NEWYORK – PRESBYTERIAN HOSPITAL
আিথর্ ক সহায়তার নীিতর সারাংশ
NewYork-Presbyterian Hospital-এর িনেজর হাসপাতােল েয েরাগীরা �া�য্ পিরচযর্া পিরেষবা �হণ কেরন এবং আিথর্ক সাহােযয্র দরকার আেছ তােদর
বয়স, িল�, জািত, মূল জািত, আিথর্ক-সামািজক বা অিভবাসন অব�ান, েযৗনগত ি�িত বা ধািমর্ক �ীকৃ িত বয্িতেরেক সাহাযয্ করার দীঘর্ নীিত আেছ।
যিদ আপনার NEW YORK – PRESBYTERIAN HOSPITAL (হাসপাতাল)-এ েকানও আিথর্ ক বাধয্বাধকতা থােক এবং আপনার
পিরেশাধ করার �মতা না থােক, NYPH -এর কােছ একিট আিথর্ ক সহায়তা নীিত আেছ যা েযাগয্ েরাগীেক সাহাযয্ করেত পাের।
আিম কীভােব বুঝব েয আিথর্ ক সহায়তার জনয্ আিম েযাগয্?

•

িনউ ইয়কর্ ে�েটর বািস�ারা িচিকৎসাগতভােব �েয়াজনীয় জরির পিরেষবার ে�ে� আিথর্ক সহায়তার জনয্ েযাগয্ হেত পাের। হাসপাতােলর
�াথিমক পিরেষবা এলাকার বািস�ারা িচিকৎসাগতভােব �েয়াজনীয় অ-জরির পিরেষবার ে�ে� আিথর্ক সহায়তার জনয্ েযাগয্ হেত পাের।

•

NewYork-Presbyterian/Columbia (Morgan Stanley Children’s Hospital of NewYork-Presbyterianসহ), NewYorkPresbyterian/Weill Cornell, NewYork-Presbyterian/Lower Manhattan এবং NewYork-Presbyterian/Allen-এর জনয্ �াথিমক
পিরেষবা চ�েরর মেধয্ িনউ ইয়কর্ িসিটর পাঁচিট েবােরা (কাউি�জ) রেয়েছ।

•

NewYork-Presbyterian/Westchester-এর জনয্ �াথিমক পিরেষবা চ�েরর মেধয্ িন�িলিখত কাউি�গিল রেয়েছ: Westchester, Bronx,
Orange, Putnam এবং Rockland।

•

েয সম� েরাগীরা উপেরা� মানদ�গিল পূরণ করেবন এবং িনে� �দিশর্ত রািশর েচেয় কম আয় রেয়েছ তারা অনুদান পিরচযর্ার জনয্ েযাগয্ হেত
পােরন।
আয় (EFF. 1/17/2020
$76,560
$103,440
$130,320
$157,200
অিতির� �েতয্ক বয্ি�র জনয্, েযাগ করন:
$26,880
আিথর্ক সহায়তা েযাগয্তা সাধারণত আিথর্ক সহায়তা আেবদন স�ূণর্ করার উপর িনধর্ারণ করেব।
পিরবার বা বািড়র বয্ি�

•
•

1
2
3
4

এই নীিত িচিকৎসক বা অনয্ানয্ পিরেষবা �দানকারীেদর চােজর্র জনয্ �েযাজয্ নয় যারা িনেজর পিরেষবার জনয্ �াধীনভােব িবল কেরন।
হাসপাতােলর ACN (ি�িনক) �দানকারীরা ARE হাসপাতােলর আিথর্ক সহায়তা নীিতর আওতাভু �।

আিম িক ধরেনর সাহাযয্ েপেত পাির?
•
হাসপাতাল িনেজর আিথর্ক সহায়তা �কে�র জনয্ েযাগয্ েরাগীেক, েসই সম� েরাগী যােদর আপত্কালীন বা অনয্ানয্ িচিকৎসাগতভােব আবশয্ক
পিরচযর্ার জনয্ িবমা আেছ তােদরেক সাধারণত যা িবল করা হয় (amounts generally billed, AGB) তার েচেয় েবিশ চাজর্ করেব না। অনয্ানয্
সম� পিরচযর্ার জনয্ একজন েযাগয্ বয্ি�েক, হাসপাতােলর েমাট চােজর্র েচেয় েবিশ চাজর্ করা হেব না। হাসপাতাল �তয্ািশত প�িত বয্বহার কের
AGB গণনা কের এবং বতর্ মান িনউ ইয়কর্ ে�েটর Medicaid দেরর পিরেষবার জনয্ িফ-এর ওপর িভিত্ত কের গণনা কের।
•

েযাগয্ েরাগীেদর জনয্ একিট িকি� েপেম� �য্ান উপল� করা হেব।

•

একবার আপনার আেবদন জমা হওয়ার পর, আমরা েসই আেবদেনর ওপর একিট িস�া� েনওয়া পযর্� আপিন েয েকানও িবল উেপ�া করেত
পােরন।

আিম িকভােব আেবদন করেত পাির বা আমার �ে�র উত্তর েপেত পাির?

•

হাসপাতােলর অয্াডিমিটং অিফেস বা হাসপাতােলর ওেয়বসাইেটর Financial Aid েবাতােমর অধীেন আিথর্ক সহায়তা নীিত, সারাংশ ও আেবদন
স�েকর্ তথয্ উপল�, ইংেরিজ ও অনয্ানয্ ভাষােতও পাওয়া যায়: www.nyp.org।

•

আিথর্ক সহায়তার জনয্ েযাগয্তা এবং আেবদন �ি�য়া স�িকর্ ত তথয্ আমােদর অয্াডিমিটং কাযর্ালেয় উপল� রেয়েছ বা আমােদরেক েটাল ি�
ন�ের (866) 252-0101 কল করেত পােরন।

