আর্থি ক সহায়তা নীর্ত – সহজ ভাষায় সারসংক্ষেপ
Northwell Health-এর আর্থিক সহায়তা নীর্ত (Financial Assistance Policy, FAP) র্িদ্যমান আছে এর হসর্িটালগুছলা এিং সহছ াগী
সম্পকি ুক্ত সত্ত্বাগুছলার (IRS-এর দ্বারা সংজ্ঞার্য়ত অনুসাছর) মাধ্যছম য াগযতা অর্িনকারী যরাগীছদ্র আংর্িক িা সম্পূর্ি োড় সহ আিৎকালীন িা
র্ির্কৎসাগতভাছি প্রছয়ার্নীয় স্বাস্থ্যির্রি িা সম্বন্ধীয় ির্রছেিাগুছলা প্রদ্ান করার র্নয। আর্থিক সহায়তা িাওয়া যরাগীছদ্র অিিযই কা িক্রছমর র্নয
আছিদ্ন করছত হছি, ার সারসংছেি এখাছন প্রদ্ান করা হল।
য াগয ির্রছেিাগুছলা – সাধ্ারর্ত, FAP Northwell Health-এর হসর্িটালগুছলা িা য ছকান সম্পকি ুক্ত সত্ত্বাগুছলার (IRS-এর দ্বারা সংজ্ঞার্য়ত
অনুসাছর) দ্বারা প্রদ্ত্ত এিং র্িল করা আিৎকালীন িা র্ির্কৎসাগতভাছি প্রছয়ার্নীয় স্বাস্থ্য ির্রছেিাগুছলার যেছে প্রছ ার্য।
য াগয যরাগী-সাধ্ারর্ত, Northwell Health-এর ির্রছেিা অঞ্চছলর মছধ্য থাকা যরাগীরা ারা য াগযতা অর্িনকারী ির্রছেিাগুছলা লাভ করছেন,
ারা একটি সম্পূর্ি করা আর্থিক সহায়তা আছিদ্ন (“আছিদ্ন”) র্মা কছরছেন, ার মছধ্য অন্তভুি ক্ত হল সম্পকি ুক্ত নর্থিে/তথয), এিং ারা
Northwell Health-এর দ্বারা আর্থিক সহায়তার য াগয িছল র্নধ্িার্রত হছয়ছেন।
কীভাছি আছিদ্ন করছিন - FAP এিং যসই সম্পর্কিত আছিদ্ছনর ফমিগুছলা র্নম্নর্লর্খতভাছি লাভ করা/সম্পূর্ি করা/র্মা করা য ছত িাছর:


প্রর্তটি Northwell Health হসর্িটাছলর প্রধ্ান র্নিন্ধন যেস্ক িা আিৎকালীন কে যেছস্ক;



নর্থিেগুছলা যপ্ররর্ করার অনুছরাধ্ করা োকছ াছগ, 1.800.995.5727 নম্বছর Northwell Health-এর আর্থিক সহায়তা ইউর্নছট
যফান করার মাধ্যছম;



নর্থিেগুছলা যপ্ররর্ করার অনুছরাধ্ করা োকছ াছগ িা সংর্িষ্ট হাসিাতাছল র্নছর্ র্গছয়, তার্লকা যদ্খুন;



নর্থিেগুছলা োউনছলাে করুন Northwell Health-এর ওছয়িসাইট যথছক:
www.northwell.edu/manage-your-care/financial-aid-programs;



সম্পূর্ি করা আছিদ্নিে োকছ াছগ িাঠান (আছিদ্নিছের র্নছদ্ি িািলীছত র্নর্দ্ি ষ্ট কছর যদ্ওয়া সকল নর্থিে/তথয সহ) সংর্িষ্ট আর্থিক
সহায়তা র্িভাছগ হাসিাতাছলর র্ভর্ত্তছত য টি ির্রছেিা প্রদ্ান কছর, র্নছি তার্লকা যদ্খুন।

আর্থিক সহায়তার য াগযতা র্নধ্িারর্ করা - সাধ্ারর্ত, য াগযতা অর্িনকারী যরাগীরা একটি স্লাইর্েং যস্কল িযিহার কছর আর্থিক সহায়তা লাভ করছত
িাছরন, খন তাছদ্র িার্রিার্রক আয় ুক্তরাষ্ট্রীয় সরকাছরর ুক্তরাষ্ট্রীয় দ্ার্রদ্র্য র্নছদ্ি র্িকার (Federal Poverty Guidelines, FPG) 500%
সমান িা কম হয়। আর্থিক সহায়তার য াগযতার অথি হল য য াগযতা অর্িনকারী যরাগীছদ্র ির্রি িা সম্পূর্ি িা আংর্িক রূছি আচ্ছার্দ্ত থাকছি,
এিং তাছদ্র “সাধ্ারর্ত র্িল করা রার্ি” (amount generally, billed, AGB)-এর যির্ি র্িল করা হছি না (AGB, য ভাছি IRC র্িভাগ 501(r)এ আভযন্তরীর্ যরছভর্নউ ির্রছেিা দ্বারা ির্িনা করা হছয়ছে)। আর্থিক সহায়তা স্তরগুছলার র্ভর্ত্ত হল একমাে িার্রিার্রক আয় এিং FPG:`


িার্রিার্রক আয় FPG-এর 0 যথছক 100%
সম্পূর্ি আর্থিক সহায়তা; র্নউ ইয়ছকির রার্য স্বাস্থ্য র্িভাগ দ্বারা ির্র্িত অনুসাছর $0 অথিা নূনযতম যিছমন্ট স্তর যরাগীর যেছে র্িল য াগয
রার্ি।



িার্রিার্রক আয় FPG-এর 101% যথছক 500%
আংর্িক আর্থিক সহায়তা; AGB হল যরাগীর যেছে র্িল য াগয সিিার্ধ্ক রার্ি।

অনযানয প্রাসর্িক র্নর্দ্ি ষ্ট র্র্র্নস য াগ করা য ছত িাছর া FPG য াগযতা র্নধ্িারছর্র যেছে র্িছিিনা করছত িাছর (আর্থিক সহায়তা নীর্ত যদ্খুন), া
িুিিিতীগুছলার যেছে িযর্তক্রম হছত িাছর। Northwell Health-এর আর্থিক সহায়তা র্িভাগ যসই র্মা িড়া আছিদ্নগুছলাছক ি িাছলািনা করছি
য গুছলা সম্পূর্ি, এিং আর্থিক সহায়তার য াগযতা র্নধ্িারর্ কছর আর্থিক সহায়তা নীর্ত যমছন।
য

আছিদ্নকারীরা সম্পূর্ি FAP আছিদ্নগুছলা প্রদ্ান কছরছেন তাছদ্রছক অিগত করা হছি এিং না িাওয়া নর্থ/তথযগুছলা প্রদ্ান করার একটি

সুছ াগ প্রদ্ান করা হছি আর্থিক সহায়তার য াগযতা র্নধ্িারর্ করার র্নয।
Northwell Health তাছদ্র আর্থিক সহায়তা নীর্ত, আর্থিক সহায়তা নীর্তর আছিদ্নিে এিং তাছদ্র আর্থিক সহায়তা নীর্তর এই সহর্ ভাোয়
সারসংছেিছক অনুিাদ্ও কছর অনযানয ভাোয় অিরর্দ্ছক অর্ধ্িাসী সমুদ্াছয়র প্রধ্ান ভাোটি র্নছগাষ্ঠীর মছধ্য 5 িতাংছির িা 1,000 িযর্ক্তর কম
র্ছনর প্রর্তর্নর্ধ্ত্ব কছর া ের্তগ্রস্ত হয় িা Northwell Health হাসিাতালগুছলার সম্মুখীন হয়। অনুছরাছধ্র র্ভর্ত্তছত অনুিাদ্ করা সংস্করর্গুছলা
উিলভয া র্নছর্ এছস র্নছত হয়; র্নছির ঠিকানাগুছলাছত; এিং Northwell Health-এর ওছয়িসাইট যথছক।
সাহা য, সহায়তা িা প্রছের র্নয দ্য়া কছর ির্রদ্িিন করুন: Northwell Health হসর্িটাছলর প্রধ্ান র্নিন্ধন যেস্ক িা আিৎকালীন কে যেস্ক;
অফসাইট অিস্থ্ানগুছলা ঠিকানা র্নছি যদ্ওয়া হল- স্বিরীছর, যসাম যথছক শুক্রিার, সকাল 9টা যথছক র্িকাল 5টার মছধ্য। 1-800-995-5727 নম্বছর
যফান করার মাধ্যছম একর্ন অথিননর্তক উিছদ্ষ্টার সাছথও য াগাছ াগ করা য ছত িাছর।
Northwell Health-এর আর্থি ক সহায়তা ইউর্নটগুক্ষ া কাউক্ষের্ ং পর্রক্ষষবা র্নম্নর্ র্িত প্রর্তষ্ঠানগুক্ষ াক্ষত প্রদান কক্ষর: 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
যফান: 1.800.995.5727
োক ঠিকানা:
Northwell Health
Financial Assistance Unit
PO Box 9001
Melville, NY 11747-9001
ওছয়ি 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
যফান: 914.666.1512
ওছয়ি অযাছেস: www.nwhc.net/for-patients-and-visitors/financial-assistance
Phelps Memorial Hospital Center
Financial Counseling
701 North Broadway
Sleepy Hollow, NY 10591-1096
যফান: 914.366.3133
ইছমইল - billing@pmhc.us
ওছয়ি ঠিকানা: www.phelpshospital.org/patient-visitor-info/billing/
Peconic Bay Medical Center
Financial Assistance Coordinator
1300 Roanoke Avenue
Riverhead, NY 11901
যফান: 631.548.6099
ওছয়ি অযাছেস: www.pbmchealth.org/medical-centers-and-services/peconic-bay-medical-center/billing/

