Nebraska Medicine
आर्थिक सहायता नीततको साराांश
Nebraska Medicine गैह्रनाफामल
ू क प्रणालीमा छ र पहहलो शैक्षिक कायिक्रमहरू, नयााँ अनस
ु न्धान र असामान्य
बिरामीको स्याहारिाट सिै व्यक्ततहरू र समद
ु ायहरूका तनक्तत स्वस्थ भववष्य सज
ृ ना गनि रूपान्तर भएका
जीवनमा सांसारलार्ि नेतत्ृ व गने ममसनको साथमा The Nebraska Medical Center, Bellevue Medical
Center र UNMC Physicians द्वारा प्रदान गररएका सेवाहरू समावेश हुन्छन ् । वांश, ववश्वास, रङ, मलङ्ग,
राक्ष्ियता, धमि वा उमेरको आधारमा भेदभाव नगने तररकामा आर्थिक रूपमा िोझमा परे का बिरामीहरूलार्ि
आर्थिक सहायता िााँड्ने ठीक र पण
ू ि प्रणालीको तनक्श्ित गनि हाम्रो नीतत मलखित रूपमा छ । डातटरी अभ्यास
समह
हरूमा
समावे
श
गनि
तल
हदर्एका
आर्थिक सहायताको साराांश Nebraska Medicine स्थलमा उपलब्ध छ ।
ू
प्रदान गरिएको आर्थिक सहायता Nebraska Medicine ले आकक्स्मक र अन्य मेडडकल आवश्यकताको
स्याहारको तनक्तत आर्थिक सहायता उपिार प्रदान गछि । सांयीय गररिीको स्तरभन्दा िार गण
ि
ु ा कम वाव क
आतदानी भएका र सीममत सतपक्त्त भएका पररवारका बिरामीहरू आर्थिक सहायताको लार्ग योग्य हुनेछन ् ।
सीममत सतपक्त्त भएका र पररवारको आतदानी सांयीय गररिी स्तरभन्दा दर्ु ि गण
ु ा कम वा समान भएका
बिरामीहरूलार्ि तनिःशल्
ु क स्याहार उपलब्ध छ । सांयीय गररिी स्तरको 200% दे खि 400% को िीिमा आतदानी
भएकाहरूलार्ि छुट भएको स्याहार उपलब्ध छ । ववपक्त्तमल
ू क स्याहारका आवश्यकताहरू उपलब्ध छन ् र
असामान्य उच्ि मेडडकल िििहरूका साथमा व्यक्ततलार्ि लागु हुन सतछ । Nebraska Medicine वेिसार्टमा

वतिमान गररिी तनदे मशका र छुटको प्रततशतहरूका िारे मा अततररतत जानकारी उपलब्छ छ (हे नुहि ोस ् तल अर्िक
जानकािीको लार्ग)

सामान्यतया आएको बिलको िकमभन्दा िेिै शल्
ु कहरू हुनेछैन हाम्रो नीततअनस
ु ार तपार्ंले आर्थिक सहायता प्राप्त
गनभ
ुि यो भने आकक्स्मक वा अन्य मेडडकल आवश्यकताको स्याहारको लार्ग सामान्यतया व्यक्ततगत वा सरकारी
उपिारसाँग बिरामीको बिलको रकमभन्दा धेरै हामीले शल्
ु क मलनेछैनौं ।
सहायतामा कसिी आवेदन ददने ि पाउने सहायता गने कागजातहरूका साथमा आर्थिक आवेदन परू ा गरे र र
िझ
ु ाएर तपार्ंले कुनै पतन बिन्दम
ु ा सेडुमलङ वा बिमलङ प्रक्रक्रयामा आवेदन गनि सतनह
ु ु न्छ । आर्थिक सहायता
तपार्ंको बिमलङको पहहलो ममततदे खि 240 हदनसतम वविार गररनेछ । तपार्ंमा बिग्राँदो वा ववशे मेडडकल
अवस्थाहरू छ भनेर तपार्ंले सोच्नह
ु ु न्छ भने कृपया तपार्ंको आवेदनको साथमा सहायता मलन (402) 99 -9346
मा आर्थिक परामशिदातालार्ि सतपकि गनह
ुि ोस ् ।
अर्िक जानकािीको लार्ग । Nebraska Medicine ले आफ्नो आर्थिक सहायताको नीतत र आर्थिक आवेदन
अनलार्िन www.nebraskamed.com मा पोस्ट गरे को छ । बिरामी/आगन्तक
ु छनौट गनह
ुि ोस ् र जानकारी पत्ता
लगाउन "आर्थिक सहायता" मा जानह
ोस
।
्
ु
आर्थिक सहायता नीतत, आर्थिक सहायता आवेदन र सरल भा ामा साराांश अङ्ग्रेजी, स्पेनी, कारे न, िममिज,
मभयतनामी, सोमाली, मान्डाररन, नेपाली र नअ
ु र (सड
ु ान) र कारे न्नीको साथमा ववमभन्न भा ाहरूमा उपलब्ध छ ।
यसका अततररतत, आर्थिक परामशिदाताहरू तपार्ंको प्रश्नमा सहायता गनि सोमवारदे खि शक्र
ु वार बिहान ७:००
िजेदेखि सााँझ ४:३० सतम उपलब्ध हुन्छन ् । आर्थिक परामशिदातालार्ि सतपकि गनि कृपया (402) 99 -9346 मा
फोन गनह
ुि ोस ् ।
मलखित रूपमा जानकारीको लार्ग आग्रह िझ
ु ाउन िाहनह
ु ु न्छ भने कृपया यहााँ िझ
ु ाउनह
ु ोस ्:
Nebraska Medicine
Attn: Patient Access –Financial Counseling (एहटहटएनिः बिरामीको पहुाँि- आर्थिक परामशि)
7930 Nebraska Medical Center
Omaha, NE 681 8-7930

