শির োনোম: আশথি ক সহোয়তো নীশত এবং প্রশিয়োসমূহ
বতিমোন কোর্ি ক ী তোশ খ: 01/01/2018
উরেরিে সোধো ণ শববৃশত:
Northwell Health থর্ সমুদায়গুক াকক পর্রকেবা প্রদান ককর এবং থর্ সমুদায়গুক ার অথিপ্রদান করার ক্ষমতার কথা র্বচার না ককরই সকবিাচ্চ
গুণমাকনর পর্রচর্িা প্রদান করার জনয অঙ্গীকারবদ্ধ তাকদর স্বাস্থ্য উন্নত করার জনয Northwell Health কক ার সংগ্রাম ককর। র্নকজকদর অঙ্গীকাকরর
অংশ র্হসাকব, Northwell Health পর্রর্স্থ্র্তর র্ির্িকত আপৎকা ীন এবং অনযানয র্চর্কৎসাগত প্রকয়াজনীয় পর্রকেবা স্বল্প মূক য প্রদান ককর। এই
আর্থিক সহায়তা নীর্ত Financial Assistance Policy (“FAP” অথবা “নীর্ত”) থসই প্রর্িয়াকক সংজ্ঞার্য়ত ককর র্া এটি র্নর্িারণ করার জনয
বযবহৃত হয় থর্ এমন থকান Northwell Health-এর থরাগী, র্ার র্বমা থনই বা স্বল্প অকথির র্বমা আকে র্তর্ন পূণি নার্ক আংর্শক আর্থিক সহায়তা াি
করার থর্াগয।
2018 সাক পাস করা আইন IRS র্ারা 501(r)-এ বর্ণিত অনুসাকর এই নীর্ত উকেশযগুক া পূরণ ককর।

শবভোগ I. নীশত
আর্থিক প্রকয়াজকনর র্ির্িকত, এমন বযর্ি র্াকদর র্বমা থনই, স্বল্প মূক যর র্বমা আকে, র্ারা সরকারী কার্িিম বা তৃ তীয় পকক্ষর আচ্ছাদকনর থক্ষকে
অকর্াগয, অথবা এমন বযর্ি র্ারা আপৎকা ীন বা অনযানয র্চর্কৎসাগতিাকব প্রকয়াজনীয় পর্রচর্িাগুক ার জনয অথিপ্রদান করকত অক্ষম তাকদরকক
Northwell Health সমুদায় সম্বন্ধীয় সুকর্াগসুর্বর্া র্হসাকব স্বল্পমূক য পর্রকেবাগুক া প্রদান করার জনয অঙ্গীকারবদ্ধ। থরাগীরা থর্ পর্রচর্িা াি
ককরকেন তার আর্থিক র্দকগুক া বযবস্থ্াপনা করার জনয থরাগীকদর সাহার্য করা এবং কাউকের্ ং করার কাকজ, এবং থর্ বযর্ি, পর্রবার এবং
সমুদায়গুক াকক পর্রকেবা প্রদান করা হয় তাকদর প্রর্ত আমাকদর অঙ্গীকারগুক াকক পূরণ করার জনয Northwell Health র্নকয়ার্জত।
এই নীর্ত সক Northwell Health-এর সক কর-মুি হসর্পটা , র্ির্নক এবং জরুরী পর্রচর্িা থকন্দ্রগুক ার জনয কার্িকর। এই নীর্ত প্রকর্াজয এমন
কর-মুি হাসপাতা গুক ার একটি তার্ কা র্ার মকর্য র্বিাগ III-এ অন্তিুি ি হ – এই নীর্তর কার্িপ্রণা ী, আইকটম A।
আর্থিক সহায়তাকক বযর্িগত দায়দার্য়কের র্বকল্প র্হসাকব র্বকবচনা করা হয় না। আর্থিক সহায়তা শুর্ুমাে থসইসক বযর্িকদর জনয উপ ব্ধ র্ারা
তাকদর পর্রচর্িার জনয অথিপ্রদান করকত অক্ষম এবং র্াকদর র্বমা থনই বা স্বল্প মূক যর র্বমা আকে এবং র্ারা সরকার্র কার্িিম থথকক বা অনযানয
তৃ তীয় পকক্ষর আচ্ছাদন থথকক অর্তর্রি সহায়তা াি করার বযাপাকর অকর্াগয। প্রতযাশা করা হয় থর্ আর্থিক সহায়তা অজিন করার জনয বা অনযানয
প্রকাকরর থপকমন্ট

াি করার জনয এবং তাকদর স্বতন্ত্র ক্ষমতার র্ির্িকত তাকদর খরচ বহন করার জনয থরাগীরা Northwell Health-এর

কার্িপ্রণ া ীগুক া থমকন চ কবন। থর্ বযর্িকদর স্বাস্থ্য র্বমা িয় করার ক্ষমতা আকে তাকদরকক তাকদর স্বামর্গ্রক বযর্িগত স্বাস্থ্য এবং তাকদর বযর্িগত
সম্পকদর সুরক্ষার উপায় র্হসাকব স্বাস্থ্য র্বমা িয় করকত উৎসার্হত করকত হকব।
আর্থিক সহায়তা শুর্ুমাে থসই পর্রকেবাগুক ার জনয উপ ব্ধ থর্গুক া সরাসর্র Northwell Health হাসপাতা গুক া প্রদান ককর বা Northwell
Health-এর দ্বারা র্নর্ুি থকান র্চর্কৎসক প্রদান ককরন। Northwell Health এই নীর্তর মার্যকম, এমন থকান পর্রকেবার জনয অথিপ্রদান ককর
সহায়তা প্রদান ককর না থর্গুক াকক থরাগীকক থকান স্বতন্ত্র প্রদানকারী বা র্চর্কৎসক প্রদান ককরকেন, এমনর্ক থসই পর্রকেবাগুক া র্র্দ Northwell
Health-এর থকান হসর্পটা বা অনয থকান প্রর্তষ্ঠাকন প্রদান করা হয় তাহক ও। Northwell Health হাসপাতা গুক া বযতীত এমন প্রদানকারীকদর
একটি তার্ কা, র্ারা আপৎকা ীন বা অনযানয র্চর্কৎসাগতিাকব প্রকয়াজনীয় পর্রচর্িাগুক া হাসপাতাক প্রদান ককর, এবং আর্থিক সহায়তা নীর্ত দ্বারা
আচ্ছার্দত, এবং থর্ প্রদানকারীকদর এই নীর্তর উপাঙ্গ A-থত খুুঁকজ পাওয়া র্ায় না। র্নয়মমার্িকিাকব প্রকয়াজন অনুসাকর প্রদানকারীকদর তার্ কা
পর্িাক াচনা এবং হা নাগাদ করা হয়।

আর্থিক সহায়তা নীর্ত এবং প্রর্িয়াসমূহ 1/1/2018 থথকক কার্িকর

পৃষ্ঠা 1

আমাকদর সম্পদগুক া দার্য়েশী িাকব বযবস্থ্াপনা করা Northwell Health-থক এবং প্রকয়াজন রকয়কে এমন বযর্িকক উপর্ুি স্তকরর আর্থিক সহায়তা
প্রদান করকত থদওয়ার জনয র্নম্নর্ র্খত র্নকদি র্শকাগুক া প্রর্তষ্ঠা করা হকয়কে আর্থিক সহায়তার বযবস্থ্া করার জনয। তদনুসাকর, নীর্তর মকর্য আর্থিক
সহায়তা সম্বকন্ধ র্নম্নর্ র্খত তথযগুক া অন্তিুি ি;
1.

এই নীর্তর অর্ীকন আর্থিক সহায়তা
র্ববরণ;

াকির থর্াগযতা অজিনকারী থরাগীকদর উপর র্ার্ি করা রার্শর র্হসাব করার র্ির্ির

2.

থরাগীরা আর্থিক সহায়তার জনয আকবদন করকত পাকরন থর্ প্রর্িয়ার মার্যকম তার র্ববরণ;

3.

আর্থিক সহায়তা চাওয়া বযর্িকদর থথকক সরাসর্র াি করা তথয বযতীত বার্হযক বা অিযন্তরীণ তথয উৎস থথকক অর্জিত
তকথযর র্ববরণ, র্া বযবহৃত হকত পাকর, এবং থর্ পর্রর্স্থ্র্তর অর্ীকন আর্থিক সহায়তার জনয একজন থরাগীর থর্াগযতা পূকবি
র্নর্িার্রত হকয়কে তা বযবহার হকত পাকর আনুমার্নকিাকব এটি র্নর্িারণ করার জনয থর্ বযর্িটি আর্থিক সহায়তার াকির
থর্াগয;

4.

কীিাকব Northwell Health হসর্পটা গুক া পর্রকেবা প্রদানকারী সমুদায়গুক ার মকর্য বযাপকিাকব প্রচার করকব তার
র্ববরণ; এবং

5.

থসই রার্শর সীমার র্ববরণ র্া একটি হসর্পটা এমন একজন বযর্িকক প্রদান করা আপৎকা ীন বা অনযানয র্চর্কৎসাগতিাকব
প্রকয়াজনীয় পর্রকেবাগুক ার প্রদান করার জনয র্ার্ি করকব র্র্র্ন (1) সার্ারণত র্ব করা রার্শর অথবা (2) এই নীর্তর
কার্িপ্রণা ীর - র্বিাগ III-এর আইকটম F-এর অন্তগিত স্লাইর্ ং থে অনুসাকর থকান উপ ব্ধ োকের কম আর্থিক সহায়তা াি
করার থর্াগয।

শবভোগ II. সংজ্ঞোগুর ো
এই নীর্তর উকেশযর জনয, র্নর্দি ষ্ট পর্রিাোগুক া র্নম্নর্ র্খতিাকব বণিনা করা হ :
সোধো ণত শব ক ো োশি Amount Generally Billed (“AGB”): এই র্রকণর পর্রচর্িার জনয র্বমা কিার রকয়কে এমন থকান বযর্িকক
আপৎকা ীন বা অনযানয র্চর্কৎসাগতিাকব প্রকয়াজনীয় পর্রচর্িাগুক া প্রদান করার জনয সার্ারণত র্ব করা রার্শ গুক া
AGB িতক ো হো : গ্রস চাজিগুক ার শতকরা হার র্া একটি হসর্পটা বযবহার ককর এমন থকান বযর্িকক থকান আপৎকা ীন বা অনযানয
র্চর্কৎসাগতিাকব প্রকয়াজনীয় পর্রচর্িাগুক ার জনয AGB র্নর্িারণ করকত র্র্র্ন আর্থিক সহায়তা নীর্তর অর্ীকন সহায়তা াি করার থর্াগয।
নশথপত্র: একটি সম্পূণি আর্থিক সহায়তা কার্িিম আকবদন (“আকবদন”) দ্বারা গঠিত। আকবদনপেটির (কাগকজর মার্যকম জমা করা থহাক বা
থটর্ কিান সাক্ষাৎকাকরর দ্বারা ববদুযইর্তনিাকবই জমা করা থহাক) মকর্য অন্তিুি ি হ

আকয়র থশে র্েশ (30) র্দকনর জনয পার্রশ্রর্মক

র্াচাইকরণ।
আপৎকো ীন শিশকৎসো পশ শিশত: সামার্জক র্নরাপিা আইন (42 U.S.C. 1395dd)-এর র্ারা 1867-থত থর্ িাকব সংজ্ঞার্য়ত আকে, র্া
আপৎকা ীন র্চর্কৎসা এবং সর্িয় শ্রর্মক আইন Emergency Medical Treatment and Active Labor Act (“EMTALA”) নাকমও
পর্রর্চত। EMTALA একটি আপৎকা ীন র্চর্কৎসাগত পর্রর্স্থ্র্তকক সংজ্ঞার্য়ত ককর এমন একটি র্চর্কৎসাগত পর্রর্স্থ্র্ত র্হসাকব র্া থসই
পর্রর্স্থ্র্তটিকক পর্িাপ্ত প্রব তার তীব্র উপসগি দ্বারা উেীর্পত ককর এমনিাকব থর্ তাৎক্ষর্ণক র্চর্কৎসাগত মকনাকর্াকগর অনুপর্স্থ্র্তর ি স্বরূপ র্া
ঘটকত পাকর তা হ : (i) বযর্ির স্বাস্থ্যকক গুরুতর ঝুুঁ র্কর মকর্য থি া; (ii) শরীকরর কার্িক াকপর থক্ষকে গুরুতর ক্ষর্ত হওয়া; অথবা (iii)
শরীকরর থকান অঙ্গপ্রতঙ্গ ত্রুটিপূণিিাকব কাজ করা। EMTALA এমন একটি আপৎকা ীন র্চর্কৎসাগত পর্রর্স্থ্র্তকক সংজ্ঞার্য়ত ককর র্ার মকর্য
অন্তিুি ি হ একজন গিিবতী মর্হ া র্ার সংককাচন ঘটকে।
অসোধো ণ অথি সংগ্রহ সম্বন্ধীয় কোজ Extraordinary Collection Action (“ECA”): একজন বযর্ির থথকক এই নীর্তর অর্ীকন
আচ্ছার্দত পর্রচর্িার র্বক র জনয থপকমন্ট অজিন করকত Northwell Health-এর দ্বারা র্নম্নর্ র্খত কাজগুক ার মকর্য থর্ককান একটি করা এর
মকর্য অন্তিুি ি। (1) এমন থকান কাজগুক া র্ার জনয আইর্ন বা র্বচারবযবস্থ্া সম্বন্ধীয় প্রর্িয়ার প্রকয়াজন, (2) কনর্জউমার থির্ ট র্রকপাটিিং
একজর্েগুক া বা থির্ ট বুযকরার কাকে র্বরূপ তথয থপশ করা, (3) বাস্তব সম্পর্ির উপর একটি আনুের্ঙ্গক স্থ্াপন করা এবং/অথবা বন্ধ করা,
(4) একটি বযাংক অযাকাউন্ট সংর্ুি করা বা বাকজয়াপ্ত করা বা পার্রশ্রর্মক বৃর্দ্ধ করা, এবং (5) পূকবি প্রদান করা আর্থিক সহায়তা নীর্তর
অর্ীকন আচ্ছার্দত পর্রচর্িার জনয অথিপ্রদান না করার কারকণ অ-আপৎকা ীন র্চর্কৎসাগত পর্রচর্িা প্রদান করার পূকবি অথিপ্রদান র্ব র্ম্বত,
অস্বীকার বা আবশযক করা।
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পশ বো : জনগণনা বুযকরার সংজ্ঞা বযবহার ককর, এমন দু’জন বা থবর্শ থ াককর থগাষ্ঠী র্ারা এককে বসবাস ককরন এবং জন্মসূে, র্ববাহসূে
(র্ার মকর্য অন্তিুি ি হ আইনগত সার্ারণ আইন স্বামী/স্ত্রী), বা দিক থনওয়া হকয়কে। অিযন্তরীণ থরকির্নউ পর্রকেবা র্নয়ম অনুসাকর, থরাগী
র্র্দ কাউকক তাকদর আয়কর র্রটাকনি র্নিিরশী

র্হসাকব দার্ব ককরন, তাহক

তারা আর্থিক সহায়তা বযবস্থ্ার উকেকশযর র্নিিরশী

র্হসাকব

র্বকবর্চত হকত পাকরন। থর্ককান তার্ কাবদ্ধ পার্রবার্রক সদকসযর আর্থিক দায়দার্য়ে সতযতা র্াচাইকরকণর অর্র্কার Northwell Health-এর
সংরর্ক্ষত আকে।
পোশ বোশ ক আয়: পার্রবার্রক আকয়র মকর্য অন্তিুি ি হ , পার্রশ্রর্মক, থবতনসমূহ, থবকারিাতা, কমীর ক্ষর্তপূরণ, সামার্জক র্নরাপিা,
প্রাসর্ঙ্গক র্নরাপিা আয়, সরকার্র সহায়তা, বয়েিাতা, উিরজীবীর সুকর্াগসুর্বর্া, থপনশন বা অবসর সম্বন্ধীয় আয়, সম্পর্ি থথকক পাওয়া
িাো, তাকদর র্নজস্ব বযবসা থথকক াি করা মুনািা বা র্ি, সুদ, র্ র্িক ন্ট, রয়যা টি, িূ সম্পর্ি, ট্রাস্ট, থখারকপাশ, র্শশু সহায়তা এবং
অনযানয র্বর্বর্ উৎস থথকক হওয়া আয়গুক া। পার্রবার্রক আয় র্নর্িার্রত হয় কর-পূবিবতী র্ির্িকত এবং মূ র্ন সংিান্ত াি বা ক্ষর্তগুক া
বাদ র্ায়। র্র্দ থকান বযর্ি একটি পর্রবাকরর সাকথ থাককন, তাহক সক সদকসযর আয় র্বকবর্চত হকত পাকর। (পর্রবাকরর সাকথ সম্পকি থনই
এমন সদসযকদর র্রা হয় না)। নগকদ

াি করা হয় না এমন সুর্বর্াগুক া, থর্মন িু

স্টযাম্প এবং গৃহস্থ্া ীর সহায়ক সুর্বর্াগুক াকক আয়

র্হসাকব র্বকবচনা করা হয় না।
গ্রস িোজিগুর ো: একটি Northwall প্রর্তষ্ঠাকন প্রর্তর্ষ্ঠত থরকটর র্ির্িকত থরাগী পর্রচর্িা এবং অনযানয পর্রকেবা প্রদান করার জনয থকানরকম
োে থদওয়ার পূকবির থমাট অথি।

শিশকৎসোগতভোরব প্ররয়োজনীয় পশ রেবোসমূহ: স্বাস্থ্য পর্রচর্িা পর্রকেবাসমূহ র্া একজন র্চর্কৎসক, বযায়াম দূরদশী র্নদার্নক রায়,
একজন থরাগীকক একটি অসুস্থ্তা, আঘাত, থরাগ বা থসটির উপসগি মূ যায়ন, থরাগর্নণিয় বা র্চর্কৎসা করার জনয প্রদান করকব এবং থসগুক া
হ : (a) র্চর্কৎসা প্রর্িয়ার সার্ারণিাকব গ্রহণকর্াগয মান অনুসরণ ককর; (b) র্নদার্নকিাকব র্থার্থ; এবং (c) প্রথার্মকিাকব থরাগীর সুর্বর্াকথি
নয়।
নীশত সোধো ণ ভোেোয় সো সংরেপ Plain Language Summary (“PLS”): একটি র্ র্খত র্ববৃর্ত র্া একজন বযর্িকক অবগত
ককর থর্ হসর্পটা আর্থিক সহায়তা প্রদান ককর এবং র্নম্নর্ র্খত তথযগুক া এমন িাোয় প্রদান ককর র্া স্পষ্ট, সংর্ক্ষপ্ত এবং সহজকবার্য:
1.

আর্থিক সহায়তা নীর্তর অর্ীকন প্রদান করা সহায়তা এবং থর্াগযতা অজিন সম্বন্ধীয় আবশযকতাগুক ার সংর্ক্ষপ্ত র্ববরণ

2.

আর্থিক সহায়তা নীর্তর অন্তিুি ি সহায়তার জনয কীিাকব আকবদন করকত হকব তার একটি সংর্ক্ষপ্ত র্ববরণ

3.

সরাসর্র ওকয়বসাইট অযাকেস (অথবা URL) এবং প্রকৃ ত অবস্থ্ানগুক া থর্খান থথকক বযর্িটি FAP-এর প্রর্তর্ র্প এবং আকবদনপে
অজিন করকত পাকরন

4.

থমক র মার্যকম কীিাকব একজন বযর্ি আর্থিক সহায়তা নীর্ত র্নিঃশুল্ক প্রর্তর্ র্প এবং আকবদনপে অজিন করকত পাকরন থসই র্বেকয়
র্নকদি শাব ী

5.

থর্াগাকর্াকগর তথয, র্ার মকর্য অন্তিুি ি হ হসর্পটাক র অর্িস বা র্বিাকগর থটর্ কিান নম্বর এবং প্রকৃ ত অবস্থ্ান র্া আর্থিক
সহায়তা নীর্ত এবং আকবদন প্রর্িয়া সম্পর্কিত সহায়তার বযাপাকর তথয প্রদান করকত পাকর

6.

আর্থিক সহায়তা নীর্ত, আকবদনপকের অনুবাদ এবং র্র্দ প্রকর্াজয হয় তাহক
উপ ব্ধতা সম্পর্কিত র্ববৃর্ত

7.

একটি র্ববৃর্ত থর্ একজন আর্থিক সহায়তার থর্াগযতা অজিনকারী বযর্িকক আপৎকা ীন এবং অনযানয র্চর্কৎসাগতিাকব প্রকয়াজনীয়

অনয িাোগুক াকত সহজ িাোয় সারসংকক্ষকপর

পর্রচর্িাগুক ার জনয AGB-এর থবর্শ র্ার্ি করা র্াকব না।
প্রধোন ভোেোগুর ো: থর্ িাোগুক া সীর্মত ইংরার্জ দক্ষতা Limited English Proficiency (“LEP”) সম্পন্ন বযর্িরা বক ন র্ারা
Northwell Health দ্বারা পর্রকেবা প্রদান করা হয় এমন সমুদাকয় পাুঁচ (5) শতাংশ বা 1,000 জন অর্র্বাসী থর্টি কম, তা র্নকয় গঠিত।
স্বল্প অরথি

শবমো: থরাগীর র্কেু পর্রমাণ স্বাস্থ্য পর্রচর্িা র্বমা আকে বা তৃ তীয় পকক্ষর সহায়তা আকে র্কন্তু থরাগীর আর্থিক সক্ষমতা অর্তিম

করার পকর পককট থথকক খরচ করকত হকত পাকর।
শবমো ননই: থরাগীর থকানরকম স্বাস্থ্য পর্রচর্িা র্বমা থনই বা এমন থকান তৃ তীয় পকক্ষর সহায়তা থনই র্া তার স্বাস্থ্য পর্রচর্িা সম্পর্কিত
খরচগুক ার পূরণ করকত সাহার্য ককর।
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শবভোগ III. প্রশিয়ো সমূহ
A.

Northwell Health-এ আশথি ক সহোয়তো নীশত অধীরন নর্োগে পশ রেবোগুর ো।
এই নীর্তর উকেশযগুক ার জনয, “আর্থিক সহায়তা” ব কত থবাঝায় থর্াগযতা অজিনকারী থরাগীকক Northwell Health দ্বারা োে থদওয়া
মূক য প্রদান করা স্থ্াস্থ্য পর্রকেবাগুক া। (থর্াগযতা অজিনকারী থরাগীকদর র্শশু র্চর্কৎসা এবং র্পতৃ ে-মাতৃ ে সম্বন্ধীয় র্চর্কৎসাগত
পর্রকেবাগুক ার জনয অথি প্রদান করকত হয় না) আর্থিক সহায়তার জনয র্নম্নর্ র্খত স্বাস্থ্য পর্রচর্িাগুক া থর্াগয:
1.

Northwell Health পর্রকেবা অঞ্চক বসবাসরত থর্ককান বযর্ির জনয আপৎকা ীন র্চর্কৎসাগত পর্রকেবাগুক া, র্ার মকর্য
অন্তিুি ি হ থসইসক থরাগী র্ারা থর্ককান Northwell Health-এর আপৎকা ীন র্বিাকগ উপর্স্থ্ত (র্ার মকর্য অন্তিুি ি হ
আপৎকা ীন র্চর্কৎসা এবং সর্িয় শ্রর্মক আইন “EMTALA”-এর অর্ীকন হওয়া স্থ্ানান্তরগুক া), একটি আপৎকা ীন রুম থসটিংকয়
প্রদান করা হকয়কে ;

2.

এমন একটি পর্রর্স্থ্র্তর জনয পর্রকেবাগুক া, র্া তৎক্ষণাৎ র্চর্কৎসা না করা হক , বযর্ির স্বাস্থ্যবস্থ্ায় র্বরূপ পর্রবতি কনর র্দকক
এর্গকয় র্নকয় র্াকব;

3.

অর্নবিার্চত পর্রকেবাগুক া র্া প্রদান করা হকয়কে জীবনহার্নকর পর্রর্স্থ্র্তগুক া থমাকার্ব া করার জনয একটি অর্নবিার্চত রুম
থসটিং-এ; এবং

4.

র্চর্কৎসাগতিাকব প্রকয়াজন আপৎকা ীন নয় এমন র্চর্কৎসাগত পর্রচর্িাগুক া।

র্নউ ইয়কি র্ট্র-থস্টট অঞ্চক

বসবাসকারী থর্াগযতাসম্পন্ন থরাগীকদর আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হকব।

র্চর্কৎসাগত প্রকয়াজন সম্বন্ধীয় র্নর্িারণগুক া হ পর্রচর্িা প্রদানকারী স্বাস্থ্য পর্রচর্িা থপশাদাকরর, এটি করার সময় র্তর্ন থরাগীর অথি
প্রদান করার ক্ষমতা র্বকবচনা করকবন না। Northwell Health এমন থকান কাকজ র্ প্ত হকব না র্া বযর্িকদর আপৎকা ীন র্চর্কৎসাগত
পর্রচর্িা থনওয়াকক র্নরুৎসার্হত ককর।
Northwell Health-এর আপৎকা ীন র্বিাকগর থরাগীকদর আপৎকা ীন র্চর্কৎসা পর্রর্স্থ্র্তর জনয র্চর্কৎসা াি করার পূকবি অথি প্রদান
করার প্রকয়াজন থনই। র প্রকয়াজন থনই এবং Northwell Health আপৎকা ীন র্বিাকগ বা অনয এমন থকান জায়গায় ঋকণর টাকা আদায়
করা সম্পর্কিত কার্িক াপ পর্রচা না করার অনুমর্ত প্রদান ককর না থর্খাকন এই র্রকণর কার্িক াপ অববেমযমূ কিাকব আপৎকা ীন
পর্রচর্িা বযবস্থ্ায় হস্তকক্ষপ করকত পাকর।
B.

আশথি ক সহোয়তো জনে নর্োগেতো।
আর্থিক সহায়তার জনয থর্াগযতা অজিন থসই বযর্িকদর জনয র্বকবচনা করা হকব র্ারা পর্রকেবা অঞ্চক র (উপকর উকের্খত) অর্র্বসী এবং
র্াকদর র্বমা থনই, স্বল্প মূক যর র্বমা আকে, এমন সরকার্র কার্িিমগুক ার থর্াগয নন থর্গুক া পর্রকেবাগুক ার জনয অথি প্রদান ককর, বা
তাকদর পর্রচর্িার জনয অথিপ্রদান করকত অক্ষম বা র্াকদর আচ্ছার্দত পর্রকেবাগুক ার সুর্বর্াগুক া খরচ হকয় থগকে।
আর্থিক সহায়তার মঞ্জুরীকরকণর র্ির্ি হকব এই নীর্ত অনুসাকর আর্থিক প্রকয়াজকনর বযর্িগত র্নর্িারণ, এবং এই থক্ষকে বয়স, র্ ঙ্গ, জার্ত,
বণি, জার্তয়তা, র্মি, সামার্জক বা অর্িবাসী র্স্থ্র্ত, থর্ৌন অর্িমুখ, র্ ঙ্গ পর্রচয়, স্বামী/স্ত্রী সংকর্াজন, শারীর্রক বা মানর্সক প্রর্তবন্ধকতা
র্বকবচনা করা হকব না।
FAP-থত অংশগ্রহণ করা শতি সাকপক্ষ হকত পাকর র্পতামাতার Medicaid বা এই র্রকণর অনযানয সরকার্র র্বমা কার্িিকম আকবদন করার
ইচ্ছার উপর থর্গুক ার থক্ষকে থরাগী Northwell Health-এর মূ যায়কনর র্ির্িকত থর্াগযতা অজিন ককরন এবং (b) থরাগীকক requires
the patient to fully cooperate with Northwell Health-এর আকবদন সম্পর্কিত আবশযকতাগুক ার সাকথ সম্পূণিরূকপ সহকর্ার্গতা
করকত হয়, র্ার মকর্য অন্তিুি ি হ বযর্িগত, আর্থিক এবং আর্থিক প্রকয়াজন র্নর্িারণ করার জনয প্রকয়াজনীয় অনযানয তথযগুক া প্রকাশ
করা।
FAP আকবদন র্বকবচনা করার সময়, Northwell Health-এর কাকে র্নম্নর্ র্খত অর্র্কারগুক া সংরর্ক্ষত থাকক:
1.

পর্রকেবা(গুক া) প্রদান করার পূকবি বা পকর থর্ককান সমকয় বা র্বর্ ং বা অথি সংগ্রহ চি চ াকা ীন থর্ককান সমকয়
আর্থিক সহায়তার থর্াগযতা র্বকবচনা করা;
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2.

প্রর্তটি র্চর্কৎসাগত পর্রদশিন বা একটি Northwell প্রর্তষ্ঠাকন ির্তি হওয়ার জনয আর্থিক সহায়তার থর্াগযতার জনয
আকবদন করা;

3.

আর্থিক সহায়তার নীর্তর থর্ককান দৃর্ষ্টির্ঙ্গকত দার্রদ্রবস্থ্ার পর্রবতি ন করা;

4.

NYSDOH দ্বারা সংজ্ঞার্য়ত অনুসাকর প্রর্তটি হসর্পটাক র মূখয পর্রকেবা অঞ্চক র বাইকর বসবাসকারী থরাগীকদর থক্ষকে
এই নীর্তর শতি গুক া াগু করা; এবং

5.

উপ ব্ধ উৎসগুক া থথকক বার্হযকিাকব অর্জিত আয় সম্বন্ধীয় তথযগুক াকক পর্রবাকরর আকার এবং আয় র্াচাই করার
কাকজ বযবহার করা।

কার্িিমটির থর্াগযতা অজিকনর র্ির্ি হ বতি মান পার্রবার্রক আয় এবং পার্রবার্রক আয় থাকা বযর্িকদর আয় র্া র্নকচ প্রদর্শিতগুক ার থথকক কম:
বােী / পার্রবার্রক আয়তন
1
2
3
4
5
6
প্রকতযক অর্তর্রি বযর্ির জনয, থর্াগ করুন
C.

সবিার্র্ক পার্রবার্রক আয় (2018-এর র্ুিরাষ্ট্রীয়
দার্রদ্রতা র্নকদি র্শকার 500%)
$60,700
$82,300
$103,900
$125,500
$147,100
$168,700
$21,600

আশথি ক সহোয়তো জনে আরবদন ক ো পদ্ধশত
1.

প্রথম েু টি-পরবতী র্বর্ ং র্ববৃর্তকত উকেখ করা তার্রকখর নব্বই (90) র্দকনর মকর্য থরাগীকদর আর্থিক সহায়তার জনয আকবদন
করকত উৎসার্হত করা হয়; তকব একটি সম্পূণি করা আকবদনপে জমা থদওয়া এবং আকবদন করার জনয থরাগীকদর কমপকক্ষ
দু’শচর্েশ (240) র্দন সময় থদওয়া হয়।

2.

থরাগীরা আর্থিক সহায়তার জনয একটি আকবদনপে জমা থদওয়া বা একজন আর্থিক উপকদষ্টার সাকথ একটি পারস্পর্রক বাতি া াপ
প্রর্িয়ার মার্যকম আকবদন করকত পাকরন। Northwell Health আর্থিক সহায়তার থর্াগযতা র্নর্িারকণর জনয, থরাগীকদর অবশযই
আকবদন সম্পূণি করকত হয় এবং সক প্রকয়াজনীয় নর্থপে প্রদান করকত হয়। আকবদনপেগুক া র্নম্নর্ র্খত উপাকয় অজিন করা থর্কত
পাকর:
a)

অন- াইকন র্নকম্ন র্বিাগ III কার্িপ্রণা ীর – আইকটম J-থত তার্ কাবদ্ধ সংর্িষ্ট ওকয়বসাইটগুক াকত;

b)

র্নকম্ন র্বিাগ III কার্িপ্রণা ীর – আইকটম J-থত তার্ কাবদ্ধ থিান নম্বরগুক া বযবহার ককর একজন গ্রাহক পর্রকেবা
প্রর্তর্নর্র্কক ক করার মার্যকম; অথবা

c)

র্নকম্ন র্বিাগ III কার্িপ্রণা ীর – আইকটম J-থত তার্ কাবদ্ধ সংর্িষ্ট প্রর্তষ্ঠাকন একজন অথিবনর্তক উপকদষ্টাকক থিান
করার মার্যকম।

3.

আর্থিক সহায়তার জনয আকবদনকারীকদর থর্ককান সরকার্র র্বমা কার্িিম (থর্মন, Medicaid, Child Health Plus, ইতযার্দ)
থর্গুক ার জনয Northwell Health আকবদনকারীকক থর্াগয বক মকন ককর থসগুক ার আকবদন করার থক্ষকে সম্পূণিরূকপ সহকর্ার্গতা
করার অনুকরার্ করা হয়।

4.

র্নকম্ন র্বিাগ III কার্িপ্রণা ীর – আইকটম J-থত তার্ কাবদ্ধ সংর্িষ্ট ঠিকানায় সম্পূণি করা আকবদন াককর্াকগ থপ্ররণ করুন।

5.

উপকর উকের্খত পদ্ধর্তগুক া বযবহার ককর সম্পূণি করা আকবদনপেটি থপ্ররণ করার পকর, আর্থিক সহায়তা আকবদকনর র্স্থ্র্ত সম্বকন্ধ
একটি র্ র্খত র্বজ্ঞর্প্ত না থদওয়া পর্িন্ত থরাগী থর্ককান র্ব /র্ববৃর্ত র্ সচাজি করকত পাকর। আর্তি ক সহায়তার থর্াগযতা অজিকনর
র্বজ্ঞর্প্ত সম্পূণি করা আকবদনপে জমা থদওয়ার র্েশ (30) র্দকনর মকর্য থরাগীকক র্ র্খতিাকব থপকত হকব।
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একটি সম্পূণি করা আর্থিক সহায়তা আকবদন াি করার পকর, থরাগীর সম্পককি থাকা থর্ককান বা সক ECA থর্টি প্রর্িয়ার মকর্য আকে
থসটি র্ব র্ম্বত হকব।
র্র্দ একজন থরাগী আর্থিক সহায়তার থর্াগয র্হসাকব র্বকবর্চত হন, একটি হা নাগাদ করা র্বর্ ং র্ববৃর্ত প্রদান করা হকব থর্টি বককয়া
রার্শ, তা কীিাকব র্নর্িার্রত হ , এবং প্রকর্াজয AGB শতাংশ প্রদশিন করকব। থরাগীর বককয়া রার্শ র্হসাকব র্নর্িার্রত রার্শর থথকক থবর্শ
প্রদান করা থর্ককান রার্শ তদানুসাকর থিরৎ থদওয়া হকব।
আর্থিক সহায়তার থর্াগযতা সম্বন্ধীয় সক র্সদ্ধান্তগুক া র্ র্খতিাকব থনওয়া হকব। আর্থিক সহায়তা খার্রকজর র্বজ্ঞর্প্তটি খার্রজ হওয়ার
কারণ, আকবদন প্রর্িয়ার সংর্ক্ষপ্ত র্ববরণ, এবং আকবদনপে জমা করার সম্বন্ধীয় র্নকদি শাব ীগুক া বযাখযা করকব।
খার্রকজর থনাটিকসর র্েশ (30) র্দকনর মকর্য আকবদনগুক া থপশ করা থর্কত পাকর। একটি আকবদন গ্রহণ করার র্েশ (30) র্দকনর মকর্য
আকবদন সম্বকন্ধ র্নর্িারণ করা হকব। থরাগীকদর তাকদর আকবদকনর ি াি সম্বকন্ধ র্ র্খতিাকব অবগত করা হকব।
র্র্দ একটি অসম্পূণি আকবদন াি করা হয়, তাহক থরাগী র্ র্খত র্বজ্ঞর্প্ত াি করকবন র্া আর্থিক সহায়তার থর্াগযতা র্নর্িারকণর থক্ষকে
আবশযক অর্তর্রি তথয বা নর্থপেগুক ার র্ববরণ প্রদান করকব। র্বজ্ঞর্প্তর 30 র্দকনর মকর্য অর্তর্রি তথয বা নর্থপেগুক া জমা করা
হকব বক প্রতযাশা করা হয়। থরাগী থর্ককান বককয়া র্বক র জনয িক া আপ র্বজ্ঞর্প্ত পাওয়ার প্রতযাশা করকত পাকরন, তকব থর্ককান ECA
র্া বতর্র করা হকয়র্ে তা খার্রজ হকয় র্াকব র্তক্ষণ না পর্িন্ত আর্থিক সহায়তার থর্াগযতা র্নর্িারণ না করা হয়।
D.

প্ররয়োজনীয় নশথপত্র এবং আশথি ক সহোয়তো শনধি ো ণ।
আর্থিক সহায়তা বযর্িগত র্ির্িকত র্নর্িার্রত হকব।
আকবদনপে জমা থদওয়ার প্রর্িয়া চ াকা ীন অনুকরার্কৃ ত নর্থপকের মকর্য থরাগী বা থরাগীর গযাকরন্টাকরর র্াচাইকৃ ত পার্রবার্রক আকয়র
সাকথ প্রাসর্ঙ্গক বযর্িগত, আর্থিক এবং অনযানয তথয বা নর্থপে সরবরাহ করকত হকত পাকর। আর্থিক সহায়তা র্নর্িারণ করার সময়,
র্নম্নর্ র্খতগুক ার র্কেু বা সক আইকটমগুক া প্রদান করকত হকত পাকর:
a.

একটি সম্পূণি আকবদন;

b.

পূবিবতী বেকরর টযাক্স র্রটানি(গুক া)গুক া;

c.

কমপকক্ষ দুটি সাম্প্রর্তক থপ স্টাব;

d.

থসর্িং এবং থচর্কং অযাকাউকন্টর কমপকক্ষ র্তনটি সাম্প্রর্তক বযাংক থস্টটকমন্ট;

e.

এই নীর্তর সংজ্ঞা র্বিাকগ তার্ কাবদ্ধ ‘পার্রবার্রক আয়’ র্হসাকব সংজ্ঞার্য়ত আকয়র অনযানয প্রমাণ;

f.

সক বককয়া থির্ ট কাক ি র র্ববৃর্তগুক া; এবং

g.

এই নীর্তর সংজ্ঞা র্বিাকগ তার্ কাবদ্ধ অনুসাকর অনযানয ঋকণর নর্থপে।

র্র্দ থকান আকবদনকারীর তার পার্রবার্রক আয় প্রমাণ করার জনয তার্ কাবদ্ধ নর্থপেগুক ার থকানটাই না থাকক, তাহক আকবদনকারী
র্নকচ র্বিাগ III কার্িপ্রণা ীর – আইকটম J-থত উকের্খত হসর্পটাক র আর্থিক সহায়তা অর্িকস থিান করকত পাকরন এবং থর্াগযতা প্রমাণ
করার জনয প্রদান করা থর্কত পাকর এমন প্রমাকণর বযাপাকর আক াচনা করকত পাকরন।
Northwell Health র্ুিরাষ্ট্রীয় দার্রদ্রয র্নকদি র্শকার Federal Poverty Guidelines (“FPG”) 150% র্নকচ থাকা পার্রবার্রক আয়
সম্পন্ন থরাগীর সম্পর্ি সম্বন্ধীয় অর্তর্রি নর্থপকের অনুকরার্ করকত পাকর।
Northwell Health আরও র্া করকত পাকর থসগুক া হ :
a.

প্রদান করা স্বাস্থ্য পর্রচর্িা পর্রকেবার জনয থরাগীকক থপকমকন্টর র্বকল্প উৎসগুক াকত থর্ৌথ প্রকচষ্টায় আকবদন করায়
অংশগ্রহণ করার অনুকরার্ করকত পাকর এবং সম্ভবত সরকার্র এবং থবসরকার্র কার্িিমগুক া থথকক স্বাস্থ্য পর্রচর্িা
আচ্ছাদন অজিন করকত পাকর;
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b.

থরাগীর উপ ব্ধ সম্পর্ি $10,000 (মূ বাসস্থ্ান এবং বদনর্িন েু
গােী বাকদ)-এর থবর্শ হক

বা কাকজ র্াতায়াত করার জনয বযবহৃত একটি

থসটি র্বকবচনায় রাখুন। Northwell Health শুর্ুমাে উপ ব্ধ সম্পর্ির থমাট “দায়মুি

মূ য”-এর 25% র্বকবচনা করকব, র্া থর্াগযতা র্নর্িারকণর জনয পার্রবার্রক আকয়র রার্শর সাকথ র্ুি হকব;
c.

থরাগীর কাকে উপ ব্ধ অনযানয উৎসগুক াকক র্হসাকব মকর্য র্রা; এবং

d.

পূকবি প্রদান করা পর্রকেবাসমূহ এবং থরাগীর থপকমকন্টর ইর্তহাকসর জনয থরাগীর বককয়া প্রাপয খাতার একটি পর্িাক াচনা
অন্তিুি ি করুন।

এই নীর্তকত র্চর্িত করা নর্থপেগুক া প্রদান করকত বযথি হওয়ার জনয Northwell Health আর্থিক সহায়তা অস্বীকার করকব না।
আকর্িক নয় এমন পর্রকেবাগুক া আর্থিক সহায়তার অনুকরার্ করার পূকবি র্নর্িার্রত হকত পাকর; তকব, আর্থিক সহায়তা আকবদকনর
র্নর্িারণ করা সার্ারণত পর্রকেবাগুক া গ্রহণ করার আকগই হয়। আর্থিক সহায়তা আকবদনপেটি িাইক র্তন মাস রাখা হকব এবং পরবতী
পর্রকেবাগুক ার থর্াগযতা র্নর্িারণ করার জনয বযবহৃত হকত পাকর। আর্থিক সহায়তার থক্ষকত থরাগীর থর্াগযতা সম্বন্ধীয় অর্তর্রি তথয
জ্ঞাত হওয়ার পকর থর্ককান সমকয় আর্থিক সহায়তার প্রকয়াজন পুনরায় মূ যায়ন করা হকত পাকর।
থকানও অবযবহু অর্নর্িার্রত অযাকাউকন্ট মঞ্জুর্রপ্রাপ্ত স্তকর আর্থিক সহায়তার প্রকয়াগ করা হকব, র্া থরাগীকক তার্রকখর পর্রকেবার সম্মান
োোই থাককত পাকর।
E.

আনুমোশনক আশথি ক সহোয়তো নর্োগেতো এবং অনেোনে উৎস নথরক অশজিত তথে।
এমন উদাহরণ আকে থর্ থরাগী িাইক

থকানরকম র্ র্খত / আনুষ্ঠার্নক আর্থিক সহায়তা আকবদন োোই আর্থিক সহায়তা োে াি

করকত পাকরন। প্রায়শই থরাগী পর্িাপ্ত তথয প্রদান ককরন বা Northwell Health অনযানয উৎস থথকক পর্িাপ্ত তথয অজিন ককর, র্া থরাগীকক
আর্থিক সহায়তা প্রদান করার থক্ষকে পর্িাপ্ত প্রমাণ প্রদান করকত পাকর।
এই থক্ষকে, Northwell Health থর্াগযতা র্নর্িারণ করার জনয বা Northwell Health-এর সম্পকির্ুি নয় এমন অনযানয সহায়ক
কার্িিমগুক াকত থরাগীর নর্থিু র্ির র্ির্িকত র্নর্িারণ করার জনয গ্রস আয় অনুমান করকত বাইকরর একজর্েগুক াকক বযবহার করকত
পাকর। আর্থিক উপকদষ্টা দ্বারা র্নর্িার্রত হকয় র্াওয়ার পকর, প্রতযক্ষ প্রমাণহীন পর্রর্স্থ্র্তর সহজাত প্রকৃ র্তর কারকণ, থরাগী অযাকাউকন্টর
অবর্শষ্টাংকশর উপর োে পাওয়ার থর্াগযতা অজিন করকত পাকরন। থকান থরাগী র্র্দ এই নীর্তর অর্ীকন সবিার্র্ক সহায়তার কম পাওয়ার
থর্াগযতা অজিন করার জনয আনুমার্নকিাকব র্নর্িার্রত হন, তাহক

Northwell Health থরাগীকক আনুমার্নক আর্থিক সহায়তার

থর্াগযতা র্নর্িারকণর বযাপাকর এবং কীিাকব আরও অর্তর্রি সহায়তার জনয আকবদন করকত হয় থসই বযাপাকর র্ র্খতিাকব জানাকব।
PLS-এর একটি প্রর্তর্ র্পও থরাগীকক প্রদান করা হকব। একটি আনুমার্নক থর্াগযতা অজিন সম্বন্ধীয় র্সদ্ধান্ত থনওয়ার জনয বযবহৃত থ টার
অনযানয উৎসগুক ার মকর্য অন্তিুি ি হকত পাকর র্নর্দি ষ্ট র্কেু কার্িিকম থরাগীর অংশগ্রহণ বা বাইকর থথকক অর্জিত তকথযর উপ ব্ধতা থর্মন:
রাজয দ্বারা অথিপ্রদান করা থপ্রসর্িপশন কার্িিম;
গৃহহীন বা একটি গৃহহীন র্ির্নক থথকক পর্রচর্িা াি ককরকেন;
মর্হ া, সদযজাত এবং র্শশু (WIC) কার্িিকম অংশগ্রহণ করা (WIC);
িু স্টযাকম্পর থর্াগযতা;
িতুি র্ক থদওয়া র্বদযা য় মর্ািকিাজ কার্িিকমর থর্াগযতা;
রাজয বা স্থ্ানীয় সহায়তা কার্িিমগুক া থর্াগযতা থর্গুক া থকানরকম অথি সাহার্য পায় না (থর্মন, Medicaid spend-down);
কম আয় / ববর্ ঠিকানা র্হসাকব িতুি র্ক থদওয়া আবাস প্রদান করা হকয়কে;
থরাগী থকানরকম জানা র্বেয়সম্পর্ি োোই মারা থগকেন;
থরাগীরা সীর্মত পর্রকেবার Medicaid কার্িিমগুক াকত নর্থিু ি হকয়কেন র্া র্ুিরাষ্ট্রীয় দার্রদ্রয র্নকদি র্শকার 100%-এর সমান
বা কম একটি সংজ্ঞার্য়ত পার্রবার্রক আয়কক বযবহার ককর, র্বকশে ককর গিিবতী মর্হ াকদর জনয Medicaid-শুর্ুমাে গিি াবস্থ্া
সম্বন্ধীয় পর্রকেবাগুক া বা পর্রবার পর্রকল্পনা পর্রকেবা এবং EMSA;
10. এমন থরাগী র্ার অংশগ্রহণ না করা রাজয বর্হিূি ত Medicaid র্বমা প্ল্যান রকয়কে;
11. পর্রকেবা প্রদান করার পকর তকথযর বার্হযক উৎসসমূকহ প্রকবশার্র্কাকরর মার্যকম থরাগী র্চর্িত হকয়কে থর্ তার আয় র্ুক্ত্রারাষ্ট্রীয়
দার্রদ্রয র্নকদি র্শকার 100% র্নকচ আকে; এবং
12. জনসার্ারকণর জনয উপ ব্ধ উৎসগুক ার বযবহার (i.e. থির্ ট র্রকপাটিিং একজর্ে) র্া থরাগী বা থরাগীর গযাকরন্টাকরর অথি প্রদান

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

করার ক্ষমতা সম্বকন্ধ তথয প্রদান ককর (থর্মন থির্ ট থোর্রং)।

আর্থিক সহায়তা নীর্ত এবং প্রর্িয়াসমূহ 1/1/2018 থথকক কার্িকর

পৃষ্ঠা 7

FAP আকবদন প্রর্িকরণ এবং/অথবা আর্থিক বাোইকরণ প্রর্িয়ার জনয নর্থপকের সংক ন সহজ করকত Northwell Health সিট
থির্ ট অনুসন্ধানগুক া বযবহার করকত পাকর থর্গুক া ঋণগ্রহীতাকদর কাকে দৃশযমান / স্বচ্ছ নয় (শুর্ুমাে থরাগী এবং দার্য়েশী পকক্ষর
কাকে দৃশযমান), এবং থরাগীর ঋণ সম্বন্ধীয় র্স্থ্র্ত বা ির্বেযকত ঋণ থনওয়ার ক্ষমতার উপর এর থকান প্রিাব পকে না (থর্মন র্িককা
[FICO] থোর)।
এই র্রকণর অনুসন্ধানগুক া বযবহৃত হকত পাকর:
1.
F.

থরাগীর পর্রচা ন-সম্বন্ধীয় থবাঝা হ্রাস করার জনয (থর্মন: নর্থপে সংক ন করা); এবং/অথবা

থরাগী, গযাকরন্টার এবং/অথবা থরাগীর আইনগত প্রর্তর্নর্র্র আনুমার্নক থর্াগযতা র্নর্িারণ করা র্া র্বর্ ং এবং অথি সংগ্রহ চি
চ াকা ীন Northwell Health-এর স্বািার্বক এবং প্রথাগত প্রকচষ্টা সকেও Northwell Health-এর সাকথ সম্পকি স্থ্াপন ককর না।
ন োগী আশথি ক সহোয়তো সম্বন্ধীয় শনরদি শিকো।
আকবদনটি পর্িাক াচনা করার সময়, আর্থিক সহায়তা স্তকরর থর্াগযতা র্নর্িারণ করকত Northwell Health র্ুিরাষ্ট্রীয় দার্রদ্রয র্নকদি র্শকা
(“FPG”) বযবহার ককর। Northwell Health FPG হা নাগাদ করকব, থর্টি মার্কিন র্ুিরাকষ্ট্রর স্বাস্থ্য এবং মানব পর্রকেবা দপ্তর
বার্েিকিাকব প্রকার্শত ককর, কার্িকর প্রর্তবের 1 া মাচি বা প্রকার্শত হওয়া থথকক র্েশ (30) র্দন থর্টি পকর ঘটকব।
অনযানয সম্পর্ির উপ ব্ধতা সাকপক্ষ,
1.

থর্ থরাগীকদর পার্রবার্রক আয় FPG-এর 100%-এর সমান বা কম তারা আপৎকা ীন বা র্চর্কৎসাগতিাকব প্রকয়াজনীয়
পর্রকেবাগুক া র্বনামূক য বা NYSDOH দ্বারা র্নর্িার্রত নূনযতম থপকমন্ট স্তকরর র্বর্নমকয় পাওয়ার থর্াগয; এবং

2.

থর্ থরাগীকদর পার্রবার্রক আয় 100%-এর থবর্শ র্কন্তু 500%-এর কম তারা আপৎকা ীন বা র্চর্কৎসাগতিাকব প্রকয়াজনীয়
পর্রকেবাগুক ার থক্ষকে র্নকম্ন উকের্খত স্লাইর্ ং থে থটর্ব অনুসাকর োে পাওয়ার থর্াগয।

Northwell Health-এর সক কর-মুি হসর্পটা গুক ার জনয সার্ারণ র্ব করা রার্শ র্হসাব করার থক্ষকে “র্িকর-থদখা” র্ির্িকত
Medicaid থরটগুক া বযবহার ককর, এই থক্ষকে বযর্তিমগুক া হ Huntington Hospital Association, Northern Westchester
Hospital Association, Phelps Memorial Hospital Association, Northwell Health Physician Partners (পূকবি the
North Shore LIJ Medical Group নাকম পর্রর্চত), এবং Staten Island University Hospital থর্টি সার্ারণ র্ব করা রার্শ
র্হসাব করার থক্ষকে “র্িকর-থদখা” র্ির্িকত Medicaid থরটগুক া বযবহার করকব।
হসর্পটা দ্বারা AGB শতকরা হার সংিান্ত অর্তর্রি তথয, তার সাকথ সাকথ Northwell Health এই শতকরা হারগুক া কীিাকব র্হসাব
ককর থসই সম্বন্ধীয় র্হসাব অনুকরাকর্র র্ির্িকত উপ ব্ধ, www.northwell.edu/find-care/locations/-এ Northwell Health-এর
ওকয়বসাইট পর্রদশিনা করা বা 1-800-995-5727 নম্বকর আমাকদর আর্থিক সহায়তা অর্িকস থিান ককর থর্াগাকর্াগ করা হক থকান অথি
খরচ করকত হয় না।
র্ারা সহায়তার থর্াগয থসই থরাগীকদর রার্শ র্ার্ি করা হয়, সহায়তা সীমাবদ্ধ থাককব AGB-এর কম বা র্নম্নর্ র্খত স্লাইর্ ং থে
অনুসাকর:
গ্রস পোশ শ্রশমক এবং সম্পশি FPGএ % অনুসোর

ন োগী দোশয়ত্ব (AGB-এ %)

100% বো কম
101% নথরক 125%

$0 - $150
10%

126% নথরক 150%

15%

151% নথরক 200%

20%

201% নথরক 250%

25%

251% নথরক 300%

35%

301% নথরক 500%
তাোো র্বমা
থনই এবং স্বল্প মূক যর র্বমা
আকে এমন থরাগী, র্াকদর পার্রবার্রক আয় FPG-এর 500% অর্তিম ককর থগকে তারা োের্ুি মূক য পর্রচর্িা াি করকত পাকরন
100%

এবং র্নয়ন্ত্রক বার্নর্জযক র্বমা থরকটর থবর্শ চাজি করা হকব না।
G. ন োগী এবং জনসোধো ণরক আশথি ক সহোয়তো কোর্ি িম সম্বরন্ধ জোনোরনো।
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Northwell Health র্বর্িন্নিাকব আর্থিক সহায়তার উপ ব্ধতার বযাপাকর জনর্বজ্ঞর্প্ত প্রদান ককর, র্ার মকর্য অন্তিুি ি হ থরাগীর র্ব
সম্বন্ধীয় র্বজ্ঞর্প্ত, আপৎকা ীন কক্ষ, জরুরী পর্রচর্িা থকন্দ্র, ির্তি এবং র্নবন্ধন র্বিাগ, হসর্পটা র্বজকনস অর্িস, র্ির্নক, এবং
থরাগীকদর আর্থিক পর্রকেবার অর্িস র্া Northwell Health-এর থর্গুক া Northwell Health হসর্পটাক র কযাম্পকসর মকর্য অবর্স্থ্ত।
তথয Northwell Health হসর্পটাক র ওকয়বসাইকটও অন্তিুি ি আকে। এোোও, Northwell Health স্থ্াকনায় সরকার্র একজর্েগুক াকক
এবং অ ািজনক সংস্থ্াগুক াকক র্ারা সমুদাকয়র র্নম্নর্বি জনগণকক স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় প্রকয়াজনগুক া প্রদান ককর তাকদর আর্থিক সহায়তা
কার্িিকমর সারসংকক্ষপ প্রদান ককর।
আর্থিক সহায়তার জনয থরাগীকদর সুপার্রশ করকত পাকরন Northwell Health-এর কমীকদর থর্ককান সদসয বা র্চর্কৎসা কমীরা র্ার
মকর্য অন্তিুি ি হ

র্চর্কৎসক, নাসি, আর্থিক উপকদষ্টা, সমাজকসবী, থকস বযবস্থ্াপক, চযাপক ইে, এবং র্মীয় উকদযািারা। আর্থিক

সহায়তার অনুকরার্ করকত পাকরন থরাগী এবং থরাগীর পর্রবাকরর সদসয, ঘর্নষ্ঠ বন্ধু বা থরাগীর সহকর্াগীরা এই র্বেয়টি প্রকর্াজয
থগাপনীয়তা আইন সাকপক্ষ। Northwell Health র্বমা থনই এমন থরাগীকদর সাকথ থর্াগাকর্াগ করার প্রকচষ্টা করকব, তারা হসর্পটাক
থাকাকা ীন, একটি Northwell Health হসর্পটা থথকক োো পাওয়ার আকগ র্াকত আর্থিক কাউকের্ ং প্রদান করা র্ায় র্ার মকর্য
অন্তিুি ি হ থপকমন্ট কার্িিম এবং আর্থিক সহায়তা।
Northwell Health-এর আর্থিক সহায়তা নীর্ত আকবদন এবং নীর্তটির সহজ িাোয় সারসংকক্ষপ ইংরার্জকত এবং সীর্মত ইংরার্জ দক্ষতা
আকে এমন জনগকণর প্রর্ান িাোয় উপ ব্ধ।
ইকন্টক, থরর্জকেশন এবং কাউকের্ ং প্রর্িয়া চ াকা ীন আর্থিক সহায়তার উপ ব্ধতার বযাপাকর থরাগীরা অবগত হকবন। ইকন্টক
প্রর্িয়ার অংশ র্হসাকব সক

থরাগীকক PLS প্রদান করা হকব। প্রর্ান িাো সম্বন্ধীয় মানদণ্ড পূরণ না হক

ইংরার্জ বক ন না এমন

থরাগীকদর জনয অনুরকর্র র্নর্রকখ অনুবাদ পর্রকেবা উপ ব্ধ হকত পাকর।
H.

শবশ

ক ো এবং অথি সংগ্রহ ক ো নীশতসমূহ।

অিযন্তরীণ এবং বার্হযক অথি সংগ্রহ সম্বন্ধীয় কাজগুক ার জনয Northwell Health-এর নীর্ত আকে (এর মকর্য অন্তিুি ি হ থপকমন্ট না
থপক হসর্পটা থর্ কাজগুক া করকত পাকর থসগুক া, এবং অথি সংগ্রহ সম্বন্ধীয় কাজকমি এবং থির্ ট একজর্েকক র্রকপাটি করা) র্া থরাগীর
আর্থিক সহায়তা াি করার থর্াগযতা অজিন করার থক্ষকে, একটি সরকার্র কার্িিকম বা Northwell Health-এর তরি থথকক আর্থিক
সহায়তা পাওয়ার আকবদন করার থক্ষকে, এবং Northwell Health-এর সাকথ তার থপকমন্ট সম্বন্ধীয় চু র্িগুক া থমকন চ ার থক্ষকে থরাগীর
প্রকচষ্টাকক র্বকবচনা করা হয়। থর্ থরাগী আর্থিক সহায়তার থর্াগযতা অজিন ককরন এবং র্ারা োে থদওয়া হসর্পটা র্ব থমটাকনার জনয
সহকর্ার্গতা করকেন, Northwell Health তাকদর সম্প্রসার্রত থপকমন্ট পর্রকল্পনা প্রদান করকত পাকর, এবং পার্রশ্রর্মক বৃর্দ্ধ করকব না বা
মূ বাসিবকনর উপর র্ কয়ন প্রকয়াগ করকব না, এবং সক অথি সংগ্রকহর প্রকচষ্টাকক স্থ্র্গত করকব, র্র্দ থপকমন্ট চু র্ি িাঙ্গা হয় অথবা তার
বককয়া থমটাকনার জনয Northwell Health-এর সাকথ সহকর্ার্গতা করা বন্ধ ককর থদওয়া হয়।
Northwell Health-এর তরি থথকক থপ্ররণ করা সক র্বর্ ং র্ববৃর্তগুক ার মকর্য অন্তিুি ি আকে আর্থিক সহায়তার উপ ব্ধতা সম্বন্ধীয়
একটি সুস্পষ্ট র্বজ্ঞর্প্ত, সাকথ একটি থটর্ কিান নম্বর থপ্ররণ করা হয় থর্টিকত একজন থরাগী FAP সম্বন্ধীয় তথয এবং আকবদন প্রর্িয়া
সম্বন্ধীয় সহায়তা াি করার জনয থিান করকত পাকরন। র্বর্ ং র্ববৃর্তকত ওকয়বসাইট অযাকেসও থদওয়া থাককব, থর্খান থথকক FAP,
আকবদনপে, এবং PLS-এর প্রর্তর্ র্প পাওয়া থর্কত পাকর।
Northwell Health, বা এর একজন্টরা ECA অর্র্গ্রহণ করকব না র্তক্ষণ না পর্িন্ত 120 র্দন পকর হাসপাতা একজন থরাগীকক প্রথম
েু টি-পরবতী র্বর্ ং র্ববৃর্ত প্রদান করকে। ECA শুরু করার বযাপাকর থরাগীকদর কমপকক্ষ র্েশ (30) র্দকনর আগাম র্বজ্ঞর্প্ত প্রদান করা
হয়। থরাগীর হসর্পটা

র্বক র দায়গ্রহণ ককরকেন এমন থকান বযর্ির র্বরুকদ্ধ এই র্রকণর পদকক্ষপ থনওয়ার অর্র্কার Northwell

Health-এর কাকে সংরর্ক্ষত আকে। এই র্বজ্ঞর্প্ত থরাগীকদরকক আর্থিক সহায়তার উপ ব্ধতার বযাপাকর, এবং একজন থরাগী র্র্দ বককয়া
অথি প্রদান না ককরন তাহক Northwell Health থর্ ECA শুরু বা পুনরায় শুরু করকব থসই সম্বকন্ধ বা আর্থিক সহায়তা শুরু করার
প্রর্িয়া সম্বকন্ধ থরাগীকদর অবগত করকব। 30-র্দকনর র্বজ্ঞর্প্তকত PLS-এর একটি প্রর্তর্ র্পও অন্তিুি ি থাককব।
I.

শনয়োমক আবিেকতোসমূহ।
Northwell Health এমন সক

র্ুিরাষ্ট্রীয়, রাজযস্তরীয় এবং স্থ্ানীয় আইন, র্নয়ম এবং প্রর্বর্ানগুক া থমকন চ কব র্া এই নীর্তর

অনুসারী দ্বারা পর্রচার্ ত কার্িক াপগুক ার থক্ষকে প্রকর্াজয হকত পাকর।

আর্থিক সহায়তা নীর্ত এবং প্রর্িয়াসমূহ 1/1/2018 থথকক কার্িকর
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Northwell Health আশথি ক কোউরেশ ং-এ অশিসসমূহ
Northwell Health-এ আশথি ক সহোয়তো ইউশনটগুর ো কোউরেশ ং পশ রেবো শনম্নশ শখত প্রশতষ্ঠোনগুর োরত প্রদোন কর :
North Shore University Hospital, Long Island Jewish Medical Center, Cohen Children’s Medical Center, The
Zucker Hillside Hospital, Huntington Hospital, Lenox Hill Hospital, Manhattan Eye, Ear and Throat Hospital,
Staten Island University Hospital, Long Island Jewish Valley Stream, Long Island Jewish Forest Hills, Glen
Cove Hospital, Plainview Hospital, Southside Hospital and Syosset Hospital.
Northwell Health
Financial Assistance Unit
35 Pinelawn Road
Melville, NY 11747-9001
থিান: 1.800.995.5727

াক ঠিকানা:
Northwell Health
Financial Assistance Unit
PO Box 9001
Melville, NY 11747-9001
ওকয়ব ঠিকানা: www.northwell.edu/manage-your-care/financial-aid-programs/financial-assistance-program;
Northern Westchester Hospital
Financial Assistance Unit
400 East Main Street
Mount Kisco, NY 10549-1096
থিান: 914.666.1512
ওকয়ব ঠিকানা: www.nwhc.net/for-patients-and-visitors/financial-assistance
Phelps Memorial Hospital Center
Financial Counseling
701 North Broadway
Sleepy Hollow, NY 10591-1096
থিান: 914.366.3133
ইকমই - billing@pmhc.us
ওকয়ব ঠিকানা: www.phelpshospital.org/patient-visitor-info/billing/
Peconic Bay Medical Center
Financial Assistance Coordinator
1300 Roanoke Avenue
Riverhead, NY 11901
থিান: 631.548.6099
ওকয়ব ঠিকানা: www.pbmchealth.org/medical-centers-and-services/peconic-bay-medical-center/billing/

আর্থিক সহায়তা নীর্ত এবং প্রর্িয়াসমূহ 1/1/2018 থথকক কার্িকর

পৃষ্ঠা 10

