
 
 

अलु्ट्र हेल्थ सिस्टम (AHS) प्रदर्शन र प्रलेखित सित्तीय आिश्यकता भएका सिरामीहरूलाई अस्थायी आसथशक िहायता प्रदान 

गदशछ र एक Altru Health System मा स्वास्थ्य िेिा प्राप्त गदशछ िुसिधा। यी कायशक्रमहरूले िकेिम्म धेरै सिरामीहरूको 

आिश्यकता पूरा गने प्रयाि गछश । कुनै पसन िाह्य स्रोत सनधाशरण गनश सित्तीय परामर्श आिेदन प्रसक्रयाको एक भाग हो। एक 

जना सगजरको भुक्तानी गनश िके्न क्षमता सनधाशरण गदाश, अलु्ट्र हेल्थ सिस्टमले सिसभन्न कारकहरू जसै्त: पाररिाररक पररिार र 

महत्वपूणश अन्यको आय, रोजगार खस्थसत, पररिारको आकार, सित्तीय दासयत्व, स्वास्थ्य िेिा आिश्यकता र भुक्तानीका अन्य 

स्रोतहरूको सिचार गदाश राम्रो सनणशय गनुश अत्यािश्यक छ। मापदण्ड मा आधाररत सनदेसर्काहरू योग्यता सनधाशरण गनश िहयोग 

गनश उपयोग गररनेछ र मापदण्डको आिेदन दान कोष को उपलब्धता र िूचनाको ित्यापनमा सिचार गनुशपछश । सित्तीय 

िहायताको लासग योग्यता सनधाशरण गने िमयमै कुनै िीमा हुन िकै्दन, तथासप, यो िकेिम्म िमयिद्ध हुनेछ। सतनीहरूको ए 

एच एि ऋण । 
 
AHS िङ्कलन नीसत (यो सलङ्कमा फेला पानश  िसकन्छ) मा उले्लि गररएको िङ्कलन प्रयाि िहायताको लासग योग्यता सनधाशरण गनश 

प्रयोग गररने जानकारी जम्मा गने उपयुक्त भाग हुन िक्छ। अलु्ट्र हेल्थ सिस्टमले िहायताको लासग योग्यता सनधाशरण गने ििै 

ज्ञात पक्षहरूमा सिचार गनेछ।  
 
जहााँ अन्य िंघिंस्थाले भुक्तानी गनश निके्नहरूको लासग सचसकत्सा िेिा प्रदायक को लासग उपलब्ध छ, त्यहााँ Altru Health 

System ले उपलब्ध िेिामा िंक्रमण कालमा सिरामी, पररिार र सचसकत्सकहरूलाई िहयोग गनश हर प्रयाि गनेछ र 

सिरामीलाई आिश्यक अन्तररम िेिा प्रदान गने प्रयाि गनेछ। अलु्ट्र हेल्थ सिस्टमले िेिा प्रदान गनुशभन्दा पसहले असिम भुक्तानी 

गनुशपने हुन िक्छ र सिमा किरेज सििरणअनुिार फरक-फरक हुन िक्छ। आिश्यक रकम भसिष्यको िेिािाँग मात्र 

िम्बखित हुनेछ र िकाया सिना भुक्तानी गररएको िनु्तलनद्वारा प्रभासित हुने छैन। 
 
Altru Business Center, 2401 Demers Ave, Grand Forks ND 58201 िा कुनै AHS Regional Clinic Business 

Office location मा आसथशक िहयोगको लासग अनुरोध गनश िसकनेछ । सित्तीय परामर्शकताशहरु ७०१-७८०-५०६० िा १-८००-

४६४-७५७४ मा फोन गरी उपलब्धछन् । यो सलंक लाई पछ्याई अनलाईन मा पसन जानकारी उपलब्ध  छ । योग्यतालाई अिर 

गने कारक तत्वहरु यि प्रकार छन् : 
• सिरामी/ग्वारन्तोरले मेसिसिटी र मेसिसिटी लगायत आिश्यक परेमा िहयोगको िैकखिक माध्यम पत्ता लगाउन 

एएचएििाँग िहकायश गनुशपछश । सिरामीले आिेदन र/िा त्यस्ता कायशक्रमहरू अस्वीकार गरेको प्रमाण प्रदान गनुशपने हुन 

िक्छ। 
• सिरामीले कुनै पसन सिमा दािा प्रसु्तत गनश िहयोग गनुशपछश  र सित्तीय िहायताको लासग योग्य हुनुभन्दा पसहले आफ्नो सिमा 

िा िम्भासित सिमा किरेज िमाप्त गनुशपछश । 
• िंघीय गररिी मागशदर्शनको २५०% मा िा िो भन्दा तलको आय स्तर । 
• सिरामी/ग्यारेन्टरलाई एएचएि सित्तीय िहायता आिेदन पुरा गरी िमीक्षाका लासग व्यििायी कायाशलयमा पेर् गनश आिह 

गनश िसकनेछ । 
• आय िा िीमा किरको प्रमाणको रूपमा आिश्यक ििै कागजातहरू प्राप्त गनुशपछश । यिमा सनम्न कुराहरू िमािेर् हुन 

िक्छन्: िैंक सििरण, हालैको कर सििरण, भुक्तानी स्टि र/िा सचसकत्सा के्रसिट स्कोरलगायत प्रयोग गनश िसकने िाह्य 

िािशजसनक स्रोतहरू। 
• सिरामी/गारेन्टर काम नलागे्न र आंसर्क िमय िा िेरोजगार अिस्थाका लासग प्रलेखित स्वास्थ्य कारण देिाउन निकेमा 

अयोग्य ठहररने छ । 
• कुनै पसन गलत जानकारी प्रदान गदाश आिेदकलाई कायशक्रम िहभासगतािाट अयोग्य ठहररनेछ । 
• सिरे्ष सिचारले मापदण्डको व्याख्यालाई अिर गनश िक्छ। अनुमोदन सदर्ासनदेर्को अपिादमा पनश िके्न सिसर्ष्ट 

सिषयहरू यिप्रकार छन्: 
a. आयिाँग िम्बखित AHS सिलको िाइज 

आर्थिक सहयोगको साराांश 



 
 

b. भुक्तानी आिश्यकताको िम्बिमा िाताको खस्थसत 
c. सिरामी/उजुरीकताशको स्वास्थ्य र रोजगारीको अिस्था 
d. सिरामीको भािनात्मक खस्थरता िम्बिमा मानसिक स्वास्थ्य प्रदायकको सिफाररि 
e. व्यििाय व्यिस्थापन िसमक्षा टोली(हरू) द्वारा िसमक्षा गररएको 

िमय सित्दै जााँदा एक जना ग्वारन्टरको सित्तीय खस्थसत पररितशन हुन िक्छ र एएचएिलाई यस्ता पररितशनहरूिारे जानकारी 

सदने यो नै हो। एएिले कुनै पसन िमयमा भनाश भएका आिेदकको योग्यता पुनरािलोकन गने असधकार िञ्चय गछश । िमीक्षा 

प्रसक्रयाको दौिान आम्दानीको लासग ग्यारान्टरको िम्भाव्यतालाई सिचार गररन्छ र यिले भसिष्यको आयिाँग पूणश भुक्तानीको 

अपेक्षाका िाथ अस्थायी भुक्तानी प्रििहरू गनश िक्छ। 
 
ए.एच.एि.को सनधाशरणको िूचना आिेदक(हरु) लाई सलखित रुपमै उपलब्ध गराइने छ । १००% भन्दा कम को लासग आिेदन 

स्वीकृत भएमा िा अस्वीकृत भएमा, सिरामी र/िा सजमे्मिार पक्षले AHS िाँग तुरुनै्त भुक्तानी प्रिि हरू स्थापना गनुश पदशछ। 
 
यसद व्यखक्तले चाजशको िमयिम्म पूणश एफएपी आिेदन पेर् गरेको छैन र अस्पताल िुसिधाले लागू हुने िमय अिसधको दौिान 

व्यखक्त एफएपी योग्य छ सक छैन सनधाशरण गनश उसचत प्रयाि जारी रािेको छ भने अस्पताल िुसिधाले आकखिक िा अन्य 

सचसकत्सकीय रूपमा आिश्यक देिभालका लासग एजीिी भन्दा िढी चाजश गदाश िुरसक्षत िन्दरगाह प्रदान गररन्छ। 
 
ए एच एि-ले काम नगरेका प्रदायकहरूिाँग िाझेदारी गछश । सिरामीहरूलाई आफ्नो अभ्याि द्वारा उपलब्ध हुन िके्न कुनै 

पसन उपलब्ध िहयोग र उपलब्ध भुक्तानी योजना जस्ता अन्य स्रोतहरूको िम्भाव्यतािारे छलफल गनश यी प्रदायकहरूसित 

िीधै िम्पकश  गनश प्रोत्सासहत गररन्छ। Altru's Charity Policy को लासग के के प्रदायकहरु स्वीकृत छन् भने्न हेनशको लासग 

कृपया यि सलंकलाईपछ्याउनुहोला। Altru को Charity Policy को गुणस्तर नहुने non-Altruप्रदायकहरुको िूचीको लासग, 

कृपया यो सलंक पछ्याउनुहोला  
 

https://www.altru.org/app/files/public/18918/financial-assistance-policy_employed-list.xls

