Financial Assistance and Charity Care Policy
(आ�थर्क सहायता तथा परोपकार स्याहार नी�त)

हाम्रो समुदायहरू �भत्र परोपकार� तथा प�रव�तर्त �च�कत्सा सहायता प्रदान गन� हाम्रो ल�यसँगै, माउन्ट हे ल्थ �सस्टम
सम्पूणर् �बरामीहरूलाई मे�डकल आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य स्याहार सेवाहरू प्रदान गनर् प्र�तबद्ध छ।

आ�थर्क सहायता आवश्यक भएका �बरामीहरू वा के�ह समयका ला�ग आ�थर्क क�ठनाइ अनभ
ु व गरे का �बरामीहरूका
ला�ग, Diley Ridge Medical Center (माउन् ट काम�ल हेल् थ �सस् टम) ले �व�भन्न सहायता र दान तथा छुट

हे र�वचार, अल्पकाल�न तथा �दघर्काल�न भुक्तानी योजनाहरू तथा �बरामीहरूको भक्
ु तानीका ला�ग अनलाइन रोगी
पोटर् ल लगायतका भुक्तानीका �वकल्पहरू प्रदान गदर् छ।

अबीमाकृत �बरामीहरू
Diley Ridge Medical Center (माउन् ट काम�ल हेल् थ �सस् टम) ले �च�कत् सक�य रूपमा आवश् यक रहेका सेवाहरू
प्राप्त गन� सबै अबीमाकृत �बरामीहरूलाई छुट प्रदान गदर्छ। अबीमाकृत छुट रकम संघीय गर�बी स्तर (Federal

Poverty Level, FPL) मागर्दशर्नहरूमा आधा�रत हुन्छ। �बरामीको जानकार� �ववरणहरूमा छुट रकम तथा बाँक�
�तनुर् पन� रकम दे खाइएने छ। सबै �च�कत्सक�य रूपमा आवश्यक सेवाहरू अबीमाकृत छुट पाउनको ला�ग योग्य
हुन् छन् । Diley Ridge Medical Center (माउण् ट काम�ल हेल् थ �सस् टम) ले �बरामीहरूलाई आवासीय
आवश्यकताहरूको आधारमा योग्य ठहर गनर् सक्छ।

बीमाले सामान्यतया समा�वष्ट नगन� सेवाहरू जस्तै कस्मे�टक पद्ध�तहरू, श्रवन यन्त्रहरू र आँखाको स्याहारको शुल्क
अ�त�रक्त छुट �बना प्याकेज दरमा �नधार्रण ग�रएको हुन्छ। सेवा प्राप्त गन� समयमा सबै भुक्तानीहरू ग�रन्छ भनी
अपे�ा ग�रन्छ।

अल्पकाल�न तथा द�घर्काल�न भक्
ु तानी योजनाहरू
आफ्नो पूणर् वा आं�शक �वत्तीय िजम्मेवार� वहन गनर् नसक्ने �बरामीहरू अल्पकाल�न वा द�घर्काल�न भुक्तानी
योजनाहरूको ला�ग योग्य हुन सक् छन् । Diley Ridge Medical Center (माउण् ट काम�ल हेल् थ �सस् टम) को

अल्पकाल�न भुक्तानी योजनामा ब्याज �तनप
ुर् द� न र �बरामीले आफूले �तनर् बाँक� रहे को रकम एक वषर् �भत्रमा पूणर्

रूपमा चुक्ता गनुप
र् छर् । �तनर् बाँक� रहे को रकमलाई एक वषर् �भत्र चुक्ता गनर् नसक्ने �बरामीहरूको ला�ग HealthFirst
Financial Services (हे ल्थफस्टर् फाइनािन्सय स�भर्सेज) माफर्त द�घर्काल�न ब्याज-यक्
ु त भक्
ु तानी योजनाहरू
उपलब्ध छन ्।

आ�थर्क सहायता / परोपकार स्याहार नी�त
संघीय गर�बी मागर्शन
र् हरूको 200% वा सोभन्दा कम आजर्न गन� �बरामीहरूको ला�ग �च�कत्सक�य रूपमा आवश्यक
सेवाहरूमा 100% छुट उपलब्ध छ। हाम्रो परोपकार� कायर्क्रममा कस्मे�टक सजर्र� जस्ता अत्यावश्यक नरहे का

सेवाहरूलाई समावेश ग�रँ दैन। संघीय गर�बी स्तर मागर्दशर्नहरूको 200 दे �ख 400 प्र�तशतको बीचमा आजर्न गन�

अबीमाकृत व्यिक्तहरू आं�शक छुटको ला�ग योग्य छन ् जुन Medicare छुट दर बराबर हुन्छ। आ�थर्क सहायताका
ला�ग योग्य �बरामीहरूलाई Medicare बाट �दइने छुट रकम भन्दा ब�ढ शुल्क लाग्ने छै न।

य�द �बरामी आ�थर्क सहायताको ला�ग योग्य छ र संघीय गर�बी स्तर मागर्दशर्नहरूको 200 प्र�तशतभन्दा कम आजर्न
गछर् भने, �बरामी सह-भक्
ु तानी र कटौतीहरू छुट-यक्
ु त दरको ला�ग योग्य हुन सक्छन ्।

आफ्नो �च�कत्सक�य स्याहारसँग सम्बिन्धत आपित्तजनक लागतहरू सामना ग�ररहे का �बरामीहरूको ला�ग प�न

छुट उपलब्ध छ। आपित्तजनक लागत भनेको त्यो हो जब एक पटकको स्याहारको ला�ग �बरामीले उनीहरूको वा�षर्क
आम्दानीभन्दा 20 प्र�तशत बढ� बराबरको खचर् बेहोनुप
र् छर् । यी मा�मलाहरूमा, �बरामी सह-भुक्तानी र कटौतीहरूलाई
प�न छुटमा समावेश ग�रन सक्छ।

य�द �बरामीहरू Health Insurance Exchange (हे ल्थ इन्सुरेन्स एक्सचेन्ज) योजना वा Medicaid योग्यता जस्ता

अन्य �वत्तीय स्रोतहरूको ला�ग योग्य छन ् तर यी स्रोतहरूको ला�ग आवेदन �दन अस्वीकार गछर् न ् वा अ�नच्छुक छन ्
भने, परोपकार� स्याहार छुटहरू अस्वीकार ग�रन सक्छ।

आ�थकर् सहायताको ला�ग आवेदन �दन, यो वेबपेजमा रहेको आवेदन पूरा गरेर बुझाउनुहोस् । Diley Ridge
Medical Center Financial Assistance Policy (माउण् ट काम�ल हेल् थ �सस् टम आ�थकर् सहायता नी�त) को पूणर्
संस् करण यो वेबपेजमा वा https://www.dileyridgemedicalcenter.com/patient-information/pricing-information मा प�न उपलब्ध छ।
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�बरामी आ�थर्क सेवाहरू
आ�थर्क सहायता आवेदनहरू पूरा गनर् र के-कस्तो सहायता उपलब्ध छ भनी �नधार्रण गनर्मा �बरामीलाई मद्दत गनर्को
ला�ग �वत्तीय परामशर्दाताहरू उपलब्ध छन ्। यसमा Medicaid र Health Insurance Exchange (हे ल्थ इन्सुरेन्स
एक्सचेन्ज) को ला�ग योग्यताको मल्
ू याङ्कन गनुर् प�न पदर् छ।

�बरामीहरूले उनीहरूले स्याहार प्राप्त गन� अस्पतालमा �वत्तीय परामशर्दाताहरूलाई सम्पकर् गर� आ�थर्क सहायताको
ला�ग योग्यताहरू �नधार्रण गन� कायर्मा सहायता प्राप्त गनर् सक्छन ्। आ�थर्क परामशर्दाताहरू Financial

Assistance Policy (आ�थर्क सहायता नी�त), आवेदन, र साधारण भाषामा ले�खएको सारांश को प्र�त�ल�पहरू प�न
�नः शुल्क प्रदान गनर् सक्छन ्। MCHS ग्राहक सेवा �वभाग, 6150 East Broad St. Columbus, OH 43213,

PH# 800-346-1009 मा आवेदन गरे र प�न �नः शल्
ु क प्र�त�ल�पहरू प्राप्त गनर् स�कन्छ। आ�थर्क सहायता नी�त,
आवेदन र साधारण भाषामा ले�खएको सारांश लाई �नम्न भाषाहरूमा अनव
ु ाद गर� स�कएका छन ्: स्प्या�नश,

सोमाल�, नेपाल�, �च�नयाँ, अरे �बक, फ्रेन्च, म्यान्ड्रेन (Mandarin), जापानी, र�सयन, को�रयन, र �वयतनामीज

(Vietnamese)। आ�थर्क सहायताको ला�ग योग्य रहे को कुनैप�न �बरामीलाई अस्पतालले सामान्यतया लगाउने
शुल्क, अथार्त ् Medicare दरभन्दा बढ� शुल्क भुक्तान गनर् लगाइनेछैन।

स्वास्थ्य बीमा बजार
Affordable Care Act (अफोड�बल केयर एक्ट) का ला�ग हरे क व्यिक्त जनवर� 1, 2014 मा सरू
ु हुने स्वास्थ्य बीमा
स�हत कानन
ू ी रूपमा अमे�रकामा बसोबास गन� हुनप
ु छर् । यसले थोरै बीमा रकम भएका वा बीमा नगरे का लाख�
व्यिक्तहरूलाई फरक-फरक शुल्कमा स्वास्थ्य योजनाहरूमा पहुँच गराउँ छ। यो कानन
ू ले प�रवारको आकार र

आम्दानीको आधारमा योग्य ठहर भएकाहरूलाई प�न आ�थर्क सहायता प्रदान गदर् छ। थप जानकार� को ला�ग कृपया

तपा�ले स्याहार प्राप्त गनभ
ुर् एको सु�वधास्थलमा �वत्तीय परामशर्दातासँग भेट्नुहोस ्। अक्टोबर 1, 2013 दे �ख, तपा�
नयाँ अनलाइन स्वास्थ्य बीमा माक�टप्लेसमा खर�द �वक्र� गनर् सक्नह
ु ु न्छ यसलाई स्वास्थ्य बीमा एक्सचेन्ज प�न
भ�नन्छ, जहाँ तपा�ले आफ्नो बजेट तथा आवश्यकता अनरु
र् ु न्छ। स्वास्थ्य बीमा
ु पका योजनाहरू प्राप्त गनुह
एक्सचेन्ज माक�टप्लेसका ला�ग अक� भनार् नोभेम्बर 2016 मा खल
ु ा हुन्छ।

