िव ती
शीषर्क:

GEISINGER को िव तीय सहायता नीित
संयुक्त आयोगको अ याय सेक्सन:

1.0 यव थापकीय

मूल िनदिशका िसजर्ना गिरएको िमित:
मे 14, 2009

यस िनदिशकामा वािम व रहने:

राज व यव थापन (Revenue Management)

सिमित/पिरष का वीकृित(ह ) [ऐि छक] र [सिमितको वीकृित िमित]

☒ यो नीित प्रणालीगत नीित हो, यो Geisinger िभत्रका स पण
ू र् सं ता, थान, सेवा र कमर्चारीह मा लागू हु छ।
☒ यस नीितमा एक या बढी कायर्िविधह रहे का छन ् जसले यी नीितका तिरका र उपयोिगता प ट पाछर् न ्।

उ े य
Geisinger िबरामीह को क्रयक्षमताको वाबजुद उनीह ले आफूले भुक्तानी गनर् नसकेको दे खाउन सक्ने िबरामीह लाई छुट वा
िन:शु क सेवा िदन प्रितवद्ध छ। यस िव तीय सहायता नीित (FAP) को उ ये य िबरामी याहार तथा वहनीय याहार ऐन 2010
को ख ड 9007 र ट्रे जरी िनयमनह 26 C.F.R. § 1.501(r)‐4 को अनुपालन गनुर् र ती सेवाह को लािग को योग्य छन ् भनेर िनणर्य
िलन िनदिशकाह थापना गराउनु हो। यस नीित िव तीय सहायतालाई यािरटी याहारको नामबाट पिन स बोधन गिरएको
छ। यस िनदिशकाले िबरामीको गाहर् थ आ दानी र गाहर्स ्थ र पिरवार आकारको उपयोगले यी िनणर्यह िनमार्ण गदर् छ भ ने
उपयोग गछर् । यसका साथै यस नीितका आ दानीका आव यकताह संघीय गरीबी िनदिशकाह (FPG) उपयोग गरी बनाइएका
सूत्रमा आधािरत छन ्। यी आव यकताह क तीमा वषर्को एक पटक संयुक्त रा य वा य तथा मानव सेवाका सिचव वारा
सावर्जिनक गिरने FPG सँग मेल खाने गरी अ याविधक गिर छ।
पण
ू र् भक्
ु तानी गन ोत नभएका र यसका मापद डह परू ा गन िबरामीह ले FAP अ तगर्त िव तीय सहायता आवेदन गनर् सक्नेछन ्।
िव तीय सहायताका िवक पह मा रा य Medicaid मा नामांकन गन,ुर् यस FAP अ तगर्त यािरटी याहारको वीकृितका लािग
आवेदन िदनु वा पेि सलभािनया वा य बीमा िविनमय योजनामा नामांकन गनुर् समावेश छन ्। यस FAP ले िन नलाई सेवा िदनेछ:






योग्य िबरामीह लाई सावर्जिनक पमा उपल ध ोतह बाट कभरे ज प्रा त गनर् र बीमा वहनीयता कायर्क्रमह ज तै
सरकारी अनुदानह र टे ट मेिडकेड आवेदनमा सहायता गन;
Geisinger िबरामीह लाई गण
ु तरीय वा य योजनाका िवक पह (QHP) को बारे मा जानकारी िदने र बीमा
वहनीयताको बारे मा जानकारी िदने जसमा उनीह योग्य हुन सक्छन ्;
Geisinger िव तीय सहायता आवेदनह मा योग्य िबरामीह लाई आपत
ू ीर् र सहायता गन;
िव तीय सहायता वीकृित र िरपोिटर् ङ प्रिक्रयाह लाई औपचािरक बनाउने;
िव तीय सहायताको उिचत पमा वगीर्करण।

प्रभािवत यिक्तह

प्रभािवत यिक्तह :

यस िव तीय सहायता नीित (FAP) स पण
ू र् Geisinger िबरामीह मा लागू हु छ या Geisinger मा कुनै पिन याहार पाइरहे का
िबरामीह तर ती िबरामीह जसलाई यस FAP ले कभर नगन प्रदायकह बाट उपचार सेवा िलइरहे का छन ् भने (ती
प्रदायकह लाई यस FAP को अ तमा उ लेख गिरएको छ)।

भक्
ु तानी गनर् सक्ने क्षमताको वाबजद
ु Geisinger िबरामीह लाई िचिक सकीय सेवाह प्रदान गनर् प्रितबद्ध छ। कुनै पिन बखत
सेवाह को भूक्तानी िफतार् हुने ख डमा, ती सेवाह को भुक्तानी िफतार्को लािग Geisinger ले िबरामीह लाई उक्त सेवाको िफतार्
िलने प्रिक्रया अनप
ू र् जानकारी प्रदान गन। यसो गनर् असफल भएमा
ु ालन गनर्को लािग अनुरोध गदर् छ ज तै बीमाको पण
उपल ध गराइएका सेवाह को भुक्तानी गन िज मेवारी िबरामीको हुन जा छ।

पिरभाषाह


रा य Medicaid कायर्क्रम: संघीय Medicaid कायर्क्रमह को साथमा रा य सरकारले यव थापन गरे को
वा

य अग्रसरता कायर्क्रम जसले योग्य यून आय यिक्त र पिरवारह लाई वा

य हे रचाहसँग स बद्ध

भुक्तानी गनर् सहायता गछर् । रा य Medicaid कायर्क्रमले संघीय बजेट र आ नो रा यको बजेट प्रयोग गरे र
योग्य यिक्तह लाई वा

योग्यता िनधार्रण गिर छ।


य सेवाह प्रदान गछर् जन
ु आय, असक्षमता र नागकिरकता ज ता धेरै आधारमा

ACA: वहनीयता याहार ऐन, सङ्घीय वा
वा

य याहार सुधार सावर्जिनक कानून 111‐148 हो। यसले वहनीय

य बीमा थप मािनसलाई उपल ध हुने सिु नि चत गछर् , Medicaid कायर्क्रम िव तार गछर् र कम लागतमा
नवीन िचिक सा याहार िवतरण िविधह समथर्न गछर् ।


HIX:

वा

य बीमा िविनमय, यिक्त, पिरवार र साना यवसाय पसलह लाई स तो िचिक सा बीमामा

नामाङ्कन गनर् म त गन हरे क रा यमा उपल ध सेवा हो।


पेि सभािनया

वा

य बीमा िविनमय: 2020 मा, पेि सभािनया आिधकािरक

पमा रा य‐आधािरत

िविनमय‐सङ्घीय लेटफमर् (SBE‐FP) मा सर्यो। प्रभावकारी 2021 खल
ु ा नामाङ्कन अविध, पेि सभािनया

पूणत
र् या रा य‐आधािरत िविनमय (SBE) मा पा तरण हुनेछ र FFM माफर्त स तो वा
प्र ताव गनर् आवेदनह पूरा गनछै न।

य याहार कभरे ज



FFM: Federally Funded Marketplace (संघीय पमा िव त यव था गिरएको माकट लेस)



FPG: संघीय गरीबी िनदिशका भनेको यु.एस सरकार वारा प्रयोग गिरने अनुदान सहायता कायर्क्रम र लाभह मा

को‐को योग्य छन ् भ ने कुरा िनधार्रण गनर् आ दानीको मापन हो।


ACA अनुदानह : ACA ले िवशेषगरी रोजगार दाता, Medicaid वा Medicare का मा यमबाट वहनीय कभरे ज

नभएका यून र म यम यून आय भएका मािनसह वहनीय वा

िप्रिमयम र आउट अफ पकेट खचर् घटाउन अनद
ु ानह प्रदान गदर् छ।


य बीमामािथको पहुँच बढाउन मािसक

िचिक सकीय पमा आव यक सेवाह : स बि धत िक्रयाकलापह जसलाई प्रमाणमा आधािरत
िचिक सकीय तरको याहार लाई आव यक, उपयुक्त र िम दो भनेर याख्या गनर् सिकनेछ। यसको
िवपरीत, अनाव यक वा



य याहारमा य तो औिच यको कमी हु छ।

वेि छक सेवाह : वेि छक (रोजाइको) सेवा तथा प्रोिस युर िबरामी या डाक्टरले छानेको सेवा हो जन
ु

िबरामीको लािग लाभप्रद हु छ तर अ याव यक हुँदैन। वेि छक श यिक्रया िबरामी या उनका डाक्टर वारा

िनधार्िरत हु छ। केही उदाहरणह मा क मेिटक सेवाह , इि भट्रो प्रजनन ्, सिलड अगार्न र बोन यारो
प्र यारोपण र/वा क मेिटक द तिव यास पदर् छन ्।



EMTALA: Geisinger ले आकि मक िचिक सा उपचार तथा सिक्रय प्रसव ऐन (EMTALA) का

आव यकताह को अनप
ु ालन गदर् छ र यस नीितमा य ता अनप
ु ालनलाई रोक्ने कुनै कुरा उ लेख छै न। यो एक

संघीय कानुन हो जसअनुसार बीमाको ि थित वा भुक्तानी गनर् सक्ने ि थित जे भएता पिन आकि मक

िवभागमा आउने कुनै पिन िबरामी ि थर हुनुपन र उपचार गराउनु पन हु छ।


FAP: िव तीय सहायता नीितले िनि चत योग्यताका मापद डह गन र आ नो िचिक सा उपचारह को भुक्तानी

गनर् नसक्ने िबरामीह लाई िनःशु क िचिक सा सेवाह उपल ध गराउन म त गछर् ।


PFC: िबरामीको िव तीय स लाहकारले िबरामीह लाई िचिक सा िबलको बारे मा िव तीय सुझाव र सहायता र

सुझाव प्रदान गदर् छन ्।


ADC: बालबािलकाह का लािग सहायता कायर्क्रमले कम आय भएका वा आय नभएका पिरवारका

बालबािलकाह लाई िव तीय सहायता उपल ध गराउँ छ।


पिरवार: Geisinger ले गाहर् थलाई िबरामी, िबरामीको द पती/ िसिभल युिनयन सहकमीर्, िबरामीको अिभभावक
तथा आमाबुवा (िबरामी नाबालक भएमा) र कुनै पिन िनभर्र मािनस जो आमाबुवाको या आमाबाबुको कर चुक्ता
र आमाबुवा या आमाबुवाको गाहर् थमा बिसरे का यिक्तह लाई पिरवारको पमा पिरभािषत गदर् छ।



आउट‐अफ‐नेटवकर् लाभह : कुनै डाक्टर या वा

कुनै प्रकारको साझेदारी छै न भने।

य सं थासँग िबरामीको वा

य बीमा योजना प्रदायकसँग

िज

ेवारीह

राज व यव थापनले यस नीितको यव थापन गनछन ्

उपकरण/आपिू तर्ह
लागू नहुने

प्रिक्रया
िव तीय सहायतामा आवेदन िदने तिरका

A.


FPG को 138% बराबर वा कम आ दानी भएका 6–18 वषर् उमेरका बीमा नभएका ब चा र वय क िबरामी वा



ग्यारे टीकतार्ह रा य Medicaid (Exhibit C) का लािग आवेदन परू ा गनर् आव यक हु छ।
पािरवािरक आ दानी FPG को 157% बराबर वा कम भएका 1–5 वषर् उमेरका बीमा नभएका ब चाह ले रा य
Medicaid (Exhibit C) का लािग आवेदन पूरा गनर् आव यक छ।



पािरवािरक आ दानी FPG को 215% बराबर वा कम भएका बीमा नभएका गभर्वती मिहला र 1 वषर्भ दा कम
उमेरका ब चाह ले रा य Medicaid (Exhibit C) का लािग आवेदन पूरा गनर् आव यक छ।




िबरामी वा सिु नि चतकतार्ले िव तीय सहायता आवेदन परू ा गनर् आव यक हु छ।
आव यक पूरा गिरएको िव तीय सहायता आवेदनका साथै, िबरामीले Medicaid अ वीकृित पत्र र आ दानी

कागजात उपल ध गराउँ छ (Exhibit A हे नुह
र् ोस ्)।



परोपकारका लािग पिहले अनुमोिदत िबरामीह ले प्रारि भक अनम
ु ोदनपिछ पयार् त सेवाह िवचार गिरनका
लािग िव तीय सहायता आवेदन पूरा गनर् आव यक हुन सक्छ।



100% परोपकार याहारका लािग िवचार गिरनका लािग िबरामीको कुल आ दानी U.S. वा

सेवाह को सङ्घीय दतार्मा वािषर्क
(Exhibit B हे नुह
र् ोस ्)।
o

य तथा मानवीय

पमा प्रकािशत सङ्घीय गिरबी आ दानीको 300% भ दा नाघ्नु हुँदैन

अपवादह का लािग, “किठनाइ” द तावेजीकरण आव यक हुन सक्छ (ज तै अ यिधक औषिध,
आविधक िबरामीपना वा बहु अ पतालमा भनार् भएका मािमलाह )।

िव तीय सहायता आवेदन

B.


यो FAP का प्रावधानह अ तगर्त िव तीय सहायता खो ने Geisinger का िबरामीह ले िव तीय आवेदन फाराम
परू ा गरी पेश गरे र य तो सहायताका लािग आवेदन िदन सक्छन ् (Exhibit A को पमा तल सच
ू ीकृत िव तीय

सहायता आवेदन फारामको प्रितिलिप)। पूणर् र सहयोगी कागजातह को साथमा यो FAP अ तगर्त कभरे जका
लािग आवेदनलाई समीक्षा र अनुमोदनका लािग Geisinger को िव तीय िवभागमा पेश गिरनेछ।

C.

योग्यता मापद ड



िबरामीको भुक्तानी गन असक्षमता याहार र िव तीय प्रिक्रयाको अविधमा कुनै पिन समयमा िनधार्रण गनर्
सिक छ। यो FAP अ तगर्तको कभरे ज आधारभूत मेिडकल सेवाह मा सीिमत हु छ। FAP ले िचिक सकीय
पमा आव यक नभएको कुनै भनार् वा कायर्िविधका लािग कभरे ज उपल ध गराउँ दै न (ज तै, यिक्तगत दे खावट

वा यिक्तगत सामग्रीह सुधानर्का लािग क मेिटक सेवाह )।



परोपकार याहारका लािग समीक्षा र िनधार्रण “आ दानी िनदशन मेिट्रक्स” को उपयोग गरी प्रा त गिर छ।
(Exhibit B को पमा मेिट्रक्सको प्रितिलिप संलग्न गिर छ)।



पािरवािरक आ दानी र पािरवारको आकार सङ्घीय गिरबी िनदशन (FPG) को 138% भ दा कम हुने
िबरामीह लाई Medicaid का लािग आवेदन िदनका लािग Geisinger िबरामी िव तीय स लाहकार, Geisinger

Medicaid िबक्रेता वा थानीय Medicaid कायार्लयमा िरफर गिरनेछ।



Geisinger बाट आिथर्क सहायता पाउन िबरामीले Medicaid बाट पाएको अि वकार पत्र पेश गनप
ुर् छर् ।

पािरवािरक आ दानी र पिरवारको आकार FPG को 300% स म र भएका अनुमोिदत िबरामीह ले आधारभूत
िचिक सा सेवाह का लािग िसजर्ना गिरएका कुल शु कह बाट 100% छुट प्रा त गनछन ्।



बेरोजगार भ ता, कमर्चारी भ ता, सामािजक सरु क्षा भक्
ु तानी, पे सन वा सेवािनव ृ त आ दानी, लाभांश, भाडा,

रोय टी, एिलमोनी, बाल समथर्न, पिरवार भ दा बािहरका सहायता र अ य िविवध

ोतह

लगायत सबै

कमाइको आ दानी प्रयोग गरी पािरवािरक आ दानी िनधार्रण गिर छ। आय कर कट्टी गनुर् पिहलेको ि थितको

आधारमा आय िहसाब गिर छ।



Geisinger ले पिरवारलाई िबरामी, िबरामीको द पती/ िसिभल युिनयन पाटर् नर, िबरामीको अिभभावक वा
आमाबव
ु ा (िबरामी नाबालक भएमा) र िबरामी वा िबरामीको आमाबव
ु ा वा अिभभावकको कर िफतार् दावी गन

कुनै पिन िनभर्र मािनस र आमाबुवा या आमाबुवाको पिरवारमा बिसरे का यिक्तह लाई पिरवारको

पमा

पिरभािषत गदर् छ।


िबरामीह जसको आय र पिरवार आकार FPG भ दा 300% भ दा बढी भएका मािनसह यस नीित अनस
ु ार

आिथर्क सहायताको लािग योग्य हुँदैनन ्। िबरामीह लाई Geisinger िबरामी आिथर्क स लाहकारकहाँ पठाइनेछ
जसले िबरामको लािग पेि सलभािनया

वा

य बीमा िविनमय बाट उपल ध िविभ न

वा

य हे रचाह

िवक पह र Geisinger को भुक्तानी योजना र उपल ध छुटह को बारे मा पुनरावलोकन गराउने छन ्।


Geisinger ले बक खाताह मा ब दे ज लगाउने, पिहले प्रा त िलए सलाई सबिलकरण गन या िबरामी र अथवा

पिरवारका सद यको याला गािनर्स गन काम गन छै न।



यस FAP अ तगर्त िमनाहा गन रकम िबरामीको दािय वमा मात्र लागू हुनेछ। अनुमोिदत रकमले िन न
पिरणाम याउन सक्छ:
o

बीमा कभरे ज नभएको र Medicaid वा कुनै अ य िचिक सकीय सहायता लाभह अ वीकृत भएको
िबरामी।

o
o

िबरामीसँग लगतको साझेदारीमा Medicaid वा िचिक सा सहायता लाभह छन ्।

िबरामीले आ ना बीमा लाभह समा त गरे को छ (अिधकतम कभर िदन वा Medicare, जीवनभरको

आरक्षण िदन समा त भएको)।
o

o

िबरामीसँग भुक्तानी प्रदशर्न गन बीमा छ, तर िबरामीका लािग बीमापिछको याले स िव तीय किठनाइ

हु छ।
FAP अनुमोदनपिछ बाँकी िबरामी भुक्तानी योजना याले स



Geisinger मा बाँकी बीमा लाभह िसधै िबरामीह लाई भुक्तानी गिरँ दा यो FAP को अनुपालन हटाउने लागू हुने
छै नन ्।




िबरामीले िव तीय सहायताका लािग योग्य हुनुअिघ अ य सबै बीमा कभरे ज आव यकता र/वा सहायता
कायर्क्रमह मा आवेदन िदएको र अनुपालन गरे को हुनुपछर् ।

आवेदकको आ ना बीमा िनयम र/वा स जालसँग गैर‐अनप
ु ालनबाट भएको याले स यो FAP अ तगर्त कभर

हुने छै नन ्, स जाल प्रावधानह मा िबना समेत।
o एकमात्र अपवाद भनेको आपतकालीन िचिक सा उपचार हो।
o
o

यसकारण, याहारको लागतको िनि चत िह सा वा परू ै लागतका लािग िबरामी िज मेवार हुनेछन ्।

स जाल बािहरका प्रावधानह नभएका योजनाह का लािग सेवाह को कुल लागतका लािग िबरामी
िज मेवार हुनेछन ्।

o



केही योजनाह मा स जाल बािहरको प्रावधान हु छ, तर सामा यतया यसको अथर् िबरामीको उ च
आउट अफ पकेट िव तीय िज मेवारी छ भ ने हु छ।

अनुमोदनपिछ, हालको कुनै िबरामीको याले सको साथै िवल ब भएको ि थित भएका लगायत कुनै पिहलेका
याले स 100% छुटका लािग योग्य हुनेछ।



Geisinger ले िव तीय सहायताका लािग तपाईंको योग्यता आँकलन गनर् अनुमािनत िव लेषणा मक
उपकरणह

प्रयोग गनर् सक्छ। सङ्कलन याियक िनणर्य अविधको समाि तको समयमा सङ्कलन गनर्

नसिकने िबरामीको िफतार् गिरएको याले स िव तीय सहायताका लािग मू याङ्कन गिरनेछ।



सङ्कलन गन एजे सीह को साथमा रािखएका याले सह लाई िबरामीले िव तीय सहायतासँग स बि धत
पयार् त कागजातह उपल ध गराउँ दा परोपकारको पमा पुनः वगीर्करण गनर् सिक छ।



यिद कुनै िबरामीले अशक्तताको कारणले Medicaid मा आवेदन िदएको र Medicaid अशक्तता कायर्क्रम

अ तगर्त अि वकार गिरएको भए ती िबरामीह को FAP अ तगर्तको आिथर्क सहायता मू याङ्कन गिरने छ।

(तल िदइएको ज तै अपवादको िवषय बाहे क)। Medicaid आवेदन वा तत ् प चातको अशक्तता अि वकारलाई
यस नीित अ तगर्त आव यकता पूरकको पमा उपयोग गिरने छ।



कुनै पिन िबरामी जसले Medicaid को लािग आवेदन िदएको र िन न कारणले अि वकार गिरएको छ भने

आिथर्क सहायताको लािग मू याङ्कन गिरनेछ;
o सुकु बासी

o कारागारमा रहे को
o मत
ृ कोही नातेदार नभएको

o कुनै पिन योजनामा योग्यता नभएका िबरामी

o ओभर िरसोसर् िलिमट भएका िबरामीह (काम गिररहे का गिरब)
o Medicaid सेके डरी याले स

सहायक कागजात

D.


यस कायर्क्रमको लािग सहायक कागजातमा आय जानकारीह

र िन नसिहतका पछर् न ् तर िन नमा मात्र

सीिमत नहुन सक्छन ्: गत वषर्को संघीय आय कर फाराम 1040, पे टब कपीह , अ य आयह को िलिखत

प्रमाणीकरण (ज तै समािजक सुरक्षा, ADC, बाल सहायता, एिलमोनी, आिद) र हालका क्रेिडट िरपोटर् ह ।



Geisinger ले उ योग तरीय र परीक्षण गिरएको बा य िव लेषण गन उपकरणह

प्रयोग गरे र आिथर्क

सहायता (aka Presumptive Charity पिन भिनने) प्रा त गनर् योग्य िबरामीह पिहचान गनर् सक्छ।


िव तीय सहायता आवेदन “जाँच फाराम”: यस फाराममा प्रदान गिरने थप जानकारीले कुनै पिन प्र नमा रहे का
या बोडर्रलाइन वीकृितह असहज केसह र ठूला याले सह को गहन पुनरावलोकन गनर् िम ने छ।




िबरामीह लाई FAP मा वीकृित गिरयो या अ वीकृत गिरयो भ ने कुरा िलिखत जानकारी गराइने छ।

िव तीय सहायता छुटह लाई हे क्कामा राख्न अ य आय िडडक्सनह भ दा फरक कारोबार कोडह प्रयोग
गिर छ।

प्रदायकह को सच
ू ी:

E.


Geisinger संलग्न प्रदायक: Geisinger सुिवधा थलिभत्र िचिक सकीय पमा आव यक सेवा प्रदान गन र ती

िबरामीह ले FAP अ तगर्त िव तीय सहायता प्रा त गनर् सक्ने प्रदायकह को सच
ू ी। (Exhibit D)



Geisinger असंलग्न प्रदायकह : Geisinger सुिवधा थलिभत्र िचिक सकीय पमा आव यक सेवा प्रदान गन
तर ती िबरामीह ले FAP अ तगर्त िव तीय सहायता प्रा त गनर् नसक्ने प्रदायकह को सूची। (Exhibit E)
o

असंलग्न प्रदायकह को सच
ू ी 501(r) संयोजकले यव थापन गदर् छन ् र Geisinger.org वेबसाइटमा

प्रकाशन गिर छ। बा यकरणको सूची पुनरावलोक गन Geisinger को प्रिक्रया हो, यस प्रकारको सूची
चौमािसक पमा र सबै िबरामीले प्रयोग गन कागजात अ याविधक रािख छ।
िबरामीह लाई लागू हुने शु कको िहसाब गन आधार

F.


सहायताको लािग योग्य
िचिक सकीय

यिक्तह लाई प्रदान गिरएको अ पताल आकि मक उपचार या अ य

पमा आव यक अ पताल हे रचाहको लािग Medicare सेवा शु कले िदने भ दा बढी शु क

लगाइने छै न। FAP अ तगर्त आिथर्क सहायताको लािग योग्य

यिक्तह ले Geisinger ले प्रदान गरे को

हे रचाहमा आ नो लागू हुने शु कमा 100% कटौती हुनेछ।

से फ पे िडक्काउ ट नीित

G.


FAP भ दा बाहे क, Geisinger ले कुनै बीमा नभएको यिक्तले कुनै आिथर्क सहायता पाउँ छ या पाउँ दै न भ ने
जा नु पिहले नै सचेतता पूवक
र् 30% रकम घटाउँ छ। अिन यस यिक्तले िव तीय सहायताको लािग योग्य
भएको नठहरे स म 70% रकम मात्र भूक्तानी गनुर् पनछ। (एिक्जिबट F हे नह
ुर् ोस ्)



यिद उनीह िव तीय सहायताको लािग योग्य दे िखएमा FAP कायर्क्रम अ तरगत पूणर् रकम िमनाहा गिर छ।

उदाहरण: कुनै यिक्तलाई िदइएको मल
ू िबल $1,000 छ। यिक्तको कुनै बीमा छै न यसैले िबल 30% ले या

$300 ले घटे र नयाँ िबल $700 भयो। केही मिहनाको िबिलङ र यिक्तगत अ तरिक्रया प चात यिक्त FAP
योग्य छन ् त प चात ् $300 को छुटलाई िफतार् गरे र पूरै $1,000 दानमा दतार् गिर छ।
H. भुक्तानी नभएमा िलन सिकने कदमह


भुक्तानी नभएको ख डमा Geisinger ले Geisinger को िबरामी क्रेिडट नीित (एिक्जिबट G) मा खुलाइएअनुसार
भुक्तानी नभएको मा नेछ। Geisinger को िबरामी क्रेिडट नीित यस मा यमबाट प्रा त गनर् सिक छ:
•

फोनबाट: 800‐640‐4206

•

अनलाइन: geisinger.org

•

आफ उपि थत भएर: Geisinger अ पताल क्षेत्रमा या आकि मक कक्षमा गएर
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