আর্থি ক সহায়তা য�োগ্যতার নীতিমালার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

আপনার স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কি ত প্রয়োজনে আমাদের বাছাই করার জন্য আপনাকে
ধন্যবাদ। আমাদের লক্ষ্য হল�ো সকল র�োগীদের তাদের আর্থিক পরিস্থিতি নির্বিশেষে
উচ্চ মানের স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবা প্রদান করা। আমরা আমাদের আর্থিক সহায়তা
নীতিমালা (নীতিমালা) অনুসারে জরুরি এবং অন্যান্য চিকিৎসার প্রয়োজনীয়
যত্নের জন্য র�োগীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করি।

কিভাবে আবেদন করবেন
Beaumont Health
করে

কারা য�োগ্য?
আমরা আমাদের নীতিমালার প্রয়োজনীয়তা পূরণকারী র�োগীদের আর্থিক সহায়তা
প্রদান করি। য�োগ্যতা একাধিক কারণ, যার মধ্যে রয়েছে বীমার কভারেজ
এবং পেমেন্টের অন্যান্য উৎস (যেমন ব্যক্তিগত আঘাতের দাবির জন্য), আয়,
পরিবারের আকার এবং সম্পদের উপর ভিত্তি করে। নীতিমালাটি তাদের জন্য
বিনামূল্যে যত্ন প্রদান করে যারা অন্যান্য সকল পেমেন্টের বিকল্পগুল�ো ব্যবহার
করেছেন এবং:
• বর্ত
	 মান বছরের ফেডারেল দারিদ্র্য নির্দেশিকার 250% বা তার নিচে একটি
পরিবারের আয় আছে;
• একটি সঠিকভাবে সম্পন্ন করা আবেদন জমা দিয়েছেন।
আপনি যদি আর্থিক সহায়তার জন্য য�োগ্য হ�োন, তাহলে আপনাকে জরুরি বা
চিকিৎসার প্রয়োজনীয় যত্নের জন্য সাধারণত যে পরিমাণ বিল করা হয় তার থেকে
বেশি চার্জ করা হবে না।
বিপর্যয়মূলক আর্থিক সহায়তা পাওয়া যেতে পারে যদি আপনি একটি উল্লেখয�োগ্য
চিকিৎসা এবং আর্থিক ঘটনার ভু ক্তভ�োগী হ�োন।
আমাদের আর্থি ক সহায়তা নীতিমালা এবং আবেদনের কপি বিনামূল্যে
ক�োথায় পাওয়া যাবে
ডানদিকে তালিকাভু ক্ত তথ্য ব্যবহার করে আমাদের সাথে য�োগায�োগ করে
আমাদের নীতিমালা এবং আবেদনপত্র বিনামূল্যে পাওয়া যায়। তাদেরকে ফ�োন,
মেইল বা ইমেলের মাধ্যমে অনুর�োধ করা যেতে পারে। এগুলি ডাউনল�োড এবং
মুদ্রণের জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। কপিগুলি আমাদের সকল
হাসপাতালের তথ্য ডেস্ক, রেজিস্ট্রেশন অফিস, বা জরুরি বিভাগে পাওয়া যায়।
অনুবাদ পাওয়া যায়
আমাদের নীতিমালা, আবেদনপত্র, এবং এই সারাংশের অনুবাদগুলি অনুর�োধের
ভিত্তিতে বা ডানদিকে তালিকাভু ক্ত ওয়েবসাইটগুলি দেখার মাধ্যমে অন্য ভাষায়
পাওয়া যায়।
সহায়তা পাওয়া যায়
আর্থিক সহায়তার জন্য আপনার আবেদন সম্পূর্ণ করতে আপনাকে সাহায্য করার
জন্য আর্থিক পরামর্শদাতা এবং সুবিধা উপদেষ্টা পাওয়া যায়। "কিভাবে আবেদন
করবেন" বিভাগে বর্ণনা অনুযায়ী তাদের কল করে বা তাদের সাথে কন্টাক্ট করে
তাদের সাথে য�োগায�োগ করা যেতে পারে। এছাড়াও আপনাকে হেলথ ইন্স্যুরেন্স
এক্সচেঞ্জ বা স্টেট অফ মিশিগান মেডিকেড প্রোগ্রামের মাধ্যমে কভারেজের জন্য
সাইন আপ করতে তারা সাহায্য করতে পারে।

Spectrum Health Lakeland
	
Napier Avenue, St. Joseph, MI
• 1234
49085-এ অবস্থিত মূল ক্যাম্পাস সহ যেক�োন�ো
Spectrum Health Lakeland হাসপাতালে
সশরীরে উপস্থিত থেকে
• ডাকয�োগের মাধ্যমে, Spectrum Health
Lakeland Financial Counseling, 1234
Napier Avenue, St. Joseph, MI 49085-এ
লিখুন
• 1.844.408.4103-এ কল করে
• এই
	 সাইটে ভিজিট করে
spectrumhealthlakeland.org/
patient-visitor-guide/patient/billing/
financial-assistance
	
• SHLFinancialCounseling@
spectrumhealth.org-এ ইমেইল করে
Spectrum Health
	
Michigan, Grand Rapids, MI
• 100
49503-এ অবস্থিত মূল ক্যাম্পাস সহ যেক�োন�ো
Spectrum Health হাসপাতালে সশরীরে
উপস্থিত থেকে
• ডাকয�োগের
	
মাধ্যমে, Spectrum Health
Financial Counseling, 100 Michigan,
Grand Rapids, MI 49503-এ লিখুন
• 1.844.838.3115-এ কল করে
• এই
	 সাইটে ভিজিট করে spectrumhealth.
org/billing/financial-assistance
	
• FinancialCounseling@
spectrumhealth.org-এ ইমেইল করে

