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उद्दे श्य एवम् काययक्षेत्र:
यो नीतिको उद्दे श्य नेशनवाइड तिल्ड्रेन्स हस्पिटल (नेशनवाइड तिल्ड्रेन्स) अतन यसका मािहि संस्थाहरूमा िहेका िी
िोगीहरूको तवत्तीय सहायिाको तनिाषिणको लातग मानक प्रतियाहरूको स्थापना गननष हो जसलाई तवत्तीय सहायिाको खााँिो छ।
यो नीतिले तनिःशनल्क वा छूटको दिमा सेवा प्राप्त गनषको लातग योग्य ठहि हुनसक्ने िोगीहरू एवम् परिवािहरूको पतहिान तनस्पि
एक प्रतियालाई स्थातपि गछष अतन िोगी एकाउन्ट् स तवभाग, अििालका कमी ि बाह्य भेन्डि (तविेिा)-हरूका प्रतितनतिहरूले
यही प्रतियाको अननसिण गिे ि सो पतहिान गननषपछष । नेशनवाइड तिल्ड्रेन्स िोगी एकाउन्ट् स तवभाग, कननै व्यस्पि तवत्तीय
सहायिाको लातग योग्य छ वा छै न िथा नेशनवाइड तिल्ड्रेन्स असािािण सङ्ग्रह कायषवाहीहरूमा संलग्न हुनभन्दा पतहले
यथोतिि कायषवाहीहरू गरिएका छन् वा छै नन्, सो तनिाषरिि गने अस्पिम प्रातिकािी हो। तवत्तीय सहायिाको लातग सबै िोगीहरू
योग्य ठहि हुन सक्छन् भन्नको िात्पयष, यसमा नसल, वणष, आस्था, जाति, िातररय मूल, उमेि, तलङ्ग, यौन प्रवृतत्त, लैतङ्गक पतहिान,
िमष वा अपाङ्गिाको आिािमा कननै प्रकािको भेदभाव गरिाँ दैन।
यस नीति अिगषि पने सेवाहरूमा नेशनवाइड तिल्ड्रेन्स िथा यसका मािहि संस्थाहरूद्वािा उपलब्ध गिाइने सबै सङ्कटकालीन
एवम् तितकत्सकीय दृतरले आवश्यक सेवा-उपिाि सामेल छन्।
नेशनवाइड तिल्ड्रेन्स-ले तवत्तीय सहायिाको लातग योग्य ठहि हुने वा नहुने िी सबै व्यस्पिहरूलाई, तवना कननै भे दभाव, सेवाउपिाि उपलब्ध गिाउाँ छ जसको तितकत्सकीय दृतरले सङ्कटजनक अवस्था छ। नेशनवाइड तिल्ड्रेन्स-ले तितकत्सकीय स्क्रीतनङ्ग
जााँिहरू एवम् स्पस्थि िनल्याउने उपिाि उपलब्ध गिाएि िथा आवश्यक ठहरिए, कननै व्यस्पिलाई अन्य अििालमा िे फि वा
स्थानािरिि गिे ि, साथै 42 CFR 482.55 (वा कननै पिविी तनयामक) अननरूप सङ्कटकालीन सेवाहरू उपलब्ध गिाएि
सङ्कटकालीन तितकत्सकीय उपिाि एवम् प्रसव ऐन (EMTALA)-को पालन गनेछ। नेशनवाइड तिल्ड्रेन्स-ले सङ्कटजनक
तितकत्सकीय अवस्थाहरूको लातग उपिाि प्राप्त गनषअति सङ्कटकालीन तवभागका िोगीहरूलाई िकमको भनिानी गनष लगाउने
अथवा सङ्कटकालीन तितकत्सकीय उपिािका प्राविानहरूको उल्लंिन गदै ऋण सङ्ग्रहका कायषवाहीहरूलाई अननमति तदने
जस्ता िी सबै कायषवाहीहरूमातथ िोक लगाउाँ छ जसले व्यस्पिहरूलाई सङ्कटकालीन तितकत्सकीय उपिाि खोज्ने तदशामा
तनरूत्सातहि गछष अतन यस प्रतिया अिगषि कननै प्रकािको भेदभाव गरिाँ दैन।
पररभाषाहरू:
मािहि संस्थाहरू – अििालमा सङ्कटकालीन अतन तितकत्सकीय दृतरले आवश्यक अन्य सेवा-उपिाि उपलब्ध गिाउने नेशनवाइड तिल्ड्रेन्स
हस्पिटलको स्वामीत्वमा िहेका मािहि कम्पनीहरू जसमा तिल्ड्रेन्स एनेस्थेतसया एसोतसएट् स, तिल्ड्रेन्स िे तडयोलोतजकल इस्पन्सट्यनट, तिल्ड्रेन्स
सतजषकल एसोतसएट् स, पीतडयातटर क एकेडे तमक एशोतसएसन्, िथा कोलम्बसका पीतडयातटर क पेथोलोजी एसोतसएट् स पतन सामेल छन्। हुन ि,
तिल्ड्रेन्स कम्यनतनटी प्रेस्पिसेस् -ले अििालमा िोगीहरूलाई सेवा-उपिाि उपलब्ध गिाउाँ दैन, िि पतन यसको स्वामीत्व नेशनवाइड तिल्ड्रेन्स
हस्पिटलतसि छ अतन यसले यो नीति अननरूप तवत्तीय सहायिा उपलब्ध गिाउाँ छ।
सामान्यिया तबल गरिने िकमहरू (AGB) – बीमा भएका िोगीहरूलाई नेशनवाइड तिल्ड्रेन्स-द्वािा सामान्यिया पठाइने तबलहरूमा उल्लेख
गरिएका िकमहरू।
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बाह्य तविेिाहरू – तबलहरू पठाउन िथा सङ्ग्रह गनषको लातग एजेन्टहरूको रूपमा काम गनष लगाइएका कम्पनीहरू।
असािािण सङ्ग्रहतसि सम्बद्ध कायषवाहीहरू – 26 CFR 1.501(r)-6(b) (वा कननै पिविी तनयामक)-मा उल्लेख गरिएसिह, यो तवत्तीय सहायिा
नीति अिगषि उपलब्ध गिाइएको सेवा-उपिाि तनस्पि प्रस्तनि गरिएको तबलको भनिानी प्राप्त गनष नेशनवाइड तिल्ड्रेन्स-द्वािा कननै व्यस्पि तवरूद्ध
गरिने कायष वाहीहरू।
परिवािको आकाि – यसमा िोगी, िोगीका जीवनसाथी, िाहे जीवनसाथी त्यो ििमा बसनन वा नबसनन, अतन ििमा बस्ने अठाि वर्षभन्दा किी
उमेिका िोगीका सबै प्राकृतिक एवम् गोद तलइएका तशशनहरू सामेल हुनेछन्। यतद िोगीको उमेि अठाि वर्ष भन्दा किी छ भने, “परिवाि”-मा
िोगी, िोगीका प्राकृतिक वा दत्तक आमाबनवा (एक वा दन वै) (िाहे उनीहरू ििमा बसनन वा नबसन न), िथा ििमा बस्ने अठाि वर्षभन्दा किी उमेिका
आमाबनवा (एक वा दन वै)-का प्राकृतिक एवम् गोद तलइएका तशशनहरू सामेल हुनेछन्।
FAP – यो तवत्तीय सहायिा नीति।
संिीय तनिषनिा स्ति (FPL) – तनिषनिाको सीमा िे खा िय गनषको लातग यननाइटे ड स्टे ट्स सिकािद्वािा परिभातर्ि एक पैमाना, जो वातर्षक आम्दानी ि
िि-परिवािको आकािमातथ आिारिि हुन्छ।
सकल शनल्कहरू – तितकत्सकीय सेवा-उपिाि तनस्पि िाजष गरिएका िकमहरू।
सकल आम्दानी – कननै पतन कटौिीभन्दा पतहलेको जम्मा आम्दानी।
तितकत्सकीय दृतरले आवश्यक सेवा-उपिाि – और्ति तवज्ञानका स्वीकृि मानकहरूलाई पूिा गने स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी िी सेवा एवम् आपूतिषहरू,
जो कननै तबमािी, िोटपटक, अवस्था, िोग, वा यसका लक्षणहरूको िोकथाम, तनदान, वा उपिािको लातग आवश्यक छन्।
िोगीको तजम्मे वािी – िोगीको तबलतसि सम्बद्ध बीमाका सबै (वातणस्पिक एवम् सिकािी भनिानकत्ताष लगायि) भनिानीहरू, कटौिीहरू, एवम्
छूटहरू पश्चाि् बााँकी िहेको िकम जसको लातग सम्बद्ध व्यस्पि तजम्मेवाि हुन्छ।
बनर्दे शहरू:
योग्यिाका मापर्दण्डहरू
नेशनवाइड तिल्ड्रेन्स-मा सङ्कटकालीन अथवा तितकत्सकीय दृतरले आवश्यक अन्य सेवा-उपिाि प्राप्त गरििहे का वा प्राप्त गनष खोतजिहेका सबै
िोगीहरूले तवत्तीय सहायिा तनस्पि आवेदन गनष सक्छन्; यद्यतप, योग्यिाको मूल्याङ्कन तनस्पि उपयोग गरिने मापदण्डहरू तभन्ना-तभन्नै हुन सक्छन् जो
िोगीले गैि-सङ्कटकालीन सेवा-उपिाि खोजे को खण्डमा, उसको बसोबासोको स्थानमातथ आिारिि हुन्छ।
तवत्तीय सहायिाको लातग अननिोि गने ओहायोका तनवासीहरूले सवषप्रथम उपलब्ध सिकािी सहायिाको लातग आवेदन गननषपछष , जसमा ओहायो
मेतडकेड (स्वस्थ शनरूआि एवम् स्वस्थ परिवािहरू), ओहायो अििाल सेवा-उपिाि प्रत्याभूति कायषिम (HCAP), िथा िक्सी, लागू पदाथष एवम्,
मानतसक स्वास्थ्य (ADAMH) बोडष सहायिा सामेल छन्, िि यो यतिसम्म मात्रै सीतमि छै न। सामातजक सनिक्षा अतन मेतडकेयि किहरूबाट छूट
प्राप्त गने ओहायो तनवासीहरूले यो आवश्यकिालाई हटाउनको लातग “सामातजक सनिक्षा अतन मेतडकेयि किहरूबाट छूट िथा बेनेतफट (सनतविा)हरूको वेभि (त्याग) तनस्पि आवेदन” नामक फािाम 4029-लाई पूिा भिे ि बनझाउनन अतनवायष छ। िी िोगीहरू जो ओहायोका तनवासीहरू ि हुन् िि
यी कायषिमहरू अिगषि सनतविाहरू प्राप्त गनष योग्य ठहि गरिएका छै नन् अतन िी िोगीहरू जो ओहायोका तनवासीहरू होइनन् िि नेशनवाइड
तिल्ड्रेन्स-मा सङ्कटकालीन तितकत्सकीय सेवा-उपिाि प्राप्त गरििहेका छन् भने, उनीहरू तवत्तीय सहायिा तनस्पि योग्य ठहि हुन सक्छन् जो जम्मा
सकल आम्दानी ि परिवािको आकािमातथ आिारिि हुन्छ अतन यसको तवविण िल तदइएको छ:
•
•
•
•

संिीय तनिषनिा स्ति (FPL)-को 200% वा किी आम्दानी हुनेहरूको लातग िोगीको तजम्मेवािीको 100% माफ गरिनेछ।
FPL-को 201% अतन 250%-को बीि आम्दानी हुनेहरूको लातग िोगीको तजम्मेवािीको 80% माफ गरिनेछ।
FPL-को 251% अतन 300%-को बीि आम्दानी हुनेहरूको लातग िोगीको तजम्मेवािीको 60% माफ गरिनेछ।
FPL-को 301% अतन 400%-को बीि आम्दानी हुनेहरूको लातग िोगीको तजम्मेवािीको 45% माफ गरिनेछ।

पारिवारिक आम्दानी FPL-को 200%-भन्दा अतिक िि FPL-को 450%-भन्दा किी हुने ओहायोका तनवासीहरू, जसको नेशनवाइड
तिल्ड्रेन्सद्वािा पठाइने तबलहरूको िकम परिवािको वातर्षक हाउसहोल्ड् आन्दानीको 20% -भन्दा अतिक हुन्छ, उनीहरूलाई यो नीतिका
उद्दे श्यहरू अिगषि तितकत्सकीय दृतरले तनिषन ठहि गरिनेछ। तितकत्सकीय दृतरले तनिषन परिवािहरू िोगीको तजम्मेवािी अिगषि अतिक छूटको
लातग योग्य ठहि हुनेछन् अतन त्यो िकम नेशनवाइड तिल्ड्रेन्सका सबै तबलहरू तनस्पि परिवािको िोगीको तजम्मे वािी, परिवािको वातर्षक हाउसहोल्ड्
आम्दानीको केही प्रतिशि (%) समान हुनेछ जसको वणषन िल गरिएको छ:
•
•

संिीय तनिषनिा स्ति (FPL)-को 200% वा किी आम्दानी हुनेहरूको लातग िोगीको तजम्मेवािीको 100% माफ गरिनेछ।
FPL-को 201% अतन 250% -को बीि आम्दानी हुनेहरूको लातग तदननपने िकमबाट परिवािको वातर्ष क हाउसहोल्ड् आम्दानीको 5%
बिाबिको िकम माफ गरिनेछ।
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FPL-को 251% अतन 300% -को बीि आम्दानी हुनेहरूको लातग तदननपने िकमबाट परिवािको वातर्ष क हाउसहोल्ड् आम्दानीको 7%
बिाबिको िकम माफ गरिनेछ।
• FPL-को 301% अतन 450% -को बीि आम्दानी हुनेहरूको लातग तदननपने िकमबाट परिवािको वातर्ष क हाउसहोल्ड् आम्दानीको 10%
बिाबिको िकम माफ गरिनेछ।
ओहायो यू एस-मा तनवास नगनेहरूले गैि-सङ्कटकालीन तितकत्सकीय सेवा-उपिाि तनस्पि तवत्तीय सहायिाको अननिोि गिे को खण्डमा, यस्तो गैिसङ्कटकालीन तितकत्सकीय सेवा-उपिाि प्राप्त गननषभन्दा पतहले नै उनीहरूले तवत्तीय सहायिालाई अननमोतदि गिाउनन अतनवायष छ। पूवष-अननमोदन
प्राप्त गने प्रतिया अिगषि व्यस्पिले यसको तितकत्सकीय दृतरले मननातसब कािण बिाउने आवश्यकिा हुन्छ तक तकन िी सेवा-उपिािहरू िोगी
तनवास गने िािको स्वास्थ्य सेवा केन्द्र नभएि नेशनवाइड तिल्ड्रेन्स-मा प्राप्त गरिननपछष । नेशनवाइड तिल्ड्रेन्स-द्वािा यस्ता मननातसब कािणहरूको
समीक्षा गरिनेछ अतन नेशनवाइड तिल्ड्रेन्स-द्वािा िोगीहरूले बिाएका तितकत्सकीय दृतरले मननातसब कािणहरूलाई उतिि ठहि गरिएको खण्डमा,
उनीहरू तवत्तीय सहायिाको लातग योग्य ठहरिन सक्छन् जो जम्मा सकल आम्दानी िथा परिवािको आकािमातथ आिारिि हुन्छ ि यसको वणषन िल
गरिएको छ:
•

•
•
•
•

संिीय तनिषनिा स्ति (FPL)-को 200% वा किी आम्दानी हुनेहरूको लातग िोगीको तजम्मेवािीको 100% माफ गरिनेछ।
FPL-को 201% अतन 250%-को बीि आम्दानी हुनेहरूको लातग िोगीको तजम्मेवािीको 80% माफ गरिनेछ।
FPL-को 251% अतन 300%-को बीि आम्दानी हुनेहरूको लातग िोगीको तजम्मेवािीको 60% माफ गरिनेछ।
FPL-को 301% अतन 400%-को बीि आम्दानी हुनेहरूको लातग िोगीको तजम्मेवािीको 45% माफ गरिनेछ।

यू एस-मा तनवास नगनेहरूले गैि-सङ्कटकालीन तितकत्सकीय सेवा-उपिाि तनस्पि तवत्तीय सहायिाको अनन िोि गिे को खण्डमा, यस्तो गैिसङ्कटकालीन सेवा-उपिाि प्राप्त गनषभन्दा पतहले नै, उनीहरुले अििाषतररय िोगीहरूको कल्याणतसि सम्बद्ध नेशनवाइड तिल्ड्रेन्सका नीति एवम्
प्रतियाहरू अननरूप, तवत्तीय सहायिालाई अननमोतदि गिाउनन अतनवायष छ। नेशनवाइड तिल्ड्रेन्स-को अििाषतररय िोगीहरू तनस्पि सञ्चालन सतमतिले
पिोपकािी से वा-उपिाि तनस्पि अििाषतररय िोगीको योग्यिाको तनिाषिण गछष , जो कैयौं मापदण्हरूमातथ आिारिि हुन्छ, अतन यसमा आवश्यक
तितकत्सकीय हस्तक्षेप, यस्तो हस्तक्षेपले अितनषतहि तितकत्सकीय अवस्थाको सफलिापूवषक समािान गने सम्भावना साथै हस्तक्षेप पश्चाि् यथोतिि
हेििाहको व्यवस्था, नेशनवाइड तिल्ड्रेन्स-को यस्तो हस्तक्षेप उपलब्ध गिाउने अतद्विीय क्षमिा, िोगी बसोबासो गने मनलनकमा यस्ता सेवाहरूको
उपलब्धिा, बजेटतसि सम्बद्ध प्रतिबन्धहरू, अतन अििाषतररय मातमलाहरूको लातग नेशनवाइड तिल्ड्रेन्सका पिोपकािी सेवा-उपिाितसि सम्बद्ध
संसािनहरूको अति नै दक्ष एवम् प्रभावी उपयोगलाई सनतनतश्चि गने उद्दे श्यले सञ्चालन सतमतिले उतिि ठहि गिे का अन्य मापदण्डहरू सामेल छन्।
नेशनवाइड तिल्ड्रेन्स-को स्वागि केन्द्रमा सम्पकष गिे ि अििाषतररय िोगीहरू तनस्पि पिोपकािी सेवा-उपिािको उपलब्धिाबािे जानकािी हातसल गनष
सतकन्छ।
मेतडकेड अिगषि नपने िि तितकत्सकीय दृतरले आवश्यक सेवा-उपिाि प्राप्त गने मेतडकेड प्रापकहरूको लातग यस्ता तितकत्सकीय दृतरले
आवश्यक सेवा-उपिाितसि सम्बद्ध िोगीको तजम्मेवािीको 100% िकमलाई स्वििः नै माफ गरिनेछ। यस्ता परिस्पस्थतिहरूमा तवत्तीय सहायिाको
लातग आवेदन तदने आवश्यकिा पदै न।
नेशनवाइड तिल्ड्रेन्स-को िोगी एकाउन्ट् स तवभागमा पूणष रूपले भरिएको IRS फािाम 4029 बनझाउने अथवा परिवािको िातमषक आस्थाको कािण
परिवािले सिकािी सनतविाहरू प्राप्त गने उसको अतिकािलाई त्याग गिे को छ भनी पनतर गने साथै नेशनवाइड तिल्ड्रेन्स-लाई सिनर िनल्याउने अन्य
कागजािहरू उपलब्ध गिाउने परिवािहरू िोगीको तजम्मेवािीमा छूटको लातग योग्य ठहरिनेछन् िथा यो िकम, FPL-को 301% अतन 400%-को
बीि आम्दानी हुनेहरूलाई सम्बद्ध FAP अिगषि उपलब्ध गिाइने िकमको बिाबि हुनेछ। यस्ता परिस्पस्थतिहरूमा तवत्तीय सहायिाको लातग आवेदन
तदने आवश्यकिा पदै न।
“िितवहीनहरूको लातग आश्रय” -को ठे गाना भएका परिवािहरू िोगीको तजम्मेवािीमा 100% छूटको लातग योग्य ठहरिनेछन्। यस्ता
परिस्पस्थतिहरूमा तवत्तीय सहायिाको लातग आवेदन तदने आवश्यकिा पदै न।
यो नीति अिगषि तवत्तीय सहायिा तनस्पि योग्यिा तनिाषिण गने अस्पिम अतिकाि, नेशनवाइड तिल्ड्रेन्सको िोगी एकाउन्ट् स तवभागतसि िहनेछ।
रोगीहरूलाई चार्य गररने अर्ायि् शुल्कको रूपमा बलइने रकमको बहसाि बनकाल्ने मूलआधार
यो FAP अिगषि तवत्तीय सहायिा तनस्पि योग्य ठहि गरिएका सङ्कटकालीन एवम् तितकत्सकीय दृतरले आवश्यक सेवा-उपिाि प्राप्त गने
िोगीहरूबाट तलइने िकम AGB-भन्दा अतिक हुनेछैन। नेशनवाइड तिल्ड्रेन्स-ले “लनक-ब्याक अथाषि् तसंहावलोकन” िरिकाको उपयोग गिे ि AGBको तहसाब तनकाल्छ, जसलाई संिीय तनयामकहरू अिगषि परिभातर्ि गरिएको छ, अतन यो 12 मतहनाको अवतिमा मेतडकेयि फी-फि-सतभषस
(सेवाको लातग शनल्क) िथा सबै तनजी स्वास्थ्य बीमाकत्ताषहरूद्वािा अननमतत्त प्रदान गरिएका सबै दाबीहरूलाई यी दाबीहरूको लातग नेशनवाइड
तिल्ड्रेन्स-का सकल िाजष (शनल्क)-हरूद्वािा भाग गिे ि तनकातलन्छ। नेशनवाइड तिल्ड्रेन्स-ले हिे क वर्षको जनविी 1-मा AGB -को तहसाबलाई
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अद्यावतिक बनाउाँ छ अतन यसको लातग उि जनविी 1 अति आउने सेप्टेम्बि मतहनाको 30-मा समाप्त हुने 12 मतहनाको अवतिका डे टाहरूको
उपयोग गरिन्छ। क्यालेण्डि वर्ष 2021-को लातग, AGB 80.1% बिाबि छ
तवत्तीय सहायिाको लातग योग्य ठहि भएको व्यस्पिबाट केवल त्यो िकम तलइन्छ जसको भनिानीको लातग ऊ व्यस्पिगि रूपले तजम्मेवाि छ, अतन
यसको तहसाब सबै कटौिीहरू ि छूटहरू (FAP अिगषि उपलब्ध छूटहरू लगायि) पश्चाि्-को िकमबाट बीमाकत्ताषहरूद्वािा प्रदान गरिएका
प्रतिपूतिषको कननै िकम (वातणस्पिक अतन सिकािी भनिानकत्ताष, दन वै) िटाएि तनकातलन्छ।
बवत्तीय सहायिाको लाबग आवर्दे न गने िररका
तवत्तीय सहायिा प्राप्त गननष हो भने, व्यस्पिले नेशनवाइड तिल्ड्रेन्स-को िोगी एकाउन्ट् स तवभागमा तवत्तीय सहायिाको लातग आवेदन तदनन अतनवायष
छ। यो नीति अिगषि 100% छूटको िह (अथाषि् िी व्यस्पिहरू जसको पारिवारिक आम्दानी FPL-को 200% वा त्यसभन्दा किी छ)-को लातग
आवेदन गने व्यस्पिहरूले तवत्तीय सहायिा आवेदन पत्रलाई पूिा भिे ि तवत्तीय सहायिा आवदे नमा सूिीबद्ध जानकािी एवम् कागजािहरू उपलब्ध
गिाउनन अतनवायष छ। अन्य सबै आवेदकहरूले टे तलफोन माफषि िोगी एकाउन्ट् स तवभागलाई आवश्यक जानकािी उपलब्ध गिाउन सक्छन्, यसमा
कागजी आवेदन पत्रको आवश्यकिा पदै न। नेशनवाइड तिल्ड्रेन्स-तसि वेिन पिाषहरू, W-2-हरू, अतन आयकि रिटनषहरूका प्रतितलतपहरू माग्ने
अतिकाि सनितक्षि छ।
तवत्तीय सहायिा तनस्पि आवेदन (मातथ भतनएसिह तलस्पखि रूपमा अथवा टे तलफोन माफषि)-लाई अतनवायष रूपमा तनम्न िरिकाले बनाइननपछष :
• FPL-को 100% वा त्यसभन्दा िलका िोगीहरू तनस्पि अििालका आउटपेसेन्ट (बतहिङ्गी) सेवाहरू HCAP अिगषि पछष न् अतन, यसो
हुाँदा, सेवाको प्रािस्पम्भक िारिख पतछका हिे क 90 तदनहरूमा एक नयााँ आवेदन आवश्यक ठहछष । अन्य सबै िोगीहरूको लातग
अििालका आउटपेसेन्ट सेवाहरू तनस्पि सेवाको प्रािस्पम्भक िारिख पतछका हिे क 180 तदनहरूमा एक नयााँ आवदे न आवश्यक ठहछष ।
HCAP अिगषि अपाङ्गिा सहायिा (DA) कायषिम अथवा यसको पिविी कायषिमबाट लाभ उठाइिहेका व्यस्पिहरूले हिे क मतहना
एका नयााँ आवदे न बनझाउनन अतनवायष छ।
• यतद िोगीलाई अििालबाट छन ट्टी तदइएका 45 तदनहरू तभत्र समान तबमािी वा अवस्थाको लातग पननिः अििालमा भनाष गरिएको छै न भने,
त्यस स्पस्थतिमा अििालमा गरिने हिे क भनाषको लातग एक छन ट्टै तवत्तीय सहायिासम्बन्धी आवदे न बनझाउनन अतनवायष छ। त्यसपतछ
अििालमा पननिः भनाष गरिएको स्पस्थतिमा त्यही आवदे नले काम गनेछ, िि त्यो भनाष 45 तदनहरू तभत्र अतन सम्बद्ध तितकत्सकीय
अवस्थाको लातग गरिएको हुननपछष । आउटपेसेन्ट एकाउन्टहरूलाई इनपेसेन्ट (अििङ्ग िोगी) एकाउन्टतसि सम्बद्ध आवदे नतसि जोड् न
सतकन्छ, िि इनपेसेन्ट तभतजटलाई आउटपेसेन्ट एकाउन्टहरू भएको आवदे नतसि जोड् न सतकाँदै न।
यो नीति अिगषि कननै व्यस्पि तवत्तीय सहायिा तनस्पि योग्य ठहि हुन्छ वा हुाँदैन, सो तनिाषरिि गनषको लातग नेशनवाइड तिल्ड्रेन्स-ले पतहलेको FAP
योग्यिा तनिाषिणको उपयोग गदै न।
तवत्तीय सहायिा तनस्पि सम्भातवि योग्यिा
FAP अिगषि उपलब्ध सवाषतिक उदाि सहायिाको लातग FAP-योग्यिाको मूल्याङ्कन गनष नेशनवाइड तिल्ड्रेन्स हस्पिटलले िेस्रो पक्षको उपयोगद्वािा
िोगीसम्बन्धी जानकािीको समीक्षा प्रतियालाई सञ्चातलि गनष सक्छ। यो समीक्षा एवम् तवश्लेर्णले स्वास्थ्य सेवा उद्योगद्वािा मान्यिा प्रदान गरिएको,
भतवष्यसूिक मोडलको उपयोग गछष । FAP अिगषि उपलब्ध सवाषतिक उदाि सहायिाभन्दा कम सहायिाको लातग सम्भातवि योग्यिाको तनिाषिण
प्रतियामा यस्ता समीक्षाहरूको उपयोग गरिनेछैन।
भुक्तान नगरे को स्पथर्बिमा गनयसबकने काययवाहीहरू
असािािण सङ्ग्रहको लातग कायषवाहीहरू गनषभन्दा पतहले नेशनवाइड तिल्ड्रेन्स-ले ऋण सङ्ग्रह गने हिसम्भव प्रयास गनेछ साथै व्यस्पिको FAP
योग्यिालाई तनिाषरिि गनषको लातग यथोतिि प्रयासहरू गनेछ। यस्ता यथोतिि प्रयासहरूमा अििालबाट छन ट्टी तदइएका प्रथम 120 तदनहरूमा िल
वणषन गरिएको कायषिमअननसाि तजम्मे वाि पक्षलाई तवविणहरू पठाउनन साथै फोन गननष जस्ता कायषहरू सामेल हुनेछन्। नेशनवाइड तिल्ड्रेन्स-ले
ऋण सङ्ग्रहमा सहयोग तनस्पि कननै बाह्य भेन्डि (तविेिा)-का सेवाहरूको उपयोग गनष सक्छ।
0 - 30
तदनहरू
31 - 60
तदनहरू

तवत्तीय सहायिा उपलब्ध छ भन्ने तलस्पखि सूिना, FAP आवेदन फािाम, िथा FAP आवेदन प्रतियामा व्यस्पिले
सहायिा प्राप्त गने िरिकाको वणषनका साथ प्रथम तबतलङ्ग स्टे टमेन्ट (तिननषपने िकमहरूको तवविण) पठाइन्छ।
FAP-को सािािण भार्ामा साि-संक्षेप अतन अििालबाट छन ट्टी तदइएपतछ पठाइएको दोस्रो तबतलङ्ग स्टे टमेन्टका
365 तदनहरू तभत्र तिननषपने िकमहरूको भनिानी नगरिएको खण्डमा नेशनवाइड तिल्ड्रेन्स-ले भनिानी
नगरिएको िकमबािे िेतडट (ऋण) ब्यनिोसमक्ष रिपोटष गनष सक्छ भन्ने सूिनाका साथ दोस्रो तबतलङ्ग स्टे टमेन्ट
पठाइन्छ।
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61 - 90
तदनहरू

91 - 120
तदनहरू

यसको अतिरिि, व्यस्पिलाई नेशनवाइड तिल्ड्रेन्स-को FAP िथा FAP आवेदन प्रतियामा व्यस्पिले सहायिा
प्राप्त गने िरिकाबािे मौस्पखक रूपले सूतिि गनष एकपल्ट फोन गरिन्छ।
FAP-को सािािण भार्ामा साि-संक्षेप अतन अििालबाट छन ट्टी तदइएपतछ पठाइएको िेस्रो तबतलङ्ग स्टे टमेन्टका
365 तदनहरू तभत्र तिननषपने िकमहरूको भनिानी नगरिएको खण्डमा नेशनवाइड तिल्ड्रेन्स-ले भनिानी
नगरिएको िकमबािे िेतडट (ऋण) ब्यनिोसमक्ष रिपोटष गनष सक्छ भन्ने सूिनाका साथ दोस्रो तबतलङ्ग स्टे टमेन्ट
पठाइन्छ।
यसको अतिरिि, व्यस्पिलाई नेशनवाइड तिल्ड्रेन्स-को FAP िथा FAP आवेदन प्रतियामा व्यस्पिले सहायिा
प्राप्त गने िरिकाबािे मौस्पखक रूपले सूतिि गनष एकपल्ट फोन गरिन्छ।
FAP-को सािािण भार्ामा साि-संक्षेप अतन अििालबाट छन ट्टी तदइएपतछ पठाइएको िौथो तबतलङ्ग स्टे टमेन्टका
365 तदनहरू तभत्र तिननषपने िकमहरूको भनिानी नगरिएको खण्डमा नेशनवाइड तिल्ड्रेन्स-ले भनिानी
नगरिएको िकमबािे िेतडट (ऋण) ब्यनिोसमक्ष रिपोटष गनष सक्छ भन्ने सूिनाका साथ दोस्रो तबतलङ्ग स्टे टमेन्ट
पठाइन्छ।
यसको अतिरिि, व्यस्पिलाई नेशनवाइड तिल्ड्रेन्स-को FAP िथा FAP आवेदन प्रतियामा व्यस्पिले सहायिा
प्राप्त गने िरिकाबािे मौस्पखक रूपले सूतिि गनष दन इपल्ट फोन गरिन्छ।

तवत्तीय सहायिा उपलब्ध छ भन्ने तलस्पखि सूिना, FAP आवेदन फािाम, अतन FAP आवेदन प्रतियामा व्यस्पिले सहायिा प्राप्त गने िरिकाबािे
जानकािीको अतिरिि, सबै तबतलङ्ग स्टे टमेन्टहरूमा एक सोझो वेबसाइटको ठे गानालाई पतन सामेल गरिएको हुन्छ, जहााँबाट FAP, FAP आवदे न
फािाम साथै FAP-को सािािण भार्ामा साि-संक्षेपका प्रतितलतपहरू प्राप्त गनष सतकन्छ।
नेशनवाइड तिल्ड्रेन्स-ले प्रािस्पम्भक तबतलङ्ग स्टे टमेन्टको िारिखको 1 वर्ष पश्चाि् भनिान नगरिएका िकमहरूबािे िेतडट (ऋण) ब्यनिोसमक्ष रिपोटष
गनष सक्छ। यतद कननै व्यस्पिका तबलहरूमा कैयौं थिीका सेवा-उपिािका िकमहरूलाई सामेल गरिएको छ भने, अििालबाट छन ट्टी तदइए पश्चाि्
पठाइएको प्रथम तबतलङ्ग स्टे टमेन्टका किीमा पतन 120 तदनहरूसम्म भनिान नगरिएको िकमबािे िेतडट ब्यनिोसमक्ष रिपोटष गरिनेछैन अतन यहााँ
प्रथम तबतलङ्ग स्टे टमेन्ट भनेको त्यो स्टे टमेन्ट हो जसमा नवीनिम सेवा-उपिािलाई सामेल गरिएको हुन्छ।
यतद कननै व्यस्पिले आवदे नको अवति (अथाषि् अििालबाट छन ट्टी तदइए पश्चाि् पठाइएको प्रथम तबतलङ्ग स्टे टमेन्टका 240 तदनहरूसम्म)-मा अपूणष
FAP आवदे न बनझाएको छ भने, नेशनवाइड तिल्ड्रेन्स-ले सो व्यस्पिलाई एक तलस्पखि सूिना पठाउनेछ जसमा FAP अिगषि आवश्यक थप
जानकािी अतन/अथवा आवश्यक कागजािहरूको बािे मा वणषन गरिएको हुन्छ अथवा त्यहााँ FAP आवेदनलाई पूणष रूपले भिे ि अतनवायष रूपमा
बनझाउनको लातग FAP आवेदन फािाम साथै नेशनवाइड तिल्ड्रेन्स-को त्यो तवभागको सम्पकष जानकािी पठाइएको हुनेछ, जनन तवभागले FAP-बािे
जानकािी िथा आवेदन प्रतिया पूिा गनषको लातग सहायिा उपलब्ध गिाउन सक्छ। कननै व्यस्पि FAP अिगषि तवत्तीय सहायिाको लातग योग्य छ वा
छै न अथवा कननै व्यस्पिले यथोतिि अवति तभत्र अतिरिि जानकािी अतन/अथवा कागजािहरूको लातग गरिएको अननिोिको जवाफ तदएको छ वा
छै न, त्यसको तनिाषिण नेशनवाइड तिल्ड्रेन्स-ले नगरूञ्जेल असािािण सङ्ग्रहका कननै पतन कायष वाहीलाई नेशनवाइड तिल्ड्रेन्स-ले स्थतगि गनेछ
(अतन, यतद लागू हुन्छ भने, बाह्य भेन्डिहरूलाई यस्ता प्रयासहरूलाई स्थतगि गनषको लातग भन्नेछ)।
आवेदनको अवति तभत्र पूणष रूपले भरिएको FAP आवदे न प्राप्त भएपतछ, नेशनवाइड तिल्ड्रेन्स-ले व्यस्पि सेवा-उपिाि तनस्पि FAP-योग्य छ वा
छै न, सो तनिाषरिि गछष िथा व्यस्पिलाई यो योग्यिा तनिाषिण (यतद लागू हुन्छ भने, त्यो सहायिा जो प्राप्त गने योग्यिा व्यस्पितसि छ, सो लगायि)
साथै यो तनिाषिणका आिािहरूबािे तलस्पखि रूपमा सूतिि गनेछ। यतद व्यस्पि तनिःशनल्क सेवा-उपिाि नभएि अन्य सहायिाको लातग योग्य छ भनी
तनिाषरिि गरियो भने, नेशनवाइड तिल्ड्रेन्स-ले तनम्न कनिोहरू गनेछ:
• व्यस्पिलाई यस्तो तबतलङ्ग स्टे टमेन्ट उपलब्ध गिाउनेछ जसमा एक FAP-योग्य व्यस्पिको रूपमा उसले तिननषपने िकम साथै त्यो िकमको
तहसाब तनकाल्ने िरिकाको उल्लेख गरिएको हुनेछ। यस्तो तबतलङ्ग स्टे टमेन्टमा व्यस्पिले सेवा-उपिाि तनस्पि AGB-तसि सम्बद्ध जानकािी
प्राप्त गने िरिकाको बािे मा पतन वणष न गरिएको हुन्छ।
• एक FAP-योग्य व्यस्पिको रूपमा जति िकमको भनिानी गनषको लातग ऊ व्यस्पिगि रूपमा तजम्मेवाि छ, त्यसभन्दा अतिक िकमको
भनिानी गरिएको छ भने, व्यस्पिलाई त्यो अतिरिि िकम तफिाष गरिनेछ।
• यस्तो भनिानी प्राप्त गनषको लातग व्यस्पि तवरूद्ध असािािण सङ्ग्रहतसि सम्बद्ध कननै प्रकािको कायष वाही गरिएको छ भने, त्यसलाई िद्द
गनषको लातग उपलब्ध सबै यथोतिि उपायहरू अपनाउनेछ।
यतद कननै व्यस्पिले FAP आवेदन बनझाएको छ अतन, ने शनवाइड तिल्ड्रेन्स-ले उि व्यस्पि FAP-योग्य छ वा छै न भनी तनिाषरिि गनषभन्दा पतहले नै
उसले मेतडकेड योग्यिाको लातग आवेदन गछष भने, त्यस व्यस्पिले मेतडकेड आवेदनलाई पूिा गिे ि त्यसलाई बन झाएपतछ उसको मेतडकेड योग्यिाको
तनिाषिण नभइञ्जेल, नेशनवाइड तिल्ड्रेन्स-ले त्यो व्यस्पिको FAP-योग्यिाको तनिाषिणलाई पतछ सानेछ, अतन असािािण सङ्ग्रहतसि सम्बद्ध कननै
पतन कायषवाहीहरूमा नेशनवाइड तिल्ड्रेन्स संलग्न हुनेछैन।
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नेशनवाइड बचल्ड्रेन्स-मा सङ्कटकालीन एवम् बचबकत्सकीय दृबिले आवश्यक अन्य सेवा-उपचारहरू उपलब्ध गराउने सेवा प्रर्दािाहरूको
सूची
नेशनवाइड तिल्ड्रेन्स-मा सङ्कटकालीन एवम् तितकत्सकीय दृतरले आवश्यक अन्य सेवा-उपिािहरू प्रदान गने सेवा प्रदािाहरूको तवस्तृि
वणषनसतहिको सूिी िथा उनीहरूका पेसागि सेवाहरू नेशनवाइड तिल्ड्रेन्स-को FAP अिगषि आउाँ छन् वा आउाँ दैनन्, त्यसलाई
http://www.nationwidechildrens.org/financial-assistance -मा हेनष सतकन्छ, अथवा सम्पकष जानकािी अिगषि िल सूिीबद्ध
तवभागहरूतसि सम्पकष गिे ि त्यसको कागजी प्रतितलतप प्राप्त गनष सतकन्छ।
बवत्तीय सहायिा नीबि, बवत्तीय सहायिा नीबिको साधारण भाषामा सार-संक्षेप िर्ा बवत्तीय सहायिा आवेर्दनको उपलब्धिा
वेब साइट एक्सेस्

https://www.nationwidechildrens.org/your-visit/billing-and-insurance/financial-assistance
कागजी प्रतितलतपहरू
• िोगी वा तजम्मे वाि पक्षको अनन िोिमा तनिःशनल्क उपलब्ध।
• नेशनवाइड तिल्ड्रेन्स-को प्रमनख क्याम्पस् (सङ्कटकालीन कक्ष लगायि)-का भनाष गरिने वा पञ्जीकिण गरिने कननै पतन क्षेत्रहरू साथै
अफसाइट (मनख्य स्थलदे स्पख टाढा) अवस्पस्थतिहरूका प्रवेश स्थलहरूमा कागजी प्रतितलतपहरू उपलब्ध गिाइन्छन्।
• अननिोि गरिएको खण्डमा, पत्रहरू साथै तवत्तीय सहायिा आवेदनहरूलाई िोगीहरू अतन/अथवा आमाबनवाहरूसमक्ष मेल गिे ि पठाइन्छ।
• सबै तबतलङ्ग स्टे टमेन्टहरूमा स्टे टमेन्टको पछातडपतट्ट तवत्तीय सहायिा आवदे न साथै त्यो तवभागको सम्पकष जानकािी हुन्छ जसले
आवदे नसम्बन्धी प्रतियामा सहायिा उपलब्ध गिाउन सक्छ।
अििाल फेतसतलतटमा िोगीहरूलाई सूिना एवम् जानकािी उपलब्ध गिाइन्छ
• तवत्तीय सहायिाको उपलब्धिाबािे िोगीहरू वा तजम्मे वाि पक्षलाई जानकािी तदनको लातग नेशनवाइड तिल्ड्रेन्स-को प्रमनख क्याम्पस्
(सङ्कटकालीन कक्ष लगायि)-का भनाष गरिने वा पञ्जीकिण गरिने कननै पतन क्षेत्रहरू िथा अफसाइट (मनख्य स्थलदे स्पख टाढा)
अवस्पस्थतिहरूमा सूिना-पाटीहरू लगाइएका छन्।
• दोस्रो तबतलङ्ग स्टे टमेन्ट जािी गरिएपतछ तवत्तीय सहायिाको प्रस्ताव तदनको लातग स्विातलि टे तलफोन कलहरू गरिन्छन्।
• नेशनवाइड तिल्ड्रेन्स-का तवत्तीय पिामशषदािाहरूले तवत्तीय सहायिाको खााँिो भएका िोगीहरूलाई उनीहरूका कक्षहरू वा
स्पितनकहरूमा गएि भेटिाट गछष न्।
व्यापक समनदायलाई सूिना िथा जानकािी तदनन
• FAP, FAP-को सािािण भार्ामा साि-संक्षेप अतन तवत्तीय सहायिा आवदे न, यी सबैलाई www.NationwideChildrens.org-मा प्राप्त
गनष सतकन्छ।
• नेशनवाइड तिल्ड्रेन्स-ले समय-समयमा FAP-को सािािण भार्ामा साि-संक्षेप िथा तवत्तीय सहायिा आवेदनलाई फ्र्याङ्कलीन काउन्टीका
संिीय मान्यिा प्राप्त स्वास्थ्य केन्द्रहरू साथै नेशनवाइड तिल्ड्रेन्स-का मेतडकल स्टाफका िी सदस्यहरू जो समनदाय आिारिि तितकत्सकहरू
पतन हुन्-तसि पतन साझा गछष अतन यसको उद्दे श्य, यी सेवा प्रदािाहरूका िोगीहरूलाई कागजािहरू ित्काल एवम् सतजलैतसि उपलब्ध
गिाउनन हो।
अननवाद गरिएका कागजािहरू
• फ्र्याङ्कलीन काउन्टीका 1,000-भन्दा किी अथवा 5 प्रतिशि अतन नेशनवाइड तिल्ड्रेन्स-द्वािा समनतिि रूपमा प्रभातवि हुने सम्भावना
भएका अन्यहरूका िी भातर्क समनदायहरूलाई तवत्तीय सहायिा नीति, तवत्तीय सहायिा आवेदन, िथा FAP-को सािािण भार्ामा सािसंक्षेपलाई उनीहरू बोल्ने भार्ामा उपलब्ध गिाइनेछ, जसको अङ्ग्रेजी भार्ामा सीतमि दक्षिा (LEP) छ। यस्ता भातर्क
आवश्यकिाहरूको हिे क वर्ष समीक्षा गनष अतन आवश्यकिाअननसाि कागजािहरूका अनूतदि संस्किणहरू उपलब्ध गिाउनको लातग
िोगी एकाउन्ट् सका तनदे शक तजम्मेवाि िहनेछन्।
सम्पकष जानकािी
परामशयर्दािाहरू

अवस्पथर्बि

फोन

नेशनवाइड बचल्ड्रेन्सका
तवत्तीय पिामशषदािाहरू

भनाष गने कायाषलय

(614) 722-2070
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700 तिल्ड्रेन्स डर ाइभ वा नेशनवाइड तिल्ड्रेन्स-का कननै पतन
अवस्पस्थतिहरूमा एपोएन्टमेन्टद्वािा
नेशनवाइड बचल्ड्रेन्सको
राहक सेवा

िोगी एकाउन्ट् स
केवल फोन कलहरू

(614) 722-2055

नेशनवाइड बचल्ड्रेन्स हस्पिटलका िोडय अफ डाइरे क्टसयको
बवत्तीय एवम् लेखा-र्ााँच सबमबि-द्वारा
नोभेम्बर ___, 2020-मा अनुमोबर्दि:

________________________________________________________
लनक ब्राउन
प्रमनख तवत्तीय अतिकािी

______________________
िारिख
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