19 পৃ�ার 1
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নীিতর উে�শয্:
Memorial Hermann Health System (“MHHS”) ই�ারনাল েরেভনুয্ েকাড ধারা
501(c)(3) হাসপাতালগিল চালায় যারা হয্ািরস, ম�েগােমির, েফাটর্ েব� এবং পা�র্বত�
কাউি�গিলেত �া�য্েসবা �দান কের। MHHS েকান ৈবষময্ ছাড়া বীমাবীমাহীন এবং যেথ�
বীমা না থাকা বয্ি�েদর আিথর্ক সহায়তা েদবার মাধয্েম সমােজর উপকার করার জনয্ দায়ব�,
যােদর জরির অথবা �েয়াজনীয় িচিকত্সা পিরেষবা দরকার, েরাগীর টাকা েদওয়ার সামথর্য্
েযমনই হক।
এই আিথর্ক সাহাযয্ নীিত (“FAP”)–র উে�শয্ হল MHHS সমােজর মেধয্ যােদর
পিরেষবা েদয় তােদর িচি�ত করা এবং আিথর্ক সহায়তা েদওয়ার জনয্ একিট সুপিরকি�ত
প�িত �দান করা।
এি�য়ার:
এই FAP সকল রাজয্-অনুেমািদত হাসপাতাল েক�গিলর ে�ে� �েযাজয্ েযগিল ধারা
501(c)(3) MHHS হাসপাতালগিলর �ারা পিরচািলত, যার অ�গর্ত হল:
Memorial Hermann Greater Heights Hospital
Memorial Hermann Katy Hospital
Memorial Hermann Memorial City Medical Center
Memorial Hermann – Texas Medical Center
• Memorial Hermann Cypress Hospital
• Memorial Hermann Orthopedic and Spine Hospital
Memorial Hermann Northeast Hospital
Memorial Hermann Rehabilitation Hospital Katy, L.L.C.
Memorial Hermann Southeast Hospital
• Memorial Hermann Pearland Hospital
Memorial Hermann Southwest Hospital

Memorial Hermann Sugar Land Hospital

19 পৃ�ার 2

Memorial Hermann The Woodlands Medical Center
TIRR Memorial Hermann
MHHS �দানকারী-িভিত্তক িহসােব আউটেপেশ� ইেমিজং েক�, �ীড়া িবষয়ক িচিকত্সা এবং
পুনবর্াসন েক� আর আপত্কালীন েক�গিল, উি�িখত তািলকাভু � হাসপাতােলর আউটেপেশ�
িবভাগগিল পিরচালনা কের এবং এই সকল এই FAP–র আওতায় আেছ।
MHHS এই FAP–র আওতায় থাকা আউটেপেশ� ডায়াগনি�ক লয্াবগিলও পিরচালনা কের।
নীিতর িববরণ:
1. MHHS–এর সমেবদনা এবং দািয়ে�র মূলয্েবাধ অনুযায়ী, MHHS–এর নীিত হল দুঃ�
েরাগীেদর আিথর্ক সহায়তা �দান করা। উপর�, এই FAP–র উে�শয্ হল কাঠােমা �দান
করা যার অধীন েরাগীেদর আিথর্ক সহায়তা ম�ুর করা হেব MHHS–এর �দান করা
আপত্কালীন বা �েয়াজনীয় িচিকত্সার জনয্।
2. এই FAP েসই িনিদর্ � িনণর্ায়ক এবং আেবদন �ি�য়া িচি�ত কের যার অধীন MHHS
েসই বয্ি�েদর আিথর্ক সহায়তা েদেব যারা �দত্ত পিরেষবার পুেরা খরচ িদেত পারেবন না।
মেন রাখেবন িনিদর্ � িকছু বয্ি� িবনামূেলয্ পিরেষবা পাবার জনয্ স�াবনীয়ভােব েযাগয্
(প�িত িবভাগ 4 েদখুন)।
3. এই FAP একিট MHHS হাসপাতােল �দত্ত সকল আপত্কালীন বা �েয়াজনীয় িচিকত্সার
ে�ে� �েযাজয্। এই FAP হাসপাতােলর বাইের েদওয়া িচিকত্সা পিরেষবা �দানকারীেদর
উপর বাধয্তামূলক নয় এবং িচিকত্সক পিরেষবার ে�ে� �েযাজয্ নয়। আমােদর
ওেয়বসাইেট হাসপাতােল যারা আপত্কালীন বা �েয়াজনীয় িচিকত্সা পিরেবশন করেছন
আপিন তােদর একিট তািলকা েপেত পােরন যােদর পিরেষবা এই FAP-র আওতায় আেছ,
আর �দানকারীেদর একিট তািলকা েপেত পােরন যােদর পিরেষবা এই FAP-র আওতায়
েনই। http://www.memorialhermann.org/financialassistanceprogram/। আপত্কালীন
িবভােগ এবং হাসপাতােল ভিতর্ হওয়ার জায়গাগিলেত অনুেরাধ করেলও িবনামূেলয্ কাগেজ
ছাপা �িতিলিপ পাওয়া যায়। ডােক বা (713) 338-5502 অথবা 1-800-526-2121,
িবক� 5 ন�ের কল কেরও িবনামূেলয্ কাগেজ ছাপা �িতিলিপ পাওয়া যায়।
4. আিথর্ক সহায়তা মূলয্ছােড়র রািশ, যিদ িকছু থােক তাহেল, গণনা করার জনয্ MHHS েয
িনণর্ায়ক বয্বহার কের, MHHS–এর পিরেষবা েদওয়া স�দােয় এই FAP বয্পকভােব �চার
করার জনয্ MHHS েয উপায়গিল অবল�ন করেব, আিথর্ক সহায়তার েযাগয্তা এবং
আিথর্ক সহায়তার আেবদন �ি�য়া িনণর্য় করার জনয্ MHHS েয �ণালী বয্বহার কের,
FAP-েত তার বণর্না আেছ। টাকা না িদেল MHHS েয পদে�পগিল িনেত পাের েসগিল
একিট আলাদা নীিতেত বিণর্ত আেছ, যা হল MHHS িবিলং অয্া� কােলকশ� পিলিস। এই
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নীিত MHHS ওেয়বসাইট েথেক ডাউনেলাড করা েযেত পাের:
http://www.memorialhermann.org/financialassistanceprogram/ অথবা আপত্কালীন
িবভােগ এবং হাসপাতােল ভিতর্ হওয়ার জায়গােত িবনামূেলয্ কাগেজ ছাপা �িতিলিপ পাওয়া
যায়। ডােক বা (713) 338-5502 অথবা 1-800-5262121, িবক� 5 ন�ের কল
কেরও িবনামূেলয্ কাগেজ ছাপা �িতিলিপ পাওয়া যায়।
5. আিথর্ক সহায়তার জনয্ েযাগয্ হেত েগেল েরাগীেদর অবশয্ই একিট আিথর্ক সহায়তা আেবদন
স�ূণর্ এবং জমা িদেত হেব (েয েরাগীরা স�াবনীয়ভােব েযাগয্ নয়) তার সােথ
�েয়াজনীয় সমথর্নসূচক �মাণও িদেত হেব। েয পিরেষবার জনয্ আপিন আিথর্ক সাহাযয্
িদেত অনুেরাধ করেছন ওই পিরেষবার �থম িবল পাঠােনার তািরখ েথেক 240 িদেনর
মেধয্ আিথর্ক সাহােযয্র আেবদন করেত হেব। প�িত িবভাগ 9-এ বিণর্ত বয্িত�ম ম�ুর
করা েযেত পাের। এই FAP–এ েকানও অ�ািধকার েনইরা�ীয়, রাজয্ অথবা �ানীয় আইন
বা �িবধান বতর্ মােন যা বলবত্ আেছ বা ভিবষয্েত বলবত্ থাকেব তার ওপর।
6. েরাগী �েযাজয্ আিথর্ক সাহাযয্ মূলয্ছােড়র েথেক েবিশ টাকা িদেয় থাকেল সকল েযাগয্
েসবা পেবর্র জনয্ তা েফরত্ েদওয়া হেব।
7. FAP েযাগয্তা িনণর্য় করার জনয্ MHHS যুি�স�ত �য়াস কেরেছ কী না তা িঠক করার
চূ ড়া� �মতা থােক MHHS েপেশ� িবজেনস সািভর্ েসস অিফস-এর কােছ। এই FAP-এর
উে�শয্ হল সমেবদনা এবং দািয়� মূলয্েবােধর িভিত্তেত MHHS-এর সমােজর উপকার করা।
এই FAP–এর অি�� েকানও িবেশষ েরাগীর আিথর্ক সহায়তার জনয্ একিট ��াব নয় এবং
তা েকানও চু ি�মূলক অিধকার বা দায় সৃি� কের না। MHHS ভিবষয্েত এই FAP
সা�িতক করেত পাের যা অনুেমাদন করেব েবাডর্ অফ ডাইেরকটসর্ বা তার মেনানীত
বয্ি� তােদর ই�াধীন।
8. এখােন উে�িখত নীিত এবং প�িতগিলর ল�য্ হল েট�াস রােজয্র �িবধানগিল এবং
ই�ারনাল েরেভনুয্ েকাড-এর ধারা 501(r) এবং স�িকর্ ত িনেদর্ িশকা পালন করা।
শতর্াবলী & সং�া:
1. অয্াি�েকশন: মােন আিথর্ক সহায়তার জনয্ একিট আেবদন যা একজন েরাগীেক স�ূণর্
করেত হেব।
2. অয্াি�েকশন িপিরয়ড: আেবদন পেবর্, MHHS আিথর্ক সহায়তার জনয্ একিট আেবদন �হণ
এবং যাচাই করেব। আেবদন পবর্ শর হয় েযই তািরেখ বয্ি�েক পিরচযর্া েদওয়া হয় এবং
েশষ হয় পিরচযর্ার জনয্ �থম িবল বানােনার তািরেখর 240 িদন পের।
3. অয্ামাউ�স েজনােরিল িব� (AGB): েয েরাগীরা আিথর্ক সাহােযয্র জনয্ েযাগয্ হন
তােদর েথেক আপত্কালীন বা �েয়াজনীয় িচিকত্সার জনয্ বীমা থাকা েরাগীেদর জনয্

অয্ামাউ�স েজনােরিল িব� (AGB)–এর েবিশ টাকা েনওয়া হয় না।
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a. MHHS–এর AGB শতাংশ “লুক-বয্ক” প�িত বয্বহার কের গণনা করা হয়,
যা েমাট Medicare ফী-ফর-সািভর্ স অনুেমািদত রািশেক গত 12-মােস দািব
করা েমাট �স মাশল িদেয় ভাগ কের পাওয়া যায়। েয েরাগীরা আিথর্ক
সাহােযয্র জনয্ েযাগয্ হন তােদর েয মূলয্ছাড় েদওয়া হয় তা AGB শতাংশ
সীমার সােথ পুনিবর্চার করা হেব যােত েরাগীেদর AGB েথেক েবিশ টাকা
িদেত না হয়।
b. AGB শতাংশ - FAP-এর এি�িবট A – অয্ামাউ�স েজনােরিল িব�
কয্ালকুেলশন-এ পাওয়া যােব।
c. সংেশািধত AGB শতাংশ বছের একবার গণনা করা হেব এবং কয্ােল�ার
বছর শর হওয়ার পের 120 িদেনর মেধয্ �েয়াগ করা হেব।
4. অয্ানুয়াল �স ফয্ািমিল ইনকাম: পিরবােরর বািষর্ক আয় এবং কর কাটার আেগ সকল
উত্স েথেক পাওয়া নগদ ভাতার েযাগফল, বা�ার সহায়তার জনয্ েদওয়া টাকা বাদ
িদেয়, মািকর্ ন যু�রাে�র ই�ারনাল েরেভনুয্ সািভর্ স-েক জানােনা হেব। পািরবািরক আেয়
অ�ভুর্ � িক� সীিমত নয়, উপাজর্ন, েবকার ভাতা, কম�র ভাতা, েসাশয্াল িসিকউিরিট,
সাি�েম�াল িসিকউিরিট ইনকাম, সরকাির সাহাযয্, �বীণ বয্ি�েদর ভাতা, উত্তরজীবী
ভাতা, েপনশন বা অবসর�া� আয়, সুদ, িডিভেড�, �ীর েখারেপাষ, িশশ সহায়তা এবং
অনয্ উত্েসর আয়।
5. ঐি�ক পিরেষবাগিল: েয অসুখ আপত্কালীন নয় তার িচিকত্সার জনয্ পিরেষবাসমূহ।
ঐি�ক পিরেষবায় থােক েরাগীেদর জনয্ অনুকুল িচিকত্সা যা জরির নয় আর থােক
�েয়াজনীয় িচিকৎসা পিরেষবা এবং �েয়াজনীয় িচিকত্সাহীন পিরেষবা, েযমন কসেমিটক
এবং দাঁেতর শলয্িচিকত্সা যা করা হয় েকবল েচহারা ভাল করার জনয্ অথবা অনয্
ঐি�ক িচিকত্সা েযগিল �াভািবকভােব �া�য্ বীমা পিরক�নার আওতায় থােক না। েয
ঐি�ক পিরেষবাগিল �েয়াজনীয় িচিকত্সা নয় েসগিল আিথর্ক সাহােযয্র জনয্ িবেবচনা
করা হেব না।
6. আপত্কালীন পিরেষবাগিল: তী� এবং চরম উপসগর্ থাকা অসুেখর িচিকত্সার জনয্ একজন
েরাগীেক েয পিরেষবা েদওয়া হয় (তী� বয্থা সহ), এমন তী� েয অিবলে� িচিকত্সা না
করা হেল আশা করা যায় েসই বয্ি�র অসুখ েবেড় যােব (অথবা গভর্ বতী মিহলার ে�ে�
মিহলা বা গভর্ � বা�ার) �িত হেত পাের, যার ফেল গরতর িবপদ হেত পাের অথবা
েদেহর কাযর্কলাপ গরতরভােব দুবর্ল হেয় েযেত পাের অথবা েদেহর েকানও অ� বা অংশ
গরতরভােব অেকেজা হেয় েযেত পাের।
7. এক�াঅিডর্নাির কােলকশন অয্াকশ� (ECA): এইগিল হল সংগৃহীত �ি�য়া যার জনয্
আইনী বা িনরেপ� �ণালী দরকার, এবং তারসােথ অনয্ কাযর্কলাপও জিড়ত হেত পাের

19 পৃ�ার 5
েযমন অনয্ েকানও পে�র কােছ ঋণ িবি� করা অথবা ঋণ সং�া বা দ�রেক �িতকুল
তথয্ জানােনা। ECA গিলেত MHHS জিড়ত হয় না এবং তােদর আদায়কারীেদরও ECA
গিলেত জিড়ত হেত েদয় না। MHHS-এর আদায় নীিতর িবষেয় অিতির� তথয্ MHHSএর আলাদা িবিলং অয্া� কােলকশ� পিলিস-েত পাওয়া যােব; এই নীিতর িবনামূেলয্র
�িতিলিপগিল অনলাইেন লভয্:
http://www.memorialhermann.org/financialassistanceprogram/ অথবা আপত্কালীন
িবভােগ এবং হাসপাতােল ভিতর্ হওয়ার জায়গায় বা (713) 338-5502 অথবা 1-800526-2121 ন�ের কল কের অনুেরাধ করেল িবনামূেলয্ কাগেজ ছাপা �িতিলিপ পাওয়া যায়,
িবক� 5.
8. পিরবার: েরাগী, েরাগীর �ামী বা �ী/িসিভল ইউিনয়ন স�ী, েরাগীর িপতা-মাতা অথবা
অিভভাবক (নাবালক েরাগীর ে�ে�) এবং েকানও আি�ত যারা েরাগীর বা িপতা-মাতার
আয়কর িরটর্ােন উে�িখত এবং েরাগীর বা তার িপতা-মাতা অথবা অিভভাবেকর সংসাের
বাস করেছ।
9. েফডারাল পভািটর্ েলেভল (“FPL”): েয আেয়র সীমায় একজন বয্ি� দাির� সীমায়
আেছন মেন করা হয়। আেয়র এই সীমা পিরবােরর সদসয্ সংখয্া অনুযায়ী আলাদা হয়।
মািকর্ ন যু�রাে�র িডপাটর্েম� অফ েহল্থ অয্া� িহউময্ান সািভর্ েসস �িতবছর দাির� সীমা
সা�িতক কের এবং েফডারাল েরিজ�াের �কাশ কের। এই FAP–এর উে�েশয্, এই
�কািশত িনেদর্ িশকাসমূেহ উে�িখত দাির� সীমা হল �স আয়। এই FAP–এর উে�েশয্
বয্বহার করা FPL �িত বছর আপেডট করা হেব।
a. বতর্ মান FPLগিল FAP-এর এি�িবট B- েফডারাল পভািটর্ গাইডলাই�-এ
পাওয়া যােব।
10. আিথর্ক সাহাযয্: আিথর্ক সাহাযয্ বলেত েয সব েরাগীরা FAP–এ বিণর্ত িনিদর্ � আিথর্ক এবং
অনয্ েযাগয্তা িনণর্ায়ক পূরণ কেরন তােদরেক একিট হাসপাতােল MHHS–এর �দান করা
�েয়াজনীয় িচিকত্সা বা আপত্কালীন িচিকত্সা বাবদ খরচ িদেত পারার জনয্ আিথর্ক
স�িত সং�হ করেত সাহাযয্ করার জনয্ MHHS েরাগীেদর েয সাহাযয্ েদয় তােকই
েবাঝােনা হয়। বীমা না থাকা েরাগীরা, িন�িবত্ত েরাগীরা এবং েয েরাগীেদর আংিশক বীমা
আেছ িক� তারা তােদর েমিডকয্াল িবেলর বািক অংেশর িকছু টা বা পুেরাটা িদেত অ�ম
তারাই েযাগয্ েরাগী হেত পােরন।
11. েমিডকয্ািল েনেসসাির সািভর্ েসস: েরাগ িনণর্য়, �তয্� পিরচযর্া এবং একিট অসুেখর
িচিকত্সার জনয্ �দত্ত পিরেষবা বা রসদ, যা �ানীয় এলাকায় ভাল িচিকত্সা �থা পূরণ
কের, তা Medicare এবং Medicaid কমর্সূচীগিলর আওতায় থােক এবং তার �ারা
�েয়াজনীয় িচিকত্সা বেল িবেবচনা করা হয় এবং েসগিল �ধানত েরাগী বা িচকত্সেকর
সুিবধার জনয্ নয়। েমিডকয্ািল েনেসসাির সািভর্ েসেস কসেমিটক শলয্িচকত্সা বা
িচিকত্সাহীন পিরেষবা অ�ভুর্ � নয়, েযমন সামািজক, িশ�ামূলক বা েপশামূলক পিরেষবা।
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12. ে�ইন লয্া�ুেয়জ সামাির (“PLS”): MHHS-এর FAP-র একিট ে�ইন লয্া�ুেয়জ
সামািরেত আেছ: (a) েযাগয্তার আবিশয্কতা এবং ��ািবত সাহােযয্র একিট সংি��
বণর্না;
(b) ওেয়বসাইট এবং অকু�েলর একিট তািলকা েযখান েথেক আিথর্ক সাহােযয্র আেবদন
সং�হ করা েযেত পাের; (c) FAP–র একিট িনশ� কাগেজ ছাপা �িতিলিপ কীভােব
সং�হ করেত হয় েসই িবষেয় িনেদর্ শ; (5) আেবদন �ি�য়ার সাহােযয্র জনয্ েযাগােযাগ
তথয্; (6) FAP এবং স�িকর্ ত দিললগিলর িবিভ� ভাষায় অনুবাদ লভয্তা; এবং (7)
েয সব েরাগীেদর আিথর্ক সাহােযয্র জনয্ েযাগয্ িনধর্ারণ করা হেয়েছ তােদর েথেক
আপত্কালীন বা �েয়াজনীয় িচিকত্সা পিরেষবার জনয্ সাধারণত যত টাকার িবল করা
হয় তার েবিশ করা হেব না তা সুিনি�ত কের একিট িববৃিত।
13. স�াবনীয় েযাগয্তা বা স�াবনীয়ভােব েযাগয্: িবেশষ িনণর্ায়েকর সাহােযয্ করা একিট
আিথর্ক সাহােযয্র েযাগয্তা িনধর্ারণ যা আিথর্ক সাহােযয্র আেবদন স�� না কের একজন
বীমা না থাকা েরাগীর আিথর্ক �েয়াজন তু েল ধের।
14. যুি�সংগত �য়াস: েরাগীেক হাসপাতাল েথেক েছেড় েদওয়ার আেগ FAP–এর ে�ইন
লয্া�ুেয়জ সামাির-র মাধয্েম MHHS যুি�স�ত �য়াস করেব MHHS–এর FAP েরাগীেক
জানােনার জনয্। উপর� MHHS FAP–এর িবষেয় েরাগীেদর জানােনার জনয্ MHHS
িন�িলিখত পদে�প েনেব:
a. অস�ূণর্ আেবদনগিল: েরাগী এবং/অথবা পিরবার অস�ূণর্ আেবদন জমা িদেল,
MHHS িলিখত িব�ি� েদেব যােত উে�খ থাকেব আর কী তথয্ বা দিলেলর
�েয়াজন আেছ।
b. স�ূণর্ করা আেবদনগিল: েরাগী এবং/অথবা েরাগীর পিরবােরর সদসয্ একিট
স�ূণর্ করা আিথর্ক সাহােযয্র আেবদন জমা িদেল, MHHS িলিখত িব�ি� েদেব
দিললগিলর িভিত্তেত একজন েরাগী সময় অনুযায়ী আিথর্ক সাহােযয্র জনয্ েযাগয্
কী না এবং েরাগীেক িনধর্ারণ করা (েযমন, �েযাজয্ হেল, েয সাহােযয্র জনয্
েরাগী েযাগয্) এবং িনধর্ারেণর িভিত্ত িলিখতভােব জানােব। এই িব�ি�েত
আিথর্ক সাহােযয্র শতাংশ রািশও জানােনা হেব (অনুেমািদত আেবদনগিলর
জনয্) অথবা অ�ীকার করার কারণ (গিল) উে�খ করা হেব এবং েযখােন
�েযাজয্ েরাগী এবং/অথবা পিরবােরর কাছ েথেক কত টাকা �তয্াশা করা হয়
তার উে�খ থাকেব। েরাগী এবং/অথবা পিরবার একিট স�ূণর্ করা আেবদেনর
মূলয্ায়ন পেবর্ িববৃিত েপেত থাকেবন।
c. েরাগীর িববৃিত: MHHS েরাগীর অয্াকাউ� এবং বেকয়া টাকার বণর্না িদেয়
অেনকগিল িববৃিত পাঠােব। েরাগীর িববৃিতেত থাকেব একিট অনুেরাধ েয েরাগী
েযেকানও লভয্ �া�য্ বীমা সুর�ার তথয্, MHHS–েক জানােনার জনয্ দায়ী,
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MHHS FAP–এর একিট িব�ি�, আিথর্ক সাহাযয্ অনুেরাধ করার জনয্ একিট
েটিলেফান ন�র এবং ওেয়বসাইেটর িঠকানা েযখান েথেক FAP দিললগিল
পাওয়া েযেত পাের।
d. MHHS ওেয়বসাইট: MHHS ওেয়বসাইটগিল আিথর্ক সাহাযয্ আেবদন �ি�য়ার
বয্াখয্া সহ আিথর্ক সাহাযয্ লেভয্র িব�ি� একিট ল�ণীয় জায়গায় রাখেব।
MHHS েকান �দানকারী FAP–এর অধীন আেছন এবং েকান �দানকারী েনই
তার একিট তািলকা সহ FAP, ে�ইন লয্া�ুেয়জ সামাির, আিথর্ক সাহােযয্র
আেবদন এবং িবিলং অয্া� কােলকশ� পিলিস MHHS–এর ওেয়বসাইেট েপা�
করেব: http://www.memorialhermann.org/financialassistanceprogram/।
MHHS –এর কােছ অনুেরাধ করেল এই দিললগিলর কাগেজ ছাপা �িতিলিপ
আপত্কালীন িবভােগ এবং ভিতর্ হওয়ার জায়গাগিলেত িবনামূেলয্ পাওয়া যােব।
15. েয েরাগীর যেথ� বীমা েনই: একজন েরাগী িযিন একিট বীমা পিলিসর অধীন পুেরা বা
আংিশক সুরি�ত আপত্কালীন বা �েয়াজনীয় িচিকত্সা পিরচযর্া পাওয়ার ফেল এবং �া�
পিরচযর্ার জনয্ ওনার িনেজর সামেথর্য্র েবিশ টাকা খরচ হেয়েছ।
16. েয েরাগীর বীমা েনই: েয েরাগী একিট �া�য্ বীমা পিলিসর অধীন পুেরা বা আংিশক
সুরি�ত নয় এবং একিট সরকাির বা েবসরকাির �া�য্ বীমার অধীন একজন উপকৃ ত বয্ি�
নন, �া�য্ ভাতা অথবা অনয্ �া�য্ সুর�া কমর্সূচী (এর মেধয্ েবসরকাির বীমা, Medicare
অথবা Medicaid অথবা �াইম িভকিটমস অয্ািসসটয্া� অ�ভুর্ � তেব এেতই সীিমত নয়)
এবং যা জখম কম�েদর �িতপূরেণর উে�েশয্, গািড়র বীমা, অথবা দায় বা অনয্ তৃ তীয়
প� বীমার জনয্ �িতপূরণেযাগয্ নয়, MHHS েযমন িনধর্ারণ কেরেছ দিলল এবং েরাগীর
েদওয়া অথবা অনয্ উত্স েথেক সং�হ করা তেথয্র িভিত্তেত, MHHS–এর �দত্ত �া�য্েসবা
পিরেষবার টাকা েদওয়ার জনয্।
পুনিবর্ চার িনণর্ ায়ক:
1. বাতর্ া: আিথর্ক সাহােযয্র লভয্তার িবষেয় আমােদর েরাগী,
সমাজেক সেচতন করার জনয্, MHHS অেনকগিল পদে�প
েরাগী এবং দশর্নাথ�েদর আিথর্ক সাহােযয্র লভয্তার িবষেয়
হাসপাতােল পিরেষবা �া� বৃহত্তর সমােজর সদসয্েদর কােছ
�চার করার জনয্। এই উপায়গিল হল:

পিরবার এবং বৃহত্তর
েনেব িনেজেদর হাসপাতােলর
জানােনার জনয্ এবং �িতিট
এই FAP বয্াপকভােব

a. েরাগীর স�িত: �া�য্েসবা পিরেষবার জনয্ িনব�ন হওয়ার সমেয় �া�য্েসবার
েয স�িত �া�র করা হয় তােত একিট িববৃিত থােক েয দাতবয্ পিরেষবার
�েয়াজন হেল, হাসপাতােল ভিতর্ হওয়ার পের অথবা দফা অনুসাের িবল বা
িববৃিত পাওয়ার পের েযাগয্তা িনধর্ারেণর জনয্ অনুেরাধ করা উিচত।
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b. আিথর্ক পরামশর্দান: MHHS েরাগীরা যিদ মেন কেরন েয হাসপাতাল িবেলর
আংিশক টাকা িদেত তােদর অসুিবধা হেব তাহেল তােদর হাসপাতােলর আিথর্ক
পরামশর্দাতার েথেক তথয্ েনওয়ার জনয্ উত্সাহ েদওয়া হয়। আমােদর আিথর্ক
পরামশর্দাতারা েরাগীেদর সাহাযয্ করার সব রকম েচ�া করেবন যােদর বীমা
েনই, যেথ� বীমা েনই বা যারা অনয্ আিথর্ক সমসয্ার স�ুখীন আমােদর েদওয়া
�া�য্ পিরেষবার জনয্ টাকা েদওয়ার জনয্। আিথর্ক পরামশর্দাতারা িবিভ�
সরকাির কমর্সূচীর জনয্ েযাগয্তা িনধর্ারণ করার উে�েশয্ েরাগীেদর বাছাই করেত
পােরন, কম�েদর �িতপূরণ বা দায় দািবর ে�ে� সাহাযয্ করেত পােরন, টাকা
েদওয়ার েময়াদ বািড়েয় িদেত পােরন অথবা আিথর্ক সাহােযয্র জনয্ েরাগীেদর
আেবদন করেত সাহাযয্ করেত পাের।
c. ে�ইন লয্া�ুেয়জ সামাির এবং আেবদন: MHHS–এর FAP–এর ে�ইন লয্া�ুেয়জ
সামাির-র একিট কাগেজ ছাপা �িতিলিপ এবং আিথর্ক সাহাযয্ আেবদেনর একিট
কাগেজ ছাপা �িতিলিপ সকল েরাগীেক পিরেষবার জনয্ যত তাড়াতািড় স�ব
সমেয় েদওয়া হেব। MHHS–এর কােছ অনুেরাধ করেল এই দিললগিলর কাগেজ
ছাপা �িতিলিপ আপত্কালীন িবভােগ এবং ভিতর্ হওয়ার জায়গাগিলেত িবনামূেলয্
পাওয়া যােব। ডােক বা 713-338-5502 অথবা 1-800-526-2121, িবক�
5 ন�ের কল কেরও িবনামূেলয্ কাগেজ ছাপা �িতিলিপ পাওয়া যায়।
d. লভয্ অনুবািদত �িতিলিপগিল: MHHS িনেজর FAP, ে�ইন লয্া�ুেয়জ সামাির,
আিথর্ক সাহােযয্র আেবদন, িবিলং অয্া� কােলকশ� পিলিস অনুবাদ কের,
সীিমত ইংেরিজ জানা বয্ি�েদর জনয্ যােদর সংখয্া পাঁচ শতাংেশর (5%)
কম অথবা তােদর হাসপাতােল েসবা �া� সমােজর মা� 1,000 জন বয্ি�।
MHHS এই দিললগিলর িবনামূেলয্ �িতিলিপ MHHS ওেয়ব সাইেট েদেব আর
অনুেরাধ করেল আপত্কালীন িবভােগ এবং হাসপাতােলর ভিতর্ হওয়ার
জায়গাগিলেত তা পাওয়া যােব। ডােক বা 713-338-5502 অথবা 1-800526-2121, িবক� 5 ন�ের কল কেরও িবনামূেলয্ কাগেজ ছাপা �িতিলিপ
পাওয়া যায়।
e. সংেকত: আিথর্ক সাহােযয্র সকল সংেকত �� এবং ল�ণীয়ভােব িবিভ�
জায়গায় রাখেত হেব যােত জনসাধারণ েদখেত পায়, এর মেধয্ MHHS
আপত্কালীন িবভােগ এবং েরাগী ভিতর্ হওয়ার জায়গাগিল অ�ভুর্ �, িক�
এেতই সীিমত নয়। সংেকত আিথর্ক সাহাযয্ পাওয়া যাে� এবং আরও তেথয্র
জনয্ আিথর্ক পরামশর্দাতার সােথ েযাগােযাগ করার জনয্ েফান ন�র েবাঝােব।
f. ওেয়বসাইট: MHHS ওেয়বসাইটগিল আিথর্ক সাহাযয্ আেবদন �ি�য়ার বয্াখয্া সহ
আিথর্ক সাহাযয্ লেভয্র িব�ি� একিট ল�ণীয় জায়গায় । MHHS েকান �দানকারী
FAP–এর অধীন আেছন এবং েকান �দানকারী েনই তার একিট তািলকা সহ
FAP, ে�ইন লয্া�ুেয়জ সামাির, আিথর্ক সাহােযয্র আেবদন এবং িবিলং অয্া�

কােলকশ� পিলিস MHHS–এর ওেয়বসাইেট েপা� করেব:
http://www.memorialhermann.org/financialassistanceprogram/
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g. েরাগীর িবল এবং িববৃিতগিল: েরাগীর িববৃিতেত থাকেব একিট অনুেরাধ েয েরাগী
লভয্ েকানও �া�য্ বীমা সুর�ার তথয্ MHHS–েক জানােনার জনয্ দায়ী এবং
একিট িব�ি�েত থাকেব MHHS FAP, আিথর্ক সাহাযয্ অনুেরাধ করার জনয্ একিট
েটিলেফান ন�র এবং ওেয়বসাইেটর িঠকানা েযখান েথেক FAP দিললগল সং�হ
করা েযেত পাের।
h. ডাক বা ফয্া�: েরাগীরা এই দিললগিলর িবনামূেলয্ �িতিলিপর জনয্ একিট
িলিখত অনুেরাধ ডােক বা ফয্াে� পাঠােত পােরন নীেচর িঠকানায় ওই বয্ি�র
পুেরা নাম এবং েফরত্ পাঠােনার িঠকানা িদেয়, েযই িঠকানায় ওনারা MHHS–
এর পাঠােনা �িতিলিপগিল েপেত চান।
Memorial Hermann Health System
Attn: Financial Assistance
909 Frostwood
Suite 3:100
Houston, Texas 77024
ফয্া�: 713-338-6500
2. েযাগয্তা িনধর্ারণ: একজেনর আিথর্ক চািহদা মূলয্ায়েনর প�িত অনুযায়ী আিথর্ক সাহাযয্
িনধর্ারণ করা হয়। িনেচ েসই প�িতগিলর বণর্না েদওয়া হল:
a. একিট স�বনীয় েযাগয্তা িনধর্ারণ িন�িলিখত প�িত িবভাগ 4–এ বিণর্ত িনণর্ায়ক
অনুযায়ী স�ূণর্ করা হয়। একজন েরাগী আিথর্ক সাহােযয্র জনয্ স�বনীয়ভােব
েযাগয্ হেল, আিথর্ক সাহােযয্র আেবদেনর দরকার েনই। তথািপ, েরাগী বা
�িত�িতদাতা বাছাই �ি�য়ার সােথ সহেযািগতা করেবন আশা করা হয় এবং
বয্ি�গত বা আিথর্ক তথয্ আর দিললপ� সরবরাহ করেবন যা স�বনীয় েযাগয্তা
িনধর্ারণ করার জনয্ �াসি�ক;
b. একিট আিথর্ক সাহাযয্ আেবদন �ি�য়া, যােত েরাগী বা �িত�িতদাতা
সহেযািগতা করেবন আশা করা হয় এবং বয্ি�গত বা আিথর্ক তথয্ আর
দিললপ� সরবরাহ করেবন যা আিথর্ক চািহদা িনধর্ারণ করার জনয্ �াসি�ক;
c. একজন বয্ি� FAP-েযাগয্ কী না িনধর্ারণ করার জনয্ MHHS যুি�স�ত �য়াস
করেব এবং হাসপাতাল েথেক ছাড়া পাওয়ার আেগ ে�ইন লয্া�ুেয়জ সামাির-েত
MHHS–এর FAP–এর িবষেয় েরাগীেক একিট িব�ি� েদেব। উপর�, MHHS
FAP–এর িবষেয় েরাগীেদর জানােনার জনয্ MHHS িন�িলিখত পদে�প েনেব:
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i. অস�ূণর্ আেবদনগিল: েরাগী এবং/অথবা পিরবার একিট অস�ূণর্ আেবদন
জমা িদেল, �থম আেবদন �াি�র পয়তাি�শ (45) িদেনর মেধয্ আর
েকান তথয্ বা দিললপে�র �েয়াজন আেছ MHHS একিট িলিখত েনািটেসর
মাধয্েম তা জানােব।
ii. েরাগীর িববৃিত: েরাগীর িববৃিতেত থাকেব একিট অনুেরাধ েয েরাগী
েযেকানও লভয্ �া�য্ বীমা সুর�ার তথয্, MHHS–েক জানােনার জনয্
দায়ী, MHHS FAP–এর একিট িব�ি�, আিথর্ক সাহাযয্ অনুেরাধ করার
জনয্ একিট েটিলেফান ন�র এবং ওেয়বসাইেটর িঠকানা েযখান েথেক
FAP দিললগিল পাওয়া েযেত পাের।
iii. MHHS ওেয়বসাইট: MHHS ওেয়বসাইটগিল আিথর্ক সাহাযয্ আেবদন
�ি�য়ার বয্াখয্া সহ আিথর্ক সাহাযয্ লেভয্র িব�ি� একিট ল�ণীয়
জায়গায় রাখেব। । েকান �দানকারী FAP–এর অধীন আেছন এবং েকান
�দানকারী েনই তার একিট তািলকা সহ FAP, ে�ইন লয্া�ুেয়জ সামাির,
আিথর্ক সাহােযয্র আেবদন এবং িবিলং অয্া� কােলকশ� পিলিস MHHS–
এর ওেয়বসাইেট েপা� করেব:
http://www.memorialhermann.org/financialassistanceprogram/।
iv. অনুেরাধ করেল েয দিললপ� পাওয়া যায়: MHHS িনেজর FAP–এর
িবনামূেলয্ কাগেজ ছাপা �িতিলিপ রাখেব �দানকারীেদর একিট তািলকা সহ
যারা FAP-এর অধীন সুরি�ত এবং সুরি�ত নয়, ে�ইন লয্া�ুেয়জ সামাির,
আিথর্ক সাহােযয্র আেবদন এবং িবিলং অয্া� কােলকশ� পিলিস যা
অনুেরাধ করেল আপত্কালীন িবভাগ এবং িবিলং অয্া� কােলকশ� পিলিস
ভিতর্ হওয়ার জায়গাগিলেত পাওয়া যায়।
d. বিহরাগত �কাশয্ লভয্ তথয্ উত্েসর বয্বহার যা একজন েরাগী বা �িত�িতদাতার
ে�িডট ে�ার সহ টাকা েদওয়ার েযাগয্তার উপর তথয্ েদয় TransUnion বা
Experian–এর মাধয্েম;
e. MHHS-এর পূেবর্ েদওয়া পিরেষবার জনয্ েরাগীর বেকয়া অয্াকাউে�র একিট
পুনিবর্চার আর েরাগীর টাকা েদওয়ার বা ঋণ েশাধ না করার ইিতবৃত্ত;
f. MHHS আয়, পিরবােরর সদসয্ সংখয্া এবং FPL–এর িভিত্তেত আিথর্ক সাহাযয্
েদয়। বীমা থাকা এবং বীমা না থাকা উভয় েরাগী আিথর্ক সাহােযয্র জনয্
আেবদন করেত পােরন; এবং
g. আিথর্ক সাহােযয্র জনয্ েরাগীর েযাগয্তা িন�িলিখত িনণর্ায়ক িভিত্তক হেব এবং
েরাগীর আিথর্ক ি�িতর িভিত্তেত আলাদা হেত পাের, লঘু করা আিথর্ক পিরি�িত
এবং তৃ তীয় পে�র লভয্তা �া�য্েসবার উপকারগিল। রা�ীয় সরকার FPL
িনেদর্ িশকা �কাশ করার পের েযাগয্তার িনেদর্ িশকা �িত বছর সংেশাধন করা
হেব। িন�িলিখত িনেদর্ িশকায় উে�িখত আেয়র েথেক েয পিরবারেদর আয় েবিশ
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তােদর বাছাই করা েযেত পাের টাকা েদওয়ার পিরক�না িবেবচনা করার জনয্।
3. েরাগীর আিথর্ক সাহাযয্ পাওয়ার েযাগয্তা: FPL–গিলর িভিত্তেত, িন�িলিখত িনণর্ায়ক
বয্বহার করা হেব বীমা না থাকা এবং কম বীমা থাকা েরাগীেদর মূলয্ছাড় িনণর্য় করার
জনয্ যারা আিথর্ক সাহােযয্র জনয্ েযাগয্ হেয়েছন। েয েরাগীেদর যেথ� বীমা েনই তােদর
অবশয্ই দাতবয্ সাহােযয্র জনয্ েযাগয্ হওয়ার আেগ বীমার িবল করেত হেব। েয েরাগীরা
আিথর্ক সাহােযয্র জনয্ েযাগয্ হন তােদর েয মূলয্ছাড় েদওয়া হয় তা AGB শতাংশ সীমার
সােথ পুনিবর্চার করা হেব যােত েরাগীেদর AGB েথেক েবিশ টাকা িদেত না হয়।
a. িবনামূেলয্ পিরচযর্ া:
i. একজন বীমা না থাকা েরাগীর বািষর্ক �স পািরবািরক আয় বতর্ মান
েফডারাল পভািটর্ গাইডলাই�-এর দুইশত শতাংশ (200%)-এর সমান বা
কম হেল �স ইনকাম ফাইনানিশয়াল অয্ািস�য্া� েযাগয্তা সারণীেত েযমন
উে�খ করা হেয়েছ (এি�িবট A – অয্ামাউ�স েজনােরিল িব�
কয্ালকুেলশন), েরাগীর (অথবা অনয্ দািয়�শীল পে�র) িবনামূেলয্ পিরচযর্া
পাওয়ার অিধকার আেছ (100% মূলয্ ছাড়) এবং অয্াকাউ�স বয্ােলে�র
েকানও অংশ তােদর ঋণ হেব না।
ii. েয েরাগীেদর Medicare-এর মাধয্েম মুখয্ �া�য্ সুর�া আেছ তারা
Medicaid-এর মাধয্েম েগৗণ সুর�ার জনয্ েযাগয্ এবং তারা েয েকানও
বেকয়ার জনয্ একশত শতাংশ (100%) মূলয্ছাড় পােবন Medicaid-েক
িবল করার পের এবং THMP বা Managed Medicaid–এর েথেক একিট
রায়�া� দািব পাওয়ার পের।
b. মূলয্ছাড় েদওয়া পিরচযর্ া:
i. েয েরাগী /বয্ি�েদর বািষর্ক �স পািরবািরক আয় বতর্ মান েফডারাল
পভািটর্ গাইডলাই� অনু্যায়ী দুইশত শতাংেশর (200%) েবিশ িক�
চারশত শতাংেশর (400%) কম তারা বীমা থাকা েরাগীেদর অয্ামাউ�
েজনােরিল িব� (AGB) েথেক মূলয্ছাড় পাওয়ার জনয্ েযাগয্ হেত
পােরন।
ii. েয েরাগীেদর হাসপাতােলর িবেলর উপর বেকয়া রািশ আেছ
তারা মূলছােড়র জনয্ েযাগয্ হেত পােরন যিদ িন�িলিখত সকল িনণর্ায়ক
পূরণ করা হয়: 1) ওই বয্ি�র বািষর্ক �স পািরবািরক আয় েথেক বয্ােল�
দশ শতাংশ (10%) েবিশ হয়; 2) ওনারা বািক িবেলর পুেরা বা আংিশক
টাকা িদেত অ�ম; এবং 3) িবেলর বয্ােল� অ�ত $5,000 হেল। এই
পিরি�িতগিলেত, েরাগী বা �িত�িতদাতা �তয্াশা করা হয় FAP �ি�য়ার
সােথ সহেযািগতা করেবন এবং বয্ি�গত বা আিথর্ক তথয্ এবং দিললপ�
সরবরাহ করেবন েযগিল েযাগয্তা িনধর্ারেণর ে�ে� �াসি�ক। অনুেমািদত

19 পৃ�ার 12
হেল, েরাগী দশ শতাংশ (10%) টাকা েদওয়ার জনয্ দায়ী হেবন ওনােদর
বািষর্ক �স পািরবািরক আেয়র বেকয়া অয্াকাউ� বয্ােলে�র জনয্ অথবা
AGB মূলয্ছাড় �েয়াগ করা হেব, এর মেধয্ েযটা কম হেব এবং েরাগীর
আিথর্ক পিরি�িতর জনয্ েযটা সবর্ািধক লাভজনক হেব।
4. স�াবনীয় েযাগয্তা: েয েরাগীেদর বীমা েনই আিথর্ক সাহােযয্র জনয্ তােদর েযাগয্তা
িনধর্ারণ করা েযেত পাের তািলকাভু � েকানও একিট িনণর্ায়েকর িভিত্তেত যা নীেচ
েদওয়া হেয়েছ। অ�ত একিট িনণর্ায়ক েদখােনার পের, আেয়র জনয্ আর েকানও
�মাণ চাওয়া হেব না। িন�িলিখত তািলকায় েসই পিরি�িতগিল আেছ েযখােন
একজন েরাগীর পািরবািরক আয় ি�গণ FPL–এর কম এবং েরাগী িচিকত্সার খরচ
বাবদ একশত শতাংশ (100%) �াস পাওয়ার জনয্ েযাগয্। একজন বীমা না থাকা
েরাগীর জনয্ স�াবনীয় েযাগয্তা ি�িনং যত তাড়াতািড় স�ব স�ূণর্ করা উিচত
িচিকত্সা পাওয়ার পের এবং ওই পিরেষবাগিলর জনয্ িবল জাির করার আেগ। যখন
একিট স�াবয্ স�াবনীয় েযাগয্তা ি�িত জানােনা হয়, তখন MHHS স�াবনীয়
েযাগয্তা পুনিবর্চার �ি�য়া স�� করার সমেয় েয েকানও েরাগীর িববৃিত িতিরশ
(30) িদন িনেজর কােছ রাখেব। তৃ তীয় প� বীমা থাকা েরাগীরা (Medicaid-এর
মত রাজয্ বা �ানীয় সাহাযয্ কমর্সচ
ূ ী থাকা ছাড়া) স�াবনীয় েযাগয্তার জনয্
িবেবিচত হেব না এবং তােদর আিথর্ক সাহােযয্র জনয্ একিট আেবদন জমা িদেত
হেব।
a. বীমা না থাকা েরাগী যারা িন�িলিখত িনণর্ায়ক পূরণ করেছন তারা
“স�াবনীয় েযাগয্তা িবেবচনা করা হেব এবং আপত্কালীন বা �েয়াজনীয়
িচিকত্সার খরেচর জনয্ একশত (100%) মূলয্ছাড় পােবন:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.

িনরা�য় বা একিট িনরা�য় ডা�ারখানা েথেক পিরচযর্া েপেয়েছন;
উইেমন, ইনফয্া�স অয্া� িচলে�ন (WIC) কমর্সচ
ূ ীেত অংশ�হণ;
খাবােরর �য্া� পাওয়ার জনয্ েযাগয্;
সাি�েম�াল িনউি�শন অয্ািস�য্া� ে�া�াম (SNAP);
অনয্ রাজয্ বা �ানীয় সাহাযয্ কমর্সচ
ূ ীর জনয্ েযাগয্ (েযমন
Medicaid ে��-ডাউন);
একিট ৈবধ িঠকানা িহসােব িন�িবত্ত/ভতুর্ িক েদওয়া আবাসন েপেয়েছন;
িচিকত্সা পিরেষবার জনয্ অনুদান সাহাযয্ েপেয়েছন;
মানিসক অ�মতা আেছ এবং েরাগীর পে� দািয়� েনওয়ার জনয্ েকউ েনই;
স�িত েদউিলয়া হেয়েছন;
শাি�মূলক �িত�ােন ব�ী িছেলন;
েরাগীর মৃতুয্ হেয়েছ যার েকানও স�িত্ত �াত নয়; অথবা
একিট ইেলক�িনক ে�ািরং মেডেলর �ারা েযমন িনধর্ািরত (নীেচ বণর্না
েদওয়া হেয়েছ)।

b. ইেলক�িনক ে�ািরং মেডল: যখন একজন বীমা না থাকা েরাগী বা
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�িত�িতদাতা FAP আেবদন স�ূণর্ কেরন না অথবা �েয়াজনীয় আিথর্ক
দিললপ� �দান কেরন না যা েযাগয্তা িনধর্ারেণর জনয্ দরকার, েসই ে�ে�
একিট ইেলক�িনক ে�ািরং মেডল (ESM) বয্বহার কের অয্াকাউ� ি�ন করা
হেত পাের যা ে�ার েদয় অ�ভুর্ � িনণর্ায়কেকর িভিত্তেত আিথর্ক ে�ণী, পূবর্বত�
দাতবয্ সাহাযয্, িনেয়াগ, িজপ েকাড, বয়স, টাকা েদওয়ার ইিতবৃত্ত, পূবর্বত�
েশাধ না করা ঋণ, অয্াকাউে�র বয্ালা� এবং ভিতর্ হওয়ার উত্স। ESM
ে�ার যিদ েদখায় অয্াকাউ�িটর FAP–এর জনয্ েযাগয্ হওয়ার �বল স�াবনা
আেছ, তাহেল বীমা না থাকা অয্াকাউ�েক ি�জামিটভিল FAP মূলয্ছাড় েদওয়া
হেব এই FAP অনুযায়ী।
5. েযাগয্তার সময়সীমা:
a. বীমা না থাকা েরাগীেদর জনয্ আিথর্ক সাহাযয্ এবং স�াবনীয় েযাগয্তা িনণর্য় পূেবর্
েথেক কাযর্করী হেব সকল �কাশয্ িনেজর টাকা েদওয়া বয্ােল� এবং পিরচযর্ার
বতর্ মান পেবর্র জনয্। েরাগীর েযাগয্তা প�িত িবভাগ 3–এ বিণর্ত কারণগিলর
িভিত্তেত িনধর্ারণ করা হেব এবং �ত বা সময়মত টাকা েদওয়া হেব। উপর� েয
েরাগী একিট আিথর্ক সাহােযয্র আেবদন স�ূণর্ কেরন িতিন �তয্ািশতভােব ছয়
মােসর জনয্ বাড়িত আিথর্ক সাহাযয্ পােবন যার জনয্ েরাগীেক আর িকছু করেত
হেব না। ছয় মােসর মেধয্ েরাগীর আিথর্ক পিরি�িতেত েকানও ল�ণীয় পিরবতর্ ন
হেল যা আিথর্ক সাহােযয্র েযাগয্তা �ভািবত করেত পাের, পিরবতর্ ন হওয়ার িতিরশ
(30) িদেনর মেধয্ েরাগী MHHS-েক তা জািনেয় েদেবন। পািরবািরক আয়
ল�ণীয় েবেড় যাওয়া েরাগী না জানােল আিথর্ক সাহােযয্র েকানও সং�ান MHHS
বািতল করেত পাের আয় েবেড় যাওয়ার পের।
6. আপত্কালীন বা �েয়াজনীয় িচিকত্সা পিরেষবা: আিথর্ক সাহাযয্ েকবল হাসপাতােল
আপত্কালীন বা �েয়াজনীয় িচিকত্সার জনয্ েদওয়া হয়। আপত্কালীন িচিকত্সার িবষেয়
এই িবভােগর িকছু ই MHHS–এর দায় বা �থা পিরবতর্ েনর জনয্ করা হয় না রা�ীয় বা
রাজয্ আইন অনুসাের েরাগীর টাকা েদওয়ার েযাগয্তােক গর� না িদেয়।
7. আেবদন �ি�য়া
a. কীভােব আেবদন করেবন: একিট আিথর্ক সাহােযয্র আেবদন স�ূণর্ কের তার
সমথর্েন দিললপ� জমা িদেত হেব। MHHS-এর ওেয়বসাইেট িবনামূেলয্ আেবদেনর
�িতিলিপগিল ডাউনেলাড করা যায়:
http://www.memorialhermann.org/financialassistanceprogram/। এছাড়া
হাসপাতােলর আপত্কালীন িবভােগ এবং ভিতর্ হওয়ার জায়গাগিলেত িবনামূেলয্
কাগেজ ছাপা �িতিলিপ পাওয়া যায়। ডােক বা 713-338-5502 অথবা 1-800526-2121, িবক� 5 ন�ের কল কেরও িবনামূেলয্ কাগেজ ছাপা �িতিলিপ পাওয়া
যায়।
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b. আেবদকরা স�ূণর্ করা আেবদন এবং তার সমথর্েন দিললপ� হাসপাতােলর আিথর্ক
পরামশর্দাতার কােছ পাঠােত পােরন অথবা ডােক নীেচ েদওয়া িঠকানায় ডােক
পাঠােত পােরন। েরাগীরা হাসপাতােলর তথয্ েডে� িগেয় একজন আিথর্ক
পরামশর্দাতার স�ান করেত পােরন এবং একজন আিথর্ক পরামশর্দাতার সােথ কথা
বলার জনয্ অনুেরাধ করেত পােরন। আেবদন �ি�য়া, আেবদনপ� পূরণ করার জনয্
সাহাযয্ অথবা জমা করা একিট আেবদেনর ি�িত যাচাই করার িবষেয় ��গিলর
জনয্ সাহাযয্ েপেত হাসপাতােলর আিথর্ক পরামশর্দাতােদর সােথ হাসপাতােল েদখা করা
যায় অথবা আপিন 713-338-5502 বা 1-800-526-2121, িবক� 5 ন�ের কল
করেত পােরন।
c. স�ূণর্ করা আেবদনগিল েকাথায় পাঠােত হেব:
Memorial Hermann Health System
Attn: Financial Assistance
909 Frostwood
Suite 3:100
Houston, Texas 77024
-অথবাফয্া�: 713-338-6500
d. আিথর্ক সাহাযয্ বা স�াবনীয় েযাগয্তা িবেবচনা করার জনয্ িন�িলিখত েয
েকানও বয্ি� অনুেরাধ করেত পােরন আবেদন পেবর্র মেধয্: (i) েরাগী বা
�িত�িতদাতা; (ii) েরাগী বা �িত�িতদাতার একজন �িতিনিধ; (iii)
েরাগী/আেবদেকর পে� MHHS–এর একজন �িতিনিধ অথবা; (iv) েরাগীর
িচিকত্সক।
e. এই FAP–েত অনয্� বিণর্ত িবেবচনা থাকেলও, েরাগীর দািয়� হে� আিথর্ক সাহাযয্
আেবদন �ি�য়ায় সহেযািগতা করা এবং তােত পুেরাপুির অংশ�হণ করা। এর
অ�গর্ত হল লভয্ তৃ তীয় প� �া�য্ সুর�ার িবষেয় েকানও তথয্; সময়মত এবং
আপস না কের সকল দিললপ� এবং �েয়াজনীয় �মাণপ� �দান করেত হেব সরকার
বা অনয্ কমর্সূচীর মাধয্েম টাকার জনয্ আেবদন করেত (েযমন Medicare,
Medicaid, তৃ তীয় প� দায়, �াইম িভকিটমস্ ফাি�ং ইতয্ািদ) অথবা অনয্
আিথর্ক সাহােযয্র জনয্ েরাগীর েযাগয্তা িনণর্য় করার উে�েশয্। উি�িখত না করেল
েরাগীর আিথর্ক সাহােযয্র আেবদেনর উপর �িতকুল �ভাব পড়েত পাের। MHHS
অনুেরাধ করার পের িতিরশ (30) িদেনর মেধয্ েরাগীেদর তথয্, �মাণপ� এবং
দিললপ� �দান করেত বলা হেব যিদ না MHHS –এর নজের আবশয্ক পিরি�িত
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আনা হয়। স�াবনীয় েযাগয্তা ে�� ছাড়া, আিথর্ক সাহােযয্র জনয্ আেবদন অবশয্ই
েরাগী (বা �িত�িতদাতা/�িতিনিধ)-েক স�ূণর্ এবং �া�র করেত হেব।
f. আিথর্ক পরামশর্দাতা আিথর্ক সাহােযয্র জনয্ আেবদন করার উে�েশয্ আেবদকেক
সাহাযয্ করেত পােরন। েরাগী মৃত হেল এবং একিট দািয়�শীল প� িচি�ত না হেল,
একজন MHHS �িতিনিধ অনুেরাধ কের লভয্ তথয্ এবং দিললপে�র সাহােযয্
আবেদন স�ূণর্ করেত পােরন।
8. পািরবািরক আয়:
a. পািরবািরক আেয়র সমথর্েন েরাগী িন�িলিখত এক বা একািধক দিলল িদেত পােরন,
যিদ উ� দিললগিল লভয্ থােক। েরাগীর পিরবাের একািধক িনেয়ািজত বয্ি�
থাকেল, �েতয্ক বয্ি�েক িন�িলিখত এক বা একািধক দিলল অবশয্ই জমা িদেত
হেব:
i. সবর্েশষ ফাইল করা রা�ীয় আয়কর িরটানর্;
ii. সবর্েশষ W-2 এবং 1099 ফমর্গিল;
iii. সবর্েশষ েবতেনর রিসদ (অথবা �েযাজয্ হেল েবকার� িববৃিতর
�িতিলিপ, সামািজক সুর�া িচিঠ ইতয্ািত);
iv. নগেদ টাকা েদওয়া হেয় থাকেল িনেয়াগকতর্ ার একিট িববৃিত; অথবা
v. পািরবািরক আেয়র িবষেয় একিট তৃ তীয় পে�র েদওয়া অনয্ েকানও
যাচাইপ�।
b. দিললপ� �দান না করার িভিত্তেত আিথর্ক সাহােযয্র জনয্ একিট আেবদন অস�ূণর্
মেন করা হেব না, যিদ েরাগী অ�ত একিট দিলল িদেয় থােকন েযখােন পিরবােরর
�েতয্ক সদেসয্র আয় �িতফিলত থােক (েরাগীর সহ) উি�িখত তািলকা আনুযায়ী
আর �মাণপে� �া�র কেরেছন, অথবা েরাগী উ� দিললপ� িদেত না পারেল,
িযিন �মাণপে� �া�র কেরেছন উিন েদেবন।
c. স�াবনীয় েযাগয্তা ে�� ছাড়া, আেবদকেক আেবদন �মাণপে� অবশয্ই �া�র
করেত হেব। MHHS একিট িনণর্য় নাকচ বা রপা�র করেত পাের যিদ পরবত�
�মােণ েদখা যায় আেবদক আদেত জাল তথয্ িদেয়েছন।

অিতির� দিললপ�: MHHS-এর FAP–এর ে�ে� স�িত্ত বা বয্েয়র দিললপে�র �েয়াজন
েনই। তথািপ আেবদক অিতির� দিললপ� িদেত চাইেত পােরন স�িত্ত, বয্য়, আয়, বেকয়া
ঋণ বা অনয্ পিরি�িতর িবষেয় যা আিথর্ক ক� েদখােব আিথর্ক সাহােযয্র জনয্ একিট
অনুেরােধর সমথর্েন সমান বা েবিশ তারা েয টাকা পাওয়ার জনয্ েযাগয্ তার তু লনায় এই
FAP অনুসাের।
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9. ভু ল বা িব�াি�কর তথয্: যিদ েদখা যায় একজন আেবদক েজেনশেন আদেত ভু ল বা
িব�াি�কর তথয্ িদেয়েছন তােদর িচিকত্সার খরচ েমটােনার সামেথর্য্র িবষেয় MHHS
আেবদেকর বতর্ মান বা ভিবষয্ত্ আেবদন নাকচ করেত পাের। অিব�াস না থাকার ে�ে�
ভু ল তথয্ েদওয়া হেয় থাকেল, MHHS সিঠক তেথয্র িভিত্তেত িনণর্য় করেব। েরাগীর
ই�াকৃ ত আদেত েদওয়া ভু ল তেথয্র িভিত্তেত ইিতমেধয্ আিথর্ক সাহাযয্ ম�ুর করা হেয়
থাকেল, MHHS আেগ ম�ুর করা আিথর্ক সাহাযয্ বািতল করেত পাের। েসই ে�ে� MHHS
সকল আইনী অিধকার পায় েরাগীর কাছ েথেক বেকয়া রািশ আদায় করার জনয্।
অিন�াকৃ তভােব আদেত ভু ল তথয্ েদওয়া হেয় থাকেল, MHHS সিঠক তেথয্র িভিত্তেত
িনণর্য় সংেশাধন করেব।
�স েরফাের�গিল:
েপেশ� �া�ফার পিলিস (EMTALA এবং েট�াস �য্া�ফার অয্া� কম�ােয়�)
ফাইনানিশয়াল অয্ািস�য্া� ে�ইন লয্া�ুেয়জ সামাির
আিথর্ক সাহােযয্র আেবদন
িবিলং অয্া� কােলকশ� পিলিস
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এি�িবট:
এি�িবট A - অয্ামাউ�স েজনােরিল িব� কয্ালকুেলশন
এি�িবট B - েফডারাল পভািটর্ গাইডলাই�

�মশ পরবত� পৃ�ায়।

এি�িবট A - অয্ামাউ�স েজনােরিল িব� কয্ালকুেলশন
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আপত্কালীন বা �েয়াজনীয় িচিকত্সা পিরেষবার জনয্ Medicare ফী িনধর্ারণ করেত MHHS েয িবিলং ও
েকািডং �ণালী বয্বহার কের তার িভিত্তেত অয্ামাউ�স্ েজনােরিল িব� হয়। Medicare েথেক েমাট অনুেমািদত
অথর্�দানেক উ� দািবর জনয্ েমাট িবল করা মাশল িদেয় ভাগ করা হয়, আর ওই সংখয্া 1 েথেক িবেয়াগ
করা হয় AGB শতাংশ গণনা করার জনয্।
IP (ইনেপেশ�)-এর জনয্ AGB % = Medicare IP অনুেমািদত অথর্ �দান/ Medicare IP েমাট মাশল
OP (আউটেপেশ�)-এর জনয্ AGB % = Medicare OP অনুেমািদত অথর্ �দান/ Medicare OP েমাট মাশল

বািষর্ক িভিত্তেত, �েতয্ক হাসপাতােলর জনয্ AGB আলাদাভােব গণনা করা হয়, িক� MHHS-এর
সকল হাসপাতাল সবগিল হাসপাতােলর মেধয্ িন�তম AGB শতাংশ অবল�ন করেব।
সুিবধাসমূহ
Memorial Hermann Greater Heights Hospital
Memorial Hermann – Texas Medical Center
Memorial Hermann Katy Hospital
Memorial Hermann Rehabilitation Hospital – Katy
Memorial Hermann Memorial City Medical Center
Memorial Hermann Northeast Hospital
Memorial Hermann Southeast Hospital
Memorial Hermann Southwest Hospital
Memorial Hermann Sugar Land Hospital
Memorial Hermann The Woodlands Medical Center
TIRR Memorial Hermann

ইনেপেশ�
33%
30%
31%
46%
30%
33%
34%
30%
31%
32%
31%

আউটেপেশ�
13%
21%
11%
17%
13%
13%
12%
13%
12%
11%
22%

আিথর্ক বছর 2020
2018-েত (জুলাই 2017
2018) AGB রািশ হল িন�রপ:
2019 – জুন 2020
অয্ামাউ�স্ েজনােরিল িব� OP: 11%
অয্ামাউ�স্ েজনােরিল িব� IP: 27%
30%

�মশ পরবত� পৃ�ায়।
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এি�িবট B - েফডারাল পভািটর্ গাইডলাই�
�স মািসক আয় আিথর্ক সাহাযয্ েযাগয্তার সারণী সংেশাধন করা হয় যখন েফডারাল পভািটর্
গাইডলাই�-এ পিরবতর্ ন করা হয়। এই সারণী �িত বছর সা�িতক করা হয়।
�স মািসক আয় আিথর্ক সাহাযয্ েযাগয্তার সারণী হল বতর্ মান আেয়র সারণী যা MHHS বয্বহার
কের এই FAP-এর অধীন আিথর্ক সাহােযয্র েযাগয্তা িনধর্ারণ করার জনয্।
�স মািসক পািরবািরক আয় আিথর্ক সাহাযয্ েযাগয্তার সারণী হল েফডারাল পভািটর্ গাইডলাই� এবং
Harris County Hospital District েযাগয্তা সারণী িভিত্তক, যা উ� সরকাির সং�াগিলর �ারা মােঝ
মােঝ সংেশািধত হয়।
অনু�হ কের নীেচর সারণী েদখুন:
Memorial Hermann Health System
�স আয় আিথর্ক সাহাযয্ েযাগয্তার সারণী
2017 েফডারাল পভািটর্ গাইডলাই� (FPG)
2020
2019

পিরবােরর সদসয্ সংখয্ার িভিত্তেত আিথর্ক সাহােযয্র জনয্ েযাগয্ �স বািষর্ক বা মািসক আয় ি�র
করা হয়।
FPG-র 100%

FPG-র 200%

FPG-র 400%

পিরবােরর
সদসয্ সংখয্া

বািষর্ক আয়

মািসক আয়

বািষর্ক আয়

মািসক আয়

বািষর্ক আয়

মািসক আয়

1

$12,760

$1,063

$25,520

$2,127

$51,040

$4,253

2

$17,240

$1,437

$34,480

$2,873

$68,960

$5,747

3

$21,720

$1,810

$43,440

$3,620

$86,880

$7,240

4

$26,200

$2,183

$52,400

$4,367

$104,800

$8,733

5

$30,680

$2,557

$61,360

$5,113

$122,720

$10,227

6

$35,160

$2,930

$70,320

$5,860

$140,640

$11,720

7

$39,640

$3,303

$79,280

$6,607

$158,560

$13,213

8

$44,120

$3,677

$86,240

$7,353

$176,480

$14,707

$4,420
$4,480 েযাগ করন।
8 জন সদেসয্র েবিশ থাকা সংসােরর জনয্: অিতির� �িত বয্ি�র জনয্ $4,180

