
 

 

 

 

 

 

उद्देश्य: 

बिरामी र उहााँहरूका पररवार/अबििावकहरूलाई आर्थिक सहायता काययक्रम र नीबतहरू िारे िताउन Akron Children’s ले सिैिन्दा आर्थिक सहायता 

आवश्यकता हुनसके्न व्यबिलाई वा उहााँहरूको बिलहरू िुिान गनयमा मद्दत गनयका लाबग प्रस्ताव गनय सक्छ। 
 

नीबत: 

आर्थिक सहायता काययक्रम: Akron Children’s Hospital (Children’s) हामीले सवेा प्रदान गने बिरामीहरू िुिानी गनय सक्षम िए वा निए तापबन 

उहााँहरूलाई गणुस्तरीय स्याहार उपलब्ध गराउन प्रबतिद्ध छ। Children’s ले व्यबिको आर्थिक पररबस्िबतहरूलाई वा उहााँहरू हाम्रो आर्थिक सहायता नीबत 

अन्तगयत सहायताको लाबग योग्य ठहररनुहुन्छ वा हुन्न िन्ने कुरालाई ध्यान नददइकन आपतकालीन बिदकत्सा उपिार उपलब्ध गराउनका लाबग Emergency 

Medical Treatment and Labor Act (आपतकालीन बिदकत्सा उपिार तिा श्रम ऐन (EMTALA)) र संयुि आयोगका आवश्यकताहरूको अनुपालना 

गछय। यसका सािै, Children’s ल ेमाबनसहरूलाई उपिार अगाबि िुिानी आवश्यक गराएर वा हामीलाई आपतकालीन बिदकत्सा स्याहार उपलब्ध 

गराउनिाट प्रबतिन्ध लगाउने ऋण सङ्कलन दक्रयाकलापहरूको अनुमबत ददएर आपतकालीन बिदकत्सा उपिार र बिदकत्सकीय रूपमा आवश्यक स्याहारका 

लाबग अनुरोध गरेमा बतनीहरूलाई बनरुत्साबहत गनेछैन। 
 

Children’s ले पररवारहरूलाई व्यावसाबयक िीमा कम्पनी, Medicaid र अन्य राज्य र स्िानीय काययक्रमहरूिाट तेस्रो-पक्षीय किरेजको लाबग आवदेन 

ददनमा मद्दत गनयका लाबग एउटा िबलयो आर्थिक परामर्य काययक्रम प्रस्ताव गछय।  िीमा किरेज उपलब्ध हुाँदनै िने, आर्थिक परामर्यले पररवारहरूलाई उहााँहरू 

प्राप्त गनयका लाबग योग्य हुनसके्न अन्य आर्थिक सहायता फेला पानयमा मद्दत गनेछ।  एकदम िोरै िीमा िएका वा कुनै िीमा निएका बिरामीहरूका लाबग, 

पररवारको आकार (माबनसहरूको सङ््या), आय (उहााँहरूले आजयन गने पैसा) र बनवास (उहााँहरू ओहायोमा िसु्नहुन्छ िने) को आधारमा आर्थिक सहायता 

स्वीकृत हुन्छ।  अन्य सिै उपलब्ध तेस्रो-पक्षीय संसाधनहरू प्रयोग गररसकेपबछ वा बिरामी कुनै पबन तेस्रो-पक्षीय लािका लाबग योग्य हुनुहुन्छ िने मात्र 

आर्थिक सहायता प्रस्ताव गररन्छ।  
 

HOSPITAL CARE ASSURANCE PROGRAM (अस्पताल स्याहार आश्वासन काययक्रम (HCAP/बन:र्लु्क स्याहार)): 

बिरामीहरू ओहायोको बनवासी िएमा, उहााँहरूसाँग संघीय गरीिी स्तरको कूल आय वा सो िन्दा कम िएमा र उहााँहरू Medicaid प्रापक निएमा, उहााँहरू 

Hospital Care Assurance Program (अस्पताल स्याहार आश्वासन काययक्रम (HCAP/बन:रु्ल्क स्याहार)) काययक्रमको लाबग योग्य हुन सकु्नहुन्छ। 
 

CHILDREN’S परोपकार स्याहार काययक्रम: 

हामीले बिरामीहरू HCAP वा Medicaid को लाबग योग्य हुनुहुन्छ िनी फेला पाछौं िने, हामीले पररवारहरूलाई Children’s परोपकार स्याहार 

काययक्रमको लाबग बविार गनुयअबघ उि काययक्रमहरूका लाबग आवेदन ददन आग्रह गनछेौं।  यदद पररवारहरू Medicaid वा HCAP को लाबग योग्य हुनुहुन्न 

िने, उहााँहरू Children’s परोपकार स्याहार काययक्रमको लाबग योग्य हुन सकु्नहुन्छ।  संघीय गरीिी स्तरको आय बनदबेर्काहरूको 300% वा सो िन्दा कम 

कूल आय िएका पररवारहरू परोपकार स्याहारको लाबग योग्य हुन सकु्नहुन्छ। संघीय गरीिी स्तरको 300% िन्दा माबिको घरेलु आम्दानी िएका 

बिरामीहरूका लाबग िनाइएका कुनै पबन छूटलाई प्रमुख आर्थिक अबधकारी र प्रमुख बिदकत्सा अबधकारीद्वारा सञ्चालन गररने आर्थिक सहायता सबमबतद्वारा 

समीक्षा र अनमुोदन गररनेछ। अनलाइनमा वा आर्थिक परामर्य माफय त अपीलहरू गनय सदकन्छ।  
 

Amount Generally Billed (सामान्यतया बिल गररन ेरकम (AGB)):  िीमा िएका बिरामीहरूलाई सामान्यतया बिल गररने रकम िन्दा आर्थिक 

सहायताको लाबग योग्य बिरामीहरूलाई आपतकालीन वा अन्य बिदकत्सकीय रूपमा आवश्यक स्याहारका लाबग िप र्ुल्क लगाइनछैेन।  
 

आर्थिक सहायताको लाबग आवदेन कसरी ददने: आर्थिक सहायता आवेदन, आर्थिक सहायता नीबत र यो सरल िाषाको सारांर् फरक-फरक िाषाहरूमा 

उपलब्ध छन्। बतनीहरूलाई यहााँ फेला पानुयहोस्: 

 आर्थिक परामर्यदातालाई 330-543-2455 मा फोन गनुयहोस् र एउटा बन:रु्ल्क प्रबतबलबप मेल वा इमले गनयका लाबग आग्रह गनुयहोस ्

 मेल वा इमेल माफय त प्रबतबलबपको लाबग आग्रह गनय हाम्रो आर्थिक परामर्यदाताहरूलाई FinCounsel@akronchildrens.org मा इमले 

गनुयहोस ्

 आर्थिक परामर्यलाई One Perkins Square, Akron, OH 44308 ठेगानामा पत्रािार गनुयहोस् र प्रबतबलबपहरूका लाबग बन:रु्ल्क रूपमा 

मेल गनय आग्रह गनुयहोस् 

 Akron Children’s को वेिसाइट https://www.akronchildrens.org/pages/Financial-Assistance.html मा जानुहोस ्

 One Perkins Square, Akron, OH, 44308 मा रहकेो हाम्रो एक्रोन क्याम्पसको मु्य अस्पताल िवनको तसे्रो तल्लामा रहकेो हाम्रो 

िनाय गने कायायलयमा व्यबिगत रूपमा जानुहोस ्
 

कागजात आवश्यकताहरू: आवेदन ददनको लाबग, तपाईंले आफ्नो बनवास र आयको स्िानसाँग सम्िबन्धत जानकारी सबहत तपाईंको योग्यतालाई प्रिाव पानय 

सके्न कुनै पबन जानकारी प्रमाबणत गनयको लाबग कागजात उपलब्ध गराउनुपनछे।  
 

असाधारण सङ्कलन काययवाहीहरू:: तपाईंले आफ्ना बिलहरू िुिानी गनुयहुन्न िने, हामीले तपाईंको खातालाई सङ्कलन एजने्सीमा राख्न सक्छौं र पररणाम 

स्वरूप िुिान नगररएको ऋण, कानूनी बनणयय, ज्यालाका ऋण सम्झौता, िैंक खाताका ऋण सम्झौता वा व्यबिगत सम्पबिको बवरूद्धमा राबखएको 

अबधकारको के्रबिट ररपोर्टटङ हुन सक्छ।  

mailto:FinCounsel@akronchildrens.org
https://www.akronchildrens.org/pages/Financial-Assistance.html

