आर्थिक सहायता पोर्िसी
स्वास्थ्य उपचारमा हुने खचििे उत्पन्न िने िोझिाई ओहायो स्टे ट युलनभलसि टी वेक्सनर मेलिकि सेन्टरिे िुझ्दछ। हाम्रो आर्थिक सहायता
पोर्िसीिे हाम्रा लिरामीहरूिाई उनीहरूका स्वास्थ्य उपचार लििहरू लतनिमा मद्दत िदि छ। पोलिसीमा HCAP (हस्पिटि केयर
एश्योरे न्स प्रोग्राम) सामे ि छ, जो ओहायोका लनवासीहरूका अिताि/स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूका लििहरू, र ओहायो स्टे ट वेक्सनर
मेलिकि सेन्टर आलथि क सहायता कायिक्रममालथ िािू हुन्छ, जो आलथि क कलिनाइमा रहे का लिरामीहरूका अिताि/स्वास्थ्य सेवा केन्द्र
तथा िक्टर/व्यावसालयकहरूका लििहरूमालथ िािू हुन्छ।
यो पोलिसीमा स्वास्थ्य उपचार हालसि िनिका िालिमात्रै ओहायो आएका लिरामीहरू पदै नन्, र जालनिु लझकन उनीहरूका लिमा िाभ
योजना ने टवकििालहरका सेवाहरू हालसि िने लिरामीहरूिे यसको िाभ नपाउन सक्छन्। यसमा नपने अन्य कुराहरूमा सामेि छन्:
•
•
•
•
•
•
•

सेवा प्रदान िररनुभन्दा पलहिा भुक्तान िररएका शु ल्क
यो प्रोग्रामको िालि स्वीकृलत प्राप्त हुनु भन्दा अलि िररएका भुक्तानहरू
रोलजएको/कस्मेलटक सेवाहरू
लचलकत्साको दृलििे आवश्यक नभएका सेवाहरू
लवलशि उच्च/पूविलनिाि ररत िाित सेवाहरू र आपू लतिहरू
कुनै तेस्रो पक्ष, महानिरपालिकाहरू, लहरासत केन्द्रहरू वा यस्ता एजेन्सीहरूलसत अनुिन्ध अन्तिितका कानू न कायाि न्वयन
एजेन्सीहरू (कानू नी मालमिाहरू समेत) िाट भुक्तानी िक्यौता रहे का सेवाहरू
िे स्पस्टनेशन मेलिलसन ग्लोिि हे ल्थकेयर लिपाटि मेन्टद्वारा पलहचान िररएका लिरामीहरू

पोर्िसी र्ििरण
•

अपोइन्टमेन्ट लिएर आएका तर लिमा नभएका लिरामीहरूका िालि अिताििे लिरामीको लिििाई 60% िटाउने छ।

•

हाम्रो आलथिक सल्लाह एवम् लिरामी लिलिङ्ग ग्राहक सेवा लवभािहरूिे लिरामीहरूिाई मेलिकएि, हस्पिटि केयर एश्युरेन्स
प्रोग्राम, द ओहायो स्टे ट वेक्सनर मे लिकि सेन्टर फाइनेस्पन्सयि अलसस्टे न्स, वा अन्य संिीय वा राज्य सहायताििायत आलथि क
सहायताका सरकारी स्रोतहरू खोज्नमा मद्दत िनेछन्।

हस्पिटि केयर एश्योरे न्स प्रोग्राम (HCAP)
•

HCAP का िालि योग्य हुन, लिरामीिाई एउटा सलजिो फाराम भनि र आयको जानकारी तथा स्रोत पुलिकरण जानकारी लदन
भलनने छ। ओहायो रे लजिे न्सीको प्रमाण चालहन सक्छ। फाइनेस्पन्सयि काउस्पन्सलिङ्गिे उपयुक्त िहर िरे को अवस्थामा
लिरामीहरूिे सरकारी सहायता कायि क्रमहरूका िालि आवे दन िनुि पने हुन सक्छ।

•

स्वीकृत HCAP आवे दनहरूिाई नयााँ आवेदनपत्र नभररकन भावी सेवाहरूमा लमिाउन सलकन्छ, यी शतिहरूअन्तिितः
o
o

इन्पेशेन्ट अिताि छोिे को 45 लदन लभत्रमा स्वीकृत भएको त्यही लनदानका साथ आउाँ छ भने
आउटपेशेन्ट आलथिक सहायता स्वीकृत िररएको प्राथलमक सेवा लमलतपलछ 90 लदन लभत्रमा अिताि आउाँ छ भने

ओहायो स्टे ट िेक्सनर मेर्िकि सेन्टर फाइनेस्पन्सयि अर्सस्टे न्स प्रोग्राम
•

HCAP र अन्य सरकारी प्रोग्रामहरूका िालि अयोग्य लिरामीहरूका िालि ओहायो स्टे टिे आलथिक सहायता प्रदान िदि छ। ती
लिरामीहरूको उनीहरूका आलथि क आवश्यकताको लनिाि रण िनि तेस्रो पक्ष क्रेलिट ररपोलटि ङ्ग एजेन्सी प्रोग्राममाफित मूल्याङ्कन
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िररनेछ। क्रेलिट ररपोलटि ङ्ग एजेन्सीिे आय, सम्पलि र उपिब्ध ऋणको समीक्षा िनेछ। एजेन्सीिे लिरामीको मौज्दातमा कलत िािू
िनि सलकन्छ भनी लनिाि रण िनेछ।
•
•

अिताि/स्वास्थ्य सेवा केन्द्र लििहरूका साथ लिरामीहरूिाई ओहायो स्टे टको आलथिक सहायता कायि क्रमका िालि लवचार
िररनुअलि HCAP को िालि मूल्याङ्कन िररनु जरुरी छ।
लिरामीहरूिाई आलथिक सहायता कसरी प्रदान िररन्छ भन्ने संिीय लदशा-लनदे शनहरू र मानकहरूको पािना िनिका िालि
ओहायो स्टे ट वेक्सनर मे लिकि सेन्टरिे सिै आवश्यक फारामहरू र दस्तावेजहरू निुझाउने लिरामीहरूिाई सहायता
नामन्जुर िनि सक्छ।

•

वेक्सनर मेलिकि सेन्टरको आलथि क सहायता पोलिसी मेलिकएि कभरे ज पोलिसीहरू िालहर पने मे लिकएि लिरामीहरूको
िालि प्रदान िररने सेवाहरूमा िािू हुन सक्छ। यलद HCAP आवेदन फाइिमा छै न भने यस्ता लिरामीहरूको मूल्याङ्कन ओहायो
स्टे ट आलथिक सहायताका िालि िनि सलकन्छ।

•

यो पोलिसी ती लिरामीहरूका मालथ िािू हुने छै न जसिे जालनिुलझकन उनीहरूको लिमा योजनाद्वारा स्वीकृत प्रदाता नेटवकि
िालहर सेवा हालसि िदि छन्।

•

भुक्तानी योजनाहरू ती लिरामीहरूका िालि उपिब्ध छन् जो सहायताका िालि योग्य छै नन् र उनीहरू भुक्तानी रालश पूरा
चुक्ता िनि असमथि छन्। भुक्तानी योजनाको व्यवस्था लमिाउन, पेशेन्ट लिलिङ्ग कस्टोमर सलभिसिाई 614-293-2100 मा कि
िनुिहोस्।

•

ओहायो स्टे टको आलथि क सहायता प्रास्पप्त दजाि र लविीय छूट लनिाि रण छःमलहनाका िालि वैि हुनेछन्। स्वीकृत आलथि क सहायता
प्रास्पप्तहरू पलहिे का मौज्दातहरूमालथ पलन िािू हुनेछन् जो स्वीकृलत लमलतभन्दा एकवर्ि सम्म सुरु भएका लथए।

•

वेक्सनर मेलिकि सेन्टर फाइनेस्पन्सयि अलसस्टे न्सको लनणियलसत तपाईं असहमत हुनुहुन्छ भने तपाईंिे पेशेन्ट लिलिङ्ग कस्टोमर
सलभिसिाई 614-293-2100 मा कि िरे र अलपि िनि सक्नुहुन्छ। काितमा िे स्पखएको लनवेदनपत्रका साथै त्यसको समथिनमा
दस्तावेजहरू चालहन सक्छ। तपाईंिाई लनणियको िारे मा 30 लभत्र सूचना लदइने छ।
•

योग्यता लनिाि रणका िालि प्रयोि िररने सम्पलिहरूमा निद, निद सरहका वस्तुहरू तथा निदमा पररणत िनि सलकने
अन्य िोस सम्पलिहरू पदि छन्। सम्पलि संरक्षण सीमा लिरामीलसत रहे को सम्पलिको अलिकतम मात्रा हुन्छ र यसो
भएतापलन पूणि आलथि क सहायताका िालि योग्यताको अनुमलत हुनेछ। व्यस्पक्तहरूका िालि सम्पलि संरक्षण सीमा
$8,000 हो।

सम्पकि जानकारी
र्िभाग

फोन नम्बर

आलथिक सल्लाह

614-293-0860

पेशेन्ट लिलिङ्ग कस्टोमर सलभिस

614-293-2100

समय
सोमिार - शु क्रिार, लिहान 9 िजे अपराह्न 4 िजेसम्म
सोमिार - शु क्रिार, लिहान 8 िजे अपराह्न 5 िजेसम्म
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