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सङ््खया: २६१४ 

नीति: आतथिक  सहयोग 

 प्रभावकारी:जेठ ४, 

२०७१ 
 

दर्िनर्ास्त्र 

अलु्ट्र हेल्थ तसस्टम (एएचएस) हाम्रा तिरामीको स्वास्थ्य र यसले सेवा गने के्षत्रको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन प्रतििद्ध छ 

। हाम्रो सामातजक तमर्नको समथिनमा, अलु्ट्र हेल्थ तसस्टमले अवरोधहरू कम गने र सिैको हेरचाह मा पहुँच सुधार 

गने प्रयास गदिछ। 

 

हामीले तदने सामुदातयक कायिक्रमहरू हाम्रा मूल्य, तनष्ठा, भण्डारेत्व, उतृ्कष्टिा र अनुकम्पाको िातहरी र ठोस 

अतभव्यक्ति हन्। आतथिक सहायिा भनेको हाम्रो समुदायका तवपन्न मातनसहरूलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गनि मद्दि गनुि 

हो – साथै कम सेवा प्राप्त जनसंयालाई उनीहरूलाई आवश्यक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गनि प्रोत्साहन गनुि हो। 

 

Altru Health System ले तसतमि साधनका िीतमि र कम िीमा भएका व्यक्तिहरूलाई वंर्, रङ्ख, यौन, रातष्टि य मूल, 

अपाङ्गिा, धमि, उमेर, यौन अतभमुखिा वा तलङ्गको वास्ता नगरी आतथिक सहायिा र परामर्ि प्रदान गदिछ। आतथिक 

सहयोगमा पूर्ि वा आंतर्क रूपमा िन्द गनुि, सामुदातयक देखभाल वा मातसक भुिानीमा कटौिी गनुि समावेर् छ 

िर यसमा मात्र सीतमि छैन। 

 

नीति 

अन्य सामुदातयक कायिक्रमहरूको समन्वयमा, AHS ले कुनै पतन Altru Health System सुतवधा र/वा प्रदायकमा 

सेवा प्राप्त गने प्रदर्िन र प्रलेक्तखि तवत्तीय आवश्यकिा भएका तिरामीहरूलाई अस्थायी आतथिक सहायिा प्रदान 

गदिछ। 

 

खाुँचोमा परेका र स्रोिसाधनको संरक्षर् गने सिैभन्दा धेरै तिरामीहरूलाई आवश्यक सहायिाको स्तर प्रदान 

गनि तनम्न तनदेर्नहरू लागू हन्छन्: 

● सेवाहरू emergent वा तचतकत्सकीय रूपमा आवश्यक ठातनएपतछ र तिरामीहरूले सिै तवत्तीय 

मापदण्डहरू पूरा गरेको पाइएपतछ आतथिक सहायिा प्रदान गररन्छ। ए.एच.एस.ले अनुगमन वा आउट-

तिरामीको हेरचाहका लातग पतन सहयोग प्रदान गनि सक्छ। जसै्त: होम हेल्थ नतसिङ्ख केयर, घाउको हेरचाह 

आतद।यतद यस्तो हेरचाहले तिरामीको स्वास्थ्यलाभको राम्रो काम गछि  र तिरामीको हेरचाह प्रदान गनि 

समग्र खचि कम गछि  भने्न तनधािरर् गररएको छ भने। 

● तिरामीहरूले आफ्नो व्यक्तिगि आतथिक अवस्थाको आधारमा उपचारको लातग भुिानी गने आर्ा 

गररन्छ; िसथि, प्रते्यक मुद्दालाई छुट्टाछुटै्ट पुनरावलोकन गररनेछ। तवत्तीय सहायिालाई  आवश्यक 

भुिानीको लातग आवश्यक भुिानी हरू प्राप्त गनि नतमल्ने गरी स्थतगि गनि सतकन्छ। 

● तवत्तीय सहायिा भुिानीको वैकक्तिक तवकि मातनएको छैन; िसथि, तिरामीहरूलाई तवत्तीय सहायिाको 

लातग अनुमोदन गनुि भन्दा पतहले भुिानी वा तवत्तीय सहायिाका अन्य माध्यमहरू खोज्न  सहयोग 

गनिसतकन्छ। तिरामीहरुले आवद्ध िथा/वा आतथिक  सहायिाप्राप्त गनि आवश्यक पने कुनै पतन आवश्यक 

तवत्तीय कागजाि उपलब्ध गराउन पूर्ि सहयोग गने अपेक्षा गररएकोछ । 

● स्वास्थ्य तिमा गनि सके्न आतथिक क्षमिा भएको तवश्वास गररने तिमा नगररएको तिरामीलाई सीतमि रकम 

तजमे्मवार ढंगमा प्रयोग गनि प्रोत्साहन तदन सतकन्छ। प्रभावकारी तिमा कवरेज नपुतगएको तवत्तीय सहायिा 

स्थतगि गनि सतकन्छ। 

• ए एच एस-को आतथिक सहयोगमा तचतकत्सा सेवातसि सम्बक्तिि सिै खचिहरू समावेर् गररएका छैनन्। 

यसमा समावेर् छ िर यसमा मात्र सीतमि छैन: एएचएसद्वारा रोजगार र तिल नभएका प्रदायकहरू, AHS 

िातहर पूरा वा मूल्याङ्कन गररएको प्रयोगर्ाला परीक्षर्, तटकाउ तचतकत्सा उपकरर् र एएचएसिातहर पूरा 

वा मूल्याङ्कन गररएको रेतियोलोजी परीक्षर्। 
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• तवत्तीय सहायिा तवचारको लातग आवेदन गने अतधकार सेवाको तमतििाट सुरु हन्छ र पतहलो तितलङ्ख तववरर् 

तिरामी टोर ग्वारेन्टरलाई पठाएपतछ २४०औं तदनसम्म तवस्तार हन्छ। िथातप, तिरामी र गारलाई सकेसम्म चाुँिै 

एफ ए ए पेर् गनि प्रोत्सातहि गररन्छ 

 
 

तिरामीले तिनुिपने रकम र प्रदान गररने आतथिक सहायिाको रकमयस नीतिको योग्यिा खण्डमा उले्लख भए 

िमोतजम तिरामीको िीमा तववरर् र आयमा तनभिर गदिछ । तवत्तीय सहायिाको लातग योग्य तिरामीहरूलाई 

आकक्तिक िथा तचतकत्सकीय रूपमा आवश्यक सेवाका लातग चाजि गररएको रकम साधारर्िया तिमा कवर गने 

व्यक्तिहरूलाई तदइने रकमभन्दा िढी हनेछैन। यो रकम एएचएस तवत्त तवभागले लुक-ब्याक तवतध प्रयोग गरेर 

प्रते्यक वर्ि तहसाि गरेको हन्छ। 

 

Altru Health System ले यस नीति िमोतजम संचालन हने तक्रयाकलापहरुमा लागू हन सके्न सिै संघीय, राज्य र 

स्थानीय कानुन, तनयम र तनयमहरुको पालना गनेछ । एएचएस कमिचारीहरूले प्रते्यक तिरामीको गोपनीयिा र 

व्यक्तिगि मयािदालाई समथिन गनेछन् र व्यक्तिगि स्वास्थ्यसम्बिी जानकारी ह्यान्डल गनिका लातग सिै HIPAA 

आवश्यकिाहरू पूरा गनेछन्। अलु्ट्र हेल्थ तसस्टमले तिरामीको भुिानी गने क्षमिा जस्तोसुकै भए िापतन आकक्तिक 

सेवा प्रदान गने इएमटाला तनयमहरू पालन गछि । 

 

पररभार्ाहरू 

साधारणतया बिल गररएको रकम (एजीिी): एजीिी लाई २६ सीएफआरमा संघीय रतजस्टि ीमा पररभातर्ि गररएको 

छ, भाग १ साधारर्िया त्यस्तो देखभाल कवर गने तिमा भएका व्यक्तिहरूलाई आकक्तिक वा अन्य तचतकत्सकीय 

रूपमा आवश्यक देखभालको लातग तिल गररएको रकम हो। 

 

खराि कजाा : तिरामी/गुजारा गने व्यक्तिले तिनि नचाहुँदा (के्रतिट िढाइएपतछ) रकम जम्मा गनि सतकने अवस्था 

नरहेको अवस्थामा हने खचि । 

 

आकस्मिक बिबकत्सा अवस्था: सामातजक सुरक्षा ऐनको धारा १८६७ (४२) मा पररभातर्ि अनुसार 

संयुि राज्य अमेररका.C १३९५dd) पयािप्त गम्भीरिाका (गम्भीर पीिा सतहि) िीव्र लक्षर्हरूद्वारा आफूलाई प्रकट 

हने तचतकत्सा अवस्था हो जसले गदाि ित्काल तचतकत्सा उपचारको अभावको उतचि अपेक्षा गनि सतकन्छ: (१) 

व्यक्तिको स्वास्थ्य (वा, गभिविी मतहलाको सम्बिमा, मतहला वा उसको गभिमा रहेको िच्चाको स्वास्थ्य) गम्भीर 

खिरामा राख्नु , (2) र्ारीररक कायिमा गम्भीर हातन, वा (3) कुनै पतन र्ारीररक अंग वा भागको गम्भीर 

dysfunction. 

 

असाधारण सङ्कलन काया (ECA): आन्तररक राजस्व सेवा र अमेररकी खजाना बवभागद्वारा पररभाबित एक सङ्कलन 

गबतबवबध, बक स्वास्थ्य सेवा संगठनहरूले व्यस्मि बवत्तीय सहायताको लाबग योग्य छ बक छैन बनधाारण गना उबित 

प्रयास गरेपबछ मात्र देखभालको लाबग भुिानी प्राप्त गना व्यस्मिबवरुद्ध लाग्न सक्छन्। यी कायाहरू यसप्रकार छन्:  

• के्रबिट बू्यरोलाई प्रबतकूल जानकारी प्रबतवेदन गदै 

• गुन्जाराको जग्गामा मौजदात राखे्न 

• गारबनबिङ अगारन्टरको ज्याला 

• एक जना उजुरीकतााबवरुद्ध नागररक कारवाही सुरु 

• जसले गदाा बनकाय को संलग्नता को एक लेख को अधीनमा हुन एक प्रत्याभूबत 

• अको पाटीलाई गुजाराको ऋण िेच्दै 

• गाउंको िैंक खाता वा व्यस्मिगत सम्पबत्त संलग्न गने वा जफत गने 

• बिबकत्सकको आवश्यक उपिार वा स्थगन सेवा बदनुअबि भुिानी गनुापने 

• कारण िन्दकताा पक्राउ 

 

एफएपी योग्य व्यस्मि: सुतवधाको तवत्तीय सहायिा नीति अन्तगिि तवत्तीय सहायिाका लातग योग्य व्यक्ति, व्यक्तिले 

एफएपी अन्तगिि सहायिाको लातग आवेदन गरेको छ तक छैन भने्न कुरामा ध्यान नतदई। 
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आबथाक सहायता : आफ्नो तिल तिनि नसके्न तिरामीमातथ आतथिक सहायिा नीतिको र्ििअनुसार योग्य तिरामीको 

खािा सनु्तलनमा कटौिी गने । तवत्तीय सहायिामा अस्पिालहरूले न ि भुिानी पाउने आर्ा नै गरेका सेवाहरू 

हन्छन् तकनभने तिनीहरूले तिरामीको भुिानी गनि असमथििा तनधािरर् गरेका तथए। 

 

बवत्तीय सहायता नीबत (FAP): आकस्मिक तथा बिबकत्सकीय रूपमा आवश्यक स्वास्थ्य सेवाको लाबग बवत्तीय 

सहायता वा िट्टाई उपिारका लाबग सूिना प्रदान गने बलस्मखत नीबत, बनष्पक्ष, एकरूप, सम्मानजनक र 

वसु्तबनष्ठ, बिबकत्सकीय रूपमा बनजान, बिमा नगररएको वा कम िीमा भएका बिरामीहरूलाई बनष्पक्ष, 

एकरूप, सम्मानजनक र वसु्तबनष्ठ ढंगले अस्पतालिाट प्राप्त हुने स्वास्थ्य सेवा। 

 

सकल िुल्क: राजस्विाट कटौिी लागू हनुभन्दा पतहले तिरामीको देखभाल सेवाको प्रावधानका लातग सङ्गठनको पूर्ि 

स्थातपि दरमा कुल रु्ल्क। 

 

ग्वारन्टर : तिरामीको तिल तिनि अन्तिः  आतथिक तजमे्मवारी स्वीकार गने व्यक्ति/कम्पनी । प्रायजसो अवस्थामा वयस्क तिरामीले नै यो सेवा 

पाउुँछन्। यतद तिरामी िच्चा हो भने, तजमे्मवार पक्ष िच्चाको आमािािु वा कानुनी अतभभावक हन सक्छ। 

 

आय: पररभातर्ि अनुसार, आंतर्क रुपमा, अमेररकी जनगर्ना बू्यरोद्वारा व्यक्तिगि आयकर, सामातजक सुरक्षा, संघ 

देय, मेतिकेयर कटौिी आतदका लातग भुिानी गनुि भन्दा पतहले तनयतमि रूपमा प्राप्त आय हो। यसमा पाररश्रतमक, 

िलि, कतमसन, िोनस र तटप्सिाट प्राप्त आय समावेर् छ; स्वरोजगार आय, ब्याज, लाभांर्, रु्द्ध भािा आम्दानी, 

राजश्व आम्दानी वा सम्पतत्त िथा टिस्टिाट प्राप्त आय; सामातजक सुरक्षा वा रेल ररटायरमेन्ट आय; पूरक सुरक्षा आय 

(SSI); राज्य वा स्थानीय कल्यार् कायािलयिाट कुनै नगद साविजतनक सहायिा वा कल्यार्कारी भुिानी; 

तनवृतत्तभरर्, जीतवि वा अपाङ्गिा लाभ; र तनयतमि रूपमा प्राप्त हने आम्दानीका अन्य कुनै स्रोिहरू जसै्त: 

Veterans's (VA) भुिानी, िेरोजगारी र/वा कामदारको क्षतिपूतिि, िाल समथिन, र alimony. 

 

बिबकत्सबकय रूपमा आवश्यक: मेतिकेयरद्वारा पररभातर्ि अनुसार रोग वा चोटपटकको तनदान वा उपचारका 

लातग आवश्यक सेवा वा वसु्तहरू हन् र यो स्वास्थ्य सेवाको पेर्ागि मान्यिा प्राप्त स्तरहरू अनुरूप तनधािरर् 

गररन्छ।  

 

थिा पाटी पेयर: (१) तिमा कम्पनी वा अन्य स्वास्थ्य लाभ योजना प्रायोजक जसले तिरामीलाई प्रदान गररने तचतकत्सा 

सेवाको लातग भुिानी गदिछ। (२) तचतकत्सा सेवाका लातग भुिानी तदने तिरामी (पतहलो पक्ष) वा स्वास्थ्य सेवा 

प्रदायक (माध्यतमक पक्ष) िाहेक को िीमा कम्पनी वा संगठन (िेस्रो पक्ष) । 

 

कम बिमा: तिरामीतसि केही मात्रामा तिमा वा िेस्रो पक्षको सहयोग हन्छ िर अझै पतन तिनीहरूको आतथिक 

क्षमिाभन्दा िातहरको खचि हन्छ। 

 

बिमा नगररएको: तिरामीले प्रदान गररने तचतकत्सा सेवाको लातग भुिानी गनि कुनै तिमा वा िेस्रो पक्षको सहायिा 

छैन। 
 

आतथिक सहायिा योग्यिा 

एक जना तगजरको भुिानी गने क्षमिा तनधािरर् गदाि, अलु्ट्र हेल्थ तसस्टमले तवतभन्न कारकहरूको तवचार गदाि राम्रो 

तनर्िय को प्रयोग गनुि आवश्यक छ। जसै्त: पाररवाररक पररवार र महत्वपूर्ि अन्यको आय, रोजगार क्तस्थति, पररवारको 

आकार, तवत्तीय दातयत्व, स्वास्थ्य सेवा आवश्यकिा र भुिानीका अन्य स्रोिहरू। मापदण्ड मा आधाररि 

तनदेतर्काहरू योग्यिा तनधािरर् गनि सहयोग गनि प्रयोग गररनेछ र मापदण्डको प्रयोग ले तवत्तीय सहायिा कोर्को 

उपलब्धिा र सूचनाको सत्यापनमा तवचार गनुिपछि । तवत्तीय सहायिाको लातग योग्यिा तनधािरर् गनिका लातग समयमै 

कुनै सीमा हन सकै्दन, िथातप, आफ्नो/आफ्नो AHS ऋर्को लातग सिैभन्दा राम्रो सहयोग गनि यथासम्भव 

समयानुकुल हनेछ। 

एएचएस सङ्कलन नीतिमा उले्लख गररएझैं सङ्कलन प्रयास सहायिाको लातग योग्यिा तनधािरर् गनि प्रयोग गररने 

जानकारी सङ्कलनको उपयुि भाग हन सक्छ। अलु्ट्र हेल्थ तसस्टमले सहायिाको लातग योग्यिा तनधािरर् गने सिै 

ज्ञाि पक्षहरूमा तवचार गनेछ। 

 

जहाुँ भुिानी गनि असमथि व्यक्तिहरूलाई तचतकत्सा सेवा प्रदान गनि अन्य संगठनहरू उपलब्ध छन् (अथािि, 
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जेम्सटाउन को राज्य अस्पिालमा मानतसक स्वास्थ्य सेवा वा भेटेरन्स एितमतनस्टि ेर्न अस्पिाल/सुतवधा), Altru 

Health System ले उपलब्ध सेवाहरूमा पररवििनको समयमा तिरामी, पररवार र तचतकत्सकहरूलाई सहयोग 

गनि हर प्रयास गनेछ र तिरामीलाई आवश्यक अन्तररम सेवा प्रदान गने प्रयास गनेछ।  अलु्ट्र हेल्थ तसस्टमले सेवा 

प्रदान गनुिभन्दा पतहले अतग्रम भुिानी गनुिपने हन सक्छ र तिमा कवरेज तववरर्अनुसार फरक-फरक हन 

सक्छ। आवश्यक रकम भतवष्यको सेवासुँग मात्र सम्बक्तिि हनेछ र िकाया तिना भुिानी गररएको सनु्तलनद्वारा 

प्रभातवि हने छैन। 

Altru Business Center, 2401 Demers Ave, Grand Forks ND 58201 वा कुनै AHS Regional Clinic 

Business Office location मा आतथिक सहयोगको लातग अनुरोध गनि सतकनेछ । तवत्तीय सल्लाहकारहरु ७०१-

७८०-५०६० वा १-८००-४६४-७५७४ मा फोन गरी उपलब्ध छन् । http://www.altru.org/patient-

vistors/finances/financial-assist/ अनलाइनिाट पतन जानकारी उपलब्ध छ। योग्यिालाई असर गने कारक 

ित्वहरु यस प्रकार छन् : 

• तिरामी/ग्वारान्टरले मेतितसटी र मेतितसटी लगायि आवश्यक परेमा सहयोगको वैकक्तिक माध्यम पत्ता 

लगाउन अलु्ट्र हेल्थ तसस्टमसुँग सहकायि गनुिपछि । तिरामीले आवेदन र/वा त्यस्ता कायिक्रमहरू अस्वीकार 

गरेको प्रमार् प्रदान गनुिपने हन सक्छ। 

• तिरामीले कुनै पतन तिमा दावा प्रसु्ति गनि सहयोग गनुिपछि  र तवत्तीय सहायिाको लातग योग्य हनुभन्दा पतहले 

आफ्नो तिमा वा सम्भातवि तिमा कवरेज समाप्त गनुिपछि । 

• संघीय गररिी मागिदर्िनको २५०% मा वा सो भन्दा िलको आय स्तर । 

• तिरामी/ग्यारेन्टरलाई आफ्नो पूर्ि रुपमा Altru Health System तवतत्तय सहायिा आवेदन पुरा गरी 

पुनरावलोकनका लातग तिजनेसी कायािलयमा पेर् गनि हन अनुरोध गनि सतकनेछ । 

• आयको प्रमार्को रूपमा आवश्यक सिै कागजािहरू, स्थायी अमेररकी तनवासको प्रमार्,  वा िीमा कवरेज 

प्राप्त गनुिपछि । यसमा तनम्न कुराहरू समावेर् हन सक्छन्  िर    यसमा मात्र सीतमि छैन:    िैंक तववरर्, हालैको 

कर तववरर्, भुिानी स्टि र/वा िाह्य साविजतनक स्रोिहरू जुन तचतकत्सा के्रतिट स्कोरलगायि प्रयोग गनि 

सतकन्छ।   

• कुनै पतन गलि जानकारी प्रदान गदाि आवेदकलाई कायिक्रम सहभातगिािाट अयोग्य ठहररनेछ । 

• तवरे्र् तवचारले मापदण्डको व्यायालाई असर गनि सक्छ। अनुमोदन तदर्ातनदेर्को अपवादमा पनि सके्न 

तवतर्ष्ट तवर्यहरू यसप्रकार छन्: 
a. आयसुँग सम्बक्तिि AHS तिलको साइज 

b. भुिानी आवश्यकिाको सम्बिमा खािाको क्तस्थति 

c. तिरामी/उजुरीकिािको स्वास्थ्य र रोजगारीको अवस्था 

d. तिरामीको भावनात्मक क्तस्थरिा सम्बिमा मानतसक स्वास्थ्य प्रदायकको तसफाररस 

e. व्यवसाय व्यवस्थापन सतमक्षा टोली(हरू) द्वारा सतमक्षा गररएको 
 

समय तित्दै जाुँदा एक जना ग्वारन्टरको तवत्तीय क्तस्थति पररवििन हन सक्छ र एएचएसलाई यस्ता पररवििनहरूिारे 

जानकारी तदने यो नै हो। अलु्ट्र हेल्थ तसस्टमले कुनै पतन समयमा भनाि भएका आवेदकको योग्यिा पुनरावलोकन गने 

अतधकार सञ्चय गछि । समीक्षा प्रतक्रयाको दौिान आम्दानीको लातग ग्यारान्टरको सम्भाव्यिालाई तवचार गररन्छ र 

यसले भतवष्यको आयसुँग पूर्ि भुिानीको अपेक्षाका साथ अस्थायी भुिानी प्रििहरू गनि सक्छ। 

 

तनवेदक(हरु) लाई तलक्तखि रुपमै तनवेदकलाई तनवेदकको तनरसनको सूचना उपलब्ध गराइने छ । १००% भन्दा कम 

को लातग आवेदन स्वीकृि भएमा वा अस्वीकृि भएमा, तिरामी र/वा तजमे्मवार पक्षले AHS सुँग िुरुनै्त भुिानी प्रिि 

हरू स्थापना गनुि पदिछ। 

 

यतद व्यक्तिले चाजिको समयसम्म पूर्ि एफएपी आवेदन पेर् गरेको छैन र अस्पिाल सुतवधाले लागू हने समय 

अवतधको दौिान व्यक्ति एफएपी योग्य छ तक छैन तनधािरर् गनि उतचि प्रयास जारी राखेको छ भने अस्पिाल 

सुतवधाले आकक्तिक वा अन्य तचतकत्सकीय रूपमा आवश्यक देखभालका लातग एजीिी भन्दा िढी चाजि गदाि 

सुरतक्षि िन्दरगाह प्रदान गररन्छ। 

 

Altru ले Altru मा काम नलागे्न (जसै्त: तनजी र/वा गैर-Altru तचतकत्सा र तचतकत्सक पेरे्वरहरू) प्रदायकहरूसुँग 

साझेदारी गदिछ। तिरामीहरूलाई आफ्नो अभ्यास द्वारा उपलब्ध हन सके्न कुनै पतन उपलब्ध सहयोग र उपलब्ध 
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भुिानी योजना जस्ता अन्य स्रोिहरूको सम्भाव्यिािारे छलफल गनि यी प्रदायकहरूतसि सीधै सम्पकि  गनि 

प्रोत्सातहि गररन्छ। Altru को Financial Assistance Policy को लातग के के प्रदायकहरु स्वीकृि छन् भने्न हेनिको 

लातग कृपया यस तलंक  (https://www.altru.org/app/files/public/18918/financial-assistance-

policy_employed-list.xls)को पालन गनुिहोला । Altru को  Financial Assistance Policy को गुर्स्तर नहने 

Non-Altru providers को सूचीको लातग कृपया यो तलंक को पालन गनुिहोला  

(https://www.altru.org/app/files/public/18919/financial-assistance-policy_non-providers-with-
privileges-only.xls) 
 

एएचएसमा धेरै तवत्तीय सहायिा कायिक्रमहरू छन् र रातष्टि य स्वास्थ्य सेवा कोर (एन एच एस सी) कायिक्रमका लातग, 

एएचएसले सम्पतत्त सङ्कलन गने छैन र पररवारको साइज र आय मात्र सङ्कलन गनेछ। 

 

सा. यु. 

िेस्रो पक्षको तवके्रिालाई आतथिक आवश्यकिाको मूल्यांकन गनि तिरामीको जानकारीको इलेक्ट्ि ोतनक पुनरावलोकन 

गनि प्रयोग गररन्छ। यस समीक्षाले साविजतनक रेकिि िाटािेसमा आधाररि स्वास्थ्य सेवा उद्योगको मान्यिा प्राप्त 

मोिेलको प्रयोग गछि । हाम्रो पूवािनुमातनि मोिेल अन्तगिि उपलब्ध सहायिा पूर्ि आतथिक सहायिाको लातग नू्यनिम 

सीमा िोतकएको छ। िथातप, यो आंतर्क सहयोगको लातग प्रयोग गररएको होइन। भतवष्यवार्ी मोिेल पूर्ि वा 

आंतर्क तवत्तीय सहायिा को तनधािरर् को लातग एक अपूर्ि आवेदन थप गनि प्रयोग गनि सतकन्छ। 

Presumptive charity को लातग योग्य हनको लातग तनम्न मापदण्डहरु पुरा गनुि पदिछ: 

• तिरामीको िीमा गनुि हुँदैन 

• आुँपको संकलन नीतिमा उले्लख भए िमोतजमको संकलन प्रयास असफल भएको 

• आतथिक प्रतिवेदनसहयोग गनि कुनै पतन अनुरोध गररएको कागजाि जम्मा गने काम पूरा गनुि पदिछ* 

*तनवेदनहरू व्यक्तिगि रूपमा प्रमातर्ि आवेदन सल्लाहकार टोलीद्वारा पुनरावलोकन गनि सतकन्छ 

 

 
ALTRU COMMUNITY CARE (ACC) PROGRAM 

 

Altru Community Care (ACC) Altru Health System Financial Assistance को एक भाग हो र तिमा 

नभएको र/वा आफ्नो तचतकत्सा सेवाको लातग भुिानी गने सीतमि साधन नभएका र अन्य कायिक्रमको लातग योग्य 

नहनेहरूलाई तवत्तीय सहायिा प्रदान गनि को लातग तिजाइन गररएको छ। एसीसीले प्रते्यक दुई (२) वर्िको अवतधमा 

अतधकिम छ (६) मतहनाको लातग आफ्नो AHS प्राथतमक उपचार तचतकत्सक (PCP) िाट तनदेतर्ि, सुपररवेक्षर् र 

समन्वतयि हेरचाह भएका योग्य तिरामीहरूलाई प्रदान गदिछ। अतहलेका तिरामीले आफ्नो वििमान प्राथतमक उपचार 

तचतकत्सकलाई कायम राख्न सके्नछन् भने एएचएसमा नयाुँ तिरामीलाई प्राथतमक उपचार तचतकत्सक खटाइनेछ । 

कायिक्रमका योग्य सहभागीहरुलाई आफ्नो प्राथतमक स्याहार प्रदायकसुँग भेटघाटको िातलका िनाउन फोन नम्बर 

उपलब्ध गराइनेछ । 

 

गुर्स्तरीय स्वास्थ्य सेवाका अतिररि तिरामी/उजुरीकिािलाई आफ्नो उपचार खचिको सम्बिमा आतथिक परामर्ि तदने 

व्यवस्था गररएको छ। पूर्ि रूपमा भुिानी गनि नसके्नहरूका लातग अन्य सम्भातवि समाधानहरू पतन िुझ्न सके्न 

व्यक्तिले आफ्नो उपचार खचिको सम्बिमा आतथिक परामर्ि तदने व्यवस्था गररएको छ।  तिरामीले तचतकत्सा 

सेवाहरूको दुरुपयोग र/वा पहुँचको पररर्ामस्वरूप एसीसीिाट अस्वीकार वा हटाइनेछ। 

 

भुिानी छूट नीबत 

 

एएचएसले एक मुद्दिी रकम भुिानी गनि चाहने िीमा नगरेका तिरामीलाई १०-८०% भुिानी छूट प्रदान गनेछ । 

स्वीकृि अनुरोधहरूका लातग, छूट लागू गररनेछ र तिरामीको भाग सहमि र्ििहरूमा भुिानी गनुिपछि । नगद, चेक, 

के्रतिट कािि वा िैंक को ऋर् सम्झौिा माफि ि भुिानी गनि सतकन्छ। सङ्कलन सम्झौिाको पूवितनधािररि पररर्ाम ले 

तनरन्तर सङ्कलन प्रयास गनि सक्छ । 

 

योग्यिा आवश्यकिाहरू 

https://www.altru.org/app/files/public/18918/financial-assistance-policy_employed-list.xls
https://www.altru.org/app/files/public/18919/financial-assistance-policy_non-providers-with-privileges-only.xls
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● भुिानी छूट माग गदाि आवेदन प्रतक्रया र सूचना जम्मा गने कायि (तनवेदन दसु्तर) दुई (२) हप्तातभत्र 

पूरा गनुिपछि  । 

● तिरामीहरू राज्य, संघीय वािेस्रो पक्ष माफि ि तचतकत्सा कवरेजका लातग तिमा नगररएको र अयोग्य 

हनुपछि । 

● आय स्तर एफतपएलको २५०% भन्दा कम हनुपछि  । 

● छूट तनवािचन वा किेतटक प्रतक्रयािफि  लागू हुुँदैन।   

● असाधारर् पररक्तस्थति वा तचतकत्सा कतठनाइको लातग तिजनेस म्यानेजमेन्ट ररभु्य टीम(हरू) द्वारा 

पुनरावलोकन गनि सतकन्छ। 
 

िटाइएको माबसक भुिानी 

अलु्ट्र हेल्थ तसस्टम िोिि अफ िाइरेक्ट्रले उतृ्कष्ट सनु्तलनको आधारमा तदर्ातनदेर् मातसक भुिानी को स्थापना 

गरेको छ जुन ग्वारन्टरले राम्रो अवस्थामा रहनु आवश्यक छ। हामीलाई थाह छ, तचतकत्सा खचिको आर्ा गररंदैन र 

यसले आतथिक कतठनाइ तनम्त्याउन सक्छ। 

तवत्तीय सहायिा आवेदन र प्रत्याभूतिकिािको के्रतिट इतिहासको समीक्षा गदाि, स्थातपि तदर्ातनदेर्भन्दा िल 

मातसक भुिानी अनुमति तदन सतकन्छ। भुिानी प्रििको पूवितनधािररि पररर्ामस्वरूप सङ्कलन गने प्रयास 

जारी राख्न सतकन्छ। 

 

बिबकत्सा सम्बन्धी मापदण्ड 

कुनै-कुनै अवस्थामा, ए एच एस आतथिक सहयोगको योग्यिा तनधािरर् गनि तवरे्र् ध्यान तदनुपने पररक्तस्थतिहरू हन 

सक्छन्। आउन सके्न सिै पररक्तस्थतिको पूर्ि सूची तदन सम्भव नभए िापतन तवचार गनुिपने केही महत्त्वपूर्ि पक्षहरू 

यसप्रकार छन्: 

● आफ्नो/आफ्नो कुल साधनको सम्बिमा तिरामीले तिनुिपने रकम । 

● तिरामी वा तिनको पररवारको प्रििकको तचतकत्सा क्तस्थति। 

● आफ्नो/आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था र/वा जातगर िजारमा दक्षिालाई ध्यानमा राखेर  तिरामीको रोजगारी 

सम्भाव्यिा  । 

● आतथिक ऋर्को कारर् तिरामी र पररवारमा पनि सक्छ । 

● तवनार्कारी रोगले तिरामीको काम गने क्षमिामा पाने असर। 

 
 

FEDERAL POVERTY GUIDELINES/DISCOUNTS 

संघीय सरकारले संघीय गररिी सम्बिी तनदेतर्का (एफतपएल) वातर्िक रुपमा अद्यावतधक गछि  र नतिजा प्रकार्न 

गछि  । प्रकातर्ि एफतपएललाई एएचएसले प्रदान गनि सके्न सहयोगको स्तर तनधािरर् गनि तनम्नानुसार प्रयोग गररनेछ 

। 

 
 

संिीय गररिी बनदेबिकाको प्रबतित 

रु्द्ध आय 
% of FPL 

150-160% 161-170% 171-180% 181-190% 191-200% 201-210% 211-220% 221-250% 

% 
तिस्काउन्ट 
गररएको 

80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 

 
 

आबथाक सहायता नीबत सावाजबनक गने उपायहरू 

 

अलु्ट्र हेल्थ तसस्टमले आफ्नो तवत्तीय सहायिा कायिक्रमको उपलब्धिा र र्ििहरू सिै तिरामीहरूलाई साधनमाफि ि 

सञ्चार गदिछ जसमा समावेर् छ, िर यसमा मात्र सीतमि छैन: 

● व्यवसायी कमु्यतनकेसन्स वा फोन गरेर 701-780-1500  वा  800-464-7574 

● तिरामीको तिल सम्बिी सूचना प्रकार्न 
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● आकक्तिक कक्ष र ित्काल उपचार तवभागमा सूचनाहरू Posted 

● AHS भरर तचन्ह हरू र/वा पुक्तस्तकाहरू राक्तखएका छन् 

● AHS वेिसाइटमा सूचना 

● तिरामी को हािे पुक्तस्तका तभत्र सन्दभि 

● तिरामीको प्रश्नको जवाफ तदने वा तिरामीलाई कायिक्रममा पठाउने तवत्तीय सहायिा नीतिमा 

जानकार कमिचारीहरू। 
 

एएचएसद्वारा सेवा प्रदान गररएको जनसंयाद्वारा िोतलने प्राथतमक भार्ाहरूमा यस नीतिको सारांर् पतन प्रकातर्ि र 

उपलब्ध गराउनेछ। गैर-अंगे्रजी भार्ी तिरामीहरूको लातग AHS Policy#2136 अनुसार सहायिा उपलब्ध छ। 

आतथिक सहायिाका लातग तिरामीको सन्दभि तचतकत्सक, नसि, तवत्तीय सल्लाहकार, व्यापार कायािलयका कमिचारी, 

समाजसेवी, केस म्यानेजर र पादरीलगायि एएचएस स्टाफ वा मेतिकल स्टाफका कुनै पतन सदस्यले गनि सक्छन्। 

तिरामी वा पररवारको सदस्य, घतनष्ठ तमत्र वा सहयोगीले गोपनीयिासम्बिी लागू तनयमको अधीनमा रहेर अनुरोध गनि 

सक्छन्। 

 

सङ्कलन नीबतमा सम्वन्ध 

 

एएचएस व्यवस्थापनले आन्तररक र िाह्य सङ्कलन अभ्यासहरूका लातग नीति र प्रतक्रयाहरू तवकास गरेको छ 

(जसमा भुिानी नभएको अवस्थामा अस्पिालले गनि सके्न कायिहरू, जसमा सङ्कलन कायि र के्रतिट 

एजेन्सीहरूलाई प्रतिवेदन समावेर् छ) जसले तिरामी कुन हदसम्म तवत्तीय सहायिाको लातग योग्य हन्छ भने्न 

कुरालाई ध्यानमा राख्दै, तिरामीको सरकारी कायिक्रमको लातग वा एएचएसिाट तवत्तीय सहायिाको लातग आवेदन 

गने राम्रो तवश्वास प्रयास, र एएचएससुँग उनको भुिानी सम्झौिा अनुरूप गनि तिरामीको राम्रो तवश्वास प्रयास। 

तवत्तीय सहायिाको लातग योग्य र आफ्नो छूट गररएको अस्पिालको तिल समाधान गनि असल तवश्वासमा सहयोग 

गरररहेका तिरामीहरूका लातग एएचएसले तवस्ताररि भुिानी योजना प्रदान गनि सक्छ, िातहर सङ्कलन 

तनकायहरूलाई भुिानी नगररएका तिलहरू पठाउने छैन र सङ्कलनका सिै प्रयासहरू िन्द गनेछ। एएचएसले यस 

तवत्तीय सहायिा नीति अन्तगिि त्यो तिरामी तवत्तीय सहायिाको लातग योग्य छ तक छैन भनी तनधािरर् गनि पतहले 

उतचि प्रयास नगररकन कुनै पतन तिरामीको लातग मजदूरी गातनिर्मेन्ट, प्राथतमक आवासमा तनतहि, वा अन्य कानुनी 

कारिाही जस्ता असाधारर् सङ्कलन कायिहरू लागू गने छैन। व्यावहाररक प्रयासहरूमा यी कुराहरू समावेर् 

हनेछन् : 

1. तिरामीले भुिानी नगरेका तिलहरू तिनुिपने र िेस्रो पक्षको भुिानीका सिै स्रोिहरू अस्पिालले पत्ता 

लगाएर तिल गरेको प्रमातर्ि गने 

2. एएचएसले तिरामीलाई यस नीति अनुसार तवत्तीय सहायिाको लातग आवेदन गने अवसर प्रदान गने प्रयास 

गरेको वा गरेको कागजाि र तिरामीले अस्पिालको आवेदन  आवश्यकिाहरू पूरा गरेको छैन 

3. तिरामीलाई भुिानी योजना तदइएको छ िर त्यस योजनाको र्ििलाई भने सम्मान गरेको छैन भने्न कागजाि। 

 
स्थातपि तमति: जुलाई १, १९९७ 

 
 

अनुमोदन गररएको : अध्यक्ष, तनः स्वाथि स्वास्थ्य प्रर्ाली िोििद्वारा 

Kris Compton मा हस्ताक्षर 

 

तक्रस कप्टन 

 
 

पुनरावलोकन तमति र सुरु 

६/२७/००, ९/१५/०४  
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तमति संर्ोधन गनुिहोस् 

४/४/०२, १२/२७/०४, ७/७/०५,  ६/९/०६, 

८/२८/०८, ३/१७/०९, ५/१९/१०। १०/५/११ 

९/७/१२, १/१५/१३, १२/२१/१५,  ७/२५/१७, १/४/२१, ३/११/२१,४/१२/२१, ७/८/२१ 


