
আর থ্িক সহায়তা য�াগ্যতার নীরতমালার সংরষিপ্ত রিিরণ

আপনার স্াস্থ্যসেবা েম্পর ক্ি ত প্রস়াজসন আমাসের বাছাই ্রার জনথ্য আপনাস্ 
ধনথ্যবাে। আমাসের লক্থ্য হসলা ে্ল ররাগীসের তাসের আর ক্ি্ পরররস্রত রনরবকিসেসে 
উচ্চ মাসনর স্াস্থ্যসেবা পররসেবা প্রোন ্রা। আমরা আমাসের আর ক্ি্ েহা়তা 
নীরতমালা (নীরতমালা) অনেুাসর জরুরর এবং অনথ্যানথ্য রির্ৎোর প্রস়াজনী় 
যসনের জনথ্য ররাগীসের আর ক্ি্ েহা়তা প্রোন ্রর।

কারা য�াগ্য?

আমরা আমাসের নীরতমালার প্রস়াজনী়তা পূরণ্ারী ররাগীসের আর ক্ি্ েহা়তা 
প্রোন ্রর। রযাগথ্যতা এ্ারধ্ ্ারণ, যার মসধথ্য রস়সছ বীমার ্ভাসরজ 
এবং রপসমসটের অনথ্যানথ্য উৎে (রযমন বথ্যরতিগত আঘাসতর োরবর জনথ্য), আ়, 
পররবাসরর আ্ার এবং েম্পসের উপর রভরতি ্সর। নীরতমালাটি তাসের জনথ্য 
রবনামসূলথ্য যনে প্রোন ্সর যারা অনথ্যানথ্য ে্ল রপসমসটের রব্ল্পগুসলা বথ্যবহার 
্সরসছন এবং:
•  বতকি মান বছসরর রেডাসরল োররদ্থ্য রনসেকি রে্ার 250% বা তার রনসি এ্টি 
পররবাসরর আ় আসছ;

• এ্টি েঠি্ভাসব েম্পন্ন ্রা আসবেন জমা রেস়সছন।

আপরন যরে আর ক্ি্ েহা়তার জনথ্য রযাগথ্য রহান, তাহসল আপনাস্ জরুরর বা 
রির্ৎোর প্রস়াজনী় যসনের জনথ্য োধারণত রয পররমাণ রবল ্রা হ় তার র্স্
রবরে িাজকি  ্রা হসব না। 

রবপযকি়মলূ্ আর ক্ি্ েহা়তা পাও়া রযসত পাসর যরে আপরন এ্টি উসলেখসযাগথ্য 
রির্ৎো এবং আর ক্ি্ ঘটনার ভুতিসভাগী রহান।

আমাদের আর থ্িক সহায়তা নীরতমালা এিং আদিেদনর করি রিনামদূল্য 
যকা্ায় িাওয়া �াদি 

ডানরেস্ তারল্াভুতি ত্থ্য বথ্যবহার ্সর আমাসের োস্ রযাগাসযাগ ্সর 
আমাসের নীরতমালা এবং আসবেনপত্র রবনামসূলথ্য পাও়া যা়। তাসেরস্ রোন, 
রমইল বা ইসমসলর মাধথ্যসম অনসুরাধ ্রা রযসত পাসর। এগুরল ডাউনসলাড এবং 
মদু্সণর জনথ্য আমাসের ওস়বোইসট পাও়া যা়। ্রপগুরল আমাসের ে্ল 
হােপাতাসলর ত্থ্য রডস্ক, রররজস্রেেন অরেে, বা জরুরর রবভাসগ পাও়া যা়। 

অনিুাে িাওয়া �ায়

আমাসের নীরতমালা, আসবেনপত্র, এবং এই োরাংসের অনবুােগুরল অনসুরাসধর 
রভরতিসত বা ডানরেস্ তারল্াভুতি ওস়বোইটগুরল রেখার মাধথ্যসম অনথ্য ভাো় 
পাও়া যা়।

সহায়তা িাওয়া �ায়

আর ক্ি্ েহা়তার জনথ্য আপনার আসবেন েমূ্পণকি ্রসত আপনাস্ োহাযথ্য ্রার 
জনথ্য আর ক্ি্ পরামেকিোতা এবং েুরবধা উপসেষ্া পাও়া যা়। "র্ভাসব আসবেন 
্রসবন" রবভাসগ বণকিনা অনযুা়ী তাসের ্ল ্সর বা তাসের োস্ ্টোক্ট ্সর 
তাসের োস্ রযাগাসযাগ ্রা রযসত পাসর। এছাডাও আপনাস্ রহল্ ইন্থু্যসরন্
এক্সসিঞ্জ বা রটেট অে রমরেগান রমরডস্ড রপ্রাগ্াসমর মাধথ্যসম ্ভাসরসজর জনথ্য 
োইন আপ ্রসত তারা োহাযথ্য ্রসত পাসর।

রকভািদ আিদেন করিদন

Beaumont Health 
• 3601 W. 13 Mile Rd., Royal Oak, MI

48073-এ অবরস্ত ্ য্াম্পাে েহ 
রযস্াসনা Beaumont হােপাতাসল েেরীসর 
উপরস্ত র্স্

• ডা্সযাসগর মাধ য্সম, Beaumont 
Health Financial Assistance, 3601 W. 
13 Mile Rd., Royal Oak, MI 
48073-এ রলখুন

• 877.687.7309 -এ ্ল ্সর
• এই োইসট রভরজট ্সর beaumont.org/

patients-families/billing/financial-
assistance

• EastFinancialCounseling@
corewellhealth.org-এ ইসমইল ্সর

Spectrum Health Lakeland 
•  1234 Napier Avenue, St. Joseph, MI

49085-এ অবরস্ত মূল ্ য্াম্পাে েহ 
রযস্াসনা Spectrum Health Lakeland 
হােপাতাসল েেরীসর উপরস্ত র্স্

• ডা্সযাসগর মাধ য্সম, Spectrum Health 
Lakeland Financial Counseling, 1234 
Napier Avenue, St. Joseph, MI 49085-এ 
রলখুন

• 844.408.4103-এ ্ল ্সর
• এই োইসট রভরজট ্সর 

spectrumhealthlakeland.org/patient-
visitor-guide/patient/billing/financial-
assistance

• SHLFinancialCounseling@ 
spectrumhealth.org-এ ইসমইল ্সর

Spectrum Health 

াসনা

•  ডা্সযাসগর মাধথ্যসম, Spectrum Health
Financial Counseling, 100 Michigan,
Grand Rapids, MI 49503-এ রলখুন

•  100 Michigan, Grand Rapids, MI
49503-এ অবরস্ত মূল ্ য্াম্পাে 
েহ রযস্ Spectrum Health হােপাতাসল 
েেরীসর উপরস্ত র্স্

• 844.838.3115-এ ্ল ্সর
• এই োইসট রভরজট ্সর spectrumhealth. 

org/billing/financial-assistance
• FinancialCounseling@ 

spectrumhealth.org-এ ইসমইল ্সর
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