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नीति: Akron Children’s Hospital (Children’s) र यसका सम्बद्धहरू हामीले सेवा उपलब्ध गराउने तबरामीहरूलाई 

गुणस्िरीय तिककत्सा स्याहार उपलब्ध गराउनका लातग समर्पपि छन्।  

 

यो आर्पिक सहायिा नीति अबीमाकृि, बीमा पूरा नभएका र बीमाकृि तबरामी वा पररवारहरूलाई लागू हुन्छ र यसले यस नीतिमा 

सीमाांककि गररए अनुसार तनतिि आर्पिक मानदण्ड पूरा गददछ। यस नीतिको उद्देश्य भनेको तबरामी आर्पिक सेवाहरूले Children’s 

मा तनिः शुल्क वा छुट गररएको स्याहारका लातग योग्य हुनुहुने पररवार र तबरामीहरू पतहिान गनद सके्न प्रकिया व्याख्या गने हो। यस 

नीतिले अस्पिालको स्याहार आश्वासन कायदिम (HCAP/तनिःशुल्क स्याहार) र Children’s परोपकार स्याहार कायदिम व्याख्या 

गनेछ र योग्यिा मानदण्ड तनधादररि गरेर कायदिमहरू व्यवतस्िि गनदका लातग रूपरेखा उपलब्ध गराउनेछ। 

 

Children’s ल ेआपिकालीन तिककत्सा उपिार ििा श्रम ऐन (EMTALA) र आर्पिक पररतस्ितिहरू वा यस आर्पिक सहायिा नीति 

अन्िगदि उहााँहरूको योग्यिा बाहके आपिकालीन तिककत्सा उपिारको प्रावधानसाँग सम्बतन्धि सांयुक्त आयोगका 

आवश्यकिाहरूकोअनुपालन गददछ।  सािै, Children’s ले आपिकालीन तिककत्सा उपिार खोतिरहनुभएका व्यतक्तहरू र उपिार 

गनुदअति भुक्तानी वा आपिकालीन तिककत्सा स्याहारको प्रावधानलाई तवरोध गने ऋण सङ्कलन गने कियाकलापहरूमा अनुमति 

कदएर तिककत्सकीय रूपमा आवश्यक स्याहारलाई तनरुत्सातहि गराउनेछैन। 

 

पररभाषाहरू: 

सम्बद्धहरूिः तिककत्सकीय रूपमा आवश्यक स्याहार उपलब्ध गराउने Children’s Hospital Medical Center of Akron द्वारा 

स्वातमत्व प्राप्त गरेका सम्बद्ध कम्पनीहरू। Children’s Home Care Group (CHCG) एउटा पूणद स्वातमत्व भएको सहायक 

कम्पनी हो र यसले यस नीति अनुसार आर्पिक सहायिा प्रस्िाव गददछ। 

 

सामान्यिया तबल बनाइन े रकमहरू (AGB): AGB भनेको Children’s व्यावसातयक र मेतडकेयर तबरामीहरूलाई कदइने औसि 

छुटको दर हो। AGB यो िनसङ्ख्यालाई कदइएको अतिल्लो वषदको छुटमा लुक-ब्याक तवतध प्रयोग गरेर गणना गररन्छ। बीमा 

गररएका तबरामीहरूको सामान्य रूपमा तबलमा लेतखएको रकम भन्दा स्व-भुक्तान गने तबरामीहरूलाई आपिकालीन वा अन्य 

तिककत्सकीय रूपमा आवश्यक स्याहारका लातग िप शुल्क लगाइनेछैन।  

 

पररवार सांख्या: HCAP/तनिःशुल्क स्याहारका लातग, पररवार सांख्यामा तबरामी, तबरामीको िीवनसािी (उहााँहरू िरमा बस्नुहुन्छ वा 

हुाँदनै भन्ने कुरालाई ध्यान नकदई) र िरमा बसे्न 18 वषदभन्दा मुतनका तबरामीका िैतवक वा अांगीकृि सबै बच्चाहरू समावेश हुन्छन्।  

यकद तबरामी 18 वषदभन्दा मुतनको हुनुहुन्छ भने, "पररवार" मा तबरामी, तबरामीको िैतवक वा अांगीकृि आमाबुवा(हरू) (उहााँहरू 

िरमा बसु्नहुन्छ वा हुाँदनै भन्ने कुरालाई ध्यान नकदई) र आमाबुबा(हरू)का िरमा बसे्न 18 वषदभन्दा मुतनका िैतवक वा अांगीकृि सबै 

बच्चाहरू समावेश हुन्छन्। यकद तबरामी अवयस्क आमाबुवाको बच्चा हुनुहुन्छ िसमा अवयस्क आमाबुवा अझैपतन तबरामीको 

हिुरबुवा/हिुरआमाको िरमा बसु्नहुन्छ भने, "पररवार" मा आमाबुवा(हरू) र िरमा बसे्न आमाबुवाहरूको कुनै पतन िैतवक वा 

अांगीकृि बालबातलका मात्र समावेश हुन्छन्। बसोबास व्यवस्िाहरू बाहके, 18 वा सोभन्दा बढी उमेरका कुनै पतन तबरामीलाई 

उहााँको आफ्नै पररवारको आधार मातनन्छ र उहााँको िैतवक वा अांगीकृि बच्चा सतहि उतिि भएमा, उहााँको िीवनसािी समावेश 

हुनुहुनेछ। 

 

Children’s परोपकार स्याहारका उद्देश्यहरूका लातग, पररवार सांख्यामा तबरामीको िरमा बसे्न बालबातलका, आमाबुवा, सौिेनी-

आमाबुवा र (सौिेनी) दािु-भाई/कददी-बतहनीहरू समावेश हुनुहुनेछ। 

 

आर्पिक सहायिा सतमतििः यस नीतिका कुनै पतन अपवादहरूका लातग आर्पिक सहायिा समीक्षा र स्वीकार गनद तिम्मेवार रहकेो 

सतमति। सतमति प्रमुख आर्पिक अतधकारी र प्रमुख तिककत्सा अतधकारीद्वारा अध्यक्षिा गररएको हो।  

 

उत्तरदायीिः: सेवाहरूसाँग सम्बतन्धि कुनै पतन व्यतक्तगि बााँकी रकमका लातग आर्पिक रूपमा उत्तरदायी हुनुहुने व्यतक्त(हरू)। 
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आम्दानीिः करहरू भुक्तानी गनुद अतिको कुल िलब, ज्याला र नगद रसीदहरू समावेश हुन्छन्। व्यावसातयक खिदहरूका लातग उपयुक्त 

कटौिीहरू प्रतितबम्ब गने रतसदहरू दवुै कृतष र गैर-कृतष स्व-रोिगारका लातग गणना गररनेछ। व्यावसातयक खिदहरूमा पेरोल खिद 

(स्व-रोिगार व्यतक्त बाहके व्यतक्तहरूलाई भुक्तानी गररने पेरोल), पेरोल कर, िलबभत्ता बाहके अरू लाभ, कायादलय आपूर्पि, 

बेतिएका वस्िुहरूको लागि र खररद गररएका सेवाहरू समावेश हुन्छन्। कुनै पतन व्यतक्तगि िीवनयापन खिदलाई व्यावसातयक 

खिदहरूको रूपमा समावेश गररदनै। 

तबरामी बाल सहायिा भुक्तानीको अतभप्रेि प्राप्तकिाद हुाँदा मात्र पररवारको लातग बाल सहायिालाई आम्दानीको रूपमा गणना गनद 

सककन्छ।  आम्दानी तनम्नद्वारा गणना गररनेछिः 

o अस्पिालका सेवाहरू उपलब्ध गराइएको तमति भन्दा अतिल्लो 3 मतहनाको लातग उतिि भएमा तबरामी वा पररवारको 

आम्दानीलाई िारले गुणन गरेर वा 

o अस्पिालका सेवाहरू उपलब्ध गराइएको तमति भन्दा अतिल्लो 12 मतहनाका लातग उतिि भएमा तबरामी वा पररवारको 

आम्दानीलाई प्रयोग गरेर।  

 

स्वयम ्भकु्तानी: कुनै िेस्रो-पक्षीय कभरेि नभएका तबरामी/उत्तरदायीहरू, िस्िै अबीमाकृि व्यतक्त। 

 

तबरामीको तिम्मेवारी, तबतलङ िि, तबरामीको तववरण, सङ्कलन गनदका लातग उपयकु्त प्रयत्नहरू र असामान्य सङ्कलन कायदहरू 

(ECAs): 

Children’s ले उपलब्ध भएका सबै िेस्रो-पक्षीय भुक्तानीकिादहरूबाट प्रतिपुर्पि अनुकरण गनेछ। िेस्रो-पक्षीय भुक्तानीहरू प्राप्त 

भइसकेपतछ, तबरामीको तिम्मेवारी (सह-भुक्तानीहरू, सह-बीमा र/वा कटौिीहरू) उत्तरदायीलाई तबल बनाइनेछ। 

 

सामान्यिया, शुल्कहरूको प्रारतम्भक तववरण पूणद भुक्तानी अनुरोध गद,ै तडस्िािदपतछ 5 कदन तभत्रमा वा सबै िेस्रो-पक्षीय 

भुक्तानीहरू प्राप्त गररसकेपतछ स्वयम्-भुक्तानी उत्तरदायीलाई समक्ष िारी गररनेछ।  उत्तरदायीसाँग शुल्कहरू बारे छलफल गने, 

आर्पिक सहायिा अनुरोध गने र/वा पूणद भुक्तानी गने क्षमिा हुनेछ।  तववरणहरू 28-कदनको ििमा पठाइनेछ र उत्तरदायीले िारवटा 

तववरण प्राप्त गनुदहुनेछ। पठाइएको िौिो र अतन्िम तववरणमा स्पष्ट भाषाको साराांशको प्रतितलतप र उत्तरदायीले आर्पिक सहायिा 

प्राप्त गनद सकु्नहुने स्िान समावेश हुनेछ।  

 

यकद भुक्तानी व्यवस्िाहरू गररएको छैन र तबरामी आर्पिक सेवाहरूमा भएको व्यवस्िापनको स्वीकृतिमा आर्पिक सहायिा वा 

भुक्तानी योिना सुरतक्षि राख्नाले कुनै सफलिा नभएमा, Children’s ले तिनद बााँकी रकम अनुकरण गनदका लातग िेस्रो-पक्षीय 

सङ्कलन एिेन्सीलाई खािा पठाउन सक्छ।  Children’s ले िीव्र सङ्कलन प्रयासहरूलाई रोक्नको लातग महत्त्वपूणद प्रयत्नहरू गदाद, 

सङ्कलन तनकायमा स्िान तनयोिनले तनम्न ECA हरू तनम्त्याउन सक्छ: 

 भुक्तानी नगररएको ऋणको रूपमा िेतडट ररपोर्टटङ 

 कानूनी तनणदय 

 ज्यालाका ऋण सम्झौिाहरू 

 बैंक खािाका ऋण सम्झौिाहरू  

 व्यतक्तगि सम्पतत्त तवरूद्धमा रहकेो हक 

 

 

कुनै पतन ECA सञ्चालन गनुदअति: 

1. Children’s का एिेन्टहरूले पतहलो तडस्िािद पतछको तववरण पतछ कम्िीमा 120 कदन प्रिीक्षा गनेछन् र  

2. उत्तरदायीलाई Children’s आर्पिक सहायिा नीति, आर्पिक सहायिा आवेदन पूरा गनदमा उत्तरदायीले कसरी सहायिा प्राप्त गनद 

सके्न र ECA हरू सुरु गने प्रति Children’s को अतभप्राय बारे सूतिि गनदको लातग Children’s र यसका एिेन्टहरूले दवुै 

मौतखक रूपमा र तलतखि रूपमा उतिि प्रयास गनेछन् र 
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3. तबरामी आर्पिक सेवा व्यवस्िापनले आर्पिक सहायिाको योग्यिा पूरा गरेको भनी तनधादरण गनदका लातग सबै उतिि प्रयासहरू 

तनधादरण गनुदपछद।  

 

आर्पिक सहायिा: 

Children’s पररवारहरूका आवश्यकिा र िीवनमा उहााँहरूले सामना गनद सके्न आर्पिक सम्बन्धी धेरै मानतसक दबावहरू प्रति 

सांवेदनशील छ। पररवारहरूलाई तिककत्सा तबतलङ र भुक्तानी प्रकिया नेतभगेट गनदमा मद्दि गनदको लातग हा्ा आर्पिक 

परामशददािाहरू उपलब्ध छन्।  

 

आर्पिक सहायिाको योग्यिामा िेस्रो-पक्षका सबै लाभहरू समाप्त भएको वा तबरामी िेस्रो-पक्षका लाभहरूको लातग अयोग्य रहकेो 

हुनुपछद। तबरामीको व्यतक्तगि बााँकी रकमको आधारमा मात्र आर्पिक सहायिा प्रस्िाव गररनेछ।  

 

आर्पिक सहायिामा यी सबै सेवाहरू वा तयनीहरूको एउटा भागको भुक्तानी गनद असक्षम ठहर गररएका तबरामी र तिनीहरूका 

पररवारहरूलाई Children’s द्वारा प्रस्िुि गररएका तन:शुल्क वा छुट सेवाहरू समावेश हुन्छन्। Children’s ििा यसका तनयुक्त 

गररएका तिककत्सक र Children’s का स्िानहरू मध्ये कुनैमा तनयुक्त गररएका अन्य पेशेवर प्रदायकहरूद्वारा प्रस्िुि गररएका 

तिककत्सकीय रूपमा आवश्यक रहकेा सबै आकतस्मक र आधारभूि सेवाहरूका लातग आर्पिक सहायिा उपलब्ध छ। Children’s का 

स्िानहरूमा तबरामीहरूलाई हनेद अनुमति कदइएका िर Akron Children’s द्वारा तनयुक्त नगररएका अन्य व्यतक्तहरूद्वारा उपलब्ध 

गराइएका सेवाहरू आर्पिक सहायिादतेख बातहरका सेवाहरू हुन्। िी प्रदायकहरूको िातलका सांलग्न गररन्छ र यसलाई अनुरोधमा 

उपलब्ध गराइनेछ।  (कृपया बातहरी प्रदायकहरूको सांलग्नक हनेुदहोस्)। बातहरी प्रदायकहरूको सुिीलाई ACH को बाह्य वेबसाइटमा 

पतन फेला पानद सककनेछ (URL इन्सटद गनुदहोस्) 

 

स्वयम् भुक्तानी गने तबमारीहरू 

अबीमाकृि तबरामीहरूलाई आकतस्मक वा अन्य तिककत्सकीय रूपमा आवश्यक स्याहारको लातग बीमा भएका तबरामीहरूलाई 

सामान्यिया तबल गररने रकमभन्दा बढी लगाइनेछैन। सबै स्वयम् भुक्तानी गने बााँकी रकमलाई AGB मा समायोिन गररनेछ।  

 

अस्पिाल स्याहार आश्वासन कायदिम (HCAP)/तन:शुल्क स्याहार   

ओहायो मेतडकेड कायदिममा सहभागी हुने अनुतिि तहस्सा भएको अस्पिालको रूपमा, Children’s ले HCAP वा तन:शुल्क स्याहार 

कायदिमको रूपमा पतन तितनने अस्पिाल स्याहार आश्वासन कायदिमबाट कोषहरू प्राप्त गछद।  यी कोषहरूको प्राप्तकिादको रूपमा, 

Children’s ले योग्य भएका व्यतक्तहरूलाई शुल्क तबना आधारभूि, तिककत्सकीय रूपमा आवश्यक, अस्पिाल स्िरका सेवाहरू 

उपलब्ध गराउनुपछद।  HCAP को लातग योग्य हुनको लातग तबरामी/पररवारले तनम्न आवश्यकिाहरू पूरा गनुदपछद:  

 ओहायोको तनवासी हुनुपछद; 

 सांिीय गररबी स्िरका मागदतनदशेनहरूका अनुसार वा सोभन्दा कम कुल आय हुनुपछद; र 

 मेतडकेड प्राप्तकिाद हुनुहुाँदनै 

 

HCAP को लातग योग्य ठहर हुनको लातग तबरामी वा उहााँको कानूनी प्रतितनतधले अन्य तवषयहरू सतहि कुल आय र पररवारको 

सांख्या लेतखएको आर्पिक सहायिा आवेदन पूरा गनुदपछद। Children’s ले आफ्ना प्रितलि प्रकियाहरूका अनुसार तबरामी र िेस्रो-पक्ष 

भुक्तानीकिादहरूका लातग अस्पिाल सेवाहरूमा दाबी पेश गनेछ।  यकद तबरामीलाई HCAP को लातग योग्य ठहर गररन्छ भने, 

Children’s ले HCAP मा समेरटएका सेवाहरूका लातग तबरामी वा पररवारद्वारा भुक्तानी गररएको कुनै पतन रकम कफिाद गनेछ।  

 

HCAP ले प्रत्यारोपण सेवा, तिककत्सक शुल्क, एम्बुलेन्स र टेतलफोन, पार्ककङ, टेतलतभिन ििा व्यतक्तगि वस्िुहरू िस्िा तबरामीका 

सुतवधािनक वस्िुहरूलाई समेट्दनै। HCAP मा योग्य भएको व्यतक्तको लातग, Children’s ले Children’s द्वारा तबल बनाइएको 

कुनै पतन अन्य सेवाका लातग Children’s को 100% परोपकार स्याहार समायोिन उपलब्ध गराउनेछ। प्रस्िुि गररएका सेवाहरूका 

लातग दोस्रो तबतलङ तववरणको तमतिपतछ तबरामीले िीन वषदसम्म HCAP को लातग आवेदन कदन सकु्नहुन्छ। 
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CHILDREN’S परोपकार स्याहार कायदिम  

Akron Children’s परोपकार स्याहार कायदिमले HCAP को लातग योग्य नभएका िर सांिीय गररबी स्िरको 101% र 300% 

बीि कुल आय भएका पररवारहरूका लातग सहायिा प्रस्िाव गछद। Children’s परोपकार स्याहार कायदिमको लातग योग्य हुन, 

आवेदक: 

 हाल मेतडकेडमा वा यसको लातग योग्य हुनुहुाँदनै; र  

 हाल HCAP को लातग योग्य हुनुहुाँदनै 

 

आर्पिक सहायिा अनुरोध गने ओहायोका तनवासीहरूले मेतडकेड र HCAP को लातग पतहले आवेदन कदनुपछद। Children’s 

परोपकार स्याहार कायदिमको लातग योग्य भएका व्यतक्तहरूले आय र पररवारको सांख्याको आधारमा तबल बनाइएका शुल्कहरूमा 

तनम्न छुट प्राप्त गनेछन्: 

 

 

ओहायोका तनवासीहरू राज्य बातहरका तनवासीहरू 

सांिीय गररबी स्िरको 

% रहकेो पररवारको 

आय 

छुट 

सांिीय गररबी 

स्िरको % रहकेो 

पररवारको आय 

छुट 

100% दतेख 200% 

FPL तबल बनाइएको शुल्कमा 100% छुट 

100% दतेख 

200% FPL तबल बनाइएको शुल्कमा 100% छुट 

201% दतेख 225% 

FPL AGB मा 80% छुट 

201% दतेख 

225% FPL AGB मा 70% छुट 

226% दतेख 250% 

FPL AGB मा 60% छुट 

226% दतेख 

250% FPL AGB मा 50% छुट 

251% दतेख 275% 

FPL AGB मा 40% छुट 

251% दतेख 

275% FPL AGB मा 30% छुट 

276% दतेख 300% 

FPL AGB मा 20% छुट 

276% दतेख 

300% FPL AGB मा 10% छुट 

 

FPL मा 301% र 500% बीिको पाररवाररक आम्दानी भएको र िरायसी आम्दानीको 30% भन्दा बढी तबल भएको व्यतक्तलाई 

यस नीतिका प्रयोिनहरूका लातग तिककत्सकीय रूपमा गरीब मातननेछ र सो व्यतक्त आर्पिक सहायिाको स्विातलि अपीलको लातग 

योग्य ठहररनेछ र सो व्यतक्तलाई तबल बनाइएको शुल्कहरूमा ठूलो छुट कदइनेछ। यो अपील आर्पिक सहायिा सतमतिद्वारा समीक्षा 

गररनेछ र कुनै पतन छुट तनधादररि गररनेछ।  

आर्पिक परामशद 

आर्पिक परामशद सेवाहरू पररवारहरूलाई उहााँहरूको स्वास््य सेवाका आवश्यकिाहरू पूरा गनदको लातग व्यावसातयक बीमा, 

मेतडकेड, HCAP, BCMH र अन्य वगद सतहिका िेस्रो-पक्ष कभरेि र अनुमति सतहिका स्िानीय कायदिम र अन्य सहायिा 

कायदिमहरू प्राप्त गनदमा सहायिा गनद भनी उपलब्ध गराइन्छ। कुनै कभरेि उपलब्ध नभएमा र/वा भुक्तान गने क्षमिाभन्दा बढी 

व्यतक्तगि बााँकी रकमहरूको भुक्तान बााँकी भएमा, आर्पिक परामशद कमदिारीले बालबातलकाको आर्पिक सहायिाको लातग क्षमिा 

अनुसरण गनदमा सहायिा गनुदहुनेछ। आर्पिक परामशदले व्यतक्तहरूलाई 330-543-2455 मा फोन गरेर फोन माफद ि वा 

FinCounsel@akronchildrens.org मा हा्ो आर्पिक परामशददािाहरूलाई इमेल गरेर सहायिाको लातग आवेदन कदनमा मद्दि 

गनेछ।  यसका सािै, पररवार र तबरामीहरू One Perkins Square, Akron, OH 44308 मा रहकेो प्रमुख अस्पिालको िेस्रो 

िल्लामा रहकेो भनाद गने कायदलयमा िान र आर्पिक परामशददािासाँग कुरा गनद सकु्नहुन्छ। 

 

आर्पिक सहायिाको लातग आवदेन कदने 

mailto:FinCounsel@akronchildrens.org
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व्यतक्तहरूले तबतलङ र सङ्कलन ििको कुनै पतन तबन्दबुाट आर्पिक सहायिाको लातग आवेदन कदन सकु्नहुन्छ। पूवद-भनाद प्रकियाको 

भागको रूपमा सम्भाव्य प्रारतम्भक मूल्याङ्कन सञ्चातलि हुाँदा र सम्भातवि योग्य पररवारहरूलाई सम्भातवि िेस्रो-पक्ष कभरेि 

अवसरहरू पतहिान गनद सहायिाको लातग आर्पिक परामशददािाकहााँ िान तसफाररस गदाद।  भनादपतछ र तबतलङ र सङ्कलन 

प्रकियाको अवतधभर, आर्पिक परामशददािा, तबरामी आर्पिक सेवाको प्रतितनतध र अतधकृि तबिेिाहरूले आर्पिक सहायिाको लातग 

योग्य हुन सके्न पररवारहरूलाई पतहिान गनद र आवेदन प्रकियामा सहायिाको प्रस्िाव राख्न यस्िा सबै पररवारहरूलाई सम्पकद  गनदको 

लातग खािा र आर्पिक िानकारीको िााँि गनद सकु्नहुन्छ।  

 

आवेदकहरूले नागररकिा, तनवासस्िान र आम्दानीसाँग सम्बतन्धि िानकारी सतहि योग्यिा तनधादरण सम्बन्धी िानकारी प्रमातणि 

गनदको लातग कागिाि उपलब्ध गराउनुपनेछ। आयको स्वीकारयोग्य कागिाि तनमादण गने र/वा सम्पतत्त प्रमातणि गनद आवश्यक हुाँदा 

आवश्यक पने कागिािहरू तनम्न हुन्: 

 भुक्तान तववरणहरू 

 बैंक तववरणहरू 

 सांिीय आम्दानी कर कफिाद वा W-2 फारामहरू 

 रोिगारदािाबाट प्राप्त भएको पत्र 

 मातिका वस्िुहरूको अनुपतस्ितिमा, तबरामीको वा कानूनी प्रतितनतधद्वारा बनाइएको मौतखक वा तलतखि आम्दानी तववरण 

स्वीकार गनद सककन्छ।  मौतखक तववरणहरू दखेेको/सुनेको र आर्पिक परामशददािा वा योग्य प्रतितनतधद्वारा कागिािीकरण 

गररएको हुनुपनेछ। 

 

तबरामी समान अन्िर्पनतहि अवस्िाको लातग तडस्िािदको 45 कदनतभत्रमा भनाद नहुाँदासम्म अस्पिाल तभत्र रहकेा प्रत्येक तबरामीको 

लातग एउटा छुटै्ट आर्पिक सहायिा आवेदन दायर गरेको हुनुपछद।  अस्पिाल बातहर रहकेा तबरामी आर्पिक सहायिाको आवेदनहरू 

सेवाको पतहलो तमतिबाट 90 कदनसम्म प्रभावकारी हुन्छन्।  

 

अपणूद वा छुटेका आवेदनहरू 

आर्पिक सहायिा आवेदन अपूणद भएमा, आर्पिक परामशददािाले आवेदकलाई सूतिि गनुदहुनेछ र आवेदन पूरा गनद र पुन: पेश गनदको 

लातग सहायिा कदनुहुनेछ। अपूणद आवेदनको रसीदपतछ, Children’s ले तबरामीको पररवारले पूणद आवेदन पेश गने र आवश्यक 

भएका िानकारी उपलब्ध गराउने समयसम्म प्रिीक्षा गदाद लागूयोग्य भएमा, कुनै पतन अतिररक्त सङ्कलन कायद तनलतम्बि गनेछ।  

30 कदनतभत्रमा कुनै प्रतिकिया नआएमा, ECAs पुन: आरम्भ हुनेछ। Children’s ले आर्पिक सहायिा आवेदनमा अनुरोध नगररएको 

व्यतक्तको िानकारीको अनुपतस्ितिको लातग यस नीति अन्िगदि आर्पिक सहायिा अस्वीकार नगनद सक्छ।  

 

सूिना 

आर्पिक सहायिाको लातग आवेदनहरू प्राप्त गररएको आधारको रूपमा प्रकिया गररनेछ। आवेदकहरूलाई HCAP वा Children’s 

परोपकार स्याहार कायदिमको लातग योग्यिा तनधादरण सम्बन्धी र लागूयोग्य भएमा भुक्तान गनद अपेतक्षि गररएको छुट गररएका 

रकम सम्बन्धी सूतिि गररनेछ। कुनै पतन स्व-भुक्तान भुक्तानीको तवत्त व्यवस्िा गररनेछ वा आवेदक आर्पिक सहायिाको लातग 

स्वीकृि भएमा अन्य तिनद बााँकी रकममा स्िानान्िरण गररनेछ (उपयुक्त भएमा)।  

 

आर्पिक सहायिाको लातग योग्य नभएका आवेदकहरूलाई स्वयम् भुक्तान प्रोम््ट भुक्तानी छुट वा भुक्तान योिनाको स्िापना समावेश 

हुन सके्न अन्य सहायिा तवकल्पहरू बारे सुझातवि गररनेछ।  

 

पररतस्ितिहरूलाई शान्ि पान ेतविार  

यकद मातिको मानदण्ड पूरा हुाँदनै भने, तबरामी/पररवार िैपतन फरक-फरक आधारमा आर्पिक सहायिाको लातग योग्य हुन सकु्नहुन्छ।  

पररवार एकल रूपमा आम्दानी वा तनवासीको आधारमा Children’s परोपकार स्याहार कायदिमको लातग योग्य नहुाँदा िर 

भुक्तानीको अनुसरणले तबरामी वा उहााँको पररवारको कल्याणलाई प्रतिकूल रूपमा प्रभाव पाने वा तबरामी र/वा पररवारको लातग 

अनुतिि करठनाइ (उदाहरण, रोिगार गुम्ने, आकद) तनम्याउने हुाँदा त्यहााँ शान्ि पानद सककने पररतस्ितिहरू हुन सक्छन्। शान्ि पानद 

सककने पररतस्ितिहरू भएका तबरामीहरूको लातग आवेदनहरू तविार-तवमशदको लातग तसधै आर्पिक सहायिा सतमतिलाई प्रस्िुि 
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गररनेछ। सतमतिले खािाको बााँकी रकमसाँग आम्दानी, उपलब्ध सम्पतत्त र उत्तरदातयत्व, प्रस्िातवि तिककत्सा खिद, िीवनयापन खिद 

र सम्भातवि आम्दानीहरूको सम्बन्ध सतहि िर यसमा मात्र सीतमि नरहकेा कारकहरूको तविार-तवमशद गनेछ। स्व-भुक्तान 

भुक्तानीहरू गररएमा, पररतस्ितिहरूलाई शान्ि पाने पररणाम स्वरुप परोपकार स्याहार तनधादरण हुाँदा कुनै पतन तवत्त व्यवस्िा वा 

स्िानान्िरणको प्रकिया गररनेछैन।  

 

पररतस्ितिहरूलाई शान्ि पाने सहायिामा गररने तविारको लातग अपीलहरू अनलाइनमा वा आर्पिक परामशददािाहरू माफद ि पेश 

गनद सककन्छ। कृपया अपील पेशको लातग (URL इन्सटद गनुदहोस्) हनेुदहोस्।  

 

यस नीतिको तिम्मवेारी 

यस आर्पिक सहायिा नीतिमा गररएका कुनै पतन सुधार/पररविदन Akron Children’s Hospital को तनदशेक पररषद्को आर्पिक 

व्यवस्िा सतमतिद्वारा स्वीकार गररएको हुनुपनेछ।  

 

सांलग्नकहरू: 

बातहरी प्रदायकहरूको सूिी 

HCAP र परोपकारका अतस्िर शुल्क अनुसूिी 

HCAP र परोपकार स्याहारका उदाहरणहरू 


