আিথর্ ক সহায়তার সারাংশ

মে�িফওের েমিডক�াল েস�ার জােন েয েকানও েকানও সমেয় েসবার �েয়াজন এমন েরাগীরা
�দ� পিরেষবার জন� অথ েদওয়ার
�
ে�ে� সমস�ায় পেড়ন। ফাইন�া��য়াল এইড আয় এবং
পিরবােরর আকােরর িভি�েত েযাগ� ব���েদর ছাড় িদেয় থােক। এছাড়াও, আমরা আপনােক
িবনামূেল� �া� অথবা �� ব�েয়র িবমার জন� আেবদন করার কােজ সাহায� করেত পাির যিদ
আপিন তার েযাগ� হন। �ধু পৃ�া 2-েত তািলকাভ�� �ান�িলর আিথক
� পরামশদাতা-েক
�
েটিলেফান
ক�ন অথবা তাঁেদর সে� সা�াৎ ক�ন অথবা ই-েমল ক�ন এই
�ঠকানায় financialaid@montefiore.org িবনামূেল�, েগাপনীয় সহায়তা পাওয়ার জন�। আিথক
� সহায়তা
নীিত স�েক� আরও তথ� পাওয়া েযেত পাের এখােন: http://www.montefiore.org/financial-aidpolicy। এছাড়াও আপিন ডাকেযােগ িবনাব�েয় এক�ট আেবদনপ� েপেত পােরন।
েক ছাড় পাওয়ার েযাগয্?
েয েরাগীেদর েকােনা �া�য্ িবমা েনই বা সীিমত �া�য্ িবমার আওতা আেছ এবং েমিডকাল েস�ােরর
মুখয্ পিরেষবা ে�ে� (িনউ ইয়কর্ ে�ট) বসবাস কেরন তােদর জনয্ আিথর্ক সহায়তা লভয্।
েয সব েরাগীর িবমার আওতা আেছ িক� িনেজর পেকট েথেক িদেত হয় এমন েকােনা খরচ আেছ
েযটা তােদর সামেথর্য্র মেধয্ েনই বা েযটােক ক�কর পিরি�িত িহেসেব িবেবচনা করা হয়, তােদর
জনয্ মে�িফওের েমিডকাল েস�ার অথর্�দােনর আেয়াজনও �দান কের।
িনউ ইয়কর্ ে�েট যােদর জরির বা িচিকৎসাগতভােব �েয়াজনীয় পিরচযর্া �েয়াজন হয় তারা
�েতয্েকই পিরচযর্া েপেত পােরন এবং একিট ছাড় েপেত পােরন।
আপনার আিথর্ক সহায়তার �েয়াজন থাকার কারেণ আপনােক জরির বা িচিকৎসাগতভােব
�েয়াজনীয় পিরচযর্া িদেত অ�ীকার করা যায় না।
আপনার অিভবাসেনর অব�া যাই েহাক না েকন, আপিন ছােড়র জনয্ আেবদন করেত পােরন।
কী কী আেয়র সীমা আেছ?
আপনার আয় এবং আপনার পিরবােরর আয়তেনর িভিত্তেত ছােড়র পিরমােণর পাথর্কয্ হয়। আপনার
যিদ েকােনা �া�য্ িবমা না থােক বা সীিমত �া�য্ িবমা থােক, তাহেল আেয়র সীমাগিল হল এই
রকম

আিম যিদ আেয়র সীমার শতর্ পূরণ না কির তাহেল?
আপিন যিদ আপনার িবল পিরেশাধ করেত না পােরন, েসই ে�ে� যারা আেবদন কেরন তােদর সবার জনয্
মে�িফওের েমিডকাল েস�ােরর একিট আিথর্ক সহায়তা ে�ণী আেছ। ছােড়র শতকরা হার িনভর্ র কের

আপনার বাৎসিরক আয় ও পিরবােরর আয়তেনর ওপের। আমরা �সািরত অথর্�দােনর পিরক�নাও
�দান কির, এবং মািসক অথর্ পিরেশােধর পিরমাণ আপনার মািসক আেয়র দশ শতাংেশর েবিশ হেব
না। েফডারাল দাির�য্ �েরর 500% এর ওপের থাকা েরাগীেদর জনয্ একিট েসৗজনয্মূলক ছাড় লভয্
আেছ। িচিকৎসাগতভােব আবশয্ক নয় এমন পিরেষবাগিলর ে�ে�, িনেজ অথর্ পিরেশােধর জনয্
ছাড় লভয্ আেছ।
েকউ িক ছােডর িবষয়টা বয্াখয্া করেত পােরন? েকউ িক আমােক আেবদন করেত সাহাযয্ করেত
পােরন?
হয্াঁ, িবনামূেলয্, েগাপনীয় সহায়তা লভয্ আেছ। 718-920-5658 ন�ের ফাইনাি�য়াল এইড-এ েফান
করন অথবা নীেচর তািলকায় েদওয়া েয েকােনা আিথর্ক সহায়তা অিফেসর েটিলেফান # এ েফান
করন।
আপিন যিদ ইংেরজী বলেত না পােরন, তাহেল েকউ একজন আপনােক আপনার িনেজর ভাষায়
সাহাযয্ করেবন। আেবদনপ�, সারাংশ ও পুেরা নীিতিট িবনামূেলয্ িবিভ� ভাষায় পাওয়া যায়।

ফাইনাি�য়াল এইড-এর �িতিনিধ আপনােক জানােত পােরন েয আপিন িবনামূেলয্ বা কম খরেচ
িবমা, েযমন েমিডেকইড, চাই� েহলথ �াস বা েকায়য্ািলফােয়ড েহলথ �য্ান (উ�ু� নিথভু ি�র
সময়) এর জনয্ েযাগয্ িকনা।
ফাইনাি�য়াল এইড-এর �িতিনিধ যিদ েদেখন েয আপিন কম খরেচ িবমার জনয্ েযাগয্ নন, তাহেল
তারা আপনােক একিট ছােড়র জনয্ আেবদন করেত সাহাযয্ করেবন।
�িতিনিধ আপনােক সবগিল ফমর্ পূরণ করেত সাহাযয্ করেবন এবং আপনােক বলেবন েয
আপনােক কী কী কাগজপ� িনেয় আসেত হেব।
অিতির� তথয্ বা সহায়তার জনয্ অনু�হ কের নীেচর েয েকােনা একিট �ােন যান অথবা

http://www.montefiore.org/financial-aid-policy েদখুন।

• 111 East 210th Street (রম RS-001) 718-920-5658 (েমােজস কয্া�াস)
• 600 East 233rd Street (েস�াল েরিজে�শন) 718-920-9954 (ওেয়কিফ�
কয্া�াস)
• 1825 Eastchester Road (ভিতর্ র অিফস) 718-904-2865 (ওেয়লার কয্া�াস)
• 2475 St. Raymond Avenue (আউটেপেশ� েরিজে�শন) 718-430-7339
(ওেয়�েচ�ার ে�ায়য্ার কয্া�াস)

ছােড়র জনয্ আেবদন করেত আমার কী কী �েয়াজন?
আেয়র �হণেযাগয্ �মাণ:
• কমর্হীনতার িববৃিত
• েসাশয্াল িসিকওিরিট/েপনশন �দােনর িচিঠ
• েবতেনর �াব বা িচরকুট/ িনেয়ােগর সতয্তা �িতপাদেনর িচিঠ
• সহায়তার িচিঠ
• �য়ং �তয্য়েনর িচিঠ (যথাযথ পিরি�িতেত)
• টয্া� িরটানর্ বা W2

মে�িফওের েমিডকাল েস�ার �ারা �দত্ত িচিকৎসাগতভােব �েয়াজনীয় সব পিরেষবা ছােড়র
আওতায় আেছ। এর অ�ভুর্ � হল আউটেপেশ� পিরেষবা, জরির পিরচযর্া এবং ইনেপেশ� জরির
ভিতর্ ।

েয সব েবসরকাির ডা�ার হাসপাতােল পিরেষবা েদন তােদর চাজর্গিল এর আওতায় নাও থাকেত
পাের। েবসরকাির ডা�াররা ছাড় বা অথর্ পিরেশােধর পিরক�না �দান কেরন িকনা তা েদখার জনয্,
আপনার তােদর সে� কথা বলা উিচত। পিরেষবা �দানকারীেদর একিট তািলকার জনয্, এবং তারা
েমিডকাল েস�ােরর আিথর্ক সহায়তা কমর্সূিচেত অংশ েনয় িকনা তা জানার জনয্, অনু�হ কের
http://www.montefiore.org/financial-aid-policy এ আমােদর ই�ারেনট সাইটিট েদখুন অথবা
ফাইনয্াি�য়াল এইড অিফেস েযাগােযাগ করন এবং আপনােক মুেখামুিখ বা ডাকেযােগ একিট �দান
করা যায়।

আমােক কত অথর্ পিরেশাধ করেত হেব?

িশশ ও গভর্ বতী মিহলােদর জনয্ আউটেপেশ� পিরেষবা বা এমােজর্ি� রেমর মূলয্ শর হয় $0
েথেক, যা আপনার আেয়র ওপর িনভর্ র কের। �া�বয়�েদর জনয্ আউটেপেশ� পিরেষবা বা
এমােজর্ি� রেমর মূলয্ শর হয় $15 েথেক, যা আপনার আেয়র ওপর িনভর্ র কের।
আপনার আেবদনিট �ি�য়া করা হেয় যাওয়ার পের, ফাইনয্াি�য়াল এইেডর একজন �িতিনিধ
আপনােক আপনার সুিনিদর্ � ছাড়(গিল)-এর িবশদ তথয্ েদেবন।
জরির বা অনয্ানয্ িচিকৎসাগতভােব �েয়াজনীয় পিরচযর্ার জনয্ েরাগীেদর েথেক সাধারণভােব িবল
করা পিরমােণর েবিশ চাজর্ করা হেব না।
আিম কীভােব ছাড় েপেত পাির?
আপনােক আেবদেনর ফমর্িট ভরেত হেব। আমরা আপনার আেয়র �মাণ পাওয়ার সােথ সােথ,
আপনার আেয়র পযর্ায় অনুযায়ী একিট ছােড়র জনয্ আপনার আেবদন �ি�য়া করেত পাির। আপিন
আেবদনিট স�ূণর্ করেত 30 িদন সময় পােবন।
আপিন অয্াপেয়�েম� পাওয়ার আেগ, পিরচযর্া পাওয়ার জনয্ হাসপাতােল আসার সময়, অথবা
ডাকেযােগ িবল আসার পের ছােড়র জনয্ আেবদন করেত পােরন।
স�ূণর্ করা ফমর্িট এই িঠকানায় পাঠান: Montefiore Medical Center-111 EAST 210TH Street, Bronx,

N.Y. 10467/ Main Cashiers Room RS-001 অথবা এিটেক রম RS-001 এ িনেয় আসুন।
আপিন স�ূণর্ করা আেবদন ও কাগজপ� জমা েদওয়ার পের, ততিদন পযর্� েয েকােনা িবল
উেপ�া করেত পােরন যতিদন না হাসপাতাল আপনার আেবদেনর িবষেয় েকােনা িস�া� িনে�।
আমােক ছােড়র জনয্ অনুেমাদন েদওয়া হেয়েছ িকনা, আিম কীভােব তা জানব?

স�ূণর্ করা এবং কাগজপ� জমা েদওয়ার পের 30 িদেনর মেধয্ মে�িফওের েমিডকাল েস�ার আপনােক একিট
িচিঠ পাঠােব, েযখােন বলা হেব েয আপনােক অনুেমাদন েদওয়া হেয়েছ িকনা এবং �া� ছােড়র মা�াও জানােনা
হেব।

আিম ছাড় েপেত পাির িকনা তা জানার জনয্ অেপ�া করার সময়কােল আিম যিদ একিট িবল পাই,
তাহেল?
ছােড়র জনয্ আপনার আেবদনিটেক িবেবচনা করার সময় আপনােক হাসপাতােলর েকােনা িবল
পিরেশাধ করেত বাধয্ করা যায় না। আপনার আেবদনিট যিদ �তয্াখয্ান করা হয়, তাহেল
হাসপাতালেক অবশয্ই িলিখতভােব আপনােক তার কারণ জানােত হেব, এবং আপনােক হাসপাতােলর
িভতের েকােনা উ�তর �ের এই িস�াে�র িবরে� আপীল করার একিট উপায় অবশয্ই িদেত হেব।
আমার যিদ এমন েকােনা সমসয্া থােক েযটা আিম হাসপাতােলর সে� সমাধান করেত পাির না,
তাহেল?
আপিন িনউ ইয়কর্ ে�ট িডপাটর্েম� অফ েহলথ-এর অিভেযােগর হটলাইেন 1-800-804-5447
ন�ের েফান করেত পােরন।

ম ে�িফ ওের েম িডকাল েস�ার
আিথর্ক সহায়তার আেবদন
আেবদনকারীর তথয্

6

েরাগীর নাম

1

9

েসাশয্াল িসিকওিরিট ন�র

(ঐি�ক)

িঠকানা

আেবদেনর তািরখ

2

শহর

ে�ট

িজপ

3

েফান

েরাগীর সে� স�কর্

েমাট বাৎসিরক আয়

�য়ং

0

�ামী/�ী স�ান মা-বাবা
নািত-নাতনী

পিরবােরর আয়তন

ঠাকুরদা/ঠাকুরমা
অনয্ানয্

বেকয়া উ�ৃত্ত

4

েযাগয্তার ওয়াকর্শীট: শধুমা� অিফেসর বয্বহােরর জনয্

7

ফাইনয্াি�য়াল এইড
�িতিনিধ

অয্াডজাে�ড অয্াকাউ�
বয্ােল�

েরাগীর MRN

অয্াকাউ� ন�র

IRS �িতপািদত আয়

হয্াঁ

না

�িতপািদত েমাট বাৎসিরক আয়

সমথর্নকারী
কাগজপ� অনুযায়ী

িবল েরফাের� ন�র
1. েপ-�াব
ডকুেমে�শন

2. জব েলটার

4. েলটার অফ সােপাটর্ (যিদ �েযাজয্ হয়)
উে�খ করন:

3. মােকর্ টে�স
অনয্ানয্, িনিদর্ �রেপ

আেবদনকারীেক িন�িলিখত ে�ণীর পযর্ােয় আিথর্ক সহায়তার জনয্ অনুেমাদন েদওয়া হেয়েছ (1-6, 9M)
আেবদেনর অনুেরােধর তািরখ

IRS টয্া� �িতিলিপ �াি�র তািরখ

আেবদন �াি�র তািরখ

েয তািরেখ অয্াকাউ� অয্াডজা�
করা হেয়িছল

আিথর্ক সহায়তার িব�ি�র তািরখ

অনুেমাদন/�তয্াখয্ােনর তািরখ

অনুেমাদনকারী:
আেবদেনর িববৃিত

8

এই আেবদেন আমার �া�র মে�িফওের েমিডকাল েস�াের �দত্ত িচিকৎসা পিরেষবাগিলর সােথ স�িকর্ ত তথয্ �কাশ করা ও
সুিবধাগিল বরা� করার জনয্ আমার অনুেমাদনেক আবারও দৃঢ়ভােব েঘাষণা করেছ।
আিম আিথর্ক সহায়তার জনয্ েযাগয্তাস�� হেলও, আমার পিরবােরর আয়তেনর �সে� আমার পিরবােরর অব�ার েকােনা পিরবতর্ ন,
এবং আয় ও �া�য্ িবমার েকােনা পিরবতর্ ন যা আিথর্ক সহায়তার জনয্ আমার েযাগয্তােক পিরবতর্ ন করেত পাের েসই িবষেয় আিম
মে�িফওের েমিডকাল েস�ারেক জানােত স�ত হি�। মে�িফওের েমিডকাল েস�ারেক আয়, �া�য্ িবমার ি�িময়াম, েকা-ইি�ওের�,
েকা-েপেম�, িডডাি�বল, এবং আমার আওতাভু � সুিবধাগিল স�েকর্ তথয্ েদওয়ার জনয্ আিম আমার িনেয়াগকতর্ া ও আমার �া�য্ িবমা
�দানকারীেক অনুেমাদন িদি�।
আিম যিদ েকােনা দুঘর্টনা বা অনয্ানয্ ঘটনার কারেণ আিথর্ক সহায়তা চাই, এবং আিম েসই দুঘর্টনা বা ঘটনার কারেণ কম�েদর �িতপূরণ
বা িবমা �দানকারীর মত েকােনা উৎস েথেক অথর্ পাই, তাহেল আিম মে�িফওের েমিডকাল েস�াের �দান করা হেয়েছ এমন বা
আিথর্ক সহায়তার �ারা সাম�সয্পূণর্ করা হেয়েছ এমন েয েকােনা িচিকৎসা পিরেষবার জনয্ মে�িফওের েমিডকাল েস�ারেক অথর্
পিরেশাধ করব।
এই আেবদেনর সব তথয্ আমার �ান অনুযায়ী সবর্েতাভােব সতয্ এবং আিম অনুেরাধ�েম কাগজপ� �দান করেত স�ত।
েরাগীর মুি�ত নাম

তািরখ

5

েরাগীর �া�র

আিম উপের তািলকাভু � েরাগীর প� েথেক স�িত �দােনর জনয্ আইনস�তভােব অনুেমািদত। েরাগীর সােথ আমার স�কর্ েক নীেচ
বণর্না করা হেয়েছ:

অনুেমািদত �িতিনিধর �া�র

তািরখ

েরাগীর সে� স�কর্

এই আেবদনিট স�ূণর্ করন এবং আয়্/সােপাটর্ সং�া� �মাণসহ মে�িফওেরর িন�িলিখত েয েকানও িঠকানায় েপেশ� ফাইনয্াি�য়াল সািভর্ েসস্
অিফেস েফরত পাঠান:
েমােজস কয্া�াস – RM-001

ওেয়কিফ� কয্া�াস

718-920-5658

718-920-9954

111 East 210th Street
Bronx, NY 10467

600 East 233rd Street
Bronx, NY 10466

ওেয়লার কয্া�াস

ওেয়�েচ�ার ে�ায়য্ার কয্া�াস

718-904-3529

718-430-7339

1825 Eastchester Road
Bronx, NY 10461

2475 Saint Raymond Ave
Bronx, NY 10461

আপিন একিট স�ূণর্ করা আেবদন ও কাগজপ� জমা েদওয়ার পের, ততিদন পযর্� েয েকােনা িবল উেপ�া করেত পােরন যতিদন না
হাসপাতাল আপনার আেবদেনর বয্াপাের েকােনা িস�া� জানাে�। অনু�হ কের আেবদনিট 30 িদেনর মেধয্ স�ূণর্ করন।

