वित्तीय सहयोग नीविको सरल भाषामा साराांश
हे लेन एम. सिम्प्सन रिहे सिसलटे िन हस्पिटल (Helen M. Simpson Rehabilitation Hospital)
ले भु क्तानी गनन निक्ने सििामीहरूलाई सिसित्सिीय रूपमा आवश्यि स्याहाििा लासग सवत्तीय
िहयोग उपलब्ध गिाउँ छ । तल हे लेन एम. सिम्प्सन रिहे सिसलटे िन हस्पिटलमा उपलब्ध सवत्तीय
िहयोगिो िािाां श सिइएिो छ ।
प्रस्तासवत सवत्तीय िहयोग- यसि तपाईांिँग िीमा छै न भने हामीले सिसित्सिीय रूपमा आवश्यि
स्याहाििा लासग सवत्तीय िहयोग उपलब्ध गिाउँ छ ां । योग्य स्याहािमा Medicare द्वािा परिभासित
गरिएिा सिसित्सिीय रूपमा आवश्यि िेवाहरू (िोग वा िोटपटििो सनिान वा उपिाििा
लासग उसित तथा आवश्यि िेवा वा वस्तुहरू) पिन छन् ।
यसि तपाईांिो परिवाििो आय िङ्घीय गरििी आयिम्बन्धी सनिे सशिाहरूिो 250% भन्दा िढी
हँ िैन भने तपाईांले सन:शु ल्क स्याहाि प्राप्त गनुनहन्छ वा िीमाले भुक्तानी गरिििेपसछ सििामीिो
िासयत्वलाई 100% अपले खन (िासयत्विाट हटाउने ) गरिनेछ । Medicaid िभिे जिा लासग ििै
आवे ििहरूिो स्पिसनङ गरिनेछ ि आवे ििहरूले सवत्तीय िहयोगिा लासग योग्य भए, नभएिो
भनेि सविाि गरिनिा लासग Medicaid िा प्रसतसनसित्वहरूिँग असनवायन रूपमा िहिायन गनुनपछन
।
योग्य हनिा लासग थप तरििाहरू- यसि तपाईांले मासथिो आयिम्बन्धी मापिण्डहरूलाई पूिा
गनुनहन्न भने तपाईांिो िीमािो स्पथथसत जेजस्तो भएतापसन तपाईांलाई सवत्तीय िहयोगिा लासग
िेििो स्पथथसत अनुिाि सविाि गरिनेछ । अिािािण व्यस्पक्तगत वा सवत्तीय परिस्पथथसतहरूिा िािे मा
छलफल गनन वा हे लेन एम. सिम्प्सन रिहे सिसलटे िन हस्पिटलिा मेसििल स्टाफद्वािा मात्र उपिाि
उपलब्ध गिाउन िसिने सवशेि सिसित्सिीय परिस्पथथसतहरू भएमा हामीलाई िम्पिन गनुनहोि् ।
तपाईांलाई िसत शुल्क लगाइने छ- यसि तपाईांले हाम्रो नीसत अन्तगन त सवत्तीय िहयोग प्राप्त गनुनहन्छ
भने तपाईांलाई सिसित्सिीय रूपमा आवश्यि स्याहाििा लासग हामीले िािािणतया Medicare
िभिे ज भएिा सििामीहरूलाई लगाउने शुल्कभन्दा िढी शु ल्क लगाइने छैन ।
हाम्रो नीसत ि आवे िनिा प्रसतहरू िििी प्राप्त गने - तपाईांले सनम्न तरििाहरू मध्ये िुनै पसन
तरििा प्रयोग गिे ि हाम्रो पूणन सवत्तीय िहयोग नीसत, ििल भािामा िािाां श ि आवे िन फािामिो
प्रसत सन:शुल्क प्राप्त गनन िक्नुहन्छ: (1) हे लेन एम. सिम्प्सन रिहे सिसलटे िन हस्पिटलिो वे ििाइट
https://www.simpson-rehab.com मम, (2) हाम्रो भनान क्षेत्रमा वा (3) हाम्रो िेन्ट्रल सिजनेि
असफिलाई (888)868-1103 मा फोन गिे ि ।

िहयोगिा लासग िििी आवे िन सिने ि िििी िहयोग प्राप्त गने- आवे िन भिे ि तथा िुझाएि ि
आयिम्बन्धी जानिािी उपलब्ध गिाएि तपाईांले भनान वा सिल तयाि गने प्रसियािो िुनै पसन
िमयमा आवे िन सिन िक्नुहनेछ । आफै आएि, अनलाइन, हलाि वा ििैमाफनत भिे ि
िुझाइएिा ििै सवत्तीय िहयोग आवे िनहरूलाई मू ल्याङ्कन तथा अगासििा प्रसियाहरूिा लासग
िेन्ट्रल सिजनेि असफिमा पठाइनेछ । यसि तपाईांलाई आवे िन सिनमा िुनै पसन मद्दत आवश्यि
पछन भने हाम्रा िेवाथथलमा िहे िा भनान सवभागलाई िम्पिन गनुनहोि् वा िे न्ट्रल सिजनेि असफिलाई
(888)868-1103 मा फोन गनुनहोि् ।
सवत्तीय िहयोग नीसत, आवे िन फािम ि यो िािाां शिा प्रसतहरू अांग्रेजी तथा िेसनि भािाहरूमा
उपलब्ध छन् ।

