Nebraska Medicine
आ�थक सहायता नी�तको सारांश
Nebraska Medicine गैह्रनाफामूलक प्रणालीमा छ र पिहलो शै��क कायर्क्रमह�, नयाँ अनुस�ान र असामा� �बरामीको �ाहारबाट
सबै ���ह� र समुदायह�का �न�� �� भ�व� सृजना गनर् �पा�र भएका जीवनमा सं सारलाइर् नेतृ� गन� �मसनको साथमा The
Nebraska Medical Center, Bellevue Medical Center र UNMC Physicians द्वारा प्रदान
ग�रएका सेवाह� समावेश ��छन् । वं श, �व�ास, रङ, �लङ्ग, रा���यता, धमर् वा उमेरको आधारमा भेदभाव नगन� त�रकामा आ�थक �पमा
बोझमा परेका �बरामीह�लाइर् आ�थक सहायता बाँड्ने ठीक र पूणर् प्रणालीको �न��त गनर् हाम्रो नी�त �ल�खत �पमा छ । डा�री अ�ास
समूहह�मा समावेश गनर् तल िदइएका आ�थक सहायताको सारांश Nebraska Medicine �लमा उपल� छ ।
प्रदान ग�रएको आ�थक सहायता Nebraska Medicine ले आक��क र अ� मेिडकल आव�कताको �ाहारको �न�� आ�थक
सहायता उपचार प्रदान गछर् । सं घीय ग�रबीको �रभ�ा चार गुणा कम वा�षक आ�ानी भएका र सी�मत स��� भएका प�रवारका
�बरामीह� आ�थक सहायताको ला�ग यो� �नेछन् । सी�मत स��� भएका र प�रवारको आ�ानी सं घीय ग�रबी �रभ�ा दुइर् गुणा कम वा
समान भएका �बरामीह�लाइर् �नःशु� �ाहार उपल� छ । सं घीय ग�रबी �रको 200% दे�ख 400% को बीचमा आ�ानी भएकाह�लाइर्
छु ट भएको �ाहार उपल� छ । �वप��मूलक �ाहारका आव�कताह� उपल� छन् र असामा� उ� मेिडकल खचर्ह�का साथमा ���लाइर्
लागु �न सक्छ । Nebraska Medicine वेबसाइटमा वतर्मान ग�रबी �नद��शका र छु टको प्र�तशतह�का बारेमा अ�त�र� जानकारी
उपल�छ छ (हेनुर्होस् तल अ�धक जानकारीको ला�ग)
सामा�तया आएको �बलको रकमभ�ा धेरै शु�ह� �नेछैन हाम्रो नी�तअनुसार तपाइ�ले आ�थक सहायता प्रा� गनुर्भयो भने आक��क वा
अ� मेिडकल आव�कताको �ाहारको ला�ग सामा�तया ���गत वा सरकारी उपचारसँ ग �बरामीको �बलको रकमभ�ा धेरै हामीले शु�
�लनेछैनौं ।
सहायतामा कसरी आवेदन �दने र पाउने सहायता गन� कागजातह�का साथमा आ�थक आवेदन पूरा गरेर र बुझाएर तपाइ�ले कु नै प�न �ब�ुमा
सेडु�लङ वा �ब�लङ प्रिक्रयामा आवेदन गनर् स�ु ��छ । आ�थक सहायता तपाइ�को �ब�लङको पिहलो �म�तदे�ख 240 िदनस� �वचार ग�रनेछ ।
तपाइ�मा �बग्रँदो वा �वशेष मेिडकल अव�ाह� छ भनेर तपाइ�ले सो�ु��छ भने कृ पया तपाइ�को आवेदनको साथमा सहायता �लन (402)
559-5346 मा आ�थक परामशर्दातालाइर् स�कर् गनुर्होस् ।
अ�धक जानकारीको ला�ग । Nebraska Medicine ले आफ्नो आ�थक सहायताको नी�त र आ�थक आवेदन अनलाइर्न
www.nebraskamed.com मा पो� गरेको छ । �बरामी/आग�ुक छनौट गनुर्होस् र जानकारी प�ा लगाउन "आ�थक सहायता"
मा जानुहोस् ।
आ�थक सहायता नी�त, आ�थक सहायता आवेदन र सरल भाषामा सारांश अङ् ग्रेजी, �ेनी, कारेन, ब�मज, �भयतनामी, सोमाली,
मा�ा�रन, नेपाली र नुअर (सुडान) र कारे�ीको साथमा �व�भ� भाषाह�मा उपल� छ ।
यसका अ�त�र�, आ�थक परामशर्दाताह� तपाइ�को प्र�मा सहायता गनर् सोमवारदे�ख शुक्रवार �बहान ७:०० बजेदे�ख साँझ ४:३० स�
उपल� ��छन् । आ�थक परामशर्दातालाइर् स�कर् गनर् कृ पया (402) 559-5346 मा फोन गनुर्होस् ।
�ल�खत �पमा जानकारीको ला�ग आग्रह बुझाउन चाहनु��छ भने कृ पया यहाँ बुझाउनुहोस्:
Nebraska Medicine
Attn: Patient Access –Financial Counseling (एिटिटएनः �बरामीको प�ँ च- आ�थक परामशर्)
987530 Nebraska Medical Center
Omaha, NE 68198-7530

