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Geisinger आर्थिक सहायताका नीततहरू 

बारे ्प जान्न वा तपाईंको सयाहारमा तवत्ीय 

सहायताको लाति आवेदन ददन, हाम्ो 
वेबसाइट geisinger.org जानुहोस् वा हाम्ो 
जानकार तबरामी सेवाका प्रतततनधिहरूलाई 

800-640-4206 मा फोन िनुनुहोस्। कुन ै

तवत्ीय सहायताको आवेदन प्रापत निररने 
अवस्ामा, Geisinger तवत्ीय सहायताको 
लाति तपाईंको योगयता मूलयाङ्कन िननु 
सम्ातवत तवश्ेषणातमक उपकरणहरू प्रयोि 

िननु सक्छ। 

Geisinger रोजनुभएकोमा िनयवाद। तपाईंको 
सयाहार िनने अवसरलाई हामी महतव ददन्छौं। 

1784-16672-3/2021 

आर्थिक 
सहायता 
हामी मद्दत गर्न सक्छौं 

म आर्थिक सहायताको लागग कसरी 
आवेदर ददर सक्छछु ? 

हाम्ो लक्य भनेको तबरामीको आर्थिक सहायतासमम पुगन िेरै 
सजजलो बनाउनु हो। एकपछ्छ अकको िनने तररका यहाँ ्छ: 

 चरण 1: आवेदर फारामको लागग अरछुरोध गरछु्नहोस्। यी 
फारामहरू हाम्ो वेबसाइट www.geisinger.org मा तबना 
कुनै शुलक िई वा 800-640-4206 मा फोर गरर उपलब्ध 
्छर्। सा्ै, यी फारामहरू सबै Geisinger अस्पताल आकससमक 

तवभािहरू त्ा भनानु िनने क्ेत्रहरू त्ा ककलतनकको स्ानहरूमा 
उपलब्ध ्छन्। 

चरण 2: फाराम पूरा फका्नउरछुहोस्। 

एकपटक तपाईंले आवेदन पूरा िरेपछ्छ, तनमनमा मेल िनुनुहोस्: 

Geisinger Uncompensated Care Services  49-38 

100 N. Academy Ave. 

Danville, PA 17822-4938 

चरण 3: हामी तपाईंको आवेदरको समीक्ा गद्न्छौं। यस 

तववरण पुससतकमा उललेखित मािनुदशनुनहरू अनुसार तपाईं 

सहायताको लाति योगय हुनुहुन्छ वा हुनुहुँदैन भनी तनिानुरण िननु 

हामी तपाईंको आवेदनको समीक्ा िनने्छौं। तपाईंको भुक्ानी िनने 
क्मतालाई प्रभाव पानने तवशेष पररकस्ततहरू भएमा, धयनीहरूलाई 

हाम्ो एक आर्थिक परामशनुदाताद्ारा समीक्ा िररने्छ।

चरण 4: तपाईंले गरण्नय प्ापत गरछु्नहुन्छ। 

तपाईंले प्राय: आवेदन ददएको 30 ददन भभत्रमा तुरूनत छलखित 

तनणनुय प्रापत िनुनुहुने्छ। यदद तपाईंलाई सहायता ददन असवीकार 

िररन्छ भने, हामी असवीकार िनुनुको कारण प्रदान िनने्छौं। तनणनुयले 
भुक्ान योजनालाई सेट अप िनने तररकाको बारेमा पतन तपाईंलाई 

जानकारी प्रदान िनने्छ।

आर्थिक सहायताका लागि रहेका सबै आवेदनहरूलाई पूर्ण रूपमा िोपनीय 
राखिनेछन्। तपाईंको योगयता गनरा्णररत िन्ण तपाईंको आवेदनमा रहेको जानकारी 
जजममवेार भएकालाई मात्र साझा िररनेछ।

 गवत्ीय सहायताका फारामहरू अरगेबक, अङ््ेजी, चिनीयाँ, नेपाली, से्नी र 
भभयतनामी भाषामा उपलब्ध छन्। 



 

Geisinger – सयाहार गर्नको लागग प्गतबद्ध ्छ 

आवशयकता भएकालाई सवास्य सयाहार उपलब्ध गराउरे 

Geisinger उनीहरूको भुक्ान िनने क्मताको बेवसता िरर आवशयक 
भएकालाई छितकतसा रूपमा आवशयक रहेको सवास्य सयाहार प्रदान 
िननु प्रततबद्ध ्छ। यस तववरण पुससतकाले हाम्ो आर्थिक सहायता नीतत 
त्ा आर्थिक सहायताको लाति योगय हुने त्ा आवेदन ददने तररकाको 
बारेमा वणनुन िदनु्छ।

हाम्ो आर्थिक सहायता रीगत 

 • हाम्ो आर्थिक पररकस्ततहरूले तपाईंले प्रापत िनने सयाहारलाई प्रभाव 
पानने ्ैछन। सबै तबरामीहरूलाई सममान त्ा तनषपक् रूपमा उपिार 
िररन्छ। 

 • छितकतसा रूपमा आवशयक सयाहारको लाति सहायता उपलब्ध ्छ। 
तबरामीहरूले उनीहरूको सयाहारको — पूवनु, दौरान वा पछ्छ कुनै पतन 
समयमा आर्थिक सहायताको लाति आवेदन ददन सकने ्छन्। 

 • यदद तपाईंसँि कुनै सवास्य तबमा ्ैछन वा सीधमत तबमा लाभहरू र/वा 
सीधमत आर्थिक संसािनहरू ्छन् भने, तपाईं सहायताको लाति योगय 
हुन सकनु हुने्छ। बीमा निरेका तबरामीहरूले पेसनसलभातनया सवास्य 
सहायताको लाति आवेदन ददन आवशयक प्छनु। 

 • आर्थिक सहायताको सवीकृततलाई Geisinger नीतत 
मािनुदशनुनहरूद्ारा तनिानुरण िररन्छ जुन यस तववरण  
पुससतकामा स्पष्ट पाररएको ्छ। 

 • तपाईंको हालको रकम त्ा तपाईंको आर्थिक पररकस्ततहरूमा 
तनभनुर रहेर, पुन: भुक्ानी योजनाहरू नयनूतम $25 भनदा कम 
माछसक भुक्ानीको सा्मा उपलब्ध हुन्छन्। 

 • यदद तपाईं आर्थिक सहायताको लाति योगय हुनुहुँदैन तर आफूसँि 
तवशेष पररकस्ततहरू ्छन् भनी तवश्ास िनुनुहुन्छ भने, तपाईंले आफनो 
माधमलालाई Geisinger आर्थिक परामशनुदाताद्ारा समीक्ा िररयोस् 
भनी अनुरोि िननु सकनहुुन्छ। 

 • आर्थिक सहायताको लाति आवेदन ददन, तपाईंले आफनो लाति 
उपलब्ध हुन सकने छितकतसा सहायता, Medicare अशक्ता वा 
अनय संघीय वा राजयका कायनुक्रमहरू जसता अनय अनुदान ददने 
स्ोतहरूको लाति आवेदन ददन आवशयक सबै जानकारी हामीलाई 
प्रदान िनुनु पदनु्छ।

 • तपाईं आफनो सवास्य सयाहारको लाति त्ा आर्थिक सहायताको 
लाति आवेदन ददन आर्थिक रूपमा जजममेवार हुनुहुन्छ। Geisinger 
सजजलै उपलब्ध हुने आवेदन सामग्ीहरू बनाउने्छ।   
आवेदनको लाति अनुरोि िननु, हाम्ो वेबसाइट geisinger.org मा 
जानुहोस् वा 800-640-4206 मा फोन िनुनुहोस्। 

तपाईं आर्थिक सहायताको लागग योगय हुरछुहुन्छ? 

आर्थिक सहायताको लाति योगयता तनमनमा आिाररत ्छ 

यु.एस सरकारको संघीय िररबी तनदनेछशका। यी मािनुदशनुनहरूलाई वारषथिक 
रूपमा अद्ावधिक िररन्छ। 

 • यदद तपाईंको पररवारको आय 300 ्छ प्रततशत वा वतनुमान संघीय िररबी 
मािनुदशनुनभनदा कम ्छ भने तपाईंले सहायताको लाति योगय हुन सकनहुुने्छ। 

 • तपाईं आर्थिक सहायताको लाति योगय हुनुहुन्छ वा हुनुहुँदैन भनी तनिानुरण 
िननु, आफनो पररवार आकार त्ा आय संघीय िररबी तहभनदा कम ्छ वा 
्ैछन भनी तनिानुरण िननु तलको आय मेदरिकसलाई मािनुदशनुकको रूपमा प्रयोि 
िनुनुहोस्।  

• आयको मूलयाङ्कन, आर्थिक आवेदनमा प्रदान िररएको जानकारी 
त्ा तबरामीको ऋणसँि तुलना िररएको सम्पभत्हरूमा अननतम तनणनुय 
आिाररत ्छ। Geisinger आर्थिक सहायता कायनुक्रम अनतिनुत योगय 
्छन् भनी अनुमान िररएका तबरामीहरूले छितकतसा रूपमा आवशयक 
शुलकहरूमा 100 प्रततशत ्ूछट प्रापत िनने्छन्।

बगहसकारहरू 

जब Geisinger आर्थिक सहायता कायनुक्रमले िेरै सेवाहरू 
समममछलत िदनु्छ, तयहाँ तनमनमा मात्र सीधमत नरहेका केही 
्ूछटहरू ्छन्: 

 • कसमेदटक सेवाहरू 

 • वैककलपक प्रजनन सेवाहरू 

 • प्रतयारोपण समबन्ी सेवाहरू 

 • बेररएदरिक समबन्ी सेवाहरू 

 • तनयधमत दनत सेवाहरू वा कसमेदटक दनत पुनरनथिमानुण 

 • Geisinger सवतनणनुयमा आिाररत अनय सेवाहरू 

आर्थिक परामशनुकोमा कहा पुगन, 800-640-4206 
मा फोन िनुनुहोस्। 

पररवारको आकार संघीय  
िरीबी सतरको 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 

प्रतयेक अततररक् 
व्यछक्को लाति, ्प्ुहोस् $ 13,620 


