स्याहार उपिब्ध गराउछ ।ं 

 संघीय गररबी मागमदशमनहरू (Federal Poverty Guidelines) मा डदएको भन्दा चार गुना कमाउने 

कुनै पडन व्यस्क्तिाई हामी धेरैभन्दा धेरै छूटमा स्याहार उपिब्ध गराउछ ।ं 

 संघीय गररबी मागमडनदेशनहरू (Federal Poverty Guidelines) मा डदएको भन्दा चार गुनाभन्दा धेरै 

आम्दानी भएका डबरामीहरूका िाडग व्यापाररक भुक्तानकिामसाँग हामीिे गरेको सहमडिमा हामीिे 

छूट उपिब्ध गराउाँछ ।ं 

मेडिना शल्यडिया केन्द्रिे बेि देस्ख अडर्ससम्म आउाँदासम्म सबै डबरामीहरूिाई करूर्ा, इज्जि र 

सम्मानका साथ व्यवहार गछम । 

आवेद र्ारामहरू पूवम-दिाम प्रडियाको अवडधमा उपिब्ध गराइन्छ। िपाईंिाई र्ाराम पूरा गनम सहायिा 

आवश्यक भएमा, प्रश्नहरू भएमा वा सल्लाहकारसाँग प्रत्यक्ष रूपमा कुरा गनम चाहनुहुन्छ भने, कृपया (330) 

952-0014 मा कि गनुमहोस्। हामी मद्दि गनमको िाडग यहााँ छ ।ं यडद िपाईंसाँग आफ्नो भुक्तान क्षमिा वा 

उपिब्ध कायमिमहरू बारे प्रश्नहरू छन् भने, कृपया कि गनुमहोस्। हामी वैयस्क्तक आवश्यकिा र 

पररस्थथडिहरू पूरा गनमको िाडग मद्दि गनम प्रते्यक डबरामीसाँग काम गछौं। 

तिरामीहरूलाई लिाइएको रकमहरूको िणना िने आधार: 

कम्तीमा पडन वाडषमक रूपमा, मेडिना शल्यडिया केन्द्रिे िुक-ब्याक डबडध (संशोडधि गररए अनुसार, 1986 

आन्तररक राजस्व संडहिाको धारा 501(r) अन्तगमि राज्य कोष डनयमनहरूद्वारा पररभाडषि गररए अनुसार) 

को आधारमा AGB प्रडिशि गर्ना गछम । 
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मेडिना शल्यडिया केन्द्रिे 12 मडहनाको अवडधमा मेडिकेयर सेवा शुल्कद्वारा अनुमडि डदइएका दाबीहरूमा 

आधाररि िुक-ब्याक डवडध प्रयोग गर्यो। 

बीमा कभरेज भएका योग्य डबरामीहरू स्वस्थ्य बीमाकिामद्वारा सबै भुक्तानीहरू िागू गररसकेपडछ AGB 

भन्दा बढी भुक्तान गनमको िाडग व्यस्क्तगि रूपमा डजमे्मवार हुनुहुने छैन। 



मेडिना शल्यडिया केन्द्रिे यो नीडि अन्तगमि डवत्तीय सहायिाको िाडग योग्य भएका व्यस्क्तहरूिाई शुल्क 

िगाउाँ दैन वा डिनीहरूबाट कुि शुल्कहरूको भुक्तानीको अपेक्षा राख्दैन। 

डवत्तीय सहायिा कायमिमको प्रचार गने उपायहरू: 

 मेडिना शल्यडिया केन्द्रको वेबसाइटमा उपिब्ध भएको नीडि, आवेदन र्ाराम र नीडिको सरि 

भाषामा िेस्खएको सारांश आरै्िे बनाउाँछ। 

o वेबसाइट https://www.summahealth.org/medinasurgerycenter 

o दिाम के्षत्रमा भएको सङे्कि। 

डबडिङ िथा संकिन नीडि 

डवत्तीय सल्लाहकार(हरू) 

डवत्तीय सल्लाहकारहरू मेडिना शल्यडिया केन्द्रको डवत्तीय सहायिा कायमिम, भुक्तानी प्रबन्धहरू, बीमा 

कभरेज, मेडिकेयर र अन्य डवत्तीय सोधपूछहरूका बारेमा िपाईंको प्रश्नहरूको उत्तर डदन उपिब्ध हुनुहुन्छ। 
 

डवत्तीय परामशम र सहायिा बारे थप जानकारीका िाडग, कृपया डनम्नमा कि गनुमहोस्: 

 मेडिना शल्यडिया केन्द्र (330) 952-0014 

िपाईंिे यो र्ोन नम्बर आवेदनको िाडग अनुरोध गनमको िाडग पडन प्रयोग गनम सकु्नहुन्छ। 
 

सल्लाहकार सोमबारदेस्ख शुिबारसम्म डबहान 8 बजे देस्ख डदउाँसो 4:30 बजेसम्म उपिब्ध हुनुहुन्छ। 

 

https://www.summahealth.org/medinasurgerycenter
https://www.summahealth.org/-/media/files/pdfs/patientsvisitors/policy-billing-and-collections.pdf?la=en

