म आर्थिक सहायताका लागि कसरी
आवेदन दिन सक्छु?
चरण 1: आवेदन फारामका लागि अनुरोध गर्नुहोस ्।

यी फारामहरू geisinger.org मा हे रेर वा 800-640-4206
लाई फोन गरे र बिना कुनै शुल्क उपलब्ध हुन्छन ्। साथै, यी
फारामहरू सबै Geisinger क्लिनिक अस्पताल आकस्मिक
विभाग तथा भर्ना गर्ने क्षेत्रहरूमा उपलब्ध छन ्।

आर्थिक
सहायता

चरण 2: फाराम पूरा गरे र फिर्ता गर्नुहोस ्।

एकपटक तपाईंले आवेदन पूरा गरे पछि निम्नमा मेल
गर्नुहोस ्:

हामी मद्दत गर्न सक्छौं

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 सहायताका लागि योग्य हुनुहुन्छ वा हुनुहुँदैन भनी
निर्धारण गर्न हामी तपाईंको आवेदनको समीक्षा गर्नेछौं।
हामी तपाईंलाई हुन सक्ने कुनै पनि विशेष परिस्थितिहरूलाई
ध्यान दिनेछौं।
चरण 4: तपाईंले निर्णय प्राप्त गर्नुहुन्छ।

तपाईंले सामान्यतया: आवेदन दिएको 30 दिन भित्रमा
तुरून्त लिखित निर्णय प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईंको सहायता
अस्वीकार भएमा हामी यसको कारण बताउने छौं। निर्णयले
भुक्तान योजनालाई सेट अप गर्ने तरिकाको बारे मा पनि
तपाईंलाई जानकारी प्रदान गर्नेछ।

Geisinger’s वित्तीय सहायता नीतिहरूका
बारे मा थप जान्न वा आवेदन दिनको लागि
geisinger.org मा जानुहोस ् वा
800-640-4206 मा फोन गर्नुहोस ्।
हामीले तपाईंबाट आवेदन प्राप्त नगरे मा,
गाइसिङ्गरले वित्तीय सहायताका लागि
तपाईंको योग्यता आँकलन गर्न अनुमानित
विश्लेषणात्मक उपकरणहरू प्रयोग गर्न
सक्छ।

आर्थिक सहायताका लागि रहे का सबै आवेदनहरूलाई गोपनीय राखिनेछन ्।

तपाईंको योग्यता निर्धारित गर्ने व्यक्तिहरूलाई मात्र तपाईंको जानकारी
मात्र साझा गरिनेछ।

वित्तीय सहायताका फारामहरू अरे बिक, अङ्ग्रेजी, चिनीयाँ, नेपाली, स्पेनी र
भियतनामी भाषामा उपलब्ध छन ्।
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Geisinger – स्याहार गर्नका लागि प्रतिबद्ध छ
Geisinger उनीहरूको भुक्तान गर्ने क्षमताको बेवस्ता गरी
आवश्यक भएकालाई चिकित्सा रूपमा आवश्यक रहे को स्वास्थ्य
स्याहार प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छ। यस विवरण पुस्तिकाले हाम्रो
वित्तीय सहायता नीति तथा आर्थिक सहायताका लागि योग्य हुने
तथा आवेदन दिने तरिकाको बारे मा वर्णन गर्दछ।

हाम्रो वित्तीय सहायता नीति
• हाम्रो आर्थिक परिस्थितिहरूले तपाईंले प्राप्त गर्ने स्याहारलाई
प्रभाव पार्ने छै न। सबै बिरामीहरूलाई सम्मान
तथा निष्पक्ष रूपमा उपचार गरिन्छ।

•	चिकित्सा रूपमा आवश्यक स्याहारका लागि सहायता उपलब्ध छ।
बिरामीहरूले उनीहरूको स्याहारको — पर्व
ू , दौरान वा पछि कुनै पनि
समयमा आर्थिक सहायताका लागि आवेदन दिन सक्ने छन ्।
•	तपाईंसँग कुनै स्वास्थ्य बीमा छै न वा सीमित बीमा लाभ र/वा
सीमित आर्थिक संसाधनहरू छन ् भने तपाईं सहायताका लागि
योग्य हुन सक्नु हुनेछ। बीमा नगरे का बिरामीहरूले
पेन्सिलभेनिया स्वास्थ्य सहायताका लागि आवेदन दिन
आवश्यक पर्छ।
• आर्थिक सहायताको स्वीकृतिलाई Geisinger’s नीति
मार्गदर्शनहरूद्वारा निर्धारण गरिन्छ जुन यस विवरण
पुस्तिकामा स्पष्ट पारिएको छ।

• यदि तपाईंको ब्यालेन्स $ 200.01 वा सो भन्दा बढी छ भने पुन:
भुक्तान गर्ने योजनाहरू उपलब्ध छन ्।
•	तपाईं आर्थिक सहायताका लागि योग्य हुनुहुँदैन तर आफूसँग
विशेष परिस्थितिहरू छन ् भनी विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईंले
आफ्नो मामिलालाई Geisinger’s आर्थिक परामर्शदाताद्वारा
समीक्षा गरियोस ् भनी अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ।

• आर्थिक सहायताका लागि आवेदन दिन तपाईंले आफ्नो लागि
उपलब्ध हुन सक्ने चिकित्सा सहायता, Medicare अशक्तता वा
अन्य संघीय वा राज्यका कार्यक्रमहरू जस्ता अन्य अनद
ु ान दिने
स्रोतहरूका लागि आवेदन दिन आवश्यक सबै जानकारी
हामीलाई प्रदान गर्नु पर्दछ।
•	तपाईं आफ्नो स्वास्थ्य स्याहार तथा आर्थिक सहायताका लागि
आवेदन दिन आर्थिक रूपमा जिम्मेवार हुनह
ु ु न्छ। Geisinger’s
आवेदन सामग्री सजिलै उपलब्ध गराउनेछ।
आवेदनका लागि अनरु ोध गर्न, geisinger.org मा हे रेर वा
800-640-4206 मा फोन गर्नुहोस ्।

तपाईं आर्थिक सहायताका लागि योग्य
हुनुहुन्छ?
वित्तीय सहायताको लागि योग्यता संघीय सरकारको गरिबी
दिशानिर्देशहरूमा आधारित छ जसलाई वार्षिक रूपमा
अद्यावधिक गरिन्छ।
•	तपाईंको परिवारको आय 300 प्रतिशत वा वर्तमान संघीय
गरिबी मार्गदर्शनभन्दा कम छ भने तपाईं सहायताका लागि
योग्य हुन सक्नुहुनेछ।

• आफ्नो परिवार आकार तथा आय संघीय गरिबी तहभन्दा
300 प्रतिशत वा सोभन्दा कम छ वा छै न भनी निर्धारण गर्न
तलको आय मेट्रिक्सलाई मार्गदर्शकको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस ्।
परिवारको आकार

संघीय
गरीबी स्तरको 300%

1

$ 40,700

2

$ 54,930

3

$ 69,090

4

$ 83,250

5

$ 97,410

6

$ 111,570

7

$ 125,730

8

$ 139,890

प्रत्येक थप व्यक्तिको
लागि, थप्नुहोस ्

$ 14,160

• आयको मूल्याङ्कन, आवेदनमा प्रदान गरिएको जानकारी तथा
बिरामीको ऋणसँग तुलना गरिएको सम्पत्तिहरूमा अन्तिम
निर्णय आधारित हुन्छ। Geisinger’s वित्तीय सहायता
कार्यक्रम अन्तर्गत योग्य छन ् भनी अनुमान गरिएका
बिरामीहरूले चिकित्सा रूपमा आवश्यक शुल्कहरूमा 100
प्रतिशत छूट प्राप्त गर्नेछन ्।

वहिष्करणहरू
Geisigner’s वित्तीय सहायता कार्यक्रमले धेरै सेवाहरू
सम्मिलित गर्दा निम्नमा मात्र सीमित नरहे का केही
छूटहरू छन ्:
• कस्मेटिक सेवाहरू

•	वैकल्पिक प्रजनन सेवाहरू

•	प्रत्यारोपण सम्बन्धी सेवाहरू
• बेरिएट्रिक सम्बन्धी सेवाहरू

•	नियमित दन्त सेवाहरू वा कस्मेटिक दन्त पुनर्निर्माण

• Geisigner अस्पताल, क्लिनिक र/वा प्रदायकहरूको साथ
आउट अफ नेटवर्क बीमा
• Geisigner’s स्वनिर्णयमा आधारित अन्य सेवाहरू

आर्थिक परामर्शदाता कहाँ पगु ्नका लागि
800-640-4206 मा फोन गर्नुहोस ्।

