NEWYORK – PRESBYTERIAN HOSPITAL
অনুদান িপরচযর্◌ার নীি◌ত সংি◌��
সার
NewYork-Presbyterian Hospital-এর ি◌নে◌জর হ◌াসপ◌াতাে◌ল ে◌য ে◌রাগীর◌া �◌া�
য্ পি◌রচযর◌্ ◌া িপেরষব◌া �
হণ কে◌রন
এব◌ং আি◌থর◌্ ক সাহ◌াে◌যয্র দরক◌ার আে◌ছ ত◌াে◌দর বয়স, ি◌ল�
, জাি◌ত, জ◌াি◌তয়তা পি◌রচয়, আি◌থর◌্ ক-সামাি◌জক বা
অি◌ভবাসন অব�◌ান, ে◌য◌ৗনগত ি◌�ি◌ত বা ধাি◌মর্ক �◌ীক◌ৃ ি◌ত বয্ি◌েতেরক সাহ◌াযয্ করার দ◌ীঘর◌্ ন◌ীি◌ত আে◌ছ।
যি◌দ আপন◌ার NEW YORK – PRESBYTERIAN HOSPITAL (হ◌াসপ◌াতাল)-এ ে◌কানও আি◌থর◌্ ক
ব◌াধয◌্ ব◌াধকত◌া থ◌াে◌ক এবং আপনার িপেরশাধ করার �
মতা না থাে◌ক, NYPH -এর কাে◌ছ এিকট অনুদান
িপরচযর্◌া নীি◌ত েআছ যা ে◌যাগয্
ে◌র◌াগ◌ীে◌ক স◌াহ◌াযয্ কেরত প◌াে◌র।
আি◌ম অনুদ◌ান পি◌রচযর◌্ ◌ার জনয ◌্ ে◌যাগয ◌্ ি◌কন◌া ত◌া আি◌ম ি◌ক কে◌র জ◌ানব?
•
ি◌নউ ইয়ে◌কর◌্ র আবাি◌সকর◌া ি◌চি◌কৎস◌াগতভ◌াে◌ব আবশয◌্ ক আপত্ক◌ালীন িপেরষবার উে◌�ে◌শয্ অন◌ু দান
পি◌রচযর◌্ ◌ার জনয্ ে◌যাগয্ হে◌ত পাে◌রন। হ◌াসপ◌াতাে◌লর �◌ািথমক িপেরষবা এল◌াক◌ার আব◌াি◌সকর◌া
ি◌চি◌কৎস◌াগতভ◌াে◌ব আবশয্ক অ-আপত্ক◌ালীন পি◌রে◌ষবার উে◌�ে◌শয্ অন◌ু দান িপরচযর◌্ ◌ার জনয◌্ ে◌য◌াগয◌্ হে◌ত
পাে◌রন।
•

NewYork-Presbyterian/Columbia (Morgan Stanley Children’s Hospital of NewYork-Presbyterianসহ),
NewYork-Presbyterian/Weill Cornell, NewYork-Presbyterian/Lower Manhattan এবং NewYorkPresbyterian/Allen-এর জনয্ �◌ািথমক িপেরষবা এলাকার েমধয্ ি◌নউ ইয়কর্ ি◌িসটর পাঁিচট ে◌বাে◌রা (কািউ�
)
েরেয়ছ।

NewYork-Presbyterian/Westchester-এর জনয্ �◌ািথমক িপেরষবা এলাকার েমধয্ ি◌ন�ি◌িলখত কািউ�
গি◌ল
েরেয়ছ: Westchester, Bronx, Orange, Putnam এবং Rockland.
•
ে◌য সম�
ে◌রাগ◌ীরা উেপর◌া�
মানদ�
প◌ূ রণ কেরবন এব◌ং ি◌নে◌�
�
দি◌শর◌্ ত রাি◌শর ে◌চে◌য় কম আয় রে◌য়ে◌ছ তার◌া
অন◌ু দান িপরচযর্◌ার জনয্
•

ে◌যাগয্ েহত পাে◌রন।
িপরবার বা বাি◌ড়র বয্ি◌�
1
2
3
4
অি◌তি◌র�
�ে◌তয◌্ ক বয্ি◌�
র জনয◌্, ে◌য◌াগ করন।

আয় (EFF. 1/1/2019)
$49,960
$67,640
$85,320
$103,000
$17,680

•
অন◌ু দান িপরচযর◌্ ◌ার ে◌য◌াগয◌্ তা সাধারণত অন◌ু দান পি◌রচযর◌্ ◌ায় আে◌বদন স�
ণর◌্ করার ওপর ি◌নধর◌্ ◌ারণ কর◌া
হে◌ব।
এই ন◌ীি◌ত ি◌চি◌কৎস◌াগত বা অনয্◌ানয্ িপেরষবা �
দানক◌ারীে◌দর চ◌াে◌জর◌্ র জনয◌্ �ে◌যাজয্ নয় য◌ারা ি◌নে◌জর
•
পি◌েরষব◌ার জনয্ �◌াধীনভ◌াে◌ব
ি◌বল কে◌রন। হ◌াসপাতাে◌লর ACN (ি◌�ি◌নক) িপেরষবা �
দ◌ানক◌ারীরা অনুদ◌ান পি◌রচযর◌্ ◌া ন◌ীি◌তর �◌ার◌া অ�
ভ◌ুর্
�
।
আি◌ম ি◌ক ধেরনর স◌াহ◌াযয ◌্ ে◌পে◌ত প◌াি◌র?
•
হ◌াসপাতাল ি◌নে◌জর অন◌ু দান পি◌রচযর◌্ ◌া কমস �◌ূ চ◌ীর জনয্ ে◌যাগয্ ে◌রাগীে◌ক, ে◌সই সম�
ে◌রাগী য◌াে◌দর আপত্ক◌ালীন
বা অনয্◌ানয্
ি◌চি◌কৎস◌াগতভ◌াে◌ব আবশয◌্ ক িপরচযর্◌ার জনয্ ি◌বমা আে◌ছ ত◌াে◌দরে◌ক সাধারণত যা ি◌বল কর◌া হয় (AGB)

তার ে◌চে◌য় ে◌বি◌শ চ◌াজর◌্ করে◌বনা। অনয্◌ানয্ সম�
পি◌রচযর◌্ ◌ার জনয্ একজন ে◌য◌াগয্ বয◌্ ি◌�ে◌ক, হ◌াসপাতাে◌লর
ে◌মাট চ◌াে◌জর◌্ র ে◌চে◌য় ে◌বি◌শ চ◌াজর◌্ কর◌া হে◌ব না। হাসপাতাল
�
তয্◌াি◌শত প�ি◌ত বয্বহার েকর AGB গণনা েকর এবং বতর্ মান ি◌নউ ইয়কর্ ে◌�
ট-এর Medicaid েদরর িপেরষবার
জনয্ ি◌ফ-এরওপর ি◌ভি◌� কে◌র গণন◌া কে◌র।
•

ে◌যাগয্ ে◌রাগীে◌দর জনয্ এিকট ি◌িক�
ে◌েপম�
�
য্◌ান উপল�
করা েহব।

•

একবার আপনার েআবদন জমা হওয়ার পর, আমরা ে◌সই েআবেদনর ওপর এিকট ি◌স�◌া�
ে◌নওয়া পযর্�
আিপন ে◌য
ে◌কানও ি◌বলেউপ�◌া কেরত পাে◌রন।

আি◌ম ি◌কভ◌াে◌ব আে◌বদন কেরত প◌াি◌র ব◌া আম◌ার �ে◌�
র উ�র ে◌পে◌ত প◌াি◌র?
•
অন◌ু দান িপরচযর◌্ ◌া ন◌ীি◌ত, িস�
�
সার এব◌ং আে◌বদন আমাে◌দর অয্◌াডি◌মি◌ট◌ং ক◌াযর◌্ ◌ালয় বা হ◌াসপাতাে◌লর
ওে◌য়বস◌াইট www.nyp.org-এর অধ◌ীে◌ন চয্◌াি◌রি◌ট ে◌কয়◌ার ে◌ব◌াত◌াে◌ম ই◌ংে◌রজী এব◌ং অনয্◌ানয্ ভ◌াষায় উপল�
রে◌য়ে◌ছ।
•

অন◌ু দান িপরচযর◌্ ◌ার জনয◌্ ে◌য◌াগয◌্ ত◌া এব◌ং আে◌বদন �ি◌�
য়◌া স�ি◌কর◌্ ত তথয্ আম◌াে◌দর
অয্◌াডি◌িমট◌ং ক◌াযর◌্ ◌ােলয় উপল�
েরেয়ছবা আমাে◌দেরক ে◌টাল ি◌�
(866) 252-0101 ন�ে◌র ে◌ফান েকর
ে◌েপত পাে◌রন।

