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উলেশ্য এিং পবরবি:
রনিনওয়াইড তিল্ড্রেনস হসতপটাল্ড (রনিনওয়াইড তিল্ড্রেনস) এিং িার সরে সম্পকযর্ুক্ত সংস্থার রর্সি ররাগীর
আতথক
য প্ররয়াজন ররয়রে িারের আতথক
য সহায়িা তনর্য়য করার স্ট্যান্ডাডয প্রক্রিয়া তস্থর করা এই নীতির উরেিয।
রর্সি ররাগী এিং িারের পতরিার তিনামূরল্ডয িা োড় সহ পতররেিা পাওয়ার রর্াগয িারের সনাক্ত কররি এই নীতিরি
রপরিন্ট অ্যাকাউন্টস তডপাটয রমরন্টর কমীেল্ড, হাসপািারল্ডর অ্নযানয কমিারী
য
এিং এক্সটানাল্ড
য রভন্ডস যপ্রতিতনতধরের
জনয একটট প্রর্াল্ডী জানারনা হরয়রে। রকানও িযক্রক্ত আতথক
য সহায়িা পাওয়ার রর্াগয তকনা িা তনর্য়য করা এিং
এক্স্রাঅ্তডযনাতর কারল্ডকসন অ্যাকসরে রনিনওয়াইড তিল্ড্রেনস তিজতড়ি হওয়ার আরগ র্ুক্রক্তসেি পেরেপ
রনওয়া হরয়রে তকনা তনর্য়য করার িূ ড়ান্ত েমিা রনিনওয়াইড তিল্ড্রেনস রপরিন্ট অ্যাকাউন্টস তডপাটয রমরন্টর
কারে থারক। জাতি, ির্,য ধমতিশ্বাস,
য
জাতিগি পতরিয়, রাষ্ট্রীয় মূল্ড, িয়স, তল্ডে, রর্ৌন প্রির্িা, তল্ডেগি পতরিয়, ধম,য
িা অ্েমিা তনতিরিরে
য
সি ররাগীর রেরে আতথক
য সহায়িার রর্াগযিা প্ররর্াজয হয়।
এই নীতির অ্ধীন পতররেিায় রনিনওয়াইড তিল্ড্রেনস এিং িার সরে সম্পকযর্ুক্ত সংস্থাগুতল্ডর দ্বারা প্রেত্ত সি
জরুরী এিং তিতকৎসার পতররপ্রতেরি প্ররয়াজনীয় অ্নযানয রসিা শুশ্রূো রেওয়া হয়।
জরুরী তিতকৎসাগি অ্িস্থায়, রকানও িযক্রক্ত আতথক
য সহায়িা পাওয়ার রর্াগয তকনা রসই প্রশ্ন তনতিরিরে
য
রনিনওয়াইড
তিল্ড্রেনস রকানও প্রকাররর বিেময োড়া রসিা শুশ্রূো কররি। রনিনওয়াইড তিল্ড্রেনস এমারজযক্রে রমতডকাল্ড
টরটরমন্ট অ্যান্ড রল্ডিার অ্যাক্ট (ইএমটটএএল্ডএ) অ্নুসারর রমতডকাল্ড স্ক্রীতনং পরীো এিং সুতস্থি করার তিতকৎসা
প্রোন কররি এিং রর্খারন উপর্ুক্ত, িযক্রক্তরক অ্নয রসিা িযিস্থায় ররফার িা স্থানান্তর কররি, এিং 42 CFR 482.55
(িা িৎপরিিী রকানও তনয়ম) অ্নুসারর জরুরী পতররেিা রেরি। রর্সি কাজ রল্ডারকরের জরুরী তিতকৎসা শুশ্রূো
িাওয়া রথরক তনরস্ত করর, রর্মন জরুরী তিতকৎসাগি অ্িস্থায় তিতকৎসা পাওয়ার আরগ জরুরী তিভারগর ররাগীর
কাে রথরক োম িাওয়া িা ঋর্ আোরয়র কারজর অ্নুমতি রেওয়া র্া রভোরভে না করর জরুরী তিতকৎসা শুশ্রূো
িযিস্থায় িাধা রেয়, রিমন সি কাজ রনিনওয়াইড তিল্ড্রেনস তনরেধ করর।
সংজ্ঞো:
সম্পকযর্ুক্ত সংস্থা – রনিনওয়াইড তিল্ড্রেনস হসতপটাল্ড-এর মাতল্ডকানাধীন ও সম্পকযর্ুক্ত রকাম্পাতন, র্া হাসপািারল্ড জরুরী এিং
তিতকৎসার পতররপ্রতেরি অ্নযানয প্ররয়াজনীয় রসিা শুশ্রূো রেয়, িারি আরে তিল্ড্রেনস অ্যারনরস্থতসয়া অ্যারসাতসরয়টস, তিল্ড্রেনস
ররতডওল্ডক্রজকাল্ড ইেটটটটউট, তিল্ড্রেনস সাক্রজক
য াল্ড অ্যারসাতসরয়টস, তপতডয়াটরক অ্যাকারডতমক অ্যারসাতসরয়িন, এিং তপতডয়াটরক
পযারথাল্ডক্রজ অ্যারসাতসরয়টস অ্ফ কল্ডাম্বাস। র্তেও তিল্ড্রেনস কতমউতনটট প্রযাতক্টরসস হাসপািারল্ড ররাগীরের শুশ্রূো করর না, িরি
রনিনওয়াইড তিল্ড্রেনস হসতপটাল্ড িার মাতল্ডক এিং এই নীতি অ্নুসারর আতথক
য সহায়িা রেয়।
অ্যামাউন্টস রজরনরাতল্ড তিল্ডড (এক্রজতি) – সাধারর্ি তিমাসহ ররাগীরের রনিনওয়াইড তিল্ড্রেনস রর্ তিল্ড রেয়।
এক্সটানাল্ড
য রভন্ডস য– তিতল্ডং এিং সংগ্ররহর জনয এরজন্ট তহসারি কাজ করার জনয তনরয়াগ করা রকাম্পাতন।
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এক্স্রাঅ্তডযনাতর কারল্ডকসন অ্যাকসে – 26 CFR 1.501(r)-6(b) (িা িৎপরিিী রকানও তনয়রম) এই ফাইনযাক্রেয়াল্ড অ্যাতসরস্ট্ে
পতল্ডতসর আওিাভুক্ত শুশ্রূোর তিরল্ডর রপরমন্ট আোরয়র সূরে রনিনওয়াইড তিল্ড্রেনস রকানও মানুরের তিরুরে রর্ পেরেপ তনরি
পারর।
পতরিাররর আকার – অ্থাৎ
য ফযাতমতল্ড সাইজ, িারি আরে ররাগী, ররাগীর স্বামী িা স্ত্রী ঐ িাতড়রি সহিাস করা তনতিরিরে
য
তিতন, এিং
আঠাররা িেররর কম িয়সী ররাগীর তনরজর িা পাতল্ডি সন্তান সন্ততি র্ারা ঐ িাতড়রি িসিাস কররে। ররাগীর িয়স আঠাররা িেররর
কম হরল্ড, রসই “পতরিারর” ররাগী, ররাগীর জন্মোিা িা পাল্ডক মা িািা (একই িাতড়রি িারের িসিাস করা তনতিরিরে),
য
এিং মা
িািা(রের) আঠাররা িেররর কমিয়সী, তনরজর িা পাতল্ডি সন্তান র্ারা ঐ িাতড়রি িসিাস কররে িারা সকরল্ড গর্য হরি।
এফএতপ – এই অ্থ যসহায়িার নীতি।
রফডরল্ড পভাটটয রল্ডরভল্ড (এফতপএল্ড)-োতরদ্র্য সীমা রিাঝারি িাতেক
য উপাজযন এিং পতরিাররর আকাররর তভতত্তরি ইউনাইরটড রস্ট্টস
দ্বারা িতর্িয পেতি।
গ্রস িাজয – অ্থাৎ
য সি সরমি রমাট োম িল্ডরি তিতকৎসা শুশ্রূো িািে রর্ অ্রথরয পতরমার্ োতি করা হয় িা রিাঝায়।
গ্রস ইনকাম – িাে রেওয়ার আরগ রমাট উপাজযন রিাঝায়।
তিতকৎসার পতররপ্রতেরি প্ররয়াজনীয় রসিা শুশ্রূো – ররাগ, আঘাি, ররাগািস্থা, িযাতধ, িা িার উপসগ যপ্রতিররাধ, তনর্য়,
য িা তিতকৎসা
করার জনয রর্ স্বাস্থয-পতরির্ায পতররেিা িা সরঞ্জাম প্ররয়াজন এিং র্া তিতকৎসার গ্রহর্রর্াগয স্ট্যান্ডাডয পূরর্ করর।
রপরিন্ট ররসপনতসতিতল্ডটট – ররাগীর োতয়ত্ব ররাগীর তিরল্ড তিমা িািে (িাতর্ক্রজযক এিং সরকাতর োিা সরমি) সি রপরমন্ট, িাে এিং
োড় প্ররয়ারগর পর রর্ পতরমার্ অ্থ যপ্রোন করা িযক্রক্তর োতয়ত্ব।
বনলদিশ্:
র োগযতোর শ্তি
রর্সি ররাগী রনিনওয়াইড তিল্ড্রেনরস জরুরী িা তিতকৎসার পতররপ্রতেরি প্ররয়াজনীয় অ্নয রসিা শুশ্রূো পারেন িা িাইরেন িারা
আতথক
য সহায়িার আরিেন কররি পাররন, িরি ররাগী র্তে জরুরী-নয় এমন রসিা িায় রসরেরে ররাগী রর্খারন িসিাস কররেন
রসইমি রর্াগযিা মূল্ডযায়রনর িরিয প্ররভে থাকরি পারর।
ওহারয়ার িাতসন্দারা আতথক
য সহায়িার অ্নুররাধ কররল্ড প্রথরম িারের ওহারয়া রমতডরকড (রহল্ড্তে স্ট্াটয এিং রহল্ড্তে ফযাতমতল্ডজ),
ওহারয়া হসতপটাল্ড রকয়ার অ্যাতসওররে রপ্রাগ্রাম (এইিতসএতপ), এিং অ্যাল্ডকহল্ড, োগ অ্যান্ড রমন্টাল্ড রহল্ড্থ (এতডএএমএইি) রিাডয
সরমি িরি এইগুতল্ডরিই সীতমি নয়, সংগঠন রথরক রর্ সরকাতর সাহার্য পাওয়া র্ায় প্রথরম রসখারন আরিেন কররি হরি। এই িিয
রথরক ররহাই পাওয়ার জনয, ওহারয়ার রর্সি িাতসন্দা রসািাল্ড তসতকওতরটট এিং রমতডরকয়ার কর রথরক অ্িযাহতি পায় িারের
সম্পূর্ক
য ৃ ি ফম য4029 “রসািাল্ড তসতকওতরটট এিং রমতডরকয়ার সংিান্ত কর রথরক অ্িযাহতির আরিেন এিং সুতিধার োতিিযাগ” তেরি
হরি। রর্সি ররাগী ওহারয়ার িাতসন্দা িরি এইসি রপ্রাগ্রারম সুতিধা পাওয়ার রর্াগয না এিং রর্সি ররাগী ওহারয়ার িাতসন্দা না িরি
রনিনওয়াইড তিল্ড্রেনরসর জরুরী তিতকৎসা শুশ্রূো পায় িারা এই প্রকারর রমাট গ্রস ইনকাম এিং ফযাতমতল্ড সাইজ অ্নুর্ায়ী আতথক
য
সহায়িা পাওয়ার রর্াগয হরি পাররন:
•
•
•
•

রফডরল্ড পভাটটয রল্ডরভল্ড (এফতপএল্ড)-এর 200% িা িার কম উপাজযন হরল্ড রপরিন্ট ররসপনতসতিতল্ডটটর 100% অ্িযাহতি
পারি।
এফতপএল্ড-এর 201% এিং 250%-এর মরধয উপাজযন হরল্ড রপরিন্ট ররসপনতসতিতল্ডটটর 80% অ্িযাহতি পারি।
এফতপএল্ড-এর 251% এিং 300%-এর মরধয উপাজযন হরল্ড রপরিন্ট ররসপনতসতিতল্ডটটর 60% অ্িযাহতি পারি।
এফতপএল্ড-এর 301% এিং 400%-এর মরধয উপাজযন হরল্ড রপরিন্ট ররসপনতসতিতল্ডটটর 45% অ্িযাহতি পারি।

ওহারয়ার রর্সি িাতসন্দার পতরিাররর উপাজযন এফতপএল্ড-এর 200% িরি এফতপএল্ড-এর 450% এর কম এিং র্ারের নযািনাল্ড
তিল্ড্রেরের তিল্ড পতরিাররর িাতেক
য পাতরিাতরক উপাজযরনর 20% এর রিতি হরি িারের এই নীতিরি তিতকৎসার পতররপ্রতেরি
অ্ভািগ্রস্ত পতরিার মরন করা হরি। ররাগীর োতয়রত্ব তিতকৎসার পতররপ্রতেরি অ্ভাি গ্রস্ত পতরিার অ্রথরয পতরমারর্ রিতি োড় পাওয়ার
রর্াগয হরি, রেিিযাপী সি রনিনওয়াইড তিল্ড্রেনস তিরল্ড পতরিাররর ররাগীর োতয়ত্ব এইরূরপ পতরিাররর িাতেক
য সংসাররর উপাজযরনর
িিাংরির (%) সমান হওয়া উতিি:
•
•

রফডরল্ড পভাটটয রল্ডরভল্ড (এফতপএল্ড)-এর 200% িা িার কম উপাজযন হরল্ড রপরিন্ট ররসপনতসতিতল্ডটটর 100% অ্িযাহতি
পারি।
এফতপএল্ড-এর 201% এিং 250% এর মরধয উপাজযরন এমনভারি অ্িযাহতি রেওয়া হরি র্ারি িার িযারল্ডে পতরিাররর
িাতেক
য পাতরিাতরক উপাজযরনর 5% এর সমপতরমার্ হয়।
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এফতপএল্ড-এর 251% এিং 300% এর মরধয উপাজযরন এমনভারি অ্িযাহতি রেওয়া হরি র্ারি িার িযারল্ডে পতরিাররর
িাতেক
য পাতরিাতরক উপাজযরনর 7% এর সমপতরমার্ হয়।
• এফতপএল্ড-এর 301% এিং 450% এর মরধয উপাজযরন এমনভারি অ্িযাহতি রেওয়া হরি র্ারি িার িযারল্ডে পতরিাররর
িাতেক
য পাতরিাতরক উপাজযরনর 10% এর সমপতরমার্ হয়।
র্ারা ওহারয়ার িাতসন্দা না িারা জরুরী-নয় এমন তিতকৎসা শুশ্রূোর অ্নুররাধ কররল্ড িারা ঐরূপ জরুরী-নয় এমন শুশ্রূো পাওয়ার
আরগ িারের আতথক
য সহায়িার জনয প্রাক-অ্নুরমােন প্ররয়াজন। প্রাক-অ্নুরমােন প্রক্রিয়ায় ঐ িযক্রক্তরক ররাগীর িাসস্থান রারজযর
স্বাস্থয পতরির্ায িযিস্থার িেরল্ড রনিনওয়াইড তিল্ড্রেনরসর পতররেিা রনওয়ার তিতকৎসাগি র্ুক্রক্ত জমা কররি হরি। রনিনওয়াইড
তিল্ড্রেনস ঐরূপ র্ুক্রক্ত পুনতিিার
য কররি এিং রনিনওয়াইড তিল্ড্রেনরসর তনর্য়মি
য
রর্ ররাগী উপর্ুক্ত তিতকৎসাগি র্ুক্রক্ত জমা
করররেন তিতন এইভারি রমাট গ্রস ইনকাম এিং ফযাতমতল্ড সাইজ অ্নুর্ায়ী আতথক
য সহায়িা পাওয়ার রর্াগয হরি পাররন:
•

•
•
•
•

রফডরল্ড পভাটটয রল্ডরভল্ড (এফতপএল্ড)-এর 200% িা িার কম উপাজযন হরল্ড রপরিন্ট ররসপনতসতিতল্ডটটর 100% অ্িযাহতি
পারি।
এফতপএল্ড-এর 201% এিং 250%-এর মরধয উপাজযন হরল্ড রপরিন্ট ররসপনতসতিতল্ডটটর 80% অ্িযাহতি পারি।
এফতপএল্ড-এর 251% এিং 300%-এর মরধয উপাজযন হরল্ড রপরিন্ট ররসপনতসতিতল্ডটটর 60% অ্িযাহতি পারি।
এফতপএল্ড-এর 301% এিং 400%-এর মরধয উপাজযন হরল্ড রপরিন্ট ররসপনতসতিতল্ডটটর 45% অ্িযাহতি পারি।

র্ারা ইউএস িাতসন্দা না িারা জরুরী-নয় এমন শুশ্রূোর জনয আতথক
য সহায়িার অ্নুররাধ কররল্ড, িারের রেরে ইন্টারনযািনাল্ড
িযাতরটট রপরিন্টরের জনয রনিনওয়াইড তিল্ড্রেনরসর নীতি এিং প্রক্রিয়া অ্নুসারর ঐরূপ জরুরী-নয় এমন শুশ্রূো পাওয়ার জনয
আতথক
য সহায়িার প্রাক-অ্নুরমােন প্ররয়াজন। রিি করয়কটট রর্াগযিার তভতত্তরি রনিনওয়াইড তিল্ড্রেনরসর স্ট্ীয়াতরং কতমটট ফর
ইন্টারনযািনাল্ড রপরিন্টস আন্তজযাতিক ররাগীর োিিয রসিা শুশ্রূো পাওয়ার রর্াগযিা তনর্য়য করর, িারি আরে রর্ তিতকৎসাগি
হস্তরেপ প্ররয়াজন রসটা, হস্তরেরপর ফরল্ড অ্ন্ততনতহি
য
তিতকৎসাগি অ্িস্থার সফল্ড তনরাময় এিং হস্তরেরপর পর সটঠক িযিস্থাপনার
সম্ভািনা, রনিনওয়াইড তিল্ড্রেনরসর কারে ঐ প্রকাররর হস্তরেরপর অ্সাধারর্ েমিা আরে তকনা, ররাগী রর্ রেরি িসিাস কররন
রসখারন ঐ প্রকাররর পতররেিা পাওয়ার সুরর্াগ, িারজরটর সীমা, এিং আন্তজযাতিক রকরস রনিনওয়াইড তিল্ড্রেনরসর োিিয রসিা
সংস্থান সিরিরয় কার্কর
য ও ফল্ডপ্রসূ ভারি সদ্বযিহার সুতনক্রিি কররি স্ট্ীয়াতরং কতমটট এই প্রকাররর আরও রর্াগযিার িিয তস্থর কররি
পারর। রনিনওয়াইড তিল্ড্রেনরসর ওরয়ল্ডকাম রসন্টারর রর্াগারর্াগ করর আন্তজযাতিক ররাগীরের জনয োিিয শুশ্রূো রেওয়ার সুরর্াগ
সংিান্ত িথয জানা র্ায়।
রর্সি রমতডরকড প্রাপক রমতডরকরডর আওিাভুক্ত নয় এমন রমতডকাতল্ড রনরসসাতর রকয়ার পায় িারের ঐরূপ রমতডকাতল্ড রনরসসাতর
রকয়ারর রপরিন্ট ররসপনতসতিতল্ডটটর 100% স্বয়ংক্রিয় অ্িযাহতি রেওয়া হরি। এইরূপ পতরতস্থতিরি আতথক
য সহায়িার জনয আরিেন
প্ররয়াজন হরি না।
রর্সি পতরিার রনিনওয়াইড তিল্ড্রেে রপরিন্ট অ্যাকাউন্টস তডপাটয রমন্টরক একটা সম্পূর্ক
য ৃ ি IRS ফম য4029 িা রনিনওয়াইড
তিল্ড্রেরের জনয সরন্তােজনক অ্নয েতল্ডল্ড তেরয় প্রতিপােন করর রর্ ঐ পতরিার পতরিাররর ধমীয় সেসযিার কাররর্ সরকাতর সুতিধায়
িারের অ্তধকার িযাগ করররে িারা রপরিন্ট ররসপনতসতিতল্ডটটর িিটাই োড় পারি র্িটা এই এফএতপ-এর অ্ধীন এফতপএল্ড-এর
301% এিং 400%-এর মরধয উপাজযনকারীরের রেওয়া হয়। এইরূপ পতরতস্থতিরি আতথক
য সহায়িার জনয আরিেন প্ররয়াজন হরি না।
রর্সি পতরিাররর টঠকানা “িাসাহীন আশ্রয়” িারা রপরিন্ট ররসপনতসতিতল্ডটটর 100% োড় পারিন। এইরূপ পতরতস্থতিরি আতথক
য
সহায়িার জনয আরিেন প্ররয়াজন হরি না।
এই নীতিরি আতথক
য সহায়িা পাওয়ার রর্াগযিা তনর্রয়র
য
িূ ড়ান্ত েমিা রনিনওয়াইড তিল্ড্রেনরসর রপরিন্ট অ্যাকাউন্টস
তডপাটয রমরন্টর কারে থাকরি।
ররোগীর কোছ রথলক দোম চোওয়োর রমৌবেক বহসোি
এই এফএতপ-রি জরুরী এিং তিতকৎসার পতররপ্রতেরি প্ররয়াজনীয় রসিা শুশ্রূোর জনয আতথক
য সহায়িা পাওয়ার রর্াগয ররাগীর কাে
রথরক রর্ োম িাওয়া হরি িা এক্রজতির রিতি হরি না। রফডরল্ড তনয়রমর ির্না
য অ্নুসারর, “তফরর রেখা”র পেতিরি রনিনওয়াইড
তিল্ড্রেনস এক্রজতির তহসাি করর, িারি ঐ োতিরি 12 মারসর সময় সীমায় রমতডরকয়ার োম-তেরয়-পতররেিা এিং সমস্ত রিসরকাতর
স্বাস্থয তিমা রকাম্পাতন রর্ কটট োতি অ্নুরমােন কররি রসসি রনিনওয়াইড তিল্ড্রেনরসর গ্রস িাজয তেরয় ভাগ করা হরি। 1 জানুয়ারীর
টঠক আরগকার 30 রসরেম্বরর রিে হওয়া 12 মারসর সময়কারল্ডর রডটা তেরয় প্রতি িের 1 জানুয়ারীরি রনিনওয়াইড তিল্ড্রেনস
িারের এক্রজতি তহসাি আপরডট করর। কযারল্ডন্ডার িে য2021-এ, এক্রজতি 80.1%-এর সম পতরমার্।
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আতথক
য সহায়িা পাওয়ার রর্াগয িযক্রক্তর কাে রথরক শুধু িিটুকু অ্রথরয পতরমার্ িাওয়া হয় র্ার োম রেওয়ার জনয রস িযক্রক্তগিভারি
োয়িে, িারি (এফএতপ-এর অ্ধীন রর্ োড় পাওয়া র্ায় িা সরমি) সি িাে ও োড় প্ররয়াগ করা হয় এিং (িাতর্ক্রজযক ও সরকাতর
প্রোনকারী সরমি) িীমাকারীর রেওয়া অ্রথরয পতরমার্ িাে রেওয়া হয়।
আবথক
ি সহোয়তোর জনয আলিদন করোর পদ্ধবত
আতথক
য সহায়িার জনয তিরিতিি হরি, িযক্রক্তরক রনিনওয়াইড তিল্ড্রেনরসর রপরিন্ট অ্যাকাউন্টস তডপাটয রমরন্ট আতথক
য সহায়িার
আরিেন কররি হরি। রর্সি িযক্রক্ত এই পতল্ডতসরি 100% োরড়র স্তরর আতথক
য সাহার্য রপরি িান (রর্মন রর্সি িযক্রক্তর পাতরিাতরক
উপাজযন এফতপএল্ড এর 200% িা িার কম) িারের অ্িিযই ফাইনযাক্রেয়াল্ড অ্যাতসরস্ট্ে অ্যাতিরকিন পূরর্ কররি হরি এিং
ফাইনযাক্রেয়াল্ড অ্যাতসরস্ট্ে অ্যাতিরকিরন িাতল্ডকাভুক্ত েতল্ডল্ড এিং িথয তেরি হরি। অ্নয সি আরিেনকারী রফারনর মাধযরম রপরিন্ট
অ্যাকাউন্টস তডপাটয রমন্টরক প্ররয়াজনীয় িথয জানারি পারর, কাগরজ আরিেন কররি হরি না। রপ রিক, W-2 (রিিন এিং কর
তিিৃতি) এিং আয় কর তিিররর্র কতপর অ্নুররাধ করার অ্তধকার রনিনওয়াইড তিল্ড্রেনসর কারে ররয়রে।
এইভারি (উপররাক্ত তনয়রম, তল্ডতখি িা রফারনর মাধযরম) আতথক
য সহায়িার আরিেন কররি হরি:
• এফতপএল্ড-এর 100% িা িার করমর ররাগীর জনয আউটরপরিন্ট হাসপািাল্ড পতররেিা এিতসএতপর আওিাভুক্ত সুিরাং
পতররেিার প্রথম তেন রথরক প্রতি 90 তেরন নিু ন আরিেন কররি হরি। অ্নয সি ররাগীরের আউটরপরিন্ট হাসপািাল্ড
পতররেিার জনয পতররেিার প্রথম িাতরখ রথরক প্রতি 180 তেরন একটা নিু ন আরিেন করা প্ররয়াজন। এইিতসএতপর
তডরসতিতল্ডট অ্যাতসরস্ট্ে (তডএ) রপ্রাগ্রাম িা িৎপরিিী রপ্রাগ্রাম প্রাপকরের প্রতি মারস নিু ন আরিেন জমা কররি হয়।
• তডসিাজয হওয়ার 45 তেরনর মরধয একই অ্ন্ততনতহি
য
অ্িস্থার জনয ররাগীরক ভতিয করার পতরতস্থতি োড়া অ্নযানয রেরে িার
তনজস্ব আতথক
য সহায়িার আরিেরন প্রতিটট ইনরপরিন্ট ভতিয করা হয়। িার পরর ঐ একই আরিেরন আিার ভতিয করা র্ায়,
িরি িা শুধুমাে 45 তেরনর মরধয এিং সম্পতকযি অ্িস্থার কাররর্ করা হরি। রর্ আরিেরন ইনরপরিন্ট অ্যাকাউন্ট ররয়রে
িারি আউটরপরিন্ট অ্যাকাউন্ট রর্াগ করা র্ায়, িরি রর্ আরিেরন আউটরপরিন্ট অ্যাকাউন্ট আরে িারি ইনরপরিন্ট
তভক্রজট রর্াগ করা র্ায় না।
এই নীতিরি রকানও িযক্রক্ত আতথক
য সহায়িার রর্াগয তকনা িা তনর্য়য কররি রনিনওয়াইড তিল্ড্রেনস তিগি এফএতপ রর্াগযিার তসোন্ত
িযিহার করর না।
আতথক
য সহায়িার আনুমাতনক রর্াগযিা
এফএতপ-রি প্রাপয সিরিরয় অ্কৃপর্ সহায়িার জনয এফএতপ-রর্াগযিা মূল্ডযায়ন কররি, ররাগীর িথয পুনতিিার
য কররি রনিনওয়াইড
তিল্ড্রেনস হসতপটাল্ড একটা িৃিীয় পেরক িযিহার কররি পারর। এই পুনতিিার
য ও তিরেেরর্ স্বাস্থয পতরির্ায ইন্ডাতির স্বীকৃি,
পূিানু
য মানরর্াগয মরডল্ড িযিহার করা হয়। িরি এফএতপ-রি প্রাপয সিরিরয় অ্কৃপর্ সহায়িার রিরয় কম পতরমারর্ আনুমাতনক
রর্াগযিা তনর্য়য কররি এই প্রকাররর পুনতিিার
য িযিহার করা হরি না।
রপলমন্ট নো করো হলে র

পদলেপ রনওয়ো

োয়

রনিনওয়াইড তিল্ড্রেনস ঋর্ আোয় করার র্থাসাধয রিষ্টা কররি এিং এক্স্রাঅ্তডযনাতর কারল্ডকসন অ্যাকসরে জতড়ি হওয়ার আরগ
ঐ িযক্রক্ত এফএতপ রর্াগয তকনা িা তনর্য়য করার র্ুক্রক্তসেি প্রয়াস কররি। এই প্রকাররর র্ুক্রক্তসেি প্রয়ারস তডসিারজযর প্রথম 120 তেরন,
তনরনাক্ত সময় িাতল্ডকানুসারর, োতয়ত্বপ্রাপ্ত পরের কারে তিিৃতি পাঠারনা হরি এিং রফান করা হরি। ঋর্ সংগ্ররহ সাহারর্যর জনয
রনিনওয়াইড তিল্ড্রেনস এক্সটানাল্ড
য রভন্ডাররর পতররেিা কারজ ল্ডাগারি পারর।
0 - 30 তেন

31 - 60
তেন

প্রথম তিতল্ডং তিিৃতি এিং িার সরে রর্ আতথক
য সহায়িা পাওয়া র্ায় িার তল্ডতখি রনাটটি, এফএতপ
আরিেরনর ফম যপাঠারনা হয়, এিং এফএতপ আরিেন প্রর্াল্ডীরি একজন িযক্রক্ত তকভারি সাহার্য রপরি
পাররন িা জানারনা হয়।
সরল্ড ভাোয় এফএতপ-র সংতেপ্ত ির্না
য সরমি তদ্বিীয় তিতল্ডং তিিৃতি পাঠারনা হয়, এিং একটট রনাটটি
তেরয় জানারনা হয় রর্ তডসিারজযর পর প্রথম তিতল্ডং তিিৃতির 365 তেরনর মরধয ঐ অ্রথরয পতরমার্
তমটটরয় না রেওয়া হরল্ড রনিনওয়াইড তিল্ড্রেনস রিতডট তিউররার কারে িরকয়া অ্যাকাউরন্টর তররপাটয
কররি িায়।
িাোড়া, রনিনওয়াইড তিল্ড্রেরের এফএতপ-র তিেরয় ঐ িযক্রক্তরক জানারনার জনয এিং এফএতপ
আরিেন প্রর্াল্ডীরি তিতন তকভারি সাহার্য রপরি পারর িা িরল্ড িুক্রঝরয় রেওয়ার জনয একটা রফান করা
হয়।
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61 - 90
তেন

91 - 120
তেন

সরল্ড ভাোয় এফএতপ-র সংতেপ্ত ির্না
য সরমি িৃিীয় তিতল্ডং তিিৃতি পাঠারনা হয়, এিং একটট রনাটটি
তেরয় জানারনা হয় রর্ তডসিারজযর পর প্রথম তিতল্ডং তিিৃতির 365 তেরনর মরধয ঐ অ্রথরয পতরমার্
তমটটরয় না রেওয়া হরল্ড রনিনওয়াইড তিল্ড্রেনস রিতডট তিউররার কারে িরকয়া অ্যাকাউরন্টর তররপাটয
কররি িায়।
িাোড়া, রনিনওয়াইড তিল্ড্রেরের এফএতপ-র তিেরয় ঐ িযক্রক্তরক জানারনার জনয এিং এফএতপ
আরিেন প্রর্াল্ডীরি তিতন তকভারি সাহার্য রপরি পারর িা িরল্ড িুক্রঝরয় রেওয়ার জনয একটা রফান করা
হয়।
সরল্ড ভাোয় এফএতপ-র সংতেপ্ত ির্না
য সরমি িৃিীয় তিতল্ডং তিিৃতি পাঠারনা হয়, এিং একটট রনাটটি
তেরয় জানারনা হয় রর্ তডসিারজযর পর প্রথম তিতল্ডং তিিৃতির 365 তেরনর মরধয ঐ অ্রথরয পতরমার্
তমটটরয় না রেওয়া হরল্ড রনিনওয়াইড তিল্ড্রেনস রিতডট তিউররার কারে িরকয়া অ্যাকাউরন্টর তররপাটয
কররি িায়।
িাোড়া, রনিনওয়াইড তিল্ড্রেরের এফএতপ-র তিেরয় ঐ িযক্রক্তরক জানারনার জনয এিং এফএতপ
আরিেন প্রর্াল্ডীরি তিতন তকভারি সাহার্য রপরি পারর িা িরল্ড িুক্রঝরয় রেওয়ার জনয েু িার রফান করা
হয়।

আতথক
য সহায়িা পাওয়া র্ায় িার তল্ডতখি রনাটটি, এফএতপ আরিেরনর ফম,য এিং এফএতপ আরিেন প্রর্াল্ডীরি একজন িযক্রক্ত তকভারি
সাহার্য রপরি পাররন িা জানারনা োড়াও সি কটট তিতল্ডং তিিৃতিরি সরাসতর ওরয়িসাইরটর টঠকানা থাকরি রর্খারন এফএতপ-র কতপ,
এফএতপ আরিেরনর ফম,য এিং সরল্ড ভাোয় এফএতপ-র সংতেপ্ত ির্না
য পাওয়া র্ায়।
প্রারতম্ভক তিতল্ডং তিিৃতির িাতরখ রথরক 1 িের পরর রনিনওয়াইড তিল্ড্রেনস রিতডট তিউররার কারে িরকয়া অ্যাকাউরন্টর তররপাটয
কররি পারর। রসিা শুশ্রূোর একাতধক পরিরয খরি িহন করার জনয র্তে কারুর সামতগ্রক তিল্ড রেওয়া হয় িাহরল্ড রসই সামতগ্রক
তহসারি অ্ন্তভুক্ত
য সিরিরয় সাম্প্রতিক রসিা পরিরয তডসিারজযর-পর প্রথম তিতল্ডং তিিৃতির অ্ন্তি 120 তেন না হওয়া পর্ন্ত
য রিতডট
তিউররার কারে িরকয়া অ্যাকাউরন্টর তররপাটয করা হরি না।
আরিেরনর সময়কারল্ড (অ্থাৎ
য তডসিারজযর-পর প্রথম তিতল্ডং তিিৃতির 240 তেন পরর) র্তে রকউ অ্সম্পূর্ যএফএতপ আরিেন জমা করর,
রনিনওয়াইড তিল্ড্রেনস িারক তল্ডতখি রনাটটি পাঠারি র্ারি এফএতপ আরিেন সম্পূর্ যকরার জনয এফএতপ িা এফএতপ আরিেরনর
ফরম যরর্সি অ্তিতরক্ত িথয এিং/িা েতল্ডল্ড জমা করা েরকার িার ির্না
য থাকরি, এিং রনিনওয়াইড তিল্ড্রেনরসর রর্ তিভাগ এফএতপর
তিেরয় িথয জানারি পারর এিং আরিেন প্রর্াল্ডীরি সাহার্য কররি পারর িারের রর্াগারর্ারগর িথযও জানারি। এফএতপর অ্ধীন
রকানও িযক্রক্ত আতথক
য সহায়িার রর্াগয তকনা িা ঐ িযক্রক্তর কাে রথরক র্ুক্রক্তসেি সমরয়র মরধয অ্তিতরক্ত িথয এিং/িা েতল্ডরল্ডর
অ্নুররারধ তিতন উত্তর তেরি িযথ যহরয়রেন তকনা িা রনিনওয়াইড তিল্ড্রেনস তস্থর না করা পর্ন্ত
য রনিনওয়াইড তিল্ড্রেনস
এক্স্রাঅ্তডযনাতর কারল্ডকসন অ্যাকসন মুল্ডিতি রাখরি (এিং প্রাসতেক হরল্ড িার এক্সটানাল্ড
য রভন্ডররের ঐরূপ প্রয়াস স্থতগি রাখরি
িল্ডরি)।
আরিেন কারল্ড সম্পূর্ক
য ৃ ি এফএতপ আরিেন পাওয়ার পরর, ঐ িযক্রক্ত রসিা শুশ্রূোর জনয এফএতপ-রর্াগয তকনা িা রনিনওয়াইড
তিল্ড্রেনস তস্থর কররি এিং তল্ডতখি উপারয় ঐ িযক্রক্তরক এই রর্াগযিা তনর্য়য (প্রাসতেক হরল্ড, ঐ িযক্রক্ত রর্ সহায়িা পাওয়ার রর্াগয
রসসি সরমি) এিং এই তনর্রয়র
য
তভতত্ত জানারি। র্তে তনর্য়য করা হয় রর্ ঐ িযক্রক্ত তিনামূরল্ডয রসিা শুশ্রূো োড়াও অ্নয সহায়িা পাওয়ার
রর্াগয, িাহরল্ড রনিনওয়াইড তিল্ড্রেনস:
• ঐ িযক্রক্তরক একটা তিতল্ডং তিিৃতি রেরি র্ারি এফএতপ-রর্াগয িযক্রক্ত তহসারি রসিার জনয ঐ িযক্রক্তরক কিটা ঋর্ রিাধ কররি
হরি এিং তকভারি ঐ অ্রথরয পতরমার্ তস্থর করা হরয়রে িা জানারনা হরি। ঐ িযক্রক্ত রসিা িািে এক্রজতি িথয তকভারি রপরি
পাররন িার ির্নাও
য
ঐ তিতল্ডং তিিৃতিরি জানারনা হরি।
• এফএতপ-রর্াগয িযক্রক্ত তহসারি ঐ িযক্রক্ত িযক্রক্তগিভারি র্িটা পতরমার্ োম রেওয়ার জনয োয়িে তিতন রসিা িািে িার রিতি
োম তেরয় থাকরল্ড িারক রসটা রফরি রেরি।
• ঐ প্রকাররর রপরমন্ট আোয় করার জনয িযক্রক্তর তিরুরে এক্স্রাঅ্তডযনাতর কারল্ডকসন অ্যাকসে রকানও পেরেপ তনরয়
থাকরল্ড িা িেরল্ড রেওয়ার জনয র্া র্া র্ুক্রক্তসেি উপায় আরে রসসি অ্নুসরর্ কররি।
র্তে রকানও িযক্রক্ত এফএতপ আরিেন জমা করর, এিং ঐ িযক্রক্ত এফএতপ-রর্া্গয তকনা িা রনিনওয়াইড তিল্ড্রেনস তনর্য়য করার আরগ,
রসই িযক্রক্ত রমতডরকড রর্াগযিার জনয আরিেন করর রসরেরে ঐ িযক্রক্ত এফএতপ-রর্াগয তকনা িা তনর্য়য করা রনিনওয়াইড তিল্ড্রেনস
মুল্ডিতি করর রেরি এিং ঐ িযক্রক্তর তিরুরে এক্স্রাঅ্তডযনাতর কারল্ডকসন অ্যাকসরে িিের্ জতড়ি হরি না র্িের্ না ঐ িযক্রক্তর
রমতডরকড আরিেন সম্পূর্ যও জমা করা হরে এিং ঐ িযক্রক্তর রমতডরকড রর্াগযিা তনর্য়য করা হরে।
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রনশ্নওয়োইড বচে্লেনলস র সি রসিো প্রদোনকোরী জরুরী এিং বচবকৎসোর পবরলপ্রবেলত প্রলয়োজনীয় অ্নয রসিো শুশ্রূষো
প্রদোন কলর তোলদর তোবেকো
রনিনওয়াইড তিল্ড্রেনরস রর্সি রসিা প্রোনকারী জরুরী এিং তিতকৎসার পতররপ্রতেরি প্ররয়াজনীয় অ্নয রসিা শুশ্রূো প্রোন করর
িারের তিিরর্ সহ িাতল্ডকা এিং রনিনওয়াইড তিল্ড্রেনরসর এফএতপ-রি িারের রপিাোর পতররেিা অ্ন্তভুক্ত
য তকনা িা
http://www.nationwidechildrens.org/financial-assistance -এ রেখা র্ায়, িা তনরি রর্াগারর্ারগর িরথয িতর্িয তিভারগ রর্াগারর্াগ
করর কাগরজর কতপ পাওয়া র্ায়।
ফোইনযোক্রিয়োে অ্যোবসলেি পবেবস পোওয়ো, সরে ভোষোয় ফোইনযোক্রিয়োে অ্যোবসলেি পবেবসর সংবেপ্ত ির্নো
ি এিং
ফোইনযোক্রিয়োে অ্যোবসলেি আলিদন
ওরয়ি সাইট অ্যারক্সস

https://www.nationwidechildrens.org/your-visit/billing-and-insurance/financial-assistance
কাগরজর কতপ
• ররাগী িা োতয়ত্বপ্রাপ্ত পে অ্নুররাধ কররল্ড অ্তিতরক্ত োম না তেরয় রপরি পারর।
• রনিনওয়াইড তিল্ড্রেনরসর প্রধান কযাম্পাস (এমারজযক্রে রুম সরমি) এিং অ্ফসাইট পতরসরর রর্ রকানও ভতিয িা
ররক্রজরিিরনর জায়গায় প্ররিি পরথ কাগরজর কতপ রেওয়া হয়।
• অ্নুররাধ করা হরল্ড ডাক রর্ারগ ররাগী এিং/িা মা িািার কারে তিটঠ এিং ফাইনযাক্রেয়াল্ড অ্যাতসরস্ট্ে অ্যাতিরকিন পাঠারনা
হয়।
• সি তিতল্ডং তিিৃতিরি তিিৃতির উরটাতপরঠ ফাইনযাক্রেয়াল্ড অ্যাতসরস্ট্ে আযাতিরকিন এিং রর্ তিভাগ আরিেরনর িযাপারর
সাহার্য কররি পারর িার সারথ রর্াগারর্ারগর িথয থারক।
হাসপািাল্ড িযিস্থার ররাগীরের জনয রনাটটি ও িথয জানারনা
• ররাগী িা োতয়ত্বপ্রাপ্ত িযক্রক্তরক আতথক
য সহায়িা পাওয়ায় পরামি যতেরি রনিনওয়াইড তিল্ড্রেনরসর প্রধান কযাম্পাস
(এমারজযক্রে রুম সরমি) এিং অ্ফসাইট পতরসরর রর্ রকানও ভতিয িা ররক্রজরিিরনর জায়গায় তিহ্ন রেওয়া আরে।
• তদ্বিীয় তিতল্ডং তিিৃতি জাতর করার পরর আতথক
য সহায়িার প্রস্তাি তেরি অ্রটারমরটড রফান কল্ড করা হয়।
• অ্ভািগ্রস্ত ররাগীরের আতথক
য সহায়িা তেরি রনিনওয়াইড তিল্ড্রেনরসর ফাইনযাক্রেয়াল্ড কাউরেল্ডার িারের রুরম িা তিতনরক
তগরয় িারের সারথ রেখা কররন।
িৃহত্তর সমাজরক ওয়াতকিহাল্ড করা ও িথয জানারনা
• এফএতপ, সরল্ড ভাোয় এফএতপ-র সংতেপ্ত ির্না
য এিং ফাইনযাক্রেয়াল্ড অ্যাতসরস্ট্ে অ্যাতিরকিন এ সিই পাওয়া র্ায়

এখারন www.NationwideChildrens.org।
•

িাোড়া মারঝ মরধয ফ্র্যাঙ্কতল্ডন কাউতন্টর রফডরল্ড রর্াগযিাপ্রাপ্ত স্বাস্থয রকন্দ্র এিং রর্সি সমাজ-তভতত্তক ডাক্তার রনিনওয়াইড
তিল্ড্রেনরসর রমতডকাল্ড কমীেরল্ডর সেসয িারের সারথ রনিনওয়াইড তিল্ড্রেনস সরল্ড ভাোয় এফএতপ-র সংতেপ্ত ির্না
য এিং
ফাইনযাক্রেয়াল্ড অ্যাতসরস্ট্ে অ্যাতিরকিন রিয়ার করর র্ারি এইসি রসিা প্রোনকারীর ররাগীরা সহরজই এই েতল্ডল্ডগুতল্ড রপরি
পাররন।

অ্নুিাতেি েতল্ডল্ড
• ফ্র্যাঙ্কতল্ডন কাউতন্টরি 1000 িা 5 িিাংরির কম সংখযক ইংররক্রজরি সীতমি েেিাসম্পন্ন (এল্ডইতপ) প্রতিটট ভাো রগাষ্ঠীর
জনয এিং অ্নয র্ারা র্ুক্রক্তসেি কাররর্ রনিনওয়াইড তিল্ড্রেনস দ্বারা প্রভাতিি হরি পারর িারের জনয কথয ভাোয়
ফাইনযাক্রেয়াল্ড অ্যাতসরস্ট্ে পতল্ডতস, ফাইনযাক্রেয়াল্ড অ্যাতসরস্ট্ে অ্যাতিরকিন এিং সরল্ড ভাোয় এফএতপ-র সংতেপ্ত ির্না
য
রেওয়া হরি। প্রতি িের ভাোর প্ররয়াজন পুনতিিার
য করার োতয়ত্ব রপরিন্ট অ্যাকাউন্টস ডায়ররক্টাররর কারে থাকরি এিং তিতন
েরকার মি েতল্ডরল্ডর অ্নুিাতেি সংস্কররর্র িযিস্থা কররিন।
রর্াগারর্ারগর িথয
উপলদষ্টো

ঠিকোনো

রফোন
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রনশ্নওয়োইড
বচে্লেনস
ফাইনযাক্রেয়াল্ড
কাউরেল্ডার

ভতিয অ্তফস
700 তিল্ড্রেনস োইভ িা অ্যাপরয়ন্টরমন্ট তনরয় রর্
রকানও রনিনওয়াইড তিল্ড্রেনস টঠকানায়

(614) 722-2070

রনশ্নওয়োইড
বচে্লেনস
গ্রাহক পতররেিা

ররাগীর অ্যাকাউন্ট
শুধু রফান

(614) 722-2055

নলভম্বর___, 2020-এ
রনশ্নওয়োইড বচে্লেনস হসবপটোলের রিোডি অ্ফ ডোয়লরক্টলসরি
ফোইনযোি অ্যোন্ড অ্বডট কবমঠট দ্বোরো অ্নুলমোবদত:

________________________________________________________
তল্ডউক ব্রাউন
িীফ ফাইনযাক্রেয়াল্ড অ্তফসার

______________________
িাতরখ
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