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Summa Health System को ववत्तीय सहायता नीतत  

 

उदे्दश्य: 

 

यस नीतिको उदे्दश्य Summa Health System को ववत्िीय सहायिा कायििम र आवेदन प्रक्रियाको व्याख्या गनुि हो। ओहायोका 
िामसन्दाहरूको लार्ग सहायिाको अनुरोि पहहले HCAP का लार्ग प्रशोिन गररन्छ, र त्यसपतछ यो ववत्िीय सहायिा नीतिको 
प्राविानहरूको अिीनमा हुन्छ। 
 

नीतत:  

Summa Health System समुदायको आवश्यकिाको लार्ग उत्िरदायी, आपिकालीन वा मेडिकलरूपमा आवश्यक हेरचाह 

खोजेका, िर उनीहरूको हेरचाहको लार्ग तिने सीममि सािन भएका बिरामीहरूलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गनि प्रतििद्ध छ। 
Summa Health System ले यस नीतिअन्िगिि तिनीहरूको भुक्िान गने क्षमिा वा तिनीहरूको योग्यिालाई ध्यान नहदएर 
बिना भेदभाव व्यक्क्िहरूलाई आकक्स्मक र्चक्रकत्सा स्याहार वा र्चक्रकत्सकीयरूपमा आवश्यक स्याहार उपलब्ि गराउनेछ।  

 

नीततहरूसम्िन्धी ववत्तीय सहायता: 
Summa Health System यो ववत्िीय सहायिा नीतिअन्िगिि ववत्िीय सहायिाको लार्ग योग्य नभएका, बिममि नभएका वा 
कम बिममि भएका बिरामीहरुको लार्ग अन्य ववकल्पहरू प्रदान गछि। थप जानकारीको लार्ग, कृपया तनम्न Summa Health 

System नीतिहरू हेनुिहोस:् 

• Summa Health System को र्चक्रकत्सा परीक्षण नीति (EMTALA) – EMTALA साँग अनुकूल, आपिकालीन 

परीक्षण र उपचार अनुरोि गने Summa Health System को सम्पक्त्ि वा पररसरमा आएका कुन ैपतन व्यक्क्ि वा 
व्यक्क्िको िर्ि िाट गररएको अनुरोि उसको भुक्िान गने क्षमिाको पवािह नगरी उपयकु्ि र्चक्रकत्सा परीक्षण परीक्षामा 
अर्िकार हदइन्छ वा उपलब्ि गराइनेछ। 

• असािारण संग्रह कायिहरू – Summa Health System असािारण सङ्कलन कायिहरू जस्िो क्रक एजेन्सी (हरू) लाई ररपोटि 
गने, एक व्यक्क्िको ऋण अको पक्षलाई िेच्ने, स्थर्गि गने, अस्वीकार गने, वा अतिल्लो बिलको भकु्िानी नगरेको कारणले 

मेडिकलरूपमा आवश्यक हेरचाह प्रदान गनुिअति भुक्िानी आवश्यक पने, वा कानुनी वा न्यातयक प्रक्रिया आवश्यक पने 

कायिहरू, यस नीतिअन्िगिि बिरामी आर्थिक सहायिाको लार्ग योग्य छ क्रक छैन भनेर तनिािरण गनि उर्चि प्रयास गनुिअति 

मा संलग्न हुनेछैन। कुनै पतन असािारण सङ्कलन गने कायिहरू सहहि सङ्कलन गने क्रियाकलाप Summa Health 

System को बिमलङ र सङ्कलन गने नीतिद्वारा वणिन गरेअनुसार अगाडि िढाइनेछ। 
• Summa Health System को HCAP नीति – Summa Health System HCAP, ओहायो अस्पिाल स्याहारको िीमा 

कायििमको एक सहभागी हो। Summa Health System ले HCAP नीतिको राज्य हदशातनदेशहरूलाई पछ्याउाँछ। 
HCAP ले आिारभूि, र्चक्रकत्सकीयरूपमा आवश्यक अस्पिालस्िरका सेवाहरूलाई समाववष्ट गछि। 

• Summa Health System को िीमारहहि छुट नीति – HCAP वा Summa Health System को ववत्िीय सहायिा 
नीतिअन्िगिि छुट प्राप्ि नगनुिभएका िीमारहहि बिरामीहरू आकक्स्मक वा र्चक्रकत्सकीय रूपमा आवश्यक सेवाहरूको 
िीमारहहि सेवाहरूको लार्ग योग्य छन।्  
 

गैर-र्चक्रकत्सकीयरूपमा आवश्यक सेवाहरू ववत्िीय सहायिा नीतिअन्िगिि समाववष्ट गरराँदैन।  
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Summa Health System को ववत्िीय सहायिा नीतिमा समाववष्ट प्रदायकहरू 

Summa Health System को ववत्िीय सहायिा नीतिद्वारा समाववष्ट गररएको र समाववष्ट नगररएको दवुै नामद्वारा प्रदायकहरूका 
ववस्ििृ सूचीहरू देहायमा रे्ला पानि सक्रकन्छ: 

https://www.summahealth.org/patientvisitor/insuranceandbilling/financialassistance  
 

सूचीिद्ध ममतिअनुसार सूचीहरू दरुुस्ि छन,् र आवश्यक पदाि अद्यावर्िक गररनेछ, िर त्रमैामसक भन्दा कम पटक। वास्िववक छुट 

प्रतिशिहरू सचूीिद्ध प्रत्येक प्रदायकहरूको लार्ग र्रक हुन सक्छ, क्रकनक्रक प्रत्येकसाँग सामान्यिया बिल गररएको रकम र्रक हुन सक्छ।  
 

थपरूपमा, यस नीतिले:  

• आर्थिक सहायिाको लार्ग योग्यिा मानदण्ि समावेश गछि  
• यस नीतिअन्िगिि आर्थिक सहायिाको लार्ग योग्य बिरामीहरूलाई लगाइएको शुल्क गणनाको आिार वणिन गछि   
• आर्थिक सहायिाको लार्ग आवेदन हदने व्यक्क्िहरूको लार्ग प्रक्रियाको वणिन गछि   
• आर्थिक सहायिाको आवेदन प्रक्रियाको अवर्िमा मलइएका कायिहरूको वणिन गछि   
• Summa Health System ले समुदायमभत्र कसरी व्यापक रूपमा नीति प्रचारप्रसार गनेछ भनी वणिन गछि   

 
 

1. आर्थिक सहायिाको लार्ग योग्यिा  
आर्थिक सहायिा यस नीतिअनुसार आर्थिक आवश्यकको तनिािरणमा आिाररि र्चक्रकत्सा लागिहरूसाँग िीमारहहि र िीमा पूरा 
नभएका र तिनीहरूको स्याहारको लार्ग भकु्िान गनि असमथि भएका िी व्यक्क्िरूको लार्ग सुववचाररि गररनेछ। यसले तनम्न 

अवस्थाहरूमध्ये कुन ैपतन समावेश गनि सक्छ:  

a. व्यक्क्िसाँग कुनै पतन िेस्रो-पक्ष िीमा नभएको अवस्थामा  
b. व्यक्क्ि साविजतनक सहायिाको लार्ग योग्य हुनुहुन्छ िर ववमशष्ट सेवा समाववष्ट गररएको छैन  

c. Medicare वा Medicaid लाभहरू कमजोर भएका छन ्र व्यक्क्िसाँग भकु्िान गने थप क्षमिा छैन  

d. व्यक्क्ि बिमाकृि हुनुहुन्छ िर बिमापतछ व्यक्क्िको ब्यालेन्सको लार्ग भकु्िान गनि आवश्यक आर्थिकको आिारमा 
सहायिाको लार्ग योग्य ठहराइएको हो  
e. व्यक्क्िले ओहायोको अस्पिाल स्याहार आश्वासन कायििम (HCAP) का आवश्यिकिाहरू पूति ि गनुिहुन्छ  

 

2. योग्यिा मानदण्ि 

a. पररवारको सङ्ख्या र पाररवाररक आम्दानीको पररभाषा, सिंीय गरीिी सीमा मागितनदेशनहरू व्यक्क्िको योग्यिा तनिािरण 

गनिको लार्ग प्रयोग गररन्छ (संलग्न कागजाि A हेनुिहोस)् 

b. Summa Health System ले 12 महहनाको रोमलङ समय अवर्िमा Medicare तन:शुल्क सेवाद्वारा स्वीकृि दािीहरूमा 
आिाररि पछाडि-हेने ववर्ि प्रयोग गरी सामान्यिया बिल गररएका रकम गणना गछि। सामान्यिया बिल गररएका रकम कसरी 
गणना गररन्छ भन्नेिारे ववस्ििृ स्पष्टीकरणको लार्ग पररमशष्ट A हेनुिहोस।् 

c. Summa Health System को आर्थिक सहायिा- व्यक्क्िको पाररवाररक आम्दानी कटौिीको लार्ग योग्य हुन हालको संिीय 

गरीिी सीमाहरू (FPL) को 250% भन्दा िढी र सोभन्दा कम वा यसको 400% िरािरको हुनुपनेछ (संलग्न कागजाि A 

हेनुिहोस)्। आर्थिक सहायिाको लार्ग कुन ैयोग्य बिरामीलाई सामान्यिया बिल गररएका रकम (AGB) भन्दा िढी शुल्क 

https://www.summahealth.org/patientvisitor/insuranceandbilling/financialassistance
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लगाइनेछैन। यसको पररणामस्वरुप बिमा नभएका व्यक्क्िहरूका लार्ग बिल गररएका शुल्कहरूमा आमंशक समायोजन हुन्छ वा 
बिमा भएका व्यक्क्िहरूका लार्ग बिमाको भकु्िानीपतछ िााँकी बिरामीको क्जम्मेवारीसहहि बिल गररएका शुल्कहरूमा आंमशक 

समायोजन हुन्छ। 

d. Summa Health System को आर्थिक सहायिा- व्यक्क्िको पाररवाररक आम्दानी लागयूोग्य शुल्कहरूिाट 100% कटौिीको 
लार्ग योग्य हुन हालको सिंीय गरीिी सीमाहरू (FPL) को 250% भन्दा कम हुनुपनेछ। यसको पररणामस्वरुप बिमा नभएका 
व्यक्क्िहरूका लार्ग बिल गररएका शुल्कहरूमा पूणि समायोजन हुन्छ वा बिमा भएका व्यक्क्िहरूका लार्ग बिमाको भकु्िानीपतछ 

िााँकी बिरामीको क्जम्मेवारी सहहि बिल गररएका शुल्कहरूमा पूणि समायोजन हुन्छ। 

e. ववत्िीय सहायिा आवेदन र्ारामहरूलाई पहहलो पोस्ट डिस्चाजि बिमलङ स्टेटमेन्टको न्यूनिम 240 हदन पतछ मातननेछ, र 
आवेदन स्वीकृतिको अक्न्िम ममति पतछ छ (6) महहना सम्म मान्य मातननेछ। 

f. व्यक्क्िगि आर्थिक कथनको लार्ग अनुरोि गरेर वा आवेदकहरूको सिभैन्दा हालैको र्ाराम W-2, कर र्ाराम, िैंकको 
कथनहरू वा ररपोटि गररएको आम्दानी समथिन गने मलखखि प्रमाणको अन्य कुनै पतन र्ारामको प्रतिमलवपहरू प्राप्ि गरेर 
आम्दानी प्रमाखणि गनि सक्रकन्छ। Summa Health System ले आम्दानी, पाररवाररक सङ्ख्या वा आवेदनमा अस्पष्ट 

हुनसक्ने कुन ैपतन जानकारीको मौखखक स्पष्टीकरण स्वीकार गनि सक्छ। 

g. आम्दानी प्रमाणीकरण र उपलब्ि सम्पक्त्िलाई समर्थिि प्राप्ि मलखखि प्रमाणलाई भावी सन्दभिको लार्ग बिरामीका 
र्ाइलहरूमा राखखनुपनेछ।  

h. ओहायोको अस्पिाल स्याहार आश्वासन कायििम (HCAP) - संिीय गरीिी सीमा (FPL) का 100% व्यक्क्िहरू वा सोभन्दा 
कम व्यक्क्िहरू आकक्स्मक र र्चक्रकत्साका आवश्यक सेवाहरू समावेश हुने ओहायो कायििमको यो पदको लार्ग योग्य हुन 

सक्छन।् HCAP को लार्ग योग्यिा राज्य तनयमहरू अनसुार िनाइएको छ र Summa ववत्िीय सहायिा नीतिलाई हटाउाँछ। 

i. Summa Health System ले यस नीतिका तनिािररि मापदण्िहरूको िाहहर पनि सक्ने, अस्पिाल सुवविाको एकल तनणियमा 
पहहचान भएका र असािारण र्चक्रकत्सा पररक्स्थतिहरू (जस्ि,ै टममिनल बिमारी, अर्िक र्चक्रकत्सा बिल र/वा औषर्िहरू, आहद) 

भएका प्रणाली तनदेशकद्वारा स्वीकृि भएका कुन ैपतन व्यक्क्िलाई छूट वा छूट हदने स्याहार ववचार-ववमशि गने अर्िकार 

सुरक्षक्षि राख्दछ। 

j. Summa ववत्िीय सहायिा नीतिले कस्मेहटक र गैर-कायिकारी पनुस्थािपना दन्ि प्रक्रियाहरू समावेश गदैन। 

 

3. ववत्िीय सहायिाको लार्ग आवेदन गने प्रकृया  
a. बिरामीले Summa Health System को ववत्िीय सहायिा आवेदन र्ाराम पूरा गनुिहुनेछ।  

i. पूरा गररएको ववत्िीय सहायिा आवेदन र्ारामको अनुपक्स्थतिमा तनक्श्चि पररक्स्थतिहरू (उदाहरण, बिरामी 
िरववहीन हुनुहुन्छ) का आर्थिक सहायिालाई पुक्ष्ट गनि र दस्िावेज गनिको लार्ग अनुमातनि योग्यिा प्रयोग गनि 
सक्रकन्छ। 
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ii. Summa Health System ले बिरामी आर्थिक सहायिाको लार्ग प्रकक्ल्पि योग्य हुनुहुन्छ वा हुनुहुन्न भनी 
तनिािरण गनिमा सहायिा गनिको लार्ग भकु्िान गने इच्छाको रूपमा िी जानकारी प्राप्ि गनिको लार्ग उपलब्ि स्रोिहरू 

(उदाहरण, प्राववर्िक समािान, सेवा संगठनहरू, आहद) उपयोग गनि सक्छ। जि बिरामीले ववत्िीय सहायिा आवेदन 

वा सहयोगी कागजािहरू प्रदान गदैनन,् अस्पिालले िेडिट ररपोटिहरू र अन्य साविजतनकरूपमा उपलब्ि 

जानकारीहरूको आिारमा लाग ूकाननुी आवश्यकिाहरू, अनमुातनि िरपररवारको आकार र आय रकम ववत्िीय 

सहायिा योग्यिा तनिािरणको समीक्षा गनि सक्छ। बिरामीहरू ववत्िीय सहायिा नीतिको साथमा ववत्िीय नीति 

स्लाइडिङ स्केल हदशातनदेशहरू (यसैसाथ सलंग्न ए) प्रयोग गरेर योग्य हुन्छन।् 
 

b. आर्थिक सहायिा र्ाराम पूरा गनिमा सहायिा उपलब्ि गराउनको लार्ग बिरामीका ववत्िीय अर्िवक्िाहरू उपलब्ि हुनहुुन्छ। 
बिरामीका ववत्िीय अर्िवक्िाहरूिारे थप जानकारीका लार्ग पषृ्ठ 7 मा हेनुिहोस।् 

 
 

4. Summa Health System ले आर्थिक सहायिाको आवेदन प्रक्रिया अवर्िमा मलइएका कायिवाहीहरू  

a. Summa Health System को ववत्िीय सहायिा नीति प्रस्िाव गररयो: 
i. दिाि र्ारामको अवस्थाहरूमा समावेश गररएको। 
ii. बिरामीको बिमलङ कथनमा समावेश गररएको। 
iii. देहायमा प्रकामशि गररएको  

https://www.summahealth.org/patientvisitor/insuranceandbilling/financialassistance 
 

यहद कुन ैववत्िीय सहायिा आवेदन र्ाराम पहहलो पोस्ट-डिस्चाजिको बिमलङ कथनपतछको ममतिलगत्ि ैकम्िीमा 120 हदनको 
अवर्िमा पेश गररएन भने, Summa Health Systemले बिमलङ िथा सकंलन नीतिमा सूचीिद्ध गररएका कायिवाहीहरू पालना 
गनि सक्छ। 

 

b. अपूणि ववत्िीय सहायिा आवेदन र्ाराम पेश गररएको- पहहलो पोस्ट-डिस्चाजिको बिलङ कथनपतछको ममति लगत्ि ैन्यूनिम 

240 हदनको समय अवर्ि (आवेदन अवर्ि)मा अपूणि ववत्िीय सहायिा आवेदन र्ाराम पेश गररयो भने, Summa Health 

System ले:  

i. व्यक्क्िलाई आर्थिक नीति र र्ाराम अन्िगिि आवश्यक थप जानकारी र/वा मलखखि प्रमाणिारे व्याख्या गने 

मलखखि सूचना उपलब्ि गराउनेछ।  
ii. व्यक्क्िले उपयकु्ि समयावर्िमा आर्थिक सहायिाको मूल्याङ्कन पूरा गनिको लार्ग आवश्यक हुने जानकारी 

उपलब्ि गराउनुहुन्न भने, अस्पिालले छूटको लाभ बिना बिमलङ र सङ्कलन गने नीतिमा नोट गररएका कायिकरू 

सुरु गनि वा पुन: आरम्भ गनि सक्छ। 
 

c. पेश गररएको ववत्िीय सहायिा आवेदन र्ाराम पूरा गनुिहोस-् Summa Health System ले तनम्न कायिहरू गनेछ:  

i. यहद गररएको छ भन ेकुन ैपतन असािारण असूली कायिवाहीहरू हटाउनुहोस ्

ii. Summa Health System को ववत्िीय सहायिा आवेदन र्ाराम प्रक्रिया गने िममा कुनै पतन असूली 
कायिवाहीहरू हटाउनुहोस ्

https://www.summahealth.org/patientvisitor/insuranceandbilling/financialassistance
https://www.summahealth.org/patientvisitor/insuranceandbilling/financialassistance
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iii. यहद खािा सङ्कलन तनकायसाँग राखखएमा, तनकायलाई तनिािरण गदाि सङ्कलन प्रयासहरू समाप्ि गनि 
सूर्चि गराइनेछ  

iv. योग्यिा तनणियको तनिािरण िनाउनुहोस ्र दस्िावेज िनाउनुहोस ् 

v. व्यक्क्िलाई योग्यिा तनिािरणिारे सामतयक आिारमा सरू्चि गराउनुहोस ्

vi. लागू हुने अवस्थामा, बिरामीलाई आर्थिक सहायिाको आवेदनपतछ ब्यालेन्स संकेि गने बिमलङ वववरण 

उपलब्ि गराउनुहोस ्

vii. Summa सुम्मा स्वास््य ववत्िीय सहायिा नीतिअन्िगिि योग्यिा तनिािरण पतछ गररएका बिरामी 
भुक्िानीहरू क्रर्िाि गनुिहोस।् अनुमातनि परोपकार तनिािरणसहहि। 

viii. व्यक्क्िमार्थ मलइएका कुनै पतन असािारण असूली कायिवाहीहरू उल्टाउन उपयुक्ि कदम चाल्नुहोस ्

 

5. ववत्िीय सहायिा नीति, ववत्िीय सहायिा आवेदन र्ाराम र ववत्िीय सहायिा नीतिको सरल भाषाको सारांश पारदशी छन ्र अङ्गे्रजी, 
स्पेतनश, अरिी, नेपाली, िमेली र करेन भाषाहरूमा सेवा हदइने व्यक्क्िहरूका लार्ग उपलब्ि छन।् यी Summa Health System सेवा 
क्षेत्रका लार्ग उपयुक्ि भाषाहरू हुन।्  

a. वेिसाइट: Summa Health System ले ववमशष्ट र स्पष्टरूपमा आफ्नो वेिसाइटमा तनम्न कुराहरूको पूरा र 
वििमान संस्करण पोस्ट गनेछः  

i. ववत्िीय सहायिा नीति (FAP) 

ii. ववत्िीय सहायिा आवेदन र्ारम 

iii. ववत्िीय सहायिा नीतिको सरल भाषामा सारांश 

iv. Summa Health System बिरामी आर्थिक अर्िवक्िाका लार्ग सम्पकि  जानकारी 
 

b. र्चन्ह: Summa Health System र्चन्ह स्पष्ट रूपमा भनािका सिै पोइन्टहरू सहहि यसका अस्पिाल सुवविाहरू 

र आकक्स्मक ववभागहरूसहहि दिाि क्षेत्रहरूमा साविजतनक स्थानहरूमा प्रदशिन गररनेछ। 

c. व्यक्क्िगि रूपमा: बिरामी पहुाँच प्रतितनर्िहरू र बिरामीका ववत्िीय अर्िवक्िाहरूले बिरामीहरूलाई सि ैसहायिा 
कायििमहरूका लार्ग योग्यिा तनिािरण गनि प्रयोग गररने आर्थिक सहायिा आवेदन तनःशुल्क रूपमा प्रस्िाव गनेछन।् 
सीममि रूपमा/अङ्गे्रजी निोल्ने व्यक्क्ि वा सनु्नमा कहठनाई भएका व्यक्क्िलाई तन: शुल्क, दोभाषीकरण ववर्ि 

उपलब्ि गराइनेछ। 
 

6. बिरामी र जमानिकिािहरूले मोटर वाहन, अन्य दिुिटना जानकारी, लाभहरूको समन्वयका लार्ग अनुरोिहरू, प्रति-अवक्स्थि जानकारी 
वा मेडिकेि लाभहरूको लार्ग आवेदनमा सहयोग सहहि दावी प्रक्रिया गनि आवश्यक अन्य जानकारीहरूसहहि िेस्रो पक्ष जानकारी आपूति ि 
गनि सहयोग गनेछन।् यहद बिरामी/ग्यारेन्टरले सहयोग नगरेमा Summa स्वास््य आर्थिक सहायिा अस्वीकार हुन सक्छ। 
 

आपतकालीन अवस्थाहरूका लागि आगथयक सहायता: 
 

• Summa Health System ले आपिकालीन अवस्थाहरूलाई कूल वावषिक पररवार आम्दानीको 25% भन्दा िेरै ऋणका लार्ग 

बिरामी उत्िरदायी हुने मेडिकल खचिहरूको रूपमा पररभावषि गछि। 



नीति र प्रक्रिया: 
बिरामी आर्थिक सहायिा कायििम 
अनुमोदनकिाि: वररष्ठ VP र CFO 
संशोर्िि: 1/1/22 

 
 
 

पषृ्ठ 7 of 8 
 

बिरामीका ववत्तीय अगधवक्ताहरू 

बिरामीका ववत्िीय अर्िवक्िाहरू आर्थिक सहायिा, भुक्िानी प्रिन्िहरू, िीमा कभरेज, Medicare र अन्य आर्थिक सोिपुछहरूको 
िारेमा िपाईंका प्रश्नहरूको जवार् हदन उपलब्ि छन।् सीममि रूपमा/अङ्गे्रजी निोल्ने व्यक्क्ि वा सुन्नमा कहठनाई भएका 
व्यक्क्िलाई तन: शुल्क, दोभाषीकरण ववर्ि उपलब्ि गराइनेछ। 

 

ववत्िीय सहायिािारे थप जानकारीका लार्ग, कृपया तनम्नमा र्ोन गनुिहोस ्वा जानुहोसः् 
 

 Summa Akron City Campus  
  (330) 375-6685 
   Central Registration 
   525 East Market Street 
  Akron, OH 44309 
 

 Summa Barberton Campus 
(330) 615-3236 
Central Registration 

  155 5th Street NE 
  Barberton, OH 44203 
 
 

सेवाको लार्ग अनुमान प्राप्ि गनि, कृपया (234) 312-5173 मा र्ोन गनुिहोस।् 
 

 
 
 
 

 

बिरामी खाता सेवाहरू 

 

Summa बिरामी खािा ग्राहक सेवालाई (234) 312-5700 वा (800) 543-7750 (ओहायोमा) मा सम्पकि  गनुिहोस।् 
 

प्रतितनर्िहरू बिहानको 8:00 िजेदेखख िेलुकीको 4:30 िजेसम्म सोमिारदेखख शुििारसम्म उपलब्ि हुन्छन।् 
 

 

ओहायो तनवासीहरूका लागि सचूना-ओहायो अस्पताल स्याहार आश्वासन काययक्रम (HCAP): 

 

Summa Health System ले व्यक्क्िलाई शुल्क नलगाई, ओहहयोका िामसन्दाहरू जसको Medicaid प्राप्िकिािहरू 

नभएका, र जसको आम्दानी संिीय गरीिी रेखाको मतुन हुन्छ, उनीहरूलाई आिारभूि, र्चक्रकत्सा आवश्यकिा, अस्पिाल-

स्िरका सेवाहरू प्रदान गदिछ। ओहहयो Medicaid कायििमअन्िगिि प्रत्यारोपण सेवाहरू र प्रत्यारोपणसाँग सम्िक्न्िि 

सेवाहरूमा िाहेक, अन्िरंगरिहहरंग सेवाहरूसमावेशगररएकाछन।् अशक्ििा आर्थिक सहायिाका प्राप्िकिािहरू 

सहायिाका लार्ग योग्य छन।्ओहायोमा स्वैक्च्छकरूपमा िमसरहेका र अको राज्यिाट साविजतनक सहयोग प्राप्ि नगने 

व्यक्क्िद्वारा ओहायो रेक्जिने्सी स्थावपि गररन्छ। ओहायोका िामसन्दाहरूका लार्ग आर्थिक सहयोगको लार्ग अनुरोिहरू 

पहहले HCAP का लार्ग प्रशोिन गररन्छ, र त्यसपतछ यो अन्यथा नभएमा ववत्िीय सहयोग नीतिको प्राविानहरूको 
अिीनमा हुनेछ।
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संलग्न िररएको A 

 
 
 

परोपकारी छुट काययपत्र- 2022 संघीय आय माियतनरे्दशनहरूमा आधाररत 

 

 

वावषयक आय 

 

पररवार 
सङ्ख्या 

HCAP 

 

परोपकार परोपकार 

100% FPL 101% - 250% FPL 251% - 400% FPL 

100% छुट 100% छुट AGB = 85% छुट 

1 $ 13,590 $ 13,591 $ 33,975 $ 33,976 $ 54,360 

2 $ 18,310 $ 18,311 $ 45,775 $ 45,776 $ 73,240 

3 $ 23,030 $ 23,031 $ 57,575 $ 57,576 $ 92,120 

4 $ 27,750 $ 27,751 $ 69,375 $ 69,376 $ 111,000 

5 $ 32,470 $ 32,471 $ 81,175 $ 81,176 $ 129,880 

6 $ 37,190 $ 37,191 $ 92,975 $ 92,976 $ 148,760 

7 $ 41,910 $ 41,911 $ 104,775 $ 104,776 $ 167,640 

8 $ 46,630 $ 46,631 $ 116,575 $ 116,576 $ 186,520 

 
 

प्रत्येक थप व्यक्क्िका लार्ग $4,720 थप्नुहोस ्

जनवरी 12, 2022 र त्यसपतछको सेवाको ममततहरूका लागि प्रभावकारी 
 

 
"पररवार"मा बिरामी बिरामीको जीवनसाथी*(उनी घरमा िसोिास िरे पतन) र िरमा िस्ने वषि मुतनका सिै बिरामीका िच्चाहरू प्राकृततक वा धमयपुत्रीहरू समावशे 

हुन्छन।् यहद बिरामी वषिभन्दा कम उमेरको छ भने पररवार मा रोगी बिरामीको प्राकृतिक वा िमिपुत्री आमािािु हरू *(उनी घरमा िसोिास िरे पतन) र िरमा िस्ने
वषि मुतनका आमािािुका छोराछोरीहरू समावेश हुनेछन।् 

 
 


