
 

 

 
আর্থিক সহায়তার সারাাংশ 

মন্টের্িওন্টর মমর্িকাল মসোর উপল র্ি কন্টর মে পর্রচেিার প্রন্টয়াজন থাকা মরাগীরা কখনও কখনও প্রদান করা 
পর্রন্টেবাগুর্লর জনয অথি পর্রন্টশাধ করন্টত সমসযায় পন্টেন। আর্থিক সহায়তা আয় ও পর্রবান্টরর আয়তন্টনর 
র্ির্িন্টত মোগযতাসম্পন্ন বযর্িন্টদর ছাে মদয়। এছাোও, আমরা আপনান্টক র্বনামূন্টলয বা কম খরন্টচ র্বমার জনয 
আন্টবদন করন্টত সাহােয করন্টত পার্র, ের্দ আপর্ন মোগয হন। র্বনামূন্টলয মগাপনীয় সহায়তার জনয শুধু একজন 
আর্থিক সহায়তা প্রর্তর্নর্ধর সন্টে 718-920-5658 নম্বন্টর মোগান্টোগ করুন বা 111 East 210th Street Room 
RS-001, 600 East 233rd Street (ন্টসন্ট্রাল মরর্জন্টেশন) , 1825 Eastchester Road (ির্তি র অর্িস), 2475 St. 
Raymond Avenue (আউটন্টপন্টশে মরর্জন্টেশন) এ োন বা financialaid@montefiore.org এ ইন্টমল করুন। আর্থিক 
সহায়তা নীর্ত সম্ব ন্টে আন্টরা তথয পাওয়া োয় http://www.montefiore.org/financial-aid-policy- এ। আপর্নও 
িাকন্টোন্টগ র্বনা খরন্টচ একটি আন্টবদন মপন্টত পান্টরন।  
 
মক ছাে পাওয়ার মোগয? 
যে যরোগীদের য োদ ো স্বো স্থ্য বিমো য ই িো সীবমত স্বো স্থ্য বিমোর আওতো আদে এিং যমবি োল যসন্টোদরর মখু্য 
পবরদেিো যেদে (ব উ ইয় ক  যেট) িসিোস  দর  তোদের জ য আবথক  সহোয়তো লভ্য।  
 
যে সি যরোগীর বিমোর আওতো আদে ব ন্তু ব দজর পদ ট যথদ  বেদত হয় এম  য োদ ো খ্রচ আদে যেটো তোদের 
সোম দথকযর মদযয য ই িো যেটোদ   ষ্ট র পবর বস্থ্বত বহদসদি বিদিচ ো  রো হয়, তোদের জ য মদন্টবিওদর যমবি োল 
যসন্টোর অথকপ্রেোদ র আদয়োজ ও প্রেো   দর।  

ব উ ইয় ক  যেদট েোদের জরুবর িো বচব ৎসোগতভ্োদি প্রদয়োজ ীয় পবরচেকো প্রদয়োজ  হয় তোরো প্রদতযদ ই পবরচেকো 
যপদত পোদর  এিং এ টি েোড় যপদত পোদর । 
আপ োর আবথক  সহোয়তোর প্রদয়োজ  থো োর  োরদে আপ োদ  জরুবর িো বচব ৎসোগতভ্োদি প্রদয়োজ ীয় পবরচেকো বেদত 
অস্বী োর  রো েোয়  ো। 

আপ োর অবভ্িোসদ র অি স্থ্ো েোই যহো   ো য  , আপব  েোদড়র জ য আদিে   রদত পোদর । 
 
কী কী আন্টয়র সীমা আন্টছ? 
আপ োর আয় এিং আপ োর পবরিোদরর আয়তদ র বভ্বিদত েোদড়র পবরমোদের পো থক য হয়। আপ োর েবে য োদ ো 
স্বো স্থ্য বিমো  ো থোদ  িো সীবমত স্বো স্থ্য বিমো থোদ , তোহদল আদয়র সীমোগুবল হল এই র ম:  
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  মমাট আন্টয়র মেণী (ঊর্ধ্িসীমা)       

2015   
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মিিারাল 
দার্রদ্র্য 
স্তর -         1 7 9 10 11 

পর্রবান্টরর 
আয়তন 

100% 125% 150% 175% 185% 200% 250% 300% 400% 500% 
500% 
এর 

মবর্শ 
1  $11,770   $14,713   $17,655   $20,598   $21,775   $23,540   $   29,425   $   35,310   $   47,080   $   58,850    
2  $15,930   $19,913   $23,895   $27,878   $29,471   $31,860   $   39,825   $   47,790   $   63,720   $   79,650    
3  $20,090   $25,113   $30,135   $35,158   $37,167   $40,180   $   50,225   $   60,270   $   80,360   $100,450    
4  $24,250   $30,313   $36,375   $42,438   $44,863   $48,500   $   60,625   $   72,750   $   97,000   $121,250    
5  $28,410   $35,513   $42,615   $49,718   $52,559   $56,820   $   71,025   $   85,230   $113,640   $142,050    
6  $32,570   $40,713   $48,855   $56,998   $60,255   $65,140   $   81,425   $   97,710   $130,280   $162,850    
7  $36,730   $45,913   $55,095   $64,278   $67,951   $73,460   $   91,825   $110,190   $146,920   $183,650    
8  $40,890   $51,113   $61,335   $71,558   $75,647   $81,780   $ 102,225   $122,670   $163,560   $204,450    

প্রদতয  
অবতবরক্ত 
িযবক্তর জ য 
যেোগ 
 রু ।  

$4,160   $  5,200   $  6,240   $  7,280   $  7,696   $8,320   $   10,400   $   12,480   $   16,640   $   20,800    

* 2015 যিিোরোল েোবরদ্র্য ব দেক বি োর বভ্বিদত 
 
আর্ম ের্দ আন্টয়র সীমার শতি  পরূণ না কর্র তাহন্টল? 

আপব  েবে আপ োর বিল পবরদিোয  রদত  ো পোদর , যসই যেদে েোরো আদিে   দর  তোদের সিোর জ য মদন্টবিওদর 
যমবি োল যসন্টোদরর এ টি আবথক  সহোয়তো যেেী আদে। েোদড়র িত রো হোর ব ভ্ক র  দর আপ োর িোৎসবর  আয় ও 
পবরিোদরর আয়তদ র ওপদর। আমরো প্রসোবরত অথকপ্রেোদ র পবর ল্প োও প্রেো   বর, এিং মোবস  অথক পবরদিোদযর 
পবরমোে আপ োর মোবস  আদয়র েি িতোংদির যিবি হদি  ো। যিিোরোল েোবরদ্র্য স্তদরর 500% এর ওপদর থো ো 
যরোগীদের জ য এ টি যসৌজ যমলূ  েোড় লভ্য আদে। বচব ৎসোগতভ্োদি আিিয   য় এম  পবরদেিোগুবলর যেদে, 
ব দজ অথক পবরদিোদযর জ য েোড় লভ্য আদে।  
 
মকউ র্ক ছান্টির র্বেয়টা বযাখযা করন্টত পান্টরন? মকউ র্ক আমান্টক আন্টবদন করন্টত সাহােয করন্টত পান্টরন? 

হযোাঁ, বি োমদূলয, যগোপ ীয় সহোয়তো লভ্য আদে। 718-920-5658  ম্বদর িোই োবিয়োল এইি-এ যিো   রু  অথিো 
 ীদচর তোবল োয় যেওয়ো যে য োদ ো আবথক  সহোয়তো অবিদসর যটবলদিো  # এ যিো   রু ।  

আপব  েবে ইংদরজী িলদত  ো পোদর , তোহদল য উ এ জ  আপ োদ  আপ োর ব দজর ভ্োেোয় সোহোেয  রদি । 
আদিে পে, সোরোংি ও পুদরো  ীবতটি বি োমদূলয বিবভ্ন্ন ভ্োেোয় পোওয়ো েোয়।  
িোই োবিয়োল এইি-এর প্রবতব বয আপ োদ  জো োদত পোদর  যে আপব  বি োমদূলয িো  ম খ্রদচ বিমো, যেম  
যমবিদ ইি, চোইল্ড যহলথ প্লোস িো য োয়যোবলিোদয়ি যহলথ প্লযো  (উন্মকু্ত  বথভু্বক্তর সময়) এর জ য যেোগয ব  ো।   



 

 

িোই োবিয়োল এইি-এর প্রবতব বয েবে যেদখ্  যে আপব   ম খ্রদচ বিমোর জ য যেোগয   , তোহদল তোরো 
আপ োদ  এ টি েোদড়র জ য আদিে   রদত সোহোেয  রদি ।  
প্রবতব বয আপ োদ  সিগুবল িমক পূরে  রদত সোহোেয  রদি  এিং আপ োদ  িলদি  যে আপ োদ   ী  ী 
 োগজপে ব দয় আসদত হদি। 
অবতবরক্ত তথয িো সহোয়তোর জ য অ গু্রহ  দর  ীদচর যে য োদ ো এ টি  স্থ্োদ  েো  অথিো 
http://www.montefiore.org/financial-aid-policy যেখ্ু । 

 111 East 210th Street (রুম RS-001) 718-920-5658 (দমোদজস বিবভ্ি ) 
 600 East 233rd Street (দসন্ট্রোল যরবজদেি ) 718-920-9954 (ওদয় বিল্ড 

বিবভ্ি ) 
 1825 Eastchester Road (ভ্বতক র অবিস) 718-904-2865 (ওদয়লোর বিবভ্ি ) 
 2475 St. Raymond Avenue (আউটদপদিন্ট যরবজদেি ) 718-430-7339 

(ওদয়েদচেোর যকোয়যোর)  
 অথিো আপ োর অ ুদরোযটি financialaid@montefiore.org এ ইদমল  রু । 

 
ছান্টের জনয আন্টবদন করন্টত আমার কী কী প্রন্টয়াজন? 
 
আদয়র গ্রহেদেোগয প্রমোে: 

  মকহী তোর বিিবৃত 
 যসোিযোল বসব ওবরটি/দপ ি  প্রেোদ র বচঠি 
 যিতদ র েোি িো বচরকুট/ ব দয়োদগর সতযতো প্রবতপোেদ র বচঠি 
 সহোয়তোর বচঠি 
 স্বয়ং প্রতযয়দ র বচঠি (েথোেথ পবর বস্থ্বতদত) 
 টযোক্স বরটো ক িো W2 

 
 
মদন্টবিওদর যমবি োল যসন্টোর দ্বোরো প্রেি বচব ৎসোগতভ্োদি প্রদয়োজ ীয় সি পবরদেিো েোদড়র আওতোয় আদে। এর 
অন্তভু্ক ক্ত হল আউটদপদিন্ট পবরদেিো, জরুবর পবরচেকো এিং ই দপদিন্ট জরুবর ভ্বতক । 

 
যে সি যিসর োবর িোক্তোর হোসপোতোদল পবরদেিো যে  তোদের চোজক গুবল এর আওতোয়  োও থো দত পোদর। যিসর োবর 
িোক্তোররো েোড় িো অথক পবরদিোদযর পবর ল্প ো প্রেো   দর  ব  ো তো যেখ্োর জ য, আপ োর তোদের সদে  থো িলো 
উবচত। পবরদেিো প্রেো  োরীদের এ টি তোবল োর জ য, এিং তোরো যমবি োল যসন্টোদরর আবথক  সহোয়তো  মকসূবচদত 
অংি য য় ব  ো তো জো োর জ য, অ গু্রহ  দর http://www.montefiore.org/financial-aid-policy  এ আমোদের 
ইন্টোরদ ট সোইটটি যেখ্ু  অথিো িোই যোবিয়োল এইি অবিদস যেোগোদেোগ  রু  এিং আপ োদ  মদুখ্োমবুখ্ িো 
িো দেোদগ এ টি প্রেো   রো েোয়।  

 
আমান্টক কত অথি পর্রন্টশাধ করন্টত হন্টব? 

বিশু ও গভ্ক িতী মবহলোদের জ য আউটদপদিন্ট পবরদেিো িো এমোদজক বি রুদমর মলূয শুরু হয় $0 যথদ , েো 
আপ োর আদয়র ওপর ব ভ্ক র  দর। প্রোপ্তিয়কদের জ য আউটদপদিন্ট পবরদেিো িো এমোদজক বি রুদমর মলূয শুরু হয় 
$15 যথদ , েো আপ োর আদয়র ওপর ব ভ্ক র  দর। 

http://www.montefiore.org/financial-aid-policy
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আপ োর আদিে টি প্রবিয়ো  রো হদয় েোওয়োর পদর, িোই যোবিয়োল এইদির এ জ  প্রবতব বয আপ োদ  আপ োর 
সুব বেকষ্ট েোড়(গুবল)-এর বিিে তথয যেদি ।  
 
জরুবর িো অ যো য বচব ৎসোগতভ্োদি প্রদয়োজ ীয় পবরচেকোর জ য যরোগীদের যথদ  সোযোরেভ্োদি বিল  রো পবরমোদের 
যিবি চোজক   রো হদি  ো। 
  
আর্ম কীিান্টব ছাে মপন্টত পার্র?  
 
আপ োদ  আদিেদ র িমকটি ভ্রদত হদি। আমরো আপ োর আদয়র প্রমোে পোওয়োর সোদথ সোদথ, আপ োর আদয়র 
পেকোয় অ েুোয়ী এ টি েোদড়র জ য আপ োর আদিে  প্রবিয়ো  রদত পোবর। আপব  আদিে টি সম্পূেক  রদত 30 
বে  সময় পোদি ।  
আপব  অযোপদয়ন্টদমন্ট পোওয়োর আদগ, পবরচেকো পোওয়োর জ য হোসপোতোদল আসোর সময়, অথিো িো দেোদগ বিল 
আসোর পদর েোদড়র জ য আদিে   রদত পোদর । 
সম্পূেক  রো িমকটি এই ঠি ো োয় পোঠো : Montefiore Medical Center-111 EAST 210TH Street, Bronx, N.Y. 
10467/ Main Cashiers Room RS-001 অথিো এটিদ  রুম RS-001 এ ব দয় আসু ।  

 
আপব  সম্পূেক  রো আদিে  ও  োগজপে জমো যেওয়োর পদর, ততবে  পেকন্ত যে য োদ ো বিল উদপেো  রদত 
পোদর  েতবে   ো হোসপোতোল আপ োর আদিেদ র বিেদয় য োদ ো বস দ্ধোন্ত ব  দে।   
 
আমান্টক ছান্টের জনয অনুন্টমাদন মদওয়া হন্টয়ন্টছ র্কনা, আর্ম কীিান্টব তা জানব? 

সম্পূেক  রো এিং  োগজপে জমো যেওয়োর পদর 30 বেদ র মদযয মদন্টবিওদর যমবি োল যসন্টোর আপ োদ  এ টি বচঠি পোঠোদি, 
যেখ্োদ  িলো হদি যে আপ োদ  অ ুদমোে  যেওয়ো হদয়দে ব  ো এিং প্রোপ্ত েোদড়র মোেোও জো োদ ো হদি।  
 
আর্ম ছাে মপন্টত পার্র র্কনা তা জানার জনয অন্টপক্ষা করার সময়কান্টল আর্ম ের্দ একটি র্বল পাই, তাহন্টল? 
 
েোদড়র জ য আপ োর আদিে টিদ  বিদিচ ো  রোর সময় আপ োদ  হোসপোতোদলর য োদ ো বিল পবরদিোয  রদত 
িোযয  রো েোয়  ো। আপ োর আদিে টি েবে প্রতযোখ্যো   রো হয়, তোহদল হোসপোতোলদ  অিিযই বলবখ্তভ্োদি 
আপ োদ  তোর  োরে জো োদত হদি, এিং আপ োদ  হোসপোতোদলর বভ্তদর য োদ ো উচ্চতর স্তদর এই বস দ্ধোদন্তর 
বিরু দদ্ধ আপীল  রোর এ টি উপোয় অিিযই বেদত হদি। 

 

আমার ের্দ এমন মকান্টনা সমসযা থান্টক মেটা আর্ম হাসপাতান্টলর সন্টে সমাধান করন্টত পার্র না, তাহন্টল? 

আপব  ব উ ইয় ক  যেট বিপোটক দমন্ট অি যহলথ-এর অবভ্দেোদগর হটলোইদ  1-800-804-5447  ম্বদর যিো  
 রদত পোদর । 



 

 

 
 

অযাটাচন্টমে B 
দরখাস্ত 

 
মন্টের্িওন্টর মমর্িকাল মসোর 
আর্থিক সহায়তার আন্টবদন 

আন্টবদনকারীর তথয 
মরাগীর নাম  যসোিযোল বসব ওবরটি  ম্বর   

ঠি ো ো  আদিেদ র তোবরখ্  

িহর  যেট  বজপ  

যিো   যরোগীর সদে সম্প ক  স্বয়াং স্বামী/স্ত্রী সন্তান মা-বাবা ঠাকুরদা/ঠাকুরমা
 নার্ত-নাতনী অনযানয 

যমোট িোৎসবর  আয়  পবরিোদরর আয়ত   িদ য়ো উদ্বিৃ  

মোগযতার ওয়াকি শীট: শুধমুাত্র অর্িন্টসর বযবহান্টরর জনয 
িোই যোবিয়োল এইি প্রবতব বয  অযোিজোদেি অযো োউন্ট িযোদলি  

যরোগীর MRN  অযো োউন্ট  ম্বর  বিল যরিোদরি  ম্বর  

IRS প্রবতপোবেত আয় হযোাঁ  ো সম থক  োরী  োগজপে 1. যপ-েোি 2. জি যলটোর 
 
অ যো য, ব বেকষ্টরূদপ উদেখ্  রু :  প্রবতপোবেত যমোট িোৎসবর  আয়  



 

 

আদিে  োরীদ  ব ম্নবলবখ্ত যেেীর পেকোদয় আবথক  সহোয়তোর জ য অ দুমোে  যেওয়ো হদয়দে (1-6, 9M)  

আদিেদ র অ দুরোদযর তোবরখ্  IRS টযোক্স প্রবতবলবপ প্রোবপ্তর তোবরখ্  

আদিে  প্রোবপ্তর তোবরখ্  যে তোবরদখ্ অযো োউন্ট অযোিজোে  রো 
হদয়বেল 

 

আবথক  সহোয়তোর বিজ্ঞবপ্তর তোবরখ্  অ দুমোে /প্রতযোখ্যোদ র তোবরখ্  

অ দুমোে  োরী:  

আন্টবদন্টনর র্ববরৃ্ত 

এই আদিেদ  আমোর স্বোের মদন্টবিওদর যমবি োল যসন্টোদর প্রেি বচব ৎসো পবরদেিোগুবলর সোদথ সম্পব ক ত তথয প্র োি  রো ও সবুিযোগুবল িরোদ্দ  রোর জ য 
আমোর অ দুমোে দ  আিোরও েঢ়ৃভ্োদি য োেেো  রদে।  
 
আবম আবথক  সহোয়তোর জ য যেোগযতোসম্পন্ন হদলও, আমোর পবরিোদরর আয়তদ র প্রসযে আমোর পবরিোদরর অি স্থ্োর য োদ ো পবরিতক  , এিং আয় ও স্বো স্থ্য 
বিমোর য োদ ো পবরিতক   েো আবথক  সহোয়তোর জ য আমোর যেোগযতোদ  পবরিতক    রদত পোদর যসই বিেদয় আবম মদন্টবিওদর যমবি োল যসন্টোরদ  জো োদত 
সম্মত হ বে। মদন্টবিওদর যমবি োল যসন্টোরদ  আয়, স্বো স্থ্য বিমোর বপ্রবময়োম, য ো-ইবিওদরি, য ো-যপদমন্ট, বিিোবিিল, এিং আমোর আওতোভু্ক্ত সুবিযোগুবল 

সম্পদ ক  তথয যেওয়োর জ য আবম আমোর ব দয়োগ তক ো ও আমোর স্বো স্থ্য বিমো প্রেো  োরীদ  অ দুমোে  বে বে। 
 
আবম েবে য োদ ো  ে ুকট ো িো অ যো য  ট োর  োরদে আবথক  সহোয়তো চোই, এিং আবম যসই  ে ুকট ো িো  ট োর  োরদে  মীদের েবতপূরে িো বিমো 
প্রেো  োরীর মত য োদ ো উৎস যথদ  অথক পোই, তোহদল আবম মদন্টবিওদর যমবি োল যসন্টোদর প্রেো   রো হদয়দে এম  িো আবথক  সহোয়তোর দ্বোরো সোমঞ্জসযপূেক 
 রো হদয়দে এম  যে য োদ ো বচব ৎসো পবরদেিোর জ য মদন্টবিওদর যমবি োল যসন্টোরদ  অথক পবরদিোয  রি। 
 
এই আদিেদ র সি তথয আমোর জ্ঞো  অ েুোয়ী সিকদতোভ্োদি সতয এিং আবম অ দুরোযিদম  োগজপে প্রেো   রদত সম্মত।  
যরোগীর মবুদ্র্ত  োম  তোবরখ্  

যরোগীর স্বোের  



 

 

আবম উপদর তোবল োভু্ক্ত যরোগীর পে যথদ  সম্মবত প্রেোদ র জ য আই সম্মতভ্োদি অ দুমোবেত। যরোগীর সোদথ আমোর সম্প ক দ   ীদচ িেক ো  রো হদয়দে: 
অ দুমোবেত প্রবতব বযর স্বোের  তোবরখ্  

যরোগীর সদে সম্প ক   

 
এই আদিে টি সম্পূেক  দর  ীদচর ঠি ো োয় যিরত পোঠো : 

Montefiore Medical Center, Patient Financial Services Department 111 East 210th St Bronx NY 10467 Main Cashiers Room RS-001.  
আপব  এ টি সম্পূেক  রো আদিে  ও  োগজপে জমো যেওয়োর পদর, ততবে  পেকন্ত যে য োদ ো বিল উদপেো  রদত পোদর  েতবে   ো হোসপোতোল আপ োর 

আদিেদ র িযোপোদর য োদ ো বস দ্ধোন্ত জো ো দে। অ গু্রহ  দর আদিে টি 30 বেদ র মদযয সম্পূেক  রু । 
 
 


