
बिरामी आर्थिक 
सहायता सारांश
सरल भाषा सारांश

जवाफ दिइएको मुख्य प्रश्नहरू:

• कुन-कुन सेवाहरू उपलब्ध गराइन्छ?

• मैल ेसहा्यताका लागग कसरी आवेिन गनुनु?
• सहा्यताका लागग को को ्योग्य हुन्छन्?
• आ्य सीमा के ्छ?

• मलै ेआ्य सीमा पूरा गननु सदकन भन ेके गनुनु?
•  मैल ेआवेिन गननुलाई आवेिन फाराम कहाँबाट 

पाउनु?

4412300-5/19

Memorial Hermann Surgical Hospital 
First Colony 

तपाईं आर्नुक सहा्यता, मेगिकेि, मेगिके्यर, वा 
अन्य का्यनुक्रमका लागग ्योग्य हुनुहुन्छ वा हुनु 
हुिँनै भनेर जान्न, र आवेिन गननु गनःशुलक गोपनी्य 
सहा्यताका लागग समपकनु  गनुनुहोस्:

Patient Business Services 
Attention: Financial Assistance
16906 Southwest Freeway
Sugar Land, TX 77479

फोन: 281.243.1073 वा
281.243.1000, गवकलप 9

शुक्रवार: गबहान 8 बज े- बेलुका 5 बजे
सोमवार – गबहीवार: गबहान 8 बजे - बेलुका 7 बजे

संसकरण गमगत: सोमवार, अकटोबर 01, 2018

 
गनम्न माध्यमबाट आर्नुक सहा्यता आवेिन, आर्नुक 
सहा्यता नीगत, सरल भाषा सारांश र गबगलङ त्ा 
असूली नीगतको गनःशुलक प्रगत अङ्ग्ेजी, सपेगनश, र 
आर्नुक सहा्यता नीगतमा वणनुन भए अनुसारको अन्य 
भाषाहरूमा उपलब्ध हुने्छ:

• असपतालको भनानु/ 
 ितानु गवभागमा समपकनु  गरेर
• 281.243.1073 वा
 281.243.1000, गवकलप 9 मा कल गरेर
• इमेलद्ारा आवेिनको अनुरो्ध गरेर: 
 Attention: Financial Assistance
 16906 Southwest Freeway
 Sugar Land, TX 77479

•  Memorial Hermann Surgical Hospital First 
Colony वेबसाइटबाट आवेिन िाउनलोि गरेर:  
http://www.memorialhermannfirstcolony.com/
financial-assistance-program/

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


आर्थिक सहायता नीबत (FAP)

कुन-कुन सेवाहरू समेटिन्छ?

आर्नुक सहा्यता नीगत (FAP) मा Memorial 
Hermann Surgical Hospital First Colony मा 
उपलब्ध गराइने आकगसमक त्ा गिदकतसकी्य-
आवश्यक सेवाहरू समेटटन्छ।

आर्नुक सहा्यता नीगतले गनम्न कुराहरू समेटिनै: 
सौनि्यनु गवग्धहरू, Memorial Hermann Surgical 
Hospital First Colony मा तपाईंको उपिार गनने तर 
असपतालल ेगन्युक्त नगरेका गिदकतसक त्ा अन्य 
सेवा प्रिा्यकहरूद्ारा प्रिान गटरएको सेवाहरू,  
अ्वा आफना सेवाहरूका लागग असपतालबाट 
नभएर ्ुछटै् गबल गनने सेवा प्रिा्यकहरू।

आवेदन कसरी गनने

आर्नुक सहा्यता नीगत त्ा आवेिन आफँै आएर, 
इमेल माफनु त, फोन माफनु त र Memorial Hermann 
Surgical Hospital First Colony वेबसाइटबाट प्राप्त 
गननु सदकने्छ। आवेिन पूरा भनुनुहोस्, अनुरो्ध गरेको 
कागजातहरू संलग्न गरेर असपताल भनानु/ितानु 
गवभागमा वा ्यो पुगसतकाको प्छागि पटट दिइएको 
ठेगानामा बुझाउनुहोस्।

8 जना भनिा बढी हुने पटरवार/घरका लागग: प्रत्येक ्प 
व्यगक्तका लागग $ 4,420 जोडनुहोस्

आर्थिक सहायताका लाबग को-को योगय हुन्छन्?

आर्नुक सहा्यता रकम तपाईंको आ्य, पटरवार 
सिस्य सङ्ख्या त्ा सङ्घी्य गटरबी सतरमा भर 
प्छनु। सङ्घी्य गटरबी सतरको 200% वा सो भनिा 
कम पाटरवाटरक आ्य हुने गबरामीहरू 100% ्ूछटका 
लागग ्योग्य हुन सक्छन्। सङ्घी्य गटरबी सतरको 
200% भनिा बढी पाटरवाटरक आ्य हुने गबरामीहरू 
्ूछटका लागग ्योग्य हुन सक्छन्।

नीगतबारे गवसततृत जानकारी हनेुनुहोस्: 
http://memorialhermannfirstcolony.com/
financial-assistance-program 

्योग्य गबरामीहरूबाट आकगसमक वा अन्य 
गिदकतसकी्य-आवश्यक उपिार सेवाका लागग गबमा 
हुने गबरामीहरूलाई सामान्यत्या गबल गटरने रकम 
(AGB) भनिा बढी शुलक गलइँिनै।

पटरि्यको प्रमाणका लागग गनम्न प्रकारका फोटो 
सगहतको पटरि्यपत्र सवीकार गटरन्छ:
•  राज्यले-जारी गरेको सवारी िालक अनुमगतपत्र 

वा पटरि्यपत्र
• गवद्ा्थी पटरि्यपत्र
• राहिानी (US वा गविशेको)
• U.S. अध्यागमन कागजात
•  गविशे वागणज्य ितूावासद्ारा जारी गटरएको 

पटरि्यपत्र
• के्रगिट कािनु (फोटो सगहत)

2019 गररिी मागथि-बनददेशशका

पटरवार/घरको 
सिस्य सङ्ख्या
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आ्य 
प्रगत वषनु

$ 12,490

$ 16,910

$ 21,330

$ 25,750

$ 30,170

$ 34,590

$ 39,010

$ 43,430

 

Memorial Hermann Surgical Hospital First Colony 
द्ारा ्योग्य गबरामीहरूलाई आ्य, पटरवार सिस्य 
सङ्ख्या त्ा संघी्य गटरबी सतरका आ्धारमा 
आंगशक वा पूणनुत्या ्ूछट प्राप्त आकगसमक त्ा 
गिदकतसकी्य-आवश्यक असपताल सेवाहरूका लागग 
आर्नुक सहा्यता उपलब्ध गराउँ्छ। आर्नुक सहा्यता 
गलन िाहने गबरामीहरूल ेका्यनुक्रमका लागग आवेिन 
दिनुप्छनु, जसको सारांश ्यस कागजातका दिइएको 
्छ।

आय सीमा

्योग्यताको एउटा आ्धार भनेको तलको तागलका
अनुसार आ्य हो:

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

