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MEMORIAL HERMANN SURGICAL HOSPITAL FIRST COLONY 
नीति 

नीति शीर्षक: आर्थषक सहायिा नीति 

प्रकाशन तिति: 2/11/2019 
ससं्करण: 3 

नीतिको उद्देश्य:  

यो आर्थषक सहायिा नीति (“FAP”) को उद्देश्य भनेको Memorial Hermann Surgical Hospital 
First Colony (“MHSHFC”) ले आफ्नो के्षत्र अन्िर्षि सेवा प्रदान र्ने िातनसहरूका लातर् आर्थषक 
सहायिाको पतहचान र्ने र उपलब्ध र्राउने प्रणालीर्ि तवतध कायि र्ननष हो। 

MHSHFC Memorial Hermann Health System (MHHS) को सम्बद्ध संस्थान हो, जसल ेMHHS को 
छूट प्रयोजनलाई अर्ाति बढाउने काि र्छष। MHHS ले आन्िररक राजस्व संतहिा § 501(c)(3) राज्यको-
इजाजिप्राप्त अस्पिालहरूको सञ्चालन र्छष जसले ह्याररस, िोन्टर्ोिेरी, फोटष बेन्ि (Harris, Montgomery, 
Fort Bend) िथा वरपरका काउण्टीहरूको स्वास््य सेवा आवश्यकिाहरूको पूर्िष र्छष। भनक्तान र्ने तबरािीको 
क्षििा जस्िो भएपतन आकतस्िक वा तचककत्सकीय आवश्यक सेवाहरूको आवश्यकिा पने बीिा नर्रेका िथा 
बीिा अपयाषप्त र्रेका व्यतक्तहरूलाई कन नै भेदभाव तबना आर्थषक सहायिाका रूपिा सािनदातयक सनतवधाहरू 
उपलब्ध र्राउन MHSHFC प्रतिबद्ध रहकेो छ। 

क्षते्र:   
 

यो FAP राज्यको-इजाजिप्राप्त अस्पिाल केन्र, Memorial Hermann Surgical Hospital First Colony 

िा लार्ू हुन्छ जसले MHHS को छूट प्रयोजनलाई अर्ाति बढाउने काि र्छष।  

नीति तववरण:  

1. MHSHFC को अननकम्पा िथा सेवाको िूल्य अननरूप, आवश्यक परेिा तबरािीहरूलाई आर्थषक सहायिा 

उपलब्ध र्ने MHSHFC को नीति हो। यस बाहके, यो FAP को उद्देश्य भनेको यस्िो संरचना उपलब्ध 

र्राउनन हो जस अन्िर्षि तबरािीहरूलाई MHSHFC द्वारा उपलब्ध आकतस्िक वा तचककत्सकीय आवश्यक 

उपचार सेवाका लातर् आर्थषक सहायिा प्रदान र्ररन्छ। 

2. यो FAP िा तनर्दषष्ट िापदण्ि िथा आवेदन प्रकियाको पतहचान र्ररएको छ जस अन्िर्षि उपलब्ध 

सेवाहरूका लातर् पूणषिया भनक्तान र्नष असिथष व्यतक्तहरूलाई MHSHFC ले आर्थषक सहायिा प्रदान 

र्दषछ।  

3. यो FAP MHSHFC द्वारा उपलब्ध सम्पूणष आकतस्िक वा तचककत्सकीय आवश्यक उपचार सेवािा लार्ू 

हुन्छ। यो FAP अस्पिाल बातहरका तचककत्सा सेवा प्रदायकहरूिा बाध्यात्िक हुुँदैन र तचककत्सक 

सेवाहरूिा लार्ू हुुँदैन। िपाईंले हाम्रो तनम्न वेबसाइटिा अस्पिाल केन्रिा आकतस्िक वा अन्य 
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तचककत्सकीय आवश्यक उपचार सेवा प्रदान र्ने यस्िा सेवा प्रदायकहरूको सूतच पाउनन हुनेछ जसको 

सेवाहरू यो FAP अन्िर्षि पदषछ, साथै यस्िा सेवा प्रदायकहरूको सूतच पतन पाउनन हुनेछ जसको सेवाहरू 

यो FAP अन्िर्षि पदैन: http://memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-

program/. तनिःशनल्क कार्जी प्रतितलतपहरू आकतस्िक तवभार् िथा अस्पिाल दिाष स्थलहरूिा अननरोध 

र्रेर पतन उपलब्ध हुनेछ। तनिःशनल्क कार्जी प्रतितलतपहरू हुलाकद्वारा वा (281) 312-4012 वा 281-

312-4000, तवकल्प 5 िा कल र्रेर पतन उपलब्ध हुनेछ। 

4. MHSHFC द्वारा आर्थषक सहायिाका लातर् छूट रकि, यकद कन नै भए, तनकाल्न प्रयोर् र्ररने िापदण्ि, 

MHSHFC ले सेवा प्रदान र्ने सिनदाय तभत्र FAP लाई MHSHFC ले व्यापक प्रचार प्रसार र्ने 

उपायहरू, MHSHFC ल ेआर्थषक सहायिा योग्यिाको तनधाषरण र्नष प्रयोर् र्ने प्रकिया, िथा आवेदन 

प्रकियाबारे FAP िा वणषन र्ररएको हुन्छ। MHSHFC ल ेभनक्तान नर्रेको तस्थतििा र्नष सके्न 

कारबाहीहरूबारे एउटा तभनै्न नीति, MHSHFC तबतलङ िथा असूली नीतििा वणषन र्ररएको छ। यो 

नीति MHSHFC वेबसाइट: http://memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-

program/. बाट िाउनलोि र्नष सककन्छ, वा आपािकालीन तवभार् र अस्पिाल दिाष के्षत्रहरूबाट 

तनिःशनल्क प्रतितलतप उपलब्ध हुनेछ। तनिःशनल्क कार्जी प्रतितलतपहरू हुलाकद्वारा वा (281) 312-4012 वा 

281-312-4000, तवकल्प 5 िा कल र्रेर पतन उपलब्ध हुनेछ। 

5. आर्थषक सहायिाका लातर् योग्य हुनलाई, तबरािीहरूले आर्थषक सहायिा आवेदन भरेर कन नै पतन आवश्यक 

सिथषन र्ने कार्जाि सतहि बनझाउनन पनेछ। आर्थषक सहायिा आवेदनहरू िपाईंले आर्थषक सहायिा 

अननरोध र्रेको सेवाको लातर् पतहलो तबल पठाएको तिति देति 240 कदन भन्दा कढलो नहुने र्रर बनझाउनन 

पछष। कायषतवतध िण्ि 9 िा वणषन र्रे अननसार यसिा अपवाद हुन सक्छ। यो FAP िा भएको कन नै पतन 

कन राले हाल लार्ू रहकेो वा भतवष्यिा लार्ू हुने संघीय, राज्य वा स्थानीय तनयि कानूनहरूको प्रतिस्थापन 

र्दैन। 

6. तबरािीले प्रचतलि आर्थषक सहायिा छूट पतछ तिननषपने भन्दा बढी भनक्तान र्रेको कन नै पतन रकि सम्पूणष 

योग्य उपचार सेवा प्राप्त र्रेको अवस्थाहरूिा कफिाष र्ररनेछ। 

7. FAP को लातर् योग्यिाको तनधाषरण र्नष MHSHFC ले उतचि प्रयासहरू र्रे नर्रेको तनधाषरण र्ने 

अतन्िि अतधकार MHSHFC तबरािी कारोबार कायाषलयसुँर् हुनेछ। यो FAP बाट MHSHFC को 

सिनदायलाई यसको अननकम्पा िथा सेवाको िूल्य अननरूप लाभ पनगे्न उद्देश्य रातिन्छ। यो FAP को 

अतस्ित्वबाट कन नै पतन िास तबरािीका लातर् आर्थषक सहायिा प्रदान भएको हुुँदैन र यसबाट कन नै पतन 

करारर्ि अतधकार वा दातयत्वहरू उत्पन्न हुुँदैन। यो FAP MHSHFC द्वारा भतवष्यिा अद्यावतधक र्नष 

सककने छ र सञ्चालक सतिति वा यसले िटाएका व्यतक्तहरूद्वारा स्व तववेकिा स्वीकृि र्नष सककने छ। 

8. यहाुँ उतल्लतिि नीति िथा कायषतवतधहरूले टेक्सास राज्यको तनयिावली र I.R.C § 501(r) िथा 

सम्बतन्धि िार्षदशषनको पालन र्ने आशा रातिन्छ। 

 

 

शब्द र पररभार्ाहरू:  

1. आवेदन: भन्नाले तबरािीद्वारा भननष पने आर्थषक सहायिाको आवेदन बनतझन्छ। 

http://memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program/
http://memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program/
http://memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program/
http://memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program/


पृष्ठ 3 को 15 

 

2. आवेदनको म्याद: आवेदनको म्याद तभत्रिा, MHSHFC ले आर्थषक सहायिाको आवेदन स्वीकार र्नेछ 

िथा प्रकिया चलाउनेछ। आवेदनको म्याद व्यतक्तलाई उपचार सेवा प्रदान र्रेको कदन देति सनरु हुनेछ र 

उपचार सेवाको पतहलो तबलको तिति देति 240औुँ कदनिा सिाप्त हुनेछ। 

3. सािान्यिया तबल र्ररने रकि (AGB): आर्थषक सहायिाका लातर् योग्य तबरािीहरू बाट आकतस्िक वा 

तचककत्सकीय आवश्यक उपचार सेवाका लातर् सािान्यिया तबल र्ररने रकि (AGB) बीिा र्राएका 

तबरािीलाई भन्दा बढी शनल्क तलइने छैन। 

a. MHSHFC को AGB प्रतिशि “लनक-ब्याक” तवतधको प्रयोर् र्रेर र्ररन्छ, जो जम्िा 
अननितिप्राप्त Medicare सशनल्क-सेवा भनक्तानलाई पतहलाको 12-ितहना अवतधको उक्त 
दाबीहरूका लातर् जम्िा कनल शनल्कद्वारा भार् र्रेर तनकातलन्छ। तबरािीहरूबाट AGB 
भन्दा बढी शनल्क नतलने सनतनतिि र्नष आर्थषक सहायिाका लातर् योग्य हुने तबरािीहरूलाई 
प्रदान र्ररने छूटहरूको AGB प्रतिशि सीिासुँर् िनलना र्रेर पननरावलोकन र्ररन्छ। 

b. AGB प्रतिशिहरूबारे FAP को संलग्नक A - सािान्यिया तबल र्ररने रकिको र्णनािा 

हनेष सककन्छ। 

c. संशोतधि AGB प्रतिशिहरू वार्र्षक रूपिा तनकातलन्छ र पात्रो अननसार वर्षको सनरु देति 
120औुँ कदन तभत्र लार्ू र्ररन्छ। 

4. वार्र्षक कनल पाररवाररक आय: सबै स्रोिहरूबाट पररवारको वार्र्षक आय िथा नर्द सनतवधाहरूको जम्िा 
रकिबाट कर नकटाइ, बाल सहयोर्का लातर् कदइएको कन नै पतन भनक्तान काटेर हुन आउने रकिबारे, 
संयनक्त राज्यको आन्िररक राजस्व सेवािा सूतचि र्ररनन पछष। पाररवाररक आयिा, यसैिा सीतिि नरहने 
र्रर आय, बेरोजर्ार 
भत्ता, कािदार क्षतिपूर्िष, सािातजक सनरक्षा, पररपूरक सनरक्षा आय, जन सहायिा, भूिपूवष सैतनकहरूको 
भनक्तान, जीवति सनतवधा, पेन्सन वा अवकास आय, ब्याज, लाभांश, भरणपोर्ण, बाल सहयोर्, िथा 
अन्य स्रोिहरू सिावेश हुन्छ। 

5. ऐतछछक सेवाहरू: ित्काल ध्यान आवश्यक नपने अवस्थाको उपचार र्ने सेवाहरू। ऐतछछक सेवािा 

तबरािीका लातर् फाइदाजनक, िर जरूरी नहुने कायषतवतधहरू सिावेश हुन्छ र यसिा तचककत्सकीय 

आवश्यक सेवा िथा र्ैर-तचककत्सकीय आवश्यक सेवाहरू सिावेश छ, जस्िै देख्दा राम्रो लागे्न उद्देश्यले 

िात्र र्ररने सौन्दयष र दन्ि शल्यतचककत्सा वा स्वास््य बीिा योजनाद्वारा आदशष रूपिा कभर नर्ररने अन्य 

ऐतछछक कायषतवतधहरू। तचककत्सकीय आवश्यक नभएका ऐतछछक सेवाहरूलाई आर्थषक सहायिाका लातर् 

तवचार र्ररुँदैन। 

6. आकतस्िक सेवाहरू: ित्काल तचककत्सकीय स्याहारको अननपतस्थतिको कारण व्यतक्तको स्वास््य (वा 

र्भषविी ितहलाको सन्दभषिा, ितहला वा उनको पेटको तशशन) लाई र्म्भीर ििरा पनग्न सके्न उतचि 

सम्भावना रहकेो, वा शारीररक कायषहरूिा र्म्भीर अक्षििा उत्पन्न हुन सके्न, वा कन नै पतन शारीररक 

अङ्र् वा भार्को र्म्भीर िराबी हुन सके्न हदको िीव्र लक्षणहरू (र्म्भीर पीिा लर्ायि) भएको स्वास््य 

अवस्था भएका तबरािीलाई प्रदान र्ररने सेवाहरू। 

7. असाधारण असूली कारबाही (ECAs): तयनीहरू यस्िा असूली कारबाहीहरू हुन् जसका लातर् कानूनी वा 

न्यातयक प्रकियाको आवश्यकिा पछष, र यसिा अन्य र्तितवतधहरू जस्िै अको पक्षलाई ऋण बेछने वा 

प्रतिकूल तववरणबारे िेतिट एजेन्सी वा ब्यूरोहरूिा सूचना कदने कायषहरू पतन सिावेश छ। MHSHFC 

ECAs िा संलग्न हुुँदैन, न ि यसले आफ्ना असूली किाष तनकायहरूलाई ECAs िा संलग्न हुने अननिति 

कदन्छ। MHSHFC को असूली नीतिहरूबारे थप जानकारी MHSHFC को तभन्दै MHSHFC तबल िथा 
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असूली नीति िा पाउन सककन्छ; यो नीतिको तनिःशनल्क प्रतितलतपहरू अनलाईन यहाुँ उपलब्ध छन्: 

http://memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program/ वा तनिःशनल्क 

कार्जी प्रतितलतपहरू आकतस्िक तवभार् िथा अस्पिाल दिाष स्थलहरूिा अननरोध र्रेर वा (281) 312-

4012 वा 281-312-4000, तवकल्प 5 िा कल र्रेर पतन उपलब्ध हुनेछ। 

8. पररवार: तबरािी, तबरािीको लोगे्न वा स्वास्नी/तसतभल यनतनयन पाटषनर, तबरािीको आिाबनबा वा 

अतभभावक (नाबालक तबरािीका हकिा), िथा तबरािीको वा आिाबनबाको आय कर दातिलािा दाबी 

र्ररएका कन नै पतन तनभषर व्यतक्तहरू, जो तबरािीको वा उसको आिाबनबाकोिा वा अतभभावकहरूको 

घरिा बसे्न र्छषन्। 

9. सङ्घीय र्ररबी स्िर (“FPL”): आयको यस्िो स्िर जसिा व्यतक्तलाई र्ररबीको सीिा रेिािा भएको 

िातनन्छ। यो आय स्िर पररवार इकाइको सङ्ख्या अननसार फरक पछष। र्ररबी स्िर वार्र्षक रूपिा संयनक्त 

राज्य स्वास््य तवभार् िथा िानव सेवाद्वारा अद्यावतधक र्ररन्छ िथा सङ्घीय रतजस्टरिा प्रकातशि 

हुन्छ। यो FAP को प्रयोजनका लातर्, उक्त प्रकातशि िार्ष-तनदेतशकाहरूिा उतल्लतिि र्ररबी स्िरले कनल 

आय जनाउुँछ। यो FAP को प्रयोजनिा प्रयोर् र्ररने FPL वार्र्षक अद्यावतधक र्ररन्छ। विषिान FPLs 

FAP अन्िर्षि संलग्नक B - सङ्घीय र्ररबी िार्ष-तनदेतशका िा पाउन सककन्छ। 

10. आर्थषक सहायिा: आर्थषक सहायिा भन्नाले MHSHFC द्वारा FAP िा पररभातर्ि भए अननसार केही 
तवशेर् आर्थषक िथा अन्य योग्यिाको िापदण्ि पूरा र्ने तबरािीहरूलाई MHSHFC द्वारा अस्पिाल 
पररवेशिा प्रदान र्ररएको तचककत्सकीय आवश्यक वा आकतस्िक स्वास््य सेवाहरूको भनक्तानको लातर् 
आर्थषक स्रोि प्राप्त र्नष उनीहरूलाई सहयोर् र्नष कदइने सहायिा हो। योग्य तबरािीहरूिा बीिा नर्रेका 
तबरािी, न्यून आय तबरािी, िथा आंतशक बीिा सनतवधा भएका िर उनीहरूको तचककत्सा तबलको बाुँकी 
अंशको केही भार् वा सम्पूणष भार् भनक्तान र्नष असिथष तबरािीहरू सिावेश हुन सक्छन्। 

11. तचककत्सकीय आवश्यक सेवाहरू : कन नै स्वास््य अवस्थाको तनदान, प्रत्यक्ष उपचार सेवा, िथा उपचार का 

लातर् प्रदान र्ररने, स्थानीय के्षत्रको असल तचककत्सा अभ्यासको िापदण्िहरूको पूर्िष र्ने, Medicare 

िथा Medicaid कायषििहरूद्वारा बीिा सनतवधा प्रदान नर्ररने र तचककत्सकीय आवश्यक भनेर स्वीकार 

र्ररएको, िथा िनख्यि तबरािी वा तचककत्सकको सनतवधाका लातर् िात्र नभएको सेवा वा आपूर्िषहरू। 

तचककत्सकीय आवश्यक सेवाहरूिा सौन्दयष शल्यतचककत्सा वा र्ैर-तचककत्सा सेवाहरू, जस्िै सािातजक, 

शैतक्षक वा व्यावसातयक सेवाहरू सिावेश हुुँदैन। 

12. सरल भार्ा सारांश (“PLS”): MHSHFC को FAP को सरल भार्ा सारांशिा तनम्न अननसार सिावेश छ: 

(a) योग्यिाका िापदण्ि िथा उपलब्ध सहायिाको एउटा संतक्षप्त तववरण; (b) आर्थषक सहायिा आवेदन 

प्राप्त र्नष सककने वेबसाइट िथा भौतिक स्थानहरूको सूची; (c) FAP को तनिःशनल्क कार्जी प्रतितलतप प्राप्त 

र्ने िररकाबारे तनदेशनहरू; (e) आवेदन प्रकियािा सहायिाका लातर् सम्पकष  तववरण; (d) FAP िथा 

सम्बतन्धि कार्जािहरूको भातर्क अननवादहरूको उपलब्धिा; िथा (f) आर्थषक सहायिाका लातर् योग्य 

भनेर तनणषय र्ररने तबरािीहरूलाई आकतस्िक वा तचककत्सकीय आवश्यक सेवाका लातर् सािान्यिया तबल 

र्ररने रकि भन्दा बढी शनल्क नतलइने पनतष्ट र्ररएको तववरण। 

13. उतचि प्रयासहरू: MHSHFC ले तबरािीलाई अस्पिालबाट तबदा हुनन भन्दा पूवष FAP को सरल भार्ा 

सारांश उपलब्ध र्राएर तबरािीलाई MHSHFC को FAP बारे सूचना कदने उतचि प्रयासहरू र्नेछ। यस 

अतिररक्त, MHSHFC ले तबरािीहरूलाई MHSHFC को FAP बारे जानकारी कदन तनम्न कदिहरू 

चाल्नेछ: 
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a. अपूणष आवेदन: यकद तबरािी िथा/वा पररवारले अपूणष आवेदन बनझाएिा, MHSHFC ले कन न 

कन न अतिररक्त जानकारी वा कार्जाि आवश्यक पछष भनेर वणषन र्ररएको तलतिि सूचना 

कदनेछ। 

b. पूणष आवेदन: यकद तबरािी िथा/वा तबरािीको पररवार सदस्यले पूणष आर्थषक सहायिा 

आवेदन बनझाएिा, MHSHFC ले तबरािी आर्थषक सहायिाका लातर् योग्य भए नभएको 

तनणषयबारे सही सिय तभत्र जानकारी सतहि तलतिि सूचना कदनेछ र तबरािीलाई उक्त 

तनणषय र सो तनणषय र्ररएको आधार तलतिि रूपिा कदनेछ (जसिा, यकद लार्ू भएिा, 

तबरािी कन न सहायिाका लातर् योग्य छ भने्न जानकारी सिेि कदइएको हुन्छ)। यो 

सूचनािा आर्थषक सहायिा प्रतिशि रकि (स्वीकृि आवेदनहरूका हकिा) अथवा 

अस्वीकृति, िथा लार्ू भएिा तबरािी िथा/वा पररवारबाट अपेतक्षि भनक्तानबारे पतन 

जानकारी सिावेश हुनेछ। पूणष आवेदनको िूल्याङ्कनको अवतधिा तबरािी िथा/वा 

पररवारले तववरणहरू पाउन जारी रहनेछ। 

c. तबरािी तववरण: MHSHFC ल ेतबरािीको िािा िथा बाुँकी रकिबारे वणषन र्द ैतवतभन्न 

तववरणहरू पठाउनेछ। तबरािी तववरणिा उनीहरूसुँर् उपलब्ध कन नै पतन स्वास््य बीिा 

सनतवधा भए MHSHFC लाई सूतचि र्ननष पने तबरािीको तजम्िेवारी रहनेबारे अननरोध, 

MHSHFC को FAP को एउटा सूचना, आर्थषक सहायिाको अननरोध र्ने फोन नम्बर, िथा 

FAP कार्जािहरू प्राप्त र्नष सककने वेबसाइट ठेर्ाना पतन कदइएको हुन्छ। 

d. MHSHFC वेबसाइट: MHSHFC को वेबसाइटिा आर्थषक सहायिा उपलब्ध भएको बारे 

सूचना एउटा देतिने ठाउुँिा रातिएको हुनेछ, साथै आर्थषक सहायिा आवेदन प्रकियाको 

तववरण पतन कदइएको हुनेछ। MHSHFC ले MHSHFC वेबसाइटिा FAP अन्िर्षि 

सिेरटएको र नसिेरटएको सेवा प्रदायकहरूहरूको सूतच सिेि FAP, सरल भार्ा सारांश, 

आर्थषक सहायिा आवेदन, िथा तबल िथा असूली नीति राख्नेछ: 

http://memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program/. 

आकतस्िक तवभार् िथा दिाष स्थलहरूिा अननरोध र्रेिा MHSHFC सुँर् उक्त 

कार्जािहरूको तनिःशनल्क कार्जी प्रतितलतपहरू उपलब्ध हुनेछ। 

14. बीिा अपयाषप्त र्रेका तबरािी: कन नै बीिा पोतलतस अन्िर्षि पूणष रूपिा वा आंतशक रूपिा बीिा सनतवधा 

पाएका कन नै तबरािी िर आकतस्िक वा तचककत्सकीय आवश्यक उपचार सेवा तलनन परेको कारण प्राप्त 

र्रेको उपचार सेवाका नर्द िचषहरूको बाुँकी रकि तिने उनीहरूको क्षििा भन्दा बढी हुन र्एको। 

15. बीिा नर्रेका तबरािी: स्वास््य बीिा नीति अन्िर्षि पूणष रूपिा वा आंतशक रूपिा बीिा सनतवधा नपाएका 

कन नै तबरािी र सावषजतनक वा तनजी स्वास््य बीिा, स्वास््य सनतवधा, वा अन्य स्वास््य बीिा सनतवधा 

कायषिि (यसैिा सीतिि नरहने र्रर, तनजी बीिा, Medicare, वा Medicaid, वा अपराधको पीतिि 

सहायिा लर्ायि) अन्िर्षि लाभाथी नरहकेा िथा तबरािीले कदएको कार्जाि िथा जानकारीका आधारिा 

वा अन्य स्रोिहरूबाट प्राप्त MHSHFC द्वारा तनणषय र्रे अननसार जसको चोटपटक MHSHFC द्वारा 

उपलब्ध स्वास््य सेवाहरूको भनक्तानका लातर् कािदार क्षतिपूर्िष, सवारी बीिा, वा दातयत्व वा अन्य िेस्रो 

पक्ष बीिाको प्रयोजनिा क्षतिपूर्िष योग्य नभएको। 
 

पननरावलोकन िापदण्ि:  
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1. सञ्चार: हाम्रा तबरािी, पररवारहरू, िथा वृहि सिनदायलाई आर्थषक सहायिाको उपलब्धिाबारे 

अवर्ि र्राउने उद्देश्यले, MHSHFC ले तबरािी िथा अस्पिालिा आउने तभतजटरहरूलाई आर्थषक 

सहायिाको उपलब्धिाबारे सूचना कदन, साथै प्रत्येक अस्पिालिा सेवा प्राप्त र्ने वृहि सिनदाय 

सदस्यहरूिा यो FAP को व्यापक प्रचार प्रसार र्नष तवतभन्न कदिहरू चाल्नेछ। उक्त कदिहरूिा 

तनम्न अननसार सिावेश छ: 

a. तबरािी सहिति: स्वास््यउपचार सेवा सेवाको दिाष र्दाष हस्िाक्षर र्ररने स्वास््य सेवा 

सहितििा एउटा तववरण सिावेश हुन्छ जस अननसार यकद परोपकार सेवाहरूको िाुँचो 

परेिा, योग्यिा तनणषयको अननरोध र्दाष अस्पिाल भनाष भएपतछ वा दफावार तबल वा तववरण 

प्राप्त र्रेपतछ र्ननषपनेछ। 

b. आर्थषक परािशष: MHSHFC तबरािीहरूलाई यकद उनीहरूलाई आफ्नो भार्को अस्पिाल तबल 

भनक्तान र्नष र्ाह्रो हुने अननिान भए उनीहरूको अस्पिालको आर्थषक परािशषदािाबाट जानकारी 

िाग्न प्रोत्साहन र्ररन्छ। हाम्रा आर्थषक परािशषदािाहरूले बीिा नर्रेका, बीिा अपयाषप्त र्रेका, 

वा हािीले प्रदान र्ने स्वास््य सेवाहरूको भनक्तानका सम्बन्धिा अन्य आर्थषक चननौतिहरूको 

सािना र्ने तबरािीहरूलाई सहायिा प्रदान र्नष हर सम्भव प्रयास र्नेछन्। आर्थषक 

परािशषदािाहरूले तबरािीहरूलाई तवतवध प्रकारका सरकारी रकिप्राप्त कायषििहरूिा 

योग्यिाका लातर् छनौट र्नष सक्छन्, कन नै कािदारको क्षतिपूर्िष वा दातयत्व दाबीिा सहायिा 

र्नष सक्छन्, एउटा तवस्िाररि अवतध भनक्तान योजना बनाउन सक्छन्, वा तबरािीहरूलाई 

आर्थषक सहायिाका लातर् आवेदन कदन सहायिा र्नष सक्छन्। 

c. सरल भार्ा सारांश िथा आवेदन: MHSHFC को FAP को सरल भार्ा सारांशको एउटा 

कार्जी प्रतितलतप र आर्थषक सहायिा आवेदनको एउटा कार्जी प्रतितलतप सेवापतछ 

व्यवहाररक भएसम्ि चाुँिो सम्पूणष तबरािीहरूलाई उपलब्ध र्राइने छ। आकतस्िक तवभार् 

िथा दिाष स्थलहरूिा अननरोध र्रेिा MHSHFC सुँर् उक्त कार्जािहरूको तनिःशनल्क कार्जी 

प्रतितलतपहरू उपलब्ध हुनेछ। तनिःशनल्क कार्जी प्रतितलतपहरू हुलाकद्वारा वा 281-312-

4012 वा 281-312-4000, तवकल्प 5 िा कल र्रेर पतन उपलब्ध हुनेछ। 

d. अननवाद र्ररएको प्रतितलतपहरू उपलब्ध छन्: MHSHFC ले आफ्नो अस्पिाल केन्रहरूिा 

सेवा प्रदान र्ररएको सिनदाय िध्ये पाुँच प्रतिशि (5%) वा 1,000 व्यतक्त िध्ये जनन कि 

आउुँछ त्यसको प्रतितनतधत्व र्ने सीतिि अङ्रेजी दक्ष व्यतक्तहरूका लातर् यसको FAP, 

सरल भार्ा सारांश, आर्थषक सहायिा आवेदन र तबल िथा असूल नीतिको अननवाद र्छष। 

MHSHFC ले उक्त कार्जािहरूको तनिःशनल्क कार्जी प्रतितलतपहरू MHSHFC 

वेबसाइटिा राख्नेछ साथै आकतस्िक तवभार् िथा अस्पिाल दिाष स्थलहरूिा अननरोध र्रेिा 

पतन उपलब्ध हुनेछ। तनिःशनल्क कार्जी प्रतितलतपहरू हुलाकद्वारा वा 281-312-4012 वा 

281-312-4000, तवकल्प 5 िा कल र्रेर पतन उपलब्ध हुनेछ। 

e. तचन्ह: सम्पूणष आर्थषक सहायिाबारे तचन्हहरू जनसाधरणले देख्ने ठाउुँहरूिा प्रस्ट िथा प्रत्यक्ष 

देख्ने र्रर रातिने छ, जसिा यसैिा सीतिि नरहने र्रर, आपािकालीन तवभार् िथा तबरािी 

दिाष के्षत्रहरू सिेि पदषछ। यस तचन्हिा आर्थषक सहायिा उपलब्ध छ भने्न कन रा जनाइएको 

हुन्छ र थप जानकारीका लातर् आर्थषक परािशषदािालाई सम्पकष  र्ने फोन नम्बर पतन 

कदइएको हुन्छ। 

f. वेबसाइट: MHSHFC को वेबसाइटिा आर्थषक सहायिा उपलब्ध भएको बारे सूचना एउटा 

देतिने ठाउुँिा रातिएको हुनेछ, साथै आर्थषक सहायिा आवेदन प्रकियाको तववरण पतन 
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कदइएको हुनेछ। MHSHFC ले MHSHFC वेबसाइटिा FAP अन्िर्षि सिेरटएको र 

नसिेरटएको सेवा प्रदायकहरूहरूको सूतच सिेि FAP, सरल भार्ा सारांश, आर्थषक 

सहायिा आवेदन, िथा तबल िथा असूली नीति राख्नेछ: 

http://memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program/ 

g. तबरािी तबल िथा तववरण: तबरािी तववरणिा उनीहरूसुँर् उपलब्ध कन नै पतन स्वास््य 

बीिा सनतवधा भए MHSHFC लाई सूतचि र्ननष पने तबरािीको तजम्िेवारी रहनेबारे 

अननरोध, MHSHFC को FAP को एउटा सूचना, आर्थषक सहायिाको अननरोध र्ने फोन 

नम्बर, िथा FAP कार्जािहरू प्राप्त र्नष सककने वेबसाइट ठेर्ाना पतन कदइएको हुन्छ। 

h. हुलाकबाट पठाउननहोस् वा फ्याक्स र्ननषहोस्: तबरािीहरूले उक्त कार्जािहरूको तनिःशनल्क 

प्रतितलतपहरूका लातर् MHSHFC ले उनीहरूलाई उक्त प्रतितलतपहरू पठाउनका लातर् 

व्यतक्तको पूरा नाि िथा कफिाष हुलाक ठेर्ाना सतहि तलतिि अननरोध तनम्न ठेर्ानािा इिेल 

वा फ्याक्स र्नष सक्छन्। 

 
Memorial Hermann Surgical Hospital First Colony  

Attn: Financial Assistance  
16906 Southwest Freeway 
Sugar Land, Texas 77479  

फ्याक्स: 281-566-54717 

2. योग्यिा तनणषय: आर्थषक सहायिाको तनणषय र्दाष आर्थषक आवश्यकिाको व्यतक्तर्ि िूल्याङ्कन सिावेश 

भएको कायषतवतधहरू अननसार तनधाषरण र्ररन्छ। उक्त कायषतवतधहरूबारे िल वणषन र्ररएको छ: 

a) एउटा आर्थषक सहायिा आवेदन प्रकिया, जसिा तबरािी वा जिानि कदने व्यतक्तले सहयोर् र्ने िथा 

आर्थषक आवश्यकिाको तनणषयसुँर् सान्दर्भषक व्यतक्तर्ि वा आर्थषक जानकारी िथा कार्जाि बनझाउने 

अपेक्षा र्ररन्छ; 

 

b) MHSHFC ले कन नै व्यतक्त FAP-योग्य भए नभएको तनणषय र्नष उतचि प्रयासहरू र्नेछ जस अन्िर्षि 

तबरािीलाई अस्पिालबाट तबदा हुनन पूवष MHSHFC को FAP बारेिा एउटा सरल भार्ा सारांशिा 

सूचना कदने सिेि पदषछ। यस अतिररक्त, MHSHFC ल ेतबरािीहरूलाई MHSHFC को FAP बारे 

जानकारी कदन तनम्न कदिहरू चाल्नेछ: 

 

i) अपूणष आवेदन: यकद तबरािी िथा/वा पररवारले अपूणष आवेदन बनझाएिा, MHSHFC ले 

प्रारतम्भक आवेदन प्राप्त र्रेको पै ुँिातलस (45) कदन तभत्र कन न कन न अतिररक्त जानकारी वा कार्जाि 

आवश्यक पछष भनेर वणषन र्ररएको तलतिि सूचना कदनेछ। 

ii) तबरािी तववरण: तबरािी कथनहरूिा कन नै पतन उपलब्ध स्वास््य बीिा कभरेजबारे MHSHFC 

लाई सूतचि र्ने तबरािीको तजम्िेवारी हो भने्न एउटा कथन सिावेश हुनेछ र यसिा MHSHFC 

को FAP बारे सूचना, आर्थषक सहायिाको अननरोध र्ने फोन नम्बर, FAP कार्जािहरू प्राप्त र्नष 

सककने वेबसाइट ठेर्ाना सिावेश छ। 

iii) MHSHFC वेबसाइट: MHSHFC को वेबसाइटिा आर्थषक सहायिा उपलब्ध भएको बारे सूचना 

एउटा देतिने ठाउुँिा रातिएको हुनेछ, साथै आर्थषक सहायिा आवेदन प्रकियाको तववरण पतन 

कदइएको हुनेछ। MHSHFC वबेसाइट: 

http://memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program/, िा, 

MHSHFC ले FAP अन्िर्षि सनतवधा कदने र नकदने सेवा प्रदायकहरूको सूतच सतहि यसको FAP, 

सरल भार्ा सारांश, आर्थषक सहायिा आवेदन, िथा यसको तबतलङ िथा असूली नीति राख्नेछ। 

http://memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program/
http://memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program/
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iv) अननरोध र्रेिा उपलब्ध कार्जािहरू: MHSHFC ले आपािकालीन तवभार् िथा दिाष के्षत्रहरूिा 

अननरोध र्रेिा FAP अन्िर्षि सनतवधा कदने र नकदने सेवा प्रदायकहरूको सूतच सतहि यसको FAP 

को तनिःशनल्क, कार्जी प्रतितलतपहरू, सरल भार्ा सारांश, आर्थषक सहायिा आवेदन, िथा यसको 

तबतलङ िथा असूली नीति उपलब्ध र्राउनेछ। 

 

c) तबरािी वा जिानि कदने व्यतक्तको भनक्तान र्ने क्षििाबारे जानकारी कदने बाह्य सावषजतनक स्िरिा 

उपलब्ध सूचनाको स्रोिहरूको प्रयोर् जसिा TransUnion वा Experian िाफष ि िेतिट स्कोरहरू 

पतन पदषछ; 

 

d) MHSHFC िा तवर्ििा प्रदान र्ररएको सेवाका लातर् तबरािीबाट प्राप्य बाुँकी रहकेो रकि िथा 

तबरािीको भनक्तान वा चनक्ता नभएको ऋण तववरणको पननरावलोकन; 

 
e) MHSHFC द्वारा प्रदान र्ररने आर्थषक सहायिाको स्िर आय, पररवार सदस्य संख्या, िथा FPL िा 

आधाररि हुन्छ। दनवै बीिा नर्रेका िथा बीिा र्रेका तबरािीहरूले आर्थषक सहायिाका लातर् आवेदन 

कदन सक्छन्; िथा 

 

f) आर्थषक सहायिाका लातर् तबरािीको योग्यिा िलको िापदण्ििा आधाररि हुनेछ र यो तबरािीको 

आर्थषक तस्थति, घट्दो आर्थषक पररतस्थतिहरू िथा िेस्रो पक्ष स्वास््य सेवा सनतवधाहरूको उपलब्धिाका 

आधारिा फरक पनष सक्छ। योग्यिा िार्ष-तनदेतशकाहरूलाई सङ्घीय सरकारल ेFPL िार्ष-

तनदेतशकाहरू प्रकातशि र्रेपतछ वार्र्षक रूपिा संशोधन र्ररन्छ। िल उतल्लतिि िार्ष-तनदेतशकािा 

भन्दा बढी आय हुने पररवारहरूलाई भनक्तान योजनािा तवचारका लातर् छनौट र्नष सककन्छ। 

3.  तबरािी आर्थषक सहायिा योग्यिा: FPLs का आधारिा, तनम्न िापदण्िलाई आर्थषक सहायिाका 

लातर् योग्य हुने बीिा नर्रेका िथा बीिा अपयाषप्त र्रेका तबरािीहरूलाई प्रदान र्ररने छूटहरू 

तनधाषरण र्नष प्रयोर् र्ररने छ। बीिा अपयाषप्त र्रेका तबरािीहरूले परोपकारका लातर् योग्य हुनन भन्दा 

पतहला उनीहरूको बीिालाई तबल र्रेको हुनन पछष। तबरािीहरूबाट AGB भन्दा बढी शनल्क नतलने 

सनतनतिि र्नष आर्थषक सहायिाका लातर् योग्य हुने तबरािीहरूलाई प्रदान र्ररने छूटहरूको AGB 

प्रतिशि सीिासुँर् िनलना र्रेर पननरावलोकन र्ररन्छ। 

a. तनिःशनल्क उपचार सवेा: 

i. यकद कन नै बीिा नर्रेका तबरािीको वार्र्षक कनल पाररवाररक आय कनल आय आर्थषक 

सहायिा योग्यिा िातलका (संलग्नक A – सािान्यिया तबल र्ररने रकि र्णना ) िा 

तनधाषररि भएको विषिान सङ्घीय र्ररबी िार्ष-तनदेतशकाको दनई सय प्रतिशि 

(200%) वा कि भएिा, तबरािी (वा अन्य तजम्िेवार पक्ष) ले तनिःशनल्क उपचार सेवा 

(100% छूट) को हक पाउनेछ र िािािा बाुँकी रकिको कन नै पतन भार् तिननष पदैन। 

ii. Medicare बाट प्राथतिक स्वास््य बीिा सनतवधा भएका र Medicaid को दोस्रो 

बीिा सनतवधाका लातर् योग्य तबरािीहरूले Medicaid लाई तबल र्रेपतछ िथा 

THMP वा व्यवतस्थि Medicaid भनक्तानकिाषबाट अतन्िि तनणषयात्िक दाबी प्राप्त 

र्रेपतछ बाुँकी कन नै पतन बाुँकी रकििा एक सय प्रतिशि (100%) छूट पाउनेछन्। 

B. छूट प्राप्त उपचार सवेा: 

i. वार्र्षक कनल पाररवाररक आय विषिान सङ्घीय र्ररबी िार्ष-तनदेतशकाको दनई सय 

प्रतिशि (200%) भन्दा बढी हुने िर चार सय प्रतिशि (400%) भन्दा बढी नहुने 
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तबरािीहरू/व्यतक्तहरू बीिा र्रेका तबरािीहरूलाई सािान्यिया तबल र्ररने र्ररने 

रकि (AGB) िा शनल्कहरूिा छूटका लातर् योग्य हुन सक्छन्। 

ii. अस्पिालको तबलिा एकाउन्ट ब्यालेन्स बाुँकी रहकेा तबरािीहरू यकद तनम्न सबै 

िापदण्िहरूको पूर्िष भएिा छूटका लातर् योग्य हुन सक्छन्: 1) बाुँकी रकि 

व्यतक्तको वार्र्षक कनल पाररवाररक आयको दस प्रतिशि (10%) भन्दा बढी भए; 

2) उनीहरूले बाुँकी रहकेो सम्पूणष वा केही भार् तबल बाुँकी रकि तिनष असिथष 

भए; िथा 3) तबलको बाुँकी रकि न्यूनिि $5,000 छ भने। उक्त 

पररतस्थतिहरूिा, तबरािी वा जिानि कदने व्यतक्तले FAP प्रकियािा सहयोर् र्ने 

िथा योग्यिाको तनणषयसुँर् सान्दर्भषक व्यतक्तर्ि वा आर्थषक जानकारी िथा 

कार्जाि बनझाउने अपेक्षा र्ररन्छ। यकद स्वीकृति भए, तबरािीले बाुँकी रहकेो 

एकाउन्ट ब्यालेन्सका लातर् उनीहरूको वार्र्षक कूल पाररवाररक आयबाट बढीिा 

दस प्रतिशि (10%) वा AGB छूट लर्ाएर, जनन रकि कि हुन्छ र तबरािीको 

आर्थषक पररतस्थतिका लातर् सवाषतधक लाभदायक हुन्छ त्यो रकि तिने तजम्िेवारी 

हुनेछ। 

4. योग्यिाको म्याद: 

a.  बीिा नर्रेका तबरािीहरूका लातर्, आर्थषक सहायिा िथा सम्भाव्य योग्यिा तनणषयहरू 

पतछल्लो तितिदेति सम्पूणष िनल्ला स्व-भनक्तानको बाुँकी रकि िथा विषिान चरणको उपचार 

सेवाका लातर् लार्ू हुनेछ। तबरािी योग्यिाको तनधाषरण कायषतवतध िण्ि 3 िा उतल्लतिि 

आधारहरूिा र्ररन्छ िथा िनरून्िै वा सियिा भनक्तानहरू र्दाष कन नै वेफाइदा हुने छैन। यस 

अतिररक्त, आर्थषक सहायिा आवेदन पूरा र्ने तबरािीलाई तबरािीको कन नै थप कदि तबना नै 

छ ितहना सम्ि सम्भातवि अतिररक्त आर्थषक सहायिा प्रदान र्ररने छ। तबरािीले छ (6) 

ितहना अवतध तभत्र तबरािीको आर्थषक पररतस्थतििा भएको आर्थषक सहायिा योग्यिाको 

तनणषयिा असर पानष सके्न कन नै पतन हरेफेरबारे हेरफेर भएको िीस (30) कदन तभत्र 

MHSHFC लाई जानकारी कदनन पनेछ। तबरािीले पाररवाररक आयिा भौतिक सनधार भएको 

िनलासा नर्रेिा MHSHFC द्वारा भौतिक सनधार पतछ आर्थषक सहायिाको कन नै पतन 

व्यवस्था रद्द हुन सके्नछ। 

5. आकतस्िक वा तचककत्सकीय आवश्यक सेवाहरू: आर्थषक सहायिा कन नै अस्पिाल पररवेशिा प्रदान 

र्ररएको आकतस्िक वा तचककत्सकीय आवश्यक सेवाहरूिा सीतिि रहनेछ। यो िण्ििा भएको कन नै 

पतन कन राको उद्देश्य तबरािीको भनक्तान र्ने क्षििा जे जस्िो भएपतन आकतस्िक स्वास््य 

अवस्थाहरूको उपचारका सम्बन्धिा सङ्घीय वा राज्य कानून अननसार MHSHFC को दातयत्व वा 

अभ्यासहरूिा पररविषन र्ने होइन। 

6. आवेदन प्रकिया 

a. आवेदन कसरी र्ने: आर्थषक सहायिा आवेदन पूरा र्रेर सिथषन र्ने कार्जाि सतहि बनझाउनन 

पनेछ। आवेदनको तनिःशनल्क प्रतितलतपहरू MHSHFC को वेबसाइटबाट िाउनलोि र्नष 

सककन्छ: http://memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-

program/ तनिःशनल्क कार्जी प्रतितलतपहरू आकतस्िक तवभार् िथा अस्पिाल दिाष 

स्थलहरूिा पतन उपलब्ध हुन्छ। तनिःशनल्क कार्जी प्रतितलतपहरू हुलाकद्वारा वा 281-312-

4012 वा 281-312-4000, तवकल्प 5 िा कल र्रेर पतन उपलब्ध हुनेछ। 

http://memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program/
http://memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program/
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b. आवेदकहरूले पूणष आवेदन िथा सिथषन र्ने कार्जािहरू अस्पिालको आर्थषक 

परािशषदािालाई पठाउन सक्छन् वा िलको ठेर्ानािा हुलाकबाट पठाउन सक्छन्। 

तबरािीहरूले इन्फिेशन िेस्किा र्एर आर्थषक परािशषदािासुँर् कन रा र्ने अननरोध र्रेर 

अस्पिालको आर्थषक परािशषदािालाई भेट्न सक्छन्। आवेदन प्रकियाका बारेिा प्रश्नहरू 

भएिा, आवेदन भनष सहायिा चातहएिा, वा बनझाइ सकेको आवेदनको तस्थति जाुँच र्नष, 

अस्पिालका आर्थषक परािशषदािाहरू अस्पिालिा व्यतक्तर्ि रूपिा सहयोर् र्नष उपलब्ध 

रहन्छन् वा िपाईंले 281-312-4012 वा 1281-312-4000, तवकल्प 5 िा कल र्नष 

सक्नन हुन्छ। 

c. पूणष आवेदनहरू कहाुँ पठाउनन: 
Memorial Hermann Surgical Hospital First Colony  

Attn: Financial Assistance  
16906 Southwest Freeway 
Sugar Land, Texas 77479 

-वा-  

फ्याक्स: 281-566-5417 

d. आर्थषक सहायिा वा सम्भाव्य योग्यिाका लातर् तवचार र्ने अननरोध र्दाष आवेदनको म्याद 
तभत्रिा तनम्न िध्ये कन नै पतन व्यतक्तले सनरु र्नष सक्छन्: (i) तबरािी वा जिानि कदने व्यतक्त; 
(ii) तबरािी वा जिानि कदने व्यतक्तको एकजना प्रतितनतध; (iii) तबरािी/आवदेनका िफष बाट 
MHSHFC प्रतितनतध; वा (iv) तबरािीको स्याहार र्ने तचककत्सक। 

e. यो FAP िा अन्यत्र जननसनकै कन राहरू उल्लेि र्ररएिापतन, आर्थषक सहायिा आवेदन 

प्रकियािा सहयोर् र्ने र पूणषिया सहभार्ी हुने तबरािीको तजम्िेवारी हुनेछ। यस अन्िर्षि 

कन नै पतन िेस्रो पक्ष स्वास््य बीिा सनतवधा उपलब्ध भए त्यसको जानकारी कदने; सरकार वा 

अन्य कायषििहरू (उदाहरणको लातर्, Medicare, Medicaid, िेस्रो पक्ष दातयत्व, 

अपराधको पीतिि अननदान, आकद) िाफष ि उपलब्ध हुने रकिका लातर् आवेदन र्नष वा अन्य 

आर्थषक सहायिाका लातर् तबरािीको योग्यिाको तनधाषरण र्नष आवश्यक सम्पूणष कार्जाि 

िथा प्रिातणकरणहरू ऋिपूवषक उतचि सिय तभत्र बनझाउने कन राहरू पदषछ। यसो नर्रेिा 

तबरािीको आर्थषक सहायिा आवेदनिातथ तवचार र्ने कायषिा प्रतिकूल असर पनष सक्छ। 

बाध्यात्िक पररतस्थतिहरूबारे MHSHFC को ध्यानिा ल्याइएको अवस्थािा बाहके 

तबरािीहरूले जानकारी, प्रिातणकरण िथा कार्जािहरू MHSHFC ले अननरोध र्रेको िीस 

(30) कदन तभत्र उपलब्ध र्ननष पदषछ। आर्थषक सहायिाको आवेदनिा तबरािी (वा जिानि कदने 

व्यतक्त/प्रतितनतध) द्वारा पूरा र्रेको र हस्िाक्षर र्रेको हुननपछष। 

f. एकजना आर्थषक परािशषदािाले आवेदकलाई आर्थषक सहायिाको आवेदन कदने िििा 

सहायिा र्नष सक्छन्। यकद तबरािीको िृत्यन भएिा र कन नै तजम्िेवार पक्षको पतहचान भएको 

छैन भने, एकजना MHSHFC प्रतितनतधले अननरोध सृजना र्द ैउपलब्ध जानकारी िथा 

कार्जािहरूको प्रयोर् र्रर आवेदन पूरा र्नष सक्छन्। 

8. पाररवाररक आय: 
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a. तबरािीले पाररवाररक आय बिाउन यकद यस्िो कार्जािहरू उपलब्ध भए िलको एक वा धेरै 

कार्जािहरू कदन सक्छन्। यकद तबरािीको पररवारिा एक भन्दा धेरै रोजर्ारदािा र्ने 

व्यतक्त छन् भने, प्रत्येक व्यतक्तले िलको एक वा धेरै कार्जािहरू बनझाउनन पनेछ: 

i. सबभन्दा पतछल्लो पटक दायर र्रेको सङ्घीय आय कर दातिला; 

ii. सबभन्दा पतछल्लो W-2 िथा 1099 फारािहरू; 

iii. सबभन्दा पतछल्लो िलव पूर्जष (वा, यकद लार् ूभएिा, बेरोजर्ार तववरण, 

सािातजक सनरक्षा पत्रको एक प्रति, आकद); 

iv. यकद नर्दिा भनक्तान र्ररने भएिा रोजर्ारदािाबाट तववरण; वा 

v. कन नै िेस्रो पक्षबाट पाररवाररक आयबारे अन्य कन नै पतन प्रिाणीकरण। 

b. यकद तबरािीले प्रत्येक पररवार सदस्यको आय (तबरािीको लर्ायि) देतिने िातथ उतल्लतिि 

िध्ये न्यूनिि एउटा कार्जाि बनझाएको भएिा र प्रिाणीकरणिा हस्िाक्षर र्रेको भएिा, 

अथवा प्रिातणकरणिा हस्िाक्षर र्रेको िर यस्िो कार्जािहरू बनझाउन असिथष रहकेा 

तबरािीहरूको हकिा आर्थषक सहायिाको आवेदनलाई कार्जाि नबनझाएको आधारिा िात्र 

अपूणष भनेर िाननुँदैन। 

c. आवेदकले आवेदन प्रिाणीकरणिा हस्िाक्षर र्ननषपछष। यकद भतवष्यिा आवेदकले भौतिक 

रूपिा र्लि जानकारी कदएको प्रिातणि हुन र्एिा MHSHFC ले तनणषय रद्द र्नष वा 

पररिाजषन र्नष सक्छ। 

अतिररक्त कार्जाि: MHSHFC को FAP का लातर् सम्पतत्त वा िचषहरूबारे कार्जाि आवश्यक 
छैन। यद्यतप, आवेदकहरूले चाहिेा उनीहरू यो FAP अननसार अन्यथा योग्य हुन सके्न रकि बराबर 
वा त्यो भन्दा बढी आर्थषक सहायिाको अननरोधिा सिथषन र्नषका लातर् सम्पतत्त, िचष, आय, बाुँकी 
रहकेो ऋण वा आर्थषक करठनाइ देतिने अन्य पररतस्थतिहरूबारे अतिररक्त कार्जािहरू बनझाउन 
सक्छन्। 

9. र्लि वा भ्रािक तववरण: यकद तचककत्सा िचषहरूको भनक्तान र्ने उनीहरूको क्षििाका सम्बन्धिा 

आवेदकले जातन जातन भौतिक रूपिा र्लि वा भ्रािक तववरण कदएको भने्न ठहर भएिा, MHSHFC 

ले आवेदकको विषिान वा भतवष्यका आवेदनहरू अस्वीकार र्नष सके्नछ। िराब तनयि तबना नै र्लि 

जानकारी कदएको तस्थतििा भने, MHSHFC ले संशोतधि जानकारीका आधारिा आफ्नो तनणषय 

र्नेछ। यकद तबरािीले जातन जातन उपलब्ध र्रेको भौतिक रूपिा र्लि तववरणका आधारिा आर्थषक 

सहायिा पतहला नै प्रदान र्ररएको भएिा, MHSHFC ले पतहला प्रदान र्रेको आर्थषक सहायिा रद्द 

र्नष सके्नछ, जनन अवस्थािा MHSHFC ले तबरािीबाट उनीहरूले चनक्ता र्ननषपने कन नै पतन रकि वापस 

तलने अतधकार पाएको हुन्छ। यकद भौतिक रूपिा र्लि जानकारी जातन जातन बनझाएको होइन भने, 

MHSHFC ले संशोतधि जानकारीका आधारिा आफ्नो तनणषय संशोधन र्नेछ। 

 

 

 

 



पृष्ठ 12 को 15 

 

अन्िर-सन्दभषहरू:   

तबरािी स्थानान्िरण नीति (EMTALA िथा टेक्सास स्थानान्िरण ऐन अननपालन) 

आर्थषक सहायिा सरल भार्ा सारांश 
आर्थषक सहायिा आवेदन 
तबल िथा असूली नीति
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सलंग्नकहरू:   

संलग्नक A - सािान्यिया तबल र्ररने रकि र्णना 

संलग्नक B – सङ्घीय र्ररबी िार्ष-तनदेतशका 

 

अको पषृ्ठिा ििशिः 
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सलंग्नक A - सािान्यिया तबल र्ररने रकि र्णना 

सािान्यिया तबल र्ररने रकि MHSHFC ल ेआकतस्िक वा तचककत्सकीय आवश्यक सेवाहरूिा Medicare 
सशनल्क-सेवाका लातर् प्रयोर् र्ने तबल िथा कोि र्ने प्रकियािा आधाररि रहन्छ। Medicare बाट जम्िा 
अननितिप्राप्त भनक्तानलाई यस्िा दाबीहरूका लातर् जम्िा तबल र्ररएको शनल्कहरूद्वारा भार् र्ररन्छ र उक्त 
सङ्ख्यालाई 1 बाट घटाएर AGB प्रतिशि तनकातलन्छ। 

IP (अन्िरङ्र्) का लातर् AGB % = Medicare IP अननितिप्राप्त भनक्तान / Medicare IP जम्िा शनल्क 
OP (बतहरङ्र्) का लातर् AGB % = Medicare OP अननितिप्राप्त भनक्तान / Medicare OP जम्िा शनल्क 

 

केन्र अन्िरङ्र् बतहरङ्र् 
Memorial Hermann Surgical Hospital – First Colony 30% 13%  

आर्थषक वर्ष 2019 (जनलाई 2018 – जून 2019) AGB रकिहरू तनम्न अननसार छन्: 

सािान्यिया तबल र्ररने रकि OP: 13%  
सािान्यिया तबल र्ररने रकि IP: 30% 

अको पृष्ठिा ििशिः 
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सलंग्नक B – सङ्घीय र्ररबी िार्ष-तनदेतशका 

सङ्घीय र्ररबी िार्ष-तनदेतशकािा हरेफेर भएपतछ कनल िातसक आय आर्थषक सहायिा योग्यिा िातलकालाई 
संशोधन र्ररन्छ। िातलका वार्र्षक रूपिा अद्यावतधक र्ररन्छ। 

कनल िातसक आय आर्थषक सहायिा योग्यिा िातलका भनेको MHSHFC ले यो FAP अन्िर्षि आर्थषक 
सहायिा योग्यिा तनधाषरण र्नष प्रयोर् र्ने विषिान आय िातलका हो। 

कूल िातसक पाररवाररक आय आर्थषक सहायिा योग्यिा िातलका संघीय र्ररबी िार्ष-तनदेतशका िथा सम्बतन्धि 
सरकारी संस्थाहरूद्वारा सिय सियिा संशोधन र्ररने ह्याररस काउतन्ट अस्पिाल तजल्ला योग्यिा िातलकािा 
आधाररि छ र उक्त िातलका सिीक्षाका लातर् उपलब्ध रहन्छ। 

कृपया िलको िातलका हनेनषहोस्: 

Memorial Hermann Surgical Hospital First Colony 

कनल आय आर्थषक सहायिा योग्यिा िातलका 

2019 सङ्घीय र्ररबी िार्ष-तनदेतशका (FPG) 
पररवारको सदस्य सङ्ख्याका आधारिा आर्थषक सहायिाका लातर् योग्य हुनलाई कनल वार्र्षक वा िातसक 

आय। 

  
FPG को 100% FPG को 200% FPG को 400% 

पररवारको 
सदस्य 
सङ्ख्या 

वार्र्षक आय िातसक आय वार्र्षक आय िातसक आय वार्र्षक आय िातसक आय 

1 $ 12,490 $ 1,041 $ 24,980 $ 2,082 $ 49,960 $ 4,163 

2 $ 16,910 $ 1,409 $ 33,820 $ 2,818 $ 67,640 $ 5,637 

3 $ 21,330 $ 1,778 $ 42,660 $ 3,555 $ 85,320 $ 7,110 

4 $ 25,750 $ 2,146 $ 51,500 $ 4,292 $ 103,000 $ 8,583 

5 $ 30,170 $ 2,514 $ 60,340 $ 5,028 $ 120,680 $ 10,057 

6 $ 34,590 $ 2,883 $ 69,180 $ 5,765 $ 138,360 $ 11,530 

7 $ 39,010 $ 3,251 $ 78,020 $ 6,502 $ 156,040 $ 13,003 

8 $ 43,430 $ 3,619 $ 86,860 $ 7,238 $ 173,720 $ 14,477 

8 जना भन्दा बढी सदस्यहरू हुने पररवारका लातर्, संघीय र्ररबी िार्ष-तनदेतशका तनधाषरण र्नष प्रत्येक थप 
व्यतक्तका लातर् $4,420 जोड्ननहोस्। 


