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नीति 

St. Clair Health Corporation (SCHC) ले यसको एक परोपकारी लक्ष्यको रूपमा चिचकत्सकीय रूपमा आवश्यक 

र आपत्कालीन हेरिाहको लाचि चवत्तीय सहायताको रूपमा पररभाचित चवत्तीय सहयोि उपलब्ध िराउँछ जुन SCHC 

चनकायहरूले माचि उले्लख िरेबमोचजम चबरामीको चवत्तीय चजमे्मवारीहरूको लाचि राहत प्रदान िछछ । चबरामीले चनम्न 

नीचतको अनुपालन िरेमा र त्यसको मापदण्ड पूरा िरेमा, SCHC ले आफ्नो चबल रकमको चवत्तीय चजमे्मवारी वहन 

िनछ नसके्न चबरामीहरूलाई भुक्तानी रकम घटाएर वा हटाएर राहत प्रदान िछछ । 

SCHC ले संघीय तिा राज्य कानूनहरूका सािै यसको दूरिामी उदे्दश्य, लक्ष्य, मान्यताहरूलाई ध्यानमा राख्दै र 

SCHC को योग्यता मापदण्डले चनर्ाछरण िरेबमोचजम, नू्यन आम्दानी भएका, अबीमाकृत, नू्यन-बीमाकृत र 

चिचकत्सकीय रूपमा आवश्यक स्वास्थ्य स्याहारका लाचि आफ्नो चबरामी चवत्तीय चजमे्मवारी पूरा िने क्षमता नभएका 

चनर्छन व्यक्तक्तहरूलाई सहायता िनछ चवत्तीय सहयोि उपलब्ध िराउनेछ। 

आफ्नो बीमा सुचवर्ाहरू समाप्त िररसकेका, चबरामीहरूको चवत्तीय चजमे्मवारी भएकाहरू र/वा पेन्सले्भचनया 

चिचकत्सा सहयोिका लाचि चवत्तीय योग्यता मापदण्ड पार िरेका तर असार्ारण चिचकत्सा खिछहरूको सामना िरेका 

चबरामीहरूलाई माचमला-माचमलाको आर्ारमा चवत्तीय सहायता प्रदान िने कुरामा ध्यान चदइनेछ। 

चवचत्तय सहायता रोजिारदाता-प्रायोचजत, सावछजचनक, वा व्यक्तक्तित रूपमा चलएको बीमाको चवकल्प होइन। यो केवल 

चबरामी र चनजको पररवारको सुचवर्ाको लाचि लचक्षत छ र यसले तेस्रो पक्षहरूलाई भुक्तानीको दाचयत्वबाट मुक्त 

िदैन। SCHC ले चबरामीलाई आचिछक सहायता प्रदान िनुछअचघ सबै उपलब्ध बीमा कभरेज, सहायता वा ग्यारेन्टर 

भुक्तानीहरूलाई ध्यानमा राखे्नछ। यद्यचप, समुदायमा भएका िुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाहरूको उपलब्धता र पहँि 

सुचनचित िने यसको प्रचतबद्धतालाई ध्यानमा राख्दै, SCHC ले यो नीचतअन्तिछत योग्य चनर्ाछररत िररएका, भुक्तानी िनछ 

असक्षम चनचित व्यक्तक्तहरूलाई दातृ सेवाहरूको मनाचसब मात्रा उपलब्ध िराउनेछ। 

यो नीचतलाई चबरामीहरूको योग्य सेवाहरू (तल व्याख्या िररएअनुसार) का शूल्कहरूमा सीचमत िररएको छ र तल 

व्याख्या िररएअनुसार SCHC सँि चवशेि र/वा िैर-चवशेि सम्झौताहरू िरेका चिचकत्सक वा चिचकत्स 

समूहहरूसचहत SCHC का कुनै पचन स्वतन्त्र ठेकेदारहरूद्वारा चबरामीलाई लिाइएका जुनसुकै शुल्कहरूलाई 

समेट्छ। 

  

 Keystone Anesthesiology 

 South Hills Radiology Associates  



नीतिका उदे्दश्यहरू 

1. SCHC को परोपकारी उदेश्य, क्षमता, योग्यताको दायराचभत्र र आपत्काकालीन चिचकत्सा उपिार तिा श्रम 

ऐन (Emergency Medical Treatment and Labor Act, EMTALA) मािछचनदेशनहरूअन्तिछत, भनाछ तिा 

चिचकत्सा रूपमा आवश्यक आपत्काकालीन सेवाहरूको लाचि भुक्तान िने क्षमता भए पचन नभए पचन सबै 

व्यक्तक्तहरूलाई स्वीकार िने। चबलको चिन्ताले कुनै पचन व्यक्तक्तलाई आपतकालीन स्वास्थ्य सेवाहरू प्राप्त 

िनछबाट रोकु्न हँदैन।  

2. सबै चबरामीहरूलाई समता, इज्जत, सम्मान र करूणाका साि व्यवहार िने।  

3. अवैतचनक स्याहारको उपलब्धता र SCHC को स्याहार उपलब्ध िराउने चवत्तीय तिा चिचकत्सा क्षमताबीिमा 

सनु्तलन प्राप्त िने प्रयास िने कायछक्रम स्िापना िने।  

4. यो नीचतअन्तिछत चवत्तीय सहायताको लाचि योग्य हन सके्न चबरामीहरूका लाचि मापदण्ड स्िापना िने।  

5. SCHC ले सबै चबरामीहरूको लाचि समान चबचलङ र सङ्कलन कायछचवचर्हरू पालना िछछ  र यो नीचतलाई 

चनष्पक्षतापूवछक, सम्मानपूवछक र एकनास रूपले लािू िररन्छ भने्न सुचनचित िनछ प्रयास िने।  

6. कुनै पचन चवत्तीय सहायतालाई संघीय स्वास्थ्य सेवा कायछक्रमद्वारा भुक्तानीयोग्य वसु्त वा सेवाहरूको 

उपलब्धतासँि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमानजोचिने कुरा सुचनचित िने।  

7. सबै FAP योग्य चबरामीहरूलाई बीमा िरेका चबरामीहरूलाई सामान्यतया चबल िररने रकमहरू (AGB) 

भन्दा बढी चबल िररएको छैन भनी सुचनचित िने।  

योग्य सेवाहरू 

योग्य सेवाहरूले आकक्तिक वा चिचकत्सचकय रूपमा आवश्यक र चबमारी वा िोटपटकको उपिारको लाचि SCHC 

द्वारा प्रत्यक्ष रूपमा उपलब्ध िराइएका, "अयोग्य सेवाहरू" को रूपमा तल सूिीबद्ध िररएका सेवाहरू भन्दा अन्य 

अन्तरङ्ग वा बचहरङ्ग सेवाहरूलाई जनाउनेछ। 

अयोग्य सेवाहरू 

चनम्न सेवाहरूलाई यो नीचतमा उले्लख िरीएका चवत्तीय सहायता कायछक्रमद्वारा समावेश िररएको छैन र ती "अयोग्य 

सेवाहरू" हन्: किेचटक शल्यचक्रया सेवाहरू, काचिछयाक तिा पल्मोनरी ररहाचबचलटेसन मेने्टनन्स कायछक्रम, 

बेररएचटिक शल्यचक्रया/तौल घटाउने शल्यचक्रया, बचहरङ्ग फामेसी, िैर-चिचकत्सकीय रूपमा आवश्यक सेवाहरू 

(टू्यबल ररभसछल, दन्त शल्यचक्रयाहरू, वंशाणू परीक्षण, किेचटक सेवाहरू, आचद।) र सम्झौता वा करारअन्तिछत 

उपलब्ध िराइने कुनै अन्य छुटप्राप्त सेवाहरू। 

तवत्तीय सहायिा उपलब्धिाको सञ्चार 

चवत्तीय सहायताको चबरामीको सूिनालाई मुख्य सावछजचनक के्षत्रहरू, चिचकत्सक कायाछलयहरू, सबै दताछ के्षत्रहरू, 

सबै सहायक चवभािहरूमा पोस्ट िररएको हनेछ र सबै चबरामीको चववरणहरूमा समावेश िररएको हनेछ। सूिनाले 

चवत्तीय सहायता कायछक्रमसँि सम्बक्तित िप जानकारी प्राप्त िनछको लाचि आवेदन कसरी चदने भने्नबारे चनदेशनहरू 

समावेश िनेछ। यो जानकारी वेबसाइटमा पचन फेला पानछ सचकन्छ: चवत्तीय सहायता खण्ड अन्तिछत, 

www.stclair.org मा। 

ररपोतटिङ 

सबै लािू हने सञ्चालक सचमचतहरूलाई, वाचिछक आर्ारमा, कायछक्रमअनुरूप उपलब्ध िराइएको चवत्तीय सहायताको 

मात्राका सािसािै कायछक्रमको प्रशासनको बारेमा जानकारी तिा प्रते्यक संस्िाको सञ्चालक सचमचतले समयसमयमा 

अनुरोर् िरेअनुसार कायछक्रमका अन्य जानकारी उपलब्ध िराइनेछ। 

http://www.stclair.org/
http://www.stclair.org/


सामान्यिया तिल गररने रकमहरू 

यस्ता स्याहार समेट्ने बीमा भएका व्यक्तक्तहरूको लाचि सामान्यतया चबल िररने रकम (Amount Generally Billed, 

AGB)। सेवाहरूका लाचि AGB कुल शुल्कहरूमा लािू िररने अन्तरङ्ग र बचहरङ्गका छुटहरूमा आर्ाररत रहनेछ। 

यी छूटका दरहरू शुल्कहरूको सीमाहरूको लाचि मािछचनदेशन तिा कायछपद्धचतअन्तिछत आन्तररक राजस्व सेवा 

(Internal Revenue Service, IRS) खण्ड 501(r) को अक्तन्तम चवचनयमहरूमा आर्ाररत हनेछ। छूटका दरहरू 

पचछल्लो 12- मचहनाको भुक्तानीसम्बिी जानकारीको आर्ारमा वाचिछक रूपमा जुलाइ 1 देक्तख लािू हने िरी 

अद्यावचर्क िररनेछ। हालको AGB शुल्क दरहरूका लाचि पररतिष्ट B हेनुछहोस्। 

तवत्तीय सहायिा कायिक्रम 

चबरामीहरू (र लािू हने जीवनसािीहरू) ले सेन्ट के्लयरको चवत्तीय सहायता नीचत मािछचनदेशनहरू र योग्यता 

चनर्ाछरण चवत्तीय मािछचनदेशनहरू (पररतिष्ट C हेनुछहोस्) पूरा िरेमा, चबरामीको चजमे्मवारी (स्वयंम् भुक्तानी छुटपचछ 

वा बीमापचछ चबरामीको शेि रकमहरू) रहेको सबै शेि रकम(हरू) को लाचि चवत्तीय सहायता (औपिाररक चवत्तीय 

सहायता र अनुमाचनत चवत्तीय सहायता) स्वीकृत िररन्छ। 

उनीहरूको चबरामीको चजमे्मवारी $2,500 नाघ्छ भने, अस्पतालको औपिाररक चवत्तीय सहायताको लाचि आफूलाई 

चविार िररयोस् भने्न िाहने चबरामीहरूले MA योग्यताको लाचि परीक्षण प्रचक्रयाको अनुपालना िनुछपछछ । प्रारक्तिक 

परीक्षणले सिाचवत योग्यतालाई सङे्कत िछछ  भने, चबरामीले पेक्तन्सलभेचनया राज्यबाट MA सुचवर्ाहरूको लाचि आवेदन 

चदनुपछछ  र आवेदनका प्रचक्रया पूरा िनुछपछछ । MA बाट इन्कारी भएका वा प्रारक्तिक चवत्तीय सहायतामाफछ त अयोग्य 

माचनएका चबरामीहरू यो नीचतमा उले्लख िरेबमोचजमका चवत्तीय सहायताको लाचि पचन योग्य हन सक्छन्। खाताको 

रकम $2,500 वा सोभन्दा कम भएका चबरामीहरूले MA को लाचि आवेदन चदन आवश्यक पदैन र चवत्तीय सहायताको 

लाचि चविार िनछ सचकन्छ; यद्यचप, उचित भएमा, चबरामीहरूलाई MA को लाचि आवेदन चदन प्रोत्साहन चदइनेछ। 

यो कायछक्रम तल उले्लख िररएका व्यक्तक्तहरूबाहेक SCHC का सबै चबरामीहरूका लाचि उपलब्ध छ; 

1. हाल संयुक्त रज्यको नािररकता नभएकाहरू (माचमला-माचमलाको आर्ारमा यी चबरामीहरू चवत्तीय 

सहायताको लाचि योग्य हन सक्छन्)  

2. (i) अनुरोर् िररएका कािजपत्र उपलब्ध िराउन अस्वीकार िने; (ii) अपूणछ जानकारी उपलब्ध िराउने; वा 

(iii) समयमै जानकारी उपलब्ध िराउन असफल हनेहरू  

3. HMO, PPO, कामदारहरूको क्षचतपूचतछ वा अन्य बीमा कायछक्रमहरूमा बीमा कभरेज भएकाहरू जसलाई 

बीमा योजना सीमाहरूले SCHC मा पहँि िनछ अनुमचत चदँदैन  

4. आवश्यक तेस्रो-पक्ष बीमा चबरामी जानकारीका अनुरोर्हरू अनुपालन निनेहरू, जसले िदाछ बीमा 

कम्पनीले भुक्तानी दाबी प्रचक्रया अचघ बढाउँदैन  

5. यो नीचतअनुसार बाहेक, उनीहरूको लािू हने बीमा कभरेजद्वारा आवश्यक भएअनुसार सहभुक्तानीहरू, 

कटौतीहरू वा सहबीमा भुक्तान िनछ असफल भएकाहरू, हालको व्यवस्िाहरूलाई जारी राख्न वा चवितका 

भुक्तानीका दाचयत्वहरूमा उपयुक्त व्यवस्िाहरू चमलाउन असफल भएकाहरू  

6. पचछल्लो ऋणको चवियमा SCHC मा सन्तोिजनक व्यवस्िाहरू निदाछसम्म पचछल्लो ऋणको लाचि बाचहरी 

सङ्कलन चनकायमा चसफाररस िररएकाहरू  

a. बाचहरी सङ्कलन कम्पनीमा हन सके्न आवेदनहरूमा एकपटकको कृपा प्रदान िररनेछ र यसलाई 

आवेदन प्रचक्रयाका लाचि मापदण्डको रूपमा चलइनेछैन। यचद खाताहरूलाई बाचहरी सङ्कलन 

एजेन्सीमा पुन: पठाइन्छ भने, आफ्नो प्रारक्तिक आवेदन प्रचक्रया (चनकायको कृपालिायत) पचछ 

चवत्तीय सहायताका लाचि पुनः आवेदन चदने चबरामीहरूलाई यो नीचतका लाचि चविार िररनेछैन। 

चवत्तीय सहायता छुटहरूका लाचि चबरामी योग्य भए पचन वा नभए पचन, चनरन्तर अचघ बढ्ने 

आर्ारमा, खातालाई हटाइनेछैन।  

7. अन्य सहायता कायछक्रमहरूका लाचि स्क्रीचनङ जाँि अनुपालन िनछ र आवेदन प्रचक्रया पूरा िनछ अस्वीकार 

िने वा अन्य सहायता कायछक्रमहरूमा सहभािी हन योग्य हने तर त्यस्ता अन्य सहायता कायछक्रमहरूमा 

आवेदन चदन र/वा सहभािी हन अस्वीकार िने चबरामीहरू  



तवत्तीय सहायिा तनर्ािरण प्रतक्रया 

1. चबरामीहरूले आफ्नो पररवारको आम्दानी, पररचशष्ट C मा व्याख्या िररएअनुसार कुनै पचन तरल सम्पचत्त, 

आफ्नो तीन (3) मचहनाको िेचकङ एण्ड सेचभङ्स खाता प्रमाचणत िने कािजातका सािमा आफ्नो MA 

इन्कारी पत्रको प्रचतचलचप, लािू हने भए, र पूरा भररएको चवत्तीय सहायता आवेदनलाई चविारचवमशछका लाचि 

उपयुक्त ग्राहक सेवा कमछिारी सदस्यलाई चदनुपछछ । कुनै पचन बाँकी रहेका SCHC चिचकत्सा खिछहरूलाई 

स्वतः आवेदन चदइएको समयमा ध्यानमा राक्तखनेछ।  

2. अस्पतालको स्िाचपत िररबी चनदेशनहरूको चवरूद्धमा चबरामीको पररवारको आम्दानी (रोजिारको क्तस्िचत र 

कमाउने क्षमता) र सम्पचत्त (घर र कारबाहेक) लाई मापन िरेर चवत्तीय सहायताका लाचि चबरामीको 

योग्यतालाई चनर्ाछरण िररन्छ। (पररतिष्ट C हेननिहोस्)। 

a. औपिाररक चवत्तीय सहायता योग्यता मािछचनदेशनहरू पूरा िने खालका आवश्यक जानकारी 

उपलब्ध िराउने चबरामीहरूमा आर्ाररत हन्छन्। औपिाररक चवत्तीय सहायताको स्वीकृचत स्वीकृत 

भएको चमचतदेक्तख छ (6) मचहनाको अवचर्सम्मको लाचि हन्छ। छ (6) मचहनाको अवचर्को लाचि 

औपिाररक चवत्तीय सहायताको सूिनालाई चलक्तखत सूिनामाफछ त योग्य चबरामीसँि सञ्चार िररनेछ।  

b. आन्तररक सङ्कलन प्रचक्रयाको अन्त्यमा रहेको र अस्पतालले अस्पतालको के्रचिट स्कोर थे्रसहोल्ड 

पूरा िनछको लाचि चवत्तीय जानकारी प्राप्त िरेको वा नीचतका मािछचनदेशनहरूचभत्र रही आम्दानी घट्ने 

अनुमान िरेको अवस्िा भएका चबरामीहरूलाई एकल खाताको (सेवाको चमचत) लाचि अनुमाचनत 

चवत्तीय सहायता प्रदान िनछ सचकन्छ। स्याहारको एकल शंृ्रखलाको लाचि अनुमाचनत चवत्तीय 

सहायताको सूिनालाई चबरामीलाई जारी िररने अक्तन्तम चववरणमा समावेश चलक्तखत सूिनामाफछ त 

योग्य चबरामीमा सञ्चार िररनेछ। चबरामीहरूलाई यो सूिनामाफछ त औपिाररक चवत्तीय सहायता 

कायछक्रमको लाचि आवेदन चदन प्रोत्साहन िररनेछ र भावी भ्रमणहरूको लाचि आवेदन चदन 

चनदेशनहरू उपलब्ध िराइनेछ।  

3. चबरामीले प्रसु्तत िरेको जानकारीलाई ग्राहक सेवा प्रचतचनचर्हरूले पूणछताको लाचि ध्यानपूवछक हेनेछन् र 

छुटेका जानकारीका लाचि चबरामीलाई सम्पकछ  िनेछन्।  

4. ग्राहक सेवा प्रचतचनचर्द्वारा चनर्ाछरण भइसकेपचछ चलक्तखत पररणाम चबरामीलाई पत्रािार िररनेछ, चवशेि 

अपवादहरूका लाचि समीक्षा र स्वीकृचत चनम्न चनकायद्वारा िररनेछ: 

a. चबरामी लेखाचवचर् सुपरीवेक्षक वा उनीहरूको काम िनछ चनयुक्त व्यक्तक्त ($1,500 - $4,999 बीिमा 

स्वीकृती)  

b. चबरामी चवत्तीय सेवाहरूको चनदेशक वा उनीहरूको काम िनछ चनयुक्त व्यक्तक्त ($5,000-$14,999 

बीिमा स्वीकृती)  

c. चवत्तको वररष्ठ उपप्रमुख र CFO वा उनीहरूको काम िनछ चनयुक्त व्यक्तक्त ($15,000 भन्दा बढीमा 

स्वीकृती)  

5. चबरामी औपिाररक चवत्तीय सहायताका लाचि योग्य छन् र चनजले औपिाररक आवेदन प्रचक्रयाको अनुपालन 

िछछ न् भने, अस्पतालको चवत्तीय सहायताको रकमलाई यसको समू्पणछतामा चविार िररनेछ र स्वीकृचतको 

समयदेक्तख 6 मचहनाको अवचर्सम्म कुनै पचन बक्यौता रकम वा भचवष्यको चबरामीका दाचयत्वहरूमा लािू 

िररन्छ।  

6. चबरामी, प्रत्याभूचतकताछ वा अन्य प्रचतचनचर्हरूले व्यक्तक्तित चवत्तीय जानकारी प्रदान िने भएकाले, SCHC ले 

त्यस्तो जानकारीलाई िोपनीय रूपमा व्यवहार िनेछर सहायता कायछक्रमहरूमा नामांकनका उदे्दश्यहरूका 

लाचि वा चवत्तीय सहायताका लाचि चबरामीको योग्यता चनर्ाछरण िनछ मात्र प्रयोि िनेछ।  

7. SCHC ले उपयुक्त कमछिारीलाई प्रचशक्षण प्रदान िनेछ जसले चबरामीहरूसँि कायछक्रमको उपलब्धता, उक्त 

उपलब्धताबारे चबरामीहरूसँि कसरी सञ्चार िने र चबरामीहरूलाई उपयुक्त चवत्तीय सहायता कमछिारीप्रचत 

कसरी पठाउने भने्नबारे अन्तरचक्रया िछछ न्।  

8. SCHC कमछिारीलाई चशष्टािार, िोपनीयता र साँसृ्कचतक संवेदनशीलताका साि आवेदकहरूलाई व्यवहार 

िनछ प्रचशक्षण िराइनेछ।  

9. आवश्यकताअनुसार अनुवाद सेवाहरू उपलब्ध िराइनेछ।  



तिरामीको तववरण र अन्तिम सूचना 

चबरामीको चववरण र अक्तन्तम सूिनाले प्रते्यक फारामको तल अिाचिको भािमा चवत्तीय सहायता कायछक्रमको 

उपलब्धता र कसरी िप जानकारी प्राप्त िने भने्नबारे जानकारी चदन्छ। अनुमाचनत चवत्तीय सहायताका लाचि योग्य 

चबरामीहरूको अक्तन्तम सूिनामा उनीहरूलाई अनुमाचनत चवत्तीय सहायताका लाचि स्वीकार िररएको छ भनी सूचित 

िने सने्दश र यो चववरणको स्याहार शंृ्रखलाको लाचि शेि रकम समायोजन िररएको सूिना पचन समावेश िररनेछ। 

सङ्कलन प्रचक्रयाका सािै चवत्तीय सहायता कायछक्रमको उपलब्धताको संचक्षप्त चववरण सरल भािामा प्रते्यक फारामको 

पछाचि उपलब्ध िराइनेछ। 

तवत्तीय सहायिाका लातग सूचना िथा आवेदन अवतर् 

असार्रण सङ्कलन चक्रयाकलापहरूमा (बाह्य सङ्कलनहरूमा स्िानान्तरण िने) अिाचि बढ्नुपूवछ चवत्तीय सहायताको 

लाचि आवेदन चदन चबरामीहरूसँि पचहलो चबरामी किनको चमचतबाट 120-चदनको सूिनाको समयावचर् हनेछ। 

चवत्तीय सहायताको लाचि औपिाररक आवेदन पठाउने चबरामीहरूसँि असार्ारण सङ्कलन चक्रयाकलापहरूमा 

अिाचि बढ्नुपूवछ सबै आवश्यकताहरूको अनुपालन िनछ र चनर्ाछरण कायछको लाचि पचहलो चबरामी किनको चमचतबाट 

240-चदनको सूिनाको समयावचर् हनेछ। 

असार्ारण सङ्कलन चक्रयाकलापहरूमा अिाचि बढ्नुअचघ, चबरामीले सूिना अवचर्को दौरान, पूरै रकम भुक्तानी िनछ 

वा स्वीकारयोग्य भुक्तान योजना (चबरामी लेखाचवचर्को आफै भुक्तान िने खराब ऋण सङ्कलन नीचतमा उले्लख 

िररएअनुसारको अस्पताल मािछचनदेशनहरूमा आर्ाररत) तयार िनछ अनुरोर् िने नू्यनतम तीन (3) चववरणहरू तीस 

(30) चदनको अन्तरालमा र अक्तन्तम चववरणबाट तीस (30) चदनमा वा पचहलो चववरणबाट नू्यनतम 120 चदनमा प्राप्त 

िनेछन्। चवत्तीय सहायता कायछक्रम र कसरी आवेदन चदने भने्नबारे सूिना प्रते्यक चववरणमा उपलब्ध िराइनेछ। 

असार्ारण सङकलनमा अिाचि बढ्ने र चवत्तीय सहायताको लाचि पचहलो चववरणको चमचतबाट 240-चदनको 

आवेदनको समयावचर्चभत्र आवेदन पेश िने चबरामीहरू सङ्कलन कम्पनीबाट फकाछइनेछन् र चनजलेअक्तन्तम चवत्तीय 

सहायता चनर्ाछरण नहँदासम्म सङ्कलनका प्रयासहरू पुनः आरि िनेछैनन्। 

अन्य 

1. पूणछ चवत्तीय सहायता र आंचशक चवत्तीय सहायताका लाचि योग्य छैनन् भनी चनर्ाछरण िररएका चबरामीहरूसँि 

असार्ारण सङ्कलन चक्रयाकलापहरूमा अचघ बढ्नुअचघ पूणछ रूपमा आफ्नो रकम भुक्तानी िने वा 

स्वीकारयोग्य भुक्तानी योजना चनर्ाछरण िने िप 90 चदनको समय हनेछ।  

2. चवत्तीय सहायता प्राप्त िने उदे्दश्यको लाचि चबरामीद्वारा उपलब्ध िराइएका चववरणहरूलाई अचभयोिको 

लाचि पेक्तन्सलभेचनया न्याय चवभािमा पठाइनेछ। कायछक्रम आवेदनमा झटूा जानकारी चदने चबरामीहरू 

अबउप्रान्त कायछक्रमको लाचि योग्य हनुहनेछैन र भूतलक्षी रूपमा पचहलो चदनमा कायछक्रमअन्तिछत भएका 

खिछहरूसमेत िरी कायछक्रममा भनाछ हँदाका सबै खिछहरूको लाचि चजमे्मवार हनेछन्।  

3. आफूलाई चन:शुल्क वा िोरै शुल्कको स्याहार अनुचित तररकाले अस्वीकार िररयो भनी चवश्वास िने 

चबरामीहरूले स्वास्थ्य चवभाि, स्वास्थ्य तिा कल्याण भवन, 8th Floor West, 625 Forster Street, 

Harrisburg, PA 17120 मा लेक्तखत उजुरी दायर िनछ सक्छन्।  



पररतिष्ट A 

तिरामीको तवत्तीय सहयोग सनचना 

St. Clair अस्पताल भनेको आवश्यकतामा रहेका सबै व्यक्तक्तहरूलाई चदनको 24 घण्टा, हप्ताको 7 चदन र विछको 

365 चदन िुणस्तरीय स्याहार उपलब्ध िराउने यसको लक्ष्यप्रचतको िौरवाक्तित छ। 

तपाईंसँि स्वास्थ्य बीमा छैन वा तपाईं आफ्नो स्याहारको आंचशक वा सबै भुक्तान िनछ सकु्नहन्न भनी चिक्तन्तत हनुहन्छ 

भने, हामी तपाईंलाई मद्दत िनछ सक्छौ।ं 

St. Clair अस्पतालले चबरामीको आम्दानी, सम्पचत्त र चवत्तीय आवश्यकताहरूमा आर्ाररत रहेर उनीहरूलाई चवत्तीय 

सहायता प्रदान िछछ । सािै, हामी तपाईंलाई चनःशुल्क वा िोरै शुल्कमा स्वास्थ्य बीमा प्राप्त िनछ वा व्यवस्िापनयोग्य 

भुक्तानी योजनाको प्रबि चमलाउनका लाचि तपाईंसँि काम िनछ सक्छौ।ं 

तपाईंको सुचवर्ाको लाचि, St. Clair अस्पतालको ग्राहक सेवा प्रचतचनचर्ले तपाईंका चवत्तीय आवश्यकताहरूलाई 

मूल्याङ्कन िनुछहनेछ र चनर्ाछररत चववरण चबरामीलाई मेल िररनेछ। कायछक्रमको भािको रूपमा, तपाईंले चिचकत्सा 

सहायताका लाचि आवेदन चदन आवश्यक पनछ सक्छ। 

संघीय तिा राज्य कानूनअनुसार सबै अस्पतालहरूले उपलब्ध िराएको स्याहारका लाचि भुक्तानी खोजे्न भएकाले, 

हामीले भुक्तान निररएका चबलहरूलाई सङ्कलन एजेन्सीमा पठाउँछौ ंजसले तपाईंको के्रचिट क्तस्िचतमा फरक पानछ 

सक्छ। त्यसकारण, तपाईंले आफूलाई चबल भुक्तान िने समस्या हन सक्छ भनी हामीलाई िाहा चदन महत्त्वपूणछ हन्छ। 

हामी तपाईंलाई सहयोि िनछ िाहन्छौ!ं 

िप जानकारीको लाचि, कृपया 412 -344 -3408 मा ग्राहक सेवा प्रचतचनचर्लाई सम्पकछ  िनुछहोस्। 

सोमबार, मङ्गलबार र शुक्रबार चबहान 8:00 बजेदेक्तख साँझ 4:30 बजेसम्म, बुर्बार र चबहीबार चबहान 8:00 बजेदेक्तख 

राती 7:00 बजेसम्म। 

हामीले कुनै पचन प्रश्न र तपाईंले हामीलाई िोपनीय र चशष्ट रूपमा उपलब्ध िराउनुभएको कुनै पचन जानकारीलाई 

व्यवहार िछौं। 

पररतिष्ट B 

SCHC को सामान्यिया तिल गररने रकमको वििमान 

दरहरू 

समान्यतया चबल िररने रकम (AGB) शुल्कहरू िणना िने वतछमान चवचर् 

अंन्तरङ्ग र बचहरङ्ग बीमाको प्रचतपूचतछ दरहरूका लाचि (AGB) शुल्कहरू IRS चनयमन 501(r) को लुक-ब्याक 

चवचर्मा आर्ाररत छन्। लुक-ब्याक समयावचर् भनेको पचछल्लो 12 मचहना हो र यसमा मेचिकेयर र सबै चनजी 

चिचकत्सा बीमा भुक्तानकताछहरू (व्यवक्तस्ित मेचिकेयर चनजी बीमा भुक्तानकताछको रूपमा समावेश हन्छ) का लाचि 

िररने भुक्तान दरहरू समावेश हन्छन्। AGB शुल्कहरू चनम्न कुराहरूमा आर्ाररत छन: 



a. अस्पतालका बचहरङ्ग सेवाहरू - मेचिकेयरको भाररत औसत रकम र सबै व्यावसाचयक भुक्तान दरहरू 

चनदानात्मकसम्बिी समूह (DRG) र अस्पतालबाट चबरामीको चिस्िाजछको समयमा लािू रहेको कायछ 

प्रणालीको लाचि िररएको प्रचतपूचतछमा आर्ाररत हन्छ।  

i. हालको आर्ार दर $6,617.39 छ  

ii. अन्तरङ्ग शुल्क = (DRG तौल X $6,617.39)  

b. अस्पतालका बचहरङ्ग सेवाहरू - मेचिकेयरको भाररत औसत रकम र सबै व्यावसाचयक भुक्तान दरहरू 

बीमाले समेटेका कुल शुल्कहरूकोकुनै प्रचतशतको रूपमा िररएको प्रचतपूचतछमा आर्ाररत हन्छ।  

i. हालको बचहरङ्ग दर कुल शुल्कको 25.62% छ  

ii. बचहरङ्ग शुल्कहरू = 0.2562 X कूल शुल्कहरू  

c. SCMS र संस्िाका बचहरङ्ग सेवाहरू - मेचिकेयरको भाररत औसत रकम र सबै व्यावसाचयक भुक्तान 

दरहरू बीमाले समेटेका कुल शुल्कहरूकोकुनै प्रचतशतको रूपमा िररएको प्रचतपूचतछमा आर्ाररत हन्छ।  

i. हालको बचहरङ्ग दर कुल शुल्कको 34% छ  

ii. बचहरङ्ग शुल्कहरू = 0.34 X कूल शुल्कहरू  


