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तपाईंको आवश््यक स्वास््थ््य सेवाहरुका लागि हामीलाई छनौट िन्ननुभएकोमा धन््यबाद। हाम्ो लक्ष्य 
भनेको ज्ननस्नकै आग्थनुक अवस््था भएका रोिीहरुलाई पनन आग्थनुक स्स््थनतको पवानुह निरी उच््च 
ि्नणस्तरको स्वास््थ््य सेवा प्रदान िन्ननु हो। हामी बबरामीहरुलाई हाम्ो आग्थनुक सहा्यता नीनत बमोस्जम 
आपतकाललन र अन््य आवश््यक ग्चककत्सकी्य हेर्चाहका लागि आग्थनुक सहा्यता प्रदान िदनुछौं।

को योग्य छ?

हामी हाम्ो आग्थनुक सहा्यता नीनतका ्योग््यताहरु प्नरा िनने बबरामीहरुलाई आग्थनुक सहा्यता प्रदान 
िदनुछौं। आग्थनुक सहा्यताको ्योग््यता बीमा कभरेज र भ्नक्तानीका अन््य श्ोतहरु (जस्तै व््यस्क्तित 
्चोटपटक सम्बस्न्ध दाबबहरुका लागि), आम्दानन, पररवारको आकार र सम्पनत जस्ता धेरै कारक 
तत्वहरुमा आधाररत ह्नन्छ। ्यस नीनतले अन््य सब ैभ्नक्तानीका ववकल्पहरुको प्र्योि िरर सकेको 
भए ननम्न व््यस्क्तहरुलाई नन:श्नल्क हेर्चाह प्रदान िदनुछ:
•   पररवारको आ्य हाल का्यम रहेको सनंि्य सरकारको िररबी मापदण््डको स्तर वा सो स्तरको 

250% भन्दा कम भएका; 
•  आवश््यक फारम प्नरा भरर आवेदन िरेका।

्यदद तपाईं आग्थनुक सहा्यताको लागि ्योग््य ह्नन्नभ्यो भने तपाईंलाई सामान््यत्या आपतकाललन 
वा ग्चककत्सकी्य रुपमा आवश््यक हेर्चाहका लागि ्चादहने रकम भन्दा बढी श्नल्क लिाइने 
छैन। 

्यदद तपाईंले अकल्पनी्य द्निनुटना अ्थवा आग्थनुक संकट सामना िन्ननु भएको छ भने तपाईंले 
आपतकालीन आग्थनुक सहा्यता पनन प्राप्त िननु सक्न्नह्नन्छ।

हाम्ो आर््थथिक सहायता नीतत र आवेदन फारम कहाँ्बाट तन:शुल्क प्ाप्त गनने

हाम्ो आग्थनुक सहा्यता नीनत र आवेदन फारम ्यसैको दा्याँ तफनु  रहेका जानकारी प्र्योि िरर 
हामीलाई सम्पकनु  िरेर नन:श्नल्क प्राप्त िननु सककन्छ। ्यसको लागि फोन, ग्चठ्ी अ्थवा इमेल 
माफनु त अन्नरोध िननु सककन्छ। ्यसिैरी हाम्ा वेबसाइटहरुमा ्डाउनलो्ड िननु र वप्रन्ट िननुका 
लागि उपलब्ध छन। न्यनकैा प्रनतललवपहरू हाम्ा अस्पतालहरुका स्न्चना ्डसे्क, बबरामी दतानु कक्ष 
र आपतकाललन ववभािहरूमा पनन उपलब्ध छन।

भाषा अनुवादहरु उपलब्धि छन

हाम्ो आग्थनुक सहा्यता नीनत, आवेदन फारम र ्यो सारांश हामी सँि सम्पकनु  िरेर वा दा्याँ 
तफनु  रहेका वेबसाइटहरुमा िएर अन््य भाषाहरुमा पनन पाउन सककन्छ।

सहायता उपलब्धि छ

आग्थनुक सहा्यताका लागि तपाईंको आवेदन फारम भनानु मद्दत िननुका लागि आग्थनुक त्था सेवा 
स्नववधा सल्लाहकारहरु उपलब्ध छन। "कसरर आवेदन िनने" खण््डमा लेखखए अन्नसार उहाँहरुलाई 
फोन िरेर वा अन््य माध््यम बाट पनन सम्पकनु  िननु सककन्छ। उहाँहरुले तपाईंलाई स्वास््थ बीमा 
एक्स्ेचन्ज अ्थवा लमग्चिन राज््यको मेड्डके्ड का्यनुक्रमका कभरेजहरुका लागि आवेदन िननु पनन 
मद्दत िननु सक्न्नह्नन्छ।

कसरी आवेदन ददने

Beaumont Health
•  व््यस्क्तित रूपमा, 3601 W. 13 Mile Rd., Royal 

Oak, MI 48073 मा रहेको क््याम्पस सदहत क्न न ै
पनन Beaumont Hospital मा िएर

•  मेलद्वारा, Beaumont Health को आग्थनुक सहा्यता, 
3601 W. 13 Mile Rd., Royal Oak, MI 48073 लाई 
पत्र लेखेर

• 877.687.7309 मा फोन िरेर
•  वेवसाइट, beaumont.org/patients-families/

billing/financial-assistance मा िएर
•  EastFinancialCounseling@corewellhealth.org 

मा इमेल िरेर

Spectrum Health Lakeland 
•  व््यस् क्तित रूपमा, 1234 Napier Avenue, St. 

Joseph, MI 49085 मा रहेको म्नख््य क््याम्पस 
सद हत क्न न ैपन न Spectrum Health Lakeland 

Hospital मा िएर

•  मेलद्वारा, Spectrum Health Lakeland 

Financial Counseling, 1234 Napier Avenue, 

St. Joseph, MI 49085 लाई पत्र पठाएर
• 1.844.408.4103 मा कल िरेर
•  वेबसाइट, spectrumhealthlakeland.org/

patient-visitor-guide/patient/billing/financial-

assistance मा िएर
•  SHLFinancialCounseling@spectrumhealth.

org मा इमेल िरेर

Spectrum Health
•  व््यस्क्तित रूपमा, 100 Michigan, Grand Rapids, 

MI 49503 मा रहेको क््याम्पस सदहत क्न नपैनन 
स्पेक्ट्रम अस्पतालमा िएर

•  मेलद्वारा, Spectrum Health Financial 

Counseling, 100 Michigan, Grand Rapids, MI 

49503 लाई पत्र लेखेर
• 1.844.838.3115 मा कल िरेर
•  spectrumhealth.org/billing/financial-

assistance मा िएर
•  FinancialCounseling@spectrumhealth.org मा 

इमेल िरेर
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