म आर्थिक सहायताको लागि कसरी
आवेदन दिन सक्छु ?

आर्थिक
सहायता

हाम्रो लक्ष्य भनेको बिरामीको आर्थिक सहायतासम्म पुग्न धेरै
सजिलो बनाउनु हो। एकपछि अर्को गर्ने तरिका यहाँ छ:
चरण 1: आवेदन फारामको लागि अनुरोध गर्नुहोस्। यी
फारामहरू हाम्रो वेबसाइट www.geisinger.org मा बिना
कुनै शुल्क गई वा 800-640-4206 मा फोन गरि उपलब्ध
छन्। साथै, यी फारामहरू सबै Geisinger अस्पताल आकस्मिक
विभागहरू तथा भर्ना गर्ने क्षेत्रहरू तथा क्लिनिकको स्थानहरूमा
उपलब्ध छन्।

हामी मद्दत गर्न सक्छौं

चरण 2: फाराम पूरा फर्काउनुहोस्।

एकपटक तपाईंले आवेदन पूरा गरेपछि, निम्नमा मेल गर्नुहोस्:
Geisinger Uncompensated Care Services 49-38
100 N. Academy Ave.
Danville, PA 17822-4938
चरण 3: हामी तपाईंको आवेदनको समीक्षा गर्दछौं। यस
विवरण पुस्तिकमा उल्लेखित मार्गदर्शनहरू अनुसार तपाईं

सहायताको लागि योग्य हुनुहुन्छ वा हुनुहुँदै न भनी निर्धारण गर्न

हामी तपाईंको आवेदनको समीक्षा गर्नेछौं। तपाईंको भुक्तानी गर्ने
क्षमतालाई प्रभाव पार्ने विशेष परिस्थितिहरू भएमा, यिनीहरूलाई
हाम्रो एक आर्थिक परामर्शदाताद्वारा समीक्षा गरिनेछ।
चरण 4: तपाईंले निर्णय प्राप्त गर्नुहुन्छ।
तपाईंले प्राय: आवेदन दिएको 30 दिन भित्रमा तुरून्त लिखित
निर्णय प्राप्त गर्नुहुनेछ। यदि तपाईंलाई सहायता दिन अस्वीकार
गरिन्छ भने, हामी अस्वीकार गर्नुको कारण प्रदान गर्नेछौं। निर्णयले
भुक्तान योजनालाई सेट अप गर्ने तरिकाको बारेमा पनि तपाईंलाई
जानकारी प्रदान गर्नेछ।
आर्थिक सहायताका लागि रहेका सबै आवेदनहरूलाई पूर्ण रूपमा गोपनीय
राखिनेछन्। तपाईंको योग्यता निर्धारित गर्न तपाईंको आवेदनमा रहेको जानकारी
जिम्मेवार भएकालाई मात्र साझा गरिनेछ।

Geisinger आर्थिक सहायताका नीतिहरू
बारे थप जान्न वा तपाईंको स्याहारमा वित्तीय
सहायताको लागि आवेदन दिन, हाम्रो
वेबसाइट geisinger.org जानुहोस् वा हाम्रो
जानकार बिरामी सेवाका प्रतिनिधिहरूलाई
800-640-4206 मा फोन गर्नुहोस्। कुनै
.
वित्तीय सहायताको आवेदन प्राप्त नगरिने
अवस्थामा, Geisinger वित्तीय सहायताको
लागि तपाईंको योग्यता मूल्याङ् कन गर्न
सम्भावित विश्लेषणात्मक उपकरणहरू प्रयोग
गर्न सक्छ।

Geisinger रोज्नुभएकोमा धन्यवाद। तपाईंको
स्याहार गर्ने अवसरलाई हामी महत्व दिन्छौं।

 त्तीय सहायताका फारामहरू अरेबिक, अङ्ग ्रेजी, चिनीयाँ, नेपाली, स्पेनी र
वि
भियतनामी भाषामा उपलब्ध छन्।

1784-16672-3/2021

Geisinger – स्याहार गर्नको लागि प्रतिबद्ध छ

तपाईं आर्थिक सहायताको लागि योग्य हुनुहुन्छ?

आवश्यकता भएकालाई स्वास्थ्य स्याहार उपलब्ध गराउने

आर्थिक सहायताको लागि योग्यता निम्नमा आधारित छ
यु.एस सरकारको संघीय गरिबी निर्देशिका। यी मार्गदर्शनहरूलाई वार्षिक
रूपमा अद्यावधिक गरिन्छ।

Geisinger उनीहरूको भुक्तान गर्ने क्षमताको बेवस्ता गरि आवश्यक
भएकालाई चिकित्सा रूपमा आवश्यक रहेको स्वास्थ्य स्याहार प्रदान
गर्न प्रतिबद्ध छ। यस विवरण पुस्तिकाले हाम्रो आर्थिक सहायता नीति
तथा आर्थिक सहायताको लागि योग्य हुने तथा आवेदन दिने तरिकाको
बारेमा वर्णन गर्दछ।

हाम्रो आर्थिक सहायता नीति
• हाम्रो आर्थिक परिस्थितिहरूले तपाईंले प्राप्त गर्ने स्याहारलाई प्रभाव
पार्ने छै न। सबै बिरामीहरूलाई सम्मान तथा निष्पक्ष रूपमा उपचार
गरिन्छ।
• चिकित्सा रूपमा आवश्यक स्याहारको लागि सहायता उपलब्ध छ।
बिरामीहरूले उनीहरूको स्याहारको — पूर्व, दौरान वा पछि कुनै पनि
समयमा आर्थिक सहायताको लागि आवेदन दिन सक्ने छन्।
• यदि तपाईंसँग कुनै स्वास्थ्य बिमा छै न वा सीमित बिमा लाभहरू र/वा
सीमित आर्थिक संसाधनहरू छन् भने, तपाईं सहायताको लागि योग्य
हुन सक्नु हुनेछ। बीमा नगरेका बिरामीहरूले पेन्सिल्भानिया स्वास्थ्य
सहायताको लागि आवेदन दिन आवश्यक पर्छ।
• आर्थिक सहायताको स्वीकृतिलाई Geisinger नीति
मार्गदर्शनहरूद्वारा निर्धारण गरिन्छ जुन यस विवरण
पुस्तिकामा स्पष्ट पारिएको छ।
• तपाईंको हालको रकम तथा तपाईंको आर्थिक परिस्थितिहरूमा
निर्भर रहेर, पुन: भुक्तानी योजनाहरू न्यूनतम $25 भन्दा कम
मासिक भुक्तानीको साथमा उपलब्ध हुन्छन्।
• यदि तपाईं आर्थिक सहायताको लागि योग्य हुनुहुँदै न तर आफूसँग
विशेष परिस्थितिहरू छन् भनी विश्वास गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो
मामिलालाई Geisinger आर्थिक परामर्शदाताद्वारा समीक्षा गरियोस्
भनी अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ।
• आर्थिक सहायताको लागि आवेदन दिन, तपाईंले आफ्नो लागि
उपलब्ध हुन सक्ने चिकित्सा सहायता, Medicare अशक्तता वा
अन्य संघीय वा राज्यका कार्यक्रमहरू जस्ता अन्य अनुदान दिने
स्रोतहरूको लागि आवेदन दिन आवश्यक सबै जानकारी हामीलाई
प्रदान गर्नु पर्दछ।
• तपाईं आफ्नो स्वास्थ्य स्याहारको लागि तथा आर्थिक सहायताको
लागि आवेदन दिन आर्थिक रूपमा जिम्मेवार हुनुहुन्छ। Geisinger
सजिलै उपलब्ध हुने आवेदन सामग्रीहरू बनाउनेछ।
आवेदनको लागि अनुरोध गर्न, हाम्रो वेबसाइट geisinger.org मा
जानुहोस् वा 800-640-4206 मा फोन गर्नुहोस्।

• यदि तपाईंको परिवारको आय 300 छ प्रतिशत वा वर्तमान संघीय गरिबी
मार्गदर्शनभन्दा कम छ भने तपाईंले सहायताको लागि योग्य हुन सक्नुहुनेछ।
• तपाईं आर्थिक सहायताको लागि योग्य हुनुहुन्छ वा हुनुहुँदै न भनी निर्धारण
गर्न, आफ्नो परिवार आकार तथा आय संघीय गरिबी तहभन्दा कम छ वा
छै न भनी निर्धारण गर्न तलको आय मेट्रिक्सलाई मार्गदर्शकको रूपमा प्रयोग
गर्नुहोस्।

परिवारको आकार

संघीय
गरीबी स्तरको 300%

1

$ 38,640

2

$ 52,260

3

$ 65,880

4

$ 79,500

5

$ 93,120

6

$ 1,06,740

7

$ 1,20,360

8

$ 1,33,980

प्रत्येक अतिरिक्त
व्यक्तिको लागि, थप्नुहोस्

$ 13,620

• आयको मूल्याङ् कन, आर्थिक आवेदनमा प्रदान गरिएको जानकारी
तथा बिरामीको ऋणसँग तुलना गरिएको सम्पत्तिहरूमा अन्तिम निर्णय
आधारित छ। Geisinger आर्थिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत योग्य
छन् भनी अनुमान गरिएका बिरामीहरूले चिकित्सा रूपमा आवश्यक
शुल्कहरूमा 100 प्रतिशत छू ट प्राप्त गर्नेछन्।

बहिस्कारहरू

जब Geisinger आर्थिक सहायता कार्यक्रमले धेरै सेवाहरू
सम्मिलित गर्दछ, त्यहाँ निम्नमा मात्र सीमित नरहेका केही
छू टहरू छन्:
• कस्मेटिक सेवाहरू

• वैकल्पिक प्रजनन सेवाहरू

• प्रत्यारोपण सम्बन्धी सेवाहरू
• बेरिएट्रिक सम्बन्धी सेवाहरू

• नियमित दन्त सेवाहरू वा कस्मेटिक दन्त पुनर्निर्माण
• Geisinger स्वनिर्णयमा आधारित अन्य सेवाहरू

आर्थिक परामर्शकोमा कहा पुग्न, 800-640-4206
मा फोन गर्नुहोस्।

