आ�थर्क सहयोग योग्यता नी�त
यो नी�त �नम्न�ल�खत स्पेक्ट्रम हे ल्थका सेवा-सु�वधा स्थलहरूमा लागू हुन्छ:

�बग र्या�पड्स, किन्टन्युइङ केयर, कप�रे ट, गबर्र, लु�डङ्टन, ब�हरङ्ग/�फिज�सयन सेवा-स्थलहरू, पेनोक, प्रायो�रट� हे ल्थ,

�रड �सट�, एसएच िजआर हिस्पटल्स, एसएचएमिज, स्प्रेक्ट्रम हे ल्थ लेकल्यान्ड, यन
ु ाइटे ड/केल्सी, जील्यान्ड
प्रयोज�नयता सी�मत:

लागू हुँदैन

सन्दभर् नं.:
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संस्करण नं.:
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लागू हुने �म�त:
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कायर्�त्र
े :
�वभाग �ेत्र:

�वत्त, महसुल चक्र
�वत्त, �बरामी पहुँच

गैर�वभेदको सच
ू ना: सम्पण
ू र् व्यिक्तहरूलाई गण
ु स्तर�य स्वास्थ्य-स्याहार प्रदान गनुर् स्पेक्ट्रम हे ल्थ र सम्पण
ू र् सहायक
संस्थाहरूको नी�त हो। भनार् र उपचार �नणर्यहरू �बरामीको आवश्यकता तथा आवश्यक मे�डकल स्याहार र उपचार
प्रदान गन� सु�वधाको सामथ्यर् र �मतामा मात्र भर पन�छ। निश्लयता, रङ, �लङ्ग, यौन, जात, उत्पित्त राष्ट्र, धमर्,

असक्तता, उमेर, एचआइ�भ िस्थ�त, भेटेरन वा सै�नक दजार्, सेवाहरूका ला�ग भुक्तानीको स्रोत संघीय, राज्य वा

स्थानीय कानुनले �नषेध गरे को अन्य कुनै आधारमा भनार् र उपचार �नषेध ग�रनेछैन। �बरामीहरूलाई उनीहरूको
लैङ्�गक प�हचानसँग �मल्दो त�रकाले उपचार (व्यवहार) ग�रनेछ।

व्यिक्तलाई सेवाहरूको प्रावधानबाट

एनएचएस�स-स्वीकृत साइटहरूले कुनै प�न

�नम्नमा आधा�रत रहे र �वभेद गनह
ुर् ु ने छै नः भुक्तानी गन� व्यिक्तको अ�मता; चाहे ती सेवाहरूका ला�ग भुक्तानी

मे�डकेयर, मे�डकेड, वा �सएचआइ�पअन्तगर्त �कन नहोस ्; सो व्यिक्तको जात, रङ्ग, यौन, उत्पित्त राष्ट्र, असक्तता,

धमर्, उमेर, यौ�नक झुकाव, वा लैङ्�गक प�हचान।

अन्य �ववरणहरूका ला�ग �बरामी अ�धकार तथा िजम्मेवार�हरू हे नुर्होस ्।
गैर�वभेदको पण
र् ोस ्।
ू र् सच
ू ना साथसाथै भाषा सहयोगको उपलब्धताबारे संलग्न ख (अट्याचमेन्ट �ब) हे नुह

1. उद्देश्य

स्पेक्ट्रम हे ल्थमा आ�थर्क सहयोग प्राप्त गनर्का ला�ग को योग्य छ भनी युिक्तसङ्गत �नणर्य गनर्का ला�ग

प्र�क्रया रे खाङ्�कत गनर्। आ�थर्क सहयोगको उपलब्धता �बरामीहरू र सवर्साधारणलाई सञ्चार गनर् तथा आ�थर्क

सहयोगका ला�ग अनुरोधहरूमा एकरूप मागर्दशर्नहरू लागू ग�रएको सु�निश्चत गनर्, चाहे �बरामीलाई सेवा प्रदान
ग�रने स्पेक्ट्रम हे ल्थ जहाँसुकै �कन नहोस ्।

यस प्रलेखको �प्रन्टआउट म्याद स�कएको हुनसक्छ र त्यसलाई अ�नयिन्त्रत मा�ननु पन�छ।
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2. िजम्मेवार�हरू

यो स्पेक्ट्रम हे ल्थ आ�थर्क सहयोग योग्यता नी�तलाई, सहयोगी आ�थर्क सहयोग योग्यता कायर्�व�धमा
रे खाङ्�कत ग�रएअनुसार, उपयुक्त रूपमा खटाइएको स्पेक्ट्रम हे ल्थ कमर्चार�द्वारा सञ्चालन ग�रनेछ।

3. नी�तको �वषयवस्तु

तल खण्ड ६.६ मा स्था�पत ग�रएअनुसार, स्पेक्ट्रम हे ल्थले आ�थर्क क�ठनाइ मागर्दशर्नहरूअन्तगर्त योग्य हुने
�बरामी/ग्यारे न्ट�कतार् भएको िस्थ�तमा आसन्न वा मे�डकल रूपमा आवश्यक स्याहारका ला�ग �बरामीको

आ�थर्क िजम्मेवार� मुक्त गछर् , र यसको आ�थर्क सहयोग योग्यता कायर्�व�धको सञ्चालनमा स्पेक्ट्रम हे ल्थसँग

सहयोग गछर् । कुनै प�न चाजर्हरूबाट मक्
ु त ग�रनअ
ु �घ आ�थर्क आवश्यकताहरूको �वश्वसनीय �नधार्रण गनुर्
पन�छ।

4. दशर्न

आ�थर्क दा�यत्व नभएर आसन्न वा मे�डकल रूपमा आवश्यक स्याहार उपचारका आधार हुनेछन ्।
प्रदशर्नयोग्य आ�थर्क आवश्यकतामा आधा�रत रहे र आ�थर्क सहयोग प्रदान ग�रनेछ र स�म हुँदा

�बरामी/ग्यारे न्ट�कतार्को सहकायर्मा अनम
ु ो�दत ग�रनेछ। प्राथ�मक भक्
ु तानीकतार् जोसक
ु ै भए प�न आ�थर्क

सहयोगका ला�ग आवेदन गन� सम्पूणर् �बरामीहरू/ग्यारे न्ट�कतार्हरूलाई एउटै आ�थर्क सहयोग प्र�क्रया लागू
हुनेछ।

मे�डकल रूपमा आवश्यक स्याहारलाई त्यस्ता सेवाहरूका रूपमा प�हचान ग�रएको छ, जसलाई स्याहारको
सबैभन्दा उपयुक्त तहमा�थ �वचार गदार् मे�डकल रूपमा आवश्यक भनी �नदान ग�रएको छ वा

यिु क्तसङ्गत रूपमा आशङ्का ग�रएको कुनै �बरामी वा चोटपटक प�हचान गनर् वा उपचार गनर्का ला�ग
आवश्यक हुन्छ। �बरामीको मे�डकल िस्थ�तमा आधा�रत रहे र, सेवा प्रदान गन� सबैभन्दा उपयुक्त
व्यवस्थापन कुनै घर, �फिज�सयनको कायार्लय, ब�हरङ्ग सु�वधा वा द�घर्काल�न स्याहार, पुनस्थार्पना वा

अस्पतालको बेड हुन सक्छ।
•
•
•
•
•

मे�डकल रूपमा आवश्यक हुनका ला�ग कुनै प�न सेवा �नम्न हुनुपन�छ:

�बरामी वा चोटपटकको उपचार गनर्का ला�ग आवश्यक;
�बरामीको प�रिस्थ�तको �नदान र उपचारसँग अनक
ु ू ल;
मे�डकल सेवाका स्तरहरूअनुसार भएको;

�बरामी वा �बरामीको �फिज�सयनको सु�वधाका ला�ग नभएको;

�बरामीको आ�थर्क वा प�रवारको प�रिस्थ�तले नभएर �बरामीको मे�डकल अवस्थाले �नधार्रण
गरे अनस
ु ार �बरामीको सबैभन्दा उपयक्
ु त स्याहारको तहमा भएको;

आसन्न स्याहार मे�डकल रूपमा आवश्यक मा�नएको।
5. आकिस्मक मे�डकल स्याहार नी�त

व्यिक्तहरूको भुक्तानी गन� �मता वा आ�थर्क सहयोगका ला�ग योग्यता जेसुकै भए प�न स्पेक्ट्रम हे ल्थले

कुनै �वभेद�बना आकिस्मक मे�डकल प�रिस्थ�तका ला�ग स्याहार प्रदान गन�छ। आसन्न मे�डकल

प�रिस्थ�तहरू अल्पकाल�न ल�णहरूस�हतको स्वास्थ्य अवस्था अचानक उत्पन्न हुँदा आकिस्मक मे�डकल
प�रिस्थ�तहरू उत्पन्न हुन सक्छन ्, जसका ला�ग तत्काल �च�कत्सासम्बन्धी ध्यानाकषर्ण नहुँदा, त्यसले
�बरामीको स्वास्थ्यलाई गम्भीर जो�खममा पानर्सक्ने, कुनै शार��रक अङ्ग वा भागको गम्भीर दिु ष्क्रयामा

यस प्रलेखको �प्रन्टआउट म्याद स�कएको हुनसक्छ र त्यसलाई अ�नयिन्त्रत मा�ननु पन�छ।
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धकेल्न सक्ने यथो�चत कारण हुन सक्छन ्। स्पेक्ट्रम हे ल्थ त्यस्ता कायर्हरूमा संलग्न हुनेछैन, जसले
व्यिक्तहरूलाई आकिस्मक मे�डकल स्याहार प्राप्त गनर् दरु
ु त्सा�हत गछर् , र, त्यसतफर्, आकिस्मक स्याहार
ऋण सङ्कलन वा उपचारअ�घ नै सेवाहरूका ला�ग पूवर् भुक्तानीको मागको हस्त�ेप नराखी प्रदान

ग�रनेछ, जुन आकिस्मक मे�डकल उपचार तथा �क्रयाशील श्रम ऐन (इएम�टएएलए) नी�तमा अगा�ड
व्याख्या ग�रएको छ।

6. नी�त
6.1. आवास आवश्यकता

स्वास्थ सुधार गन�, आशा प्रे�रत गनर्, र जीवन बचाउने हाम्रो ल�यलाई कायम राख्न स्पेक्ट्रम हे ल्थले

आ�थर्क सहयोगका ला�ग �ववेचन हामीले सेवा �दने समुदाय�भत्र बस्ने आवेदकहरूमा मात्र सी�मत गन�
छ। यसको अपवाद ती �बरामीहरूका ला�ग हुन सक्छ, जसका ला�ग आकिस्मक वा मे�डकल रूपमा
आवश्यक स्याहार उनीहरूको स्वास्थ्य-स्याहार प्रदायकको सेवा�ेत्र�भत्र उपलब्ध हुँदैन।

6.2. समी�ा
6.2.1. आ�थर्क सहयोग खोज्नुभन्दा अगा�ड, �बरामी/ग्यारे न्ट�कतार्ले तथा स्पेक्ट्रम हे ल्थले अगा�ड खण्ड ६.३
मा रे खाङ्�कत ग�रएअनुसार तेस्रो प� भुक्तानीका सम्पूणर् युिक्तसङ्गत रूपहरूको प्रयास गन�छन ्।

6.2.2. गैर-आकिस्मक वा गैर-मे�डकल रूपमा आवश्यक सेवाहरूका ला�ग, भुक्तानीका ला�ग अन्य कुनै

स्वीकृत व्यवस्थापन नग�रएको िस्थ�तमा, सेवाअ�घ वा वक्तव्य प�हलोपटक प्रस्तुत ग�रएका बेला,

पण
ू र् भक्
ु तानी आवश्यक गन� स्पेक्ट्रम हे ल्थको नी�त रहे को छ, जसमा �नम्न सामेल छन ्, तर य�तमै

सी�मत छै नन ् – प्रयोगात्मक/अनुसन्धान अध्ययनहरू, खास कस्मे�टक सेवाहरू र मोटोपनसम्बन्धी

शल्य�क्रया प्र�क्रयाहरू।

6.2.3. �बरामीहरू/ग्यारे न्ट�कतार्हरू, जसले आफूहरू आ�थर्क रूपमा भुक्तानी गनर् नसक्ने प�हचान गछर् न ्, वा

जसलाई स्पेक्ट्रम हे ल्थले सम्भाव्य आ�थर्क रूपमा भुक्तानी गनर् नसक्ने प�हचान गरे को छ, �तनीहरूलाई

लागू भएअनुसार उपयुक्त रूपमा तो�कएको स्पेक्ट्रम स्वास्थ्य कमर्चार�सम� मूल्याङ्कनका ला�ग

�सफा�रस ग�रनेछ। त्यसप�छ स्पेक्ट्रम हे ल्थ पस�नेल भुक्तानी गन� प्रद�शर्त अ�मता रहे / नरहे को

�नधार्रण गनर् आ�थर्क सहयोग आवेदन प्र�क्रयामा अ�घ बढ्नेछन ्। �बरामी/ग्यारे न्ट�कतार्लाई एउटा
आ�थर्क सहयोग आवेदन पूरा गनर्का ला�ग भन्न स�कनेछ। आवेदनमा प्रदान ग�रएको जानकार�

प्रमाणीकरण गनर्का ला�ग एउटा क्रे�डट �रपोटर् पाउन स�कनेछ, तर त्यसलाई आ�थर्क सहयोग योग्यताको

�नधार्रण गनर्का ला�ग प्रयोग भने ग�रनेछैन। स्पेक्ट्रम हे ल्थ नी�त तथा कायर्�व�धहरूमा समनुरूप

आ�थर्क सहयोगका ला�ग अनम
ु ानतः योग्य हुने र तदनन्तर प्रमा�णत हुने �निश्चत

�बरामी/ग्यारे न्ट�कतार्हरूका ला�ग आवेदन प्र�क्रयाका अंशहरू वा सम्पूणर् आवेदन प्र�क्रयाबाट छुट �दन

स�कनेछ। यसको उदाहरणमा गह
ृ �वह�न मा�नएका वा कुनै भूसम्पित्त �बना मत्ृ यु भएका व्यिक्तहरू

सामेल हुन सक्छन ्।

6.2.4. य�द, आ�थर्क आवेदन प्र�क्रयाको न�तजास्वरूप, सहयोग मापदण्डहरू पूरा ग�रँदैनन ् भने,

�बरामी/ग्यारे न्ट�कतार्लाई स्पेक्ट्रम हे ल्थ �बरामी िजम्मेवार ब्यालेन्स �ब�लङ तथा सङ्कलन

नी�तअनुसार तथा उ�चत कायर्�व�धअनुसार भुक्तानीको व्यवस्था गनर् सुझाव �दइनेछ, जसअन्तगर्त

यस प्रलेखको �प्रन्टआउट म्याद स�कएको हुनसक्छ र त्यसलाई अ�नयिन्त्रत मा�ननु पन�छ।
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�बरामी/ग्यारे न्ट�कतार् तत्काल भुक्तानी छुटहरू, भुक्तानी योजनाहरू आ�द जस्ता छुटहरू र/वा भुक्तानी

�वकल्पहरूका ला�ग योग्य हुन सक्छन ्।

6.2.5. य�द आ�थर्क क�ठनाइ मागर्दशर्नहरू लागू हुनसक्ने दे �खयो भने, �बरामी/ग्यारे न्ट�कतार्लाई आवेदनमा

�ववरण �दइएअनुसार सहयोगी कागजपत्र (प्रलेख) हरू प्रदान गनर् भन्न स�कनेछ र सोह� अनुरूप आवेदन
प्र�क्रयामा ल�गनेछ।

6.2.6. सो �नणर्य न�तजाहरूस�हत �बरामीको अकाउन्ट प्रलेखीकरण ग�रनेछ। सो �नणर्य (लागू हुने भए, सो
व्यिक्त योग्य हुने सहयोगस�हत) र सो �नणर्य गनर्का ला�ग प्रयोग ग�रएका आधारहरूस�हतको

जानकार� �ल�खतमा �बरामी/ग्यारे न्ट�कतार्लाई सू�चत गनर्का ला�ग यथायोग्य प्रयासहरू ग�रनेछन ्।

6.2.7. आवेदनहरूका ला�ग सम्पूणर् लागूयोग्य र सहयोगी प्रलेखीकरणलाई रे कडर् व्यवस्थापन, धारण र
�वनाश नी�त अनस
ु ार कायम रा�खनेछ।

6.3. तेस्रो प� भुक्तानी स्रोतहरू

आ�थर्क सहयोग खोज्नुअ�घ, �बरामी/ग्यारे न्ट�कतार् र स्पेक्ट्रम हे ल्थले तेस्रो प� भुक्तानीका युिक्तसङ्गत

रूपहरू प्राप्त गन� प्रयास गन�छन ्, यसमा मे�डकेड र स्वास्थ्य �बमा बजारमा भनार् सामेल छन ् तर य�तमै

सी�मत छै नन ्।

�नम्न�ल�खत कुराको अनुसन्धान, प्रमाणीकरण, अन्तवार्तार् र असाइनमेन्टको अनुरोध गन� अ�धकार
स्पेक्ट्रम हे ल्थसँग सुर��त रहे को छ:

A. कुनै प�न तेस्रो-प� �बमा स्रोतबाट सम्पूणर् लाभहरू;
B. �बरामी/ग्यारे न्ट�कतार् योग्य हुन सक्ने राज्य वा संघीय सहयोग कायर्क्रमका सम्पण
ू र् लाभहरू;
C. कुनै प�न परोपकार� संस्थाबाट प्राप्त सम्पण
ू र् लाभहरू; र/वा
D. �वचाराधीन अ�भयोग।
आ�थर्क सहयोग अिन्तम उपायको एकाउन्ट समाधान प्र�क्रया हो। त्यसर�, कुनै �बरामी/ग्यारे न्ट�कतार्ले

मा�थका कुनै प�न लागूयोग्य कायर्क्रमहरूअन्तगर्त सम्पूणर् िजम्मेवार�हरू पूरा गनुर् पन�छ वा आ�थर्क
सहयोगका ला�ग योग्य हुनु पूवर् उपलब्ध व्यिक्तगत स्रोतहरू प्रयोग गनुर् पन�छ। अनरु ोध ग�रएको

जानकार� प्रदान गनर् कुनै �बरामी/ग्यारे न्ट�कतार् असफल हुनुको, वा मा�थका कायर्क्रमहरूमध्ये कुनै एकमा

सहभागी हुनुको न�तजा आ�थर्क सहयोग अस्वीकार हुन सक्छ।
6.4. आ�थर्क सहयोगको उपलब्धता

आ�थर्क सहयोगको उपलब्धताका �वषयमा �बरामीहरू तथा सवर्साधारणहरूमाझ व्यापक रूपमा

सञ्चारहरूको प्रचार-प्रसार गनर् स्पेक्ट्रम हे ल्थले �व�भन्न उपायहरू कायार्न्वयन गरे को छ। सञ्चार

�व�धहरूमा �नम्न सामेल छन ् तर य�तमै सी�मत छै नन ् – हरे क अस्पतालको आकिस्मक �वभाग,

रिजस्ट्रे सन �ेत्रहरू र अन्य सावर्ज�नक स्थानहरूमा सङ्केतहरू साथसाथै स्पेक्ट्रम हे ल्थ वेबसाइटमा

जानकार� (खण्ड ६.५ मा सन्दभर् �लइएको)। यस अ�त�रक्त, स्पेक्ट्रम हे ल्थले आफ्नो आ�थर्क सहयोग
यस प्रलेखको �प्रन्टआउट म्याद स�कएको हुनसक्छ र त्यसलाई अ�नयिन्त्रत मा�ननु पन�छ।
नी�त सन्दभर् नं.: 2983
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योग्यता नी�तको सरल भाषा सारांश, �बरामी भनार् र/वा �डस्चाजर् प्र�क्रयाको अंशका रूपमा प्रदान गन�

छ, साथसाथै आवेदन प्र�क्रया पूरा गनर् व्यिक्तहरूलाई मद्दत गन�छ।

�बरामीहरूलाई प�हलो �डस्चाजर्प�छको �ब�लङ �ववरणको �म�तबाट कम्तीमा १२० �दनको अव�धका ला�ग

आ�थर्क सहयोग योग्यता नी�तबारे सू�चत ग�रनेछ। �बरामीका ब्यालेन्सहरू आ�थर्क सहयोग

मूल्याङ्कनका ला�ग प�हलो �डस्चाजर् प�छको �ब�लङ �ववरणको �म�तबाट कम्तीमा २४० �दनका ला�ग

योग्य हुनेछन ् ("आवेदन अव�ध")। य�द स्पेक्ट्रम हे ल्थले आवेदनको अव�धमा आ�थर्क सहयोगका ला�ग

आवेदन प्राप्त गछर् भने, आवेदन पण
ू र् वा अपण
ू र् जे भए प�न, आ�थर्क सहयोगका ला�ग �नणर्य

नहुन्जेलसम्मका ला�ग कुनै प�न सङ्कलन प्रयासहरू स्थ�गत गन�छ।

स्पेक्ट्रम हे ल्थमा केह� सेवाहरू ती प्रदायकहरूद्वारा �बरामीहरूलाई प्रदान गनर् स�कनेछ, जसले स्पेक्ट्रम

हे ल्थको आ�थर्क सहयोग योग्यता नी�त र प्र�क्रया उपयोग नगनर् सक्छन ्। यी प्रदायकहरूको सच
ू ीका

ला�ग, कृपया संलग्न क (ए) , को सबैभन्दा प�छल्लो संस्करण हे नह
ुर् ोस ्, जसलाई समयक्रममा जानकार�
प�रवतर्न हुँदै जाँदा आव�धक रूपमा अद्याव�धक ग�रनेछ।

रािष्ट्रय स्वास्थ्य सेवा कप्सर् ("एनएचएस�स") द्वारा स्वीकृत सेवा स्थल वा �म�सगन राज्य ऋण
पुनभक्
ुर् तानी कायर्क्रम ("एमएसएलआर�प) द्वारा स्वीकृत सेवास्थललाई आय र प�रवार आकारको

एनएचएस�स आवश्यकताहरूमा आधा�रत रहे र आ�थर्क सहयोगका ला�ग मूल्याङ्कन ग�रनेछ र अन्य कुनै
कारकहरूमा मूल्याङ्कन ग�रनेछैन।

6.5. आ�थर्क सहयोग प�हचान र आवेदन प्र�क्रया

आ�थकर् सहयोग योग् यता पर्�कर्याको ल�य भनेको �बरामी/ग् यारेन् ट�कताकोर् भुक् तानी गन� �मता �नधारर्ण

गनुर् हो। आ�थकर् सहयोग योग् यता नी�तका साथसाथै वतमार्न आ�थकर् सहयोग आवेदन को �नःशुल् क पर्�त तथा
सो नी�तको सरल भाषा सारांश, सम् पूणर् स् पेक् टर्म स् वास् थ् य स् थलहरूमा https://www.spectrumhealth.org/
affording-care/financial-assistance मा (८००) ९६८.०१४५ मा फोन गरेर वा
FinancialCounseling@spectrumhealth.org.मा इमेल गरेर उपलब् ध छन् । सोको �नःशुल् क पर्�त
https://www.spectrumhealthlakeland.org/patient-visitor-guide/patient/billing/financial-assistance

मा, (८४४) ४०८.४१०३ मा फोन गरेर वा SHLfinancialcounseling@spectrumhealth.org मा इमेल गरेर प�न उपलब् ध
छ। हरेक िव् यक् तले एउटा आ�थकर् सहयोग आवेदन पूरा गनुपनर्� र आवेदनको अंशका रूपमा स् पेक् टमर् हेल् थले अनुरोध
गरेको जानकार� पदार्न गनर् आवश् यक हुन सक् छ। स् पेक् टमर् हेल् थले खण् ड ६.६ मा स् था�पत ग�रएका
आ�थकर् क�ठनाई मागदर्शनर्हरूमा आधा�रत रहेर आ�थकर् सहयोग �नधारर्ण गन�छ। स् पेक् टर्म हेल् थले तलब

भुक् तानी-र�सदका पर्�तहरू, संघीय आय कर �फत� र अन् य कुनै आय तथा सिम्पत् त पर्माणीकरण सर्ोतहरूका

पर्�तहरू आवश् यक गनर् सक् छ, जसको व् याख् या आवेदनमा ग�रएको छ। पर्�व�ध तथा टाट पल् टेको भनी फाइ�लङ,

मृत् यु रेकडहर्रूर घरजग् गा फाइ�लङजस् ता अन् य सामुदा�यक रेकडहर्रूलाई सहयोगका ला�ग योग् य हुने �बरामीहरूको
अगर्स�कर्य तथा पर्भावकार� प�हचान गनकार् ला�ग उपयोग गनर् स�कनेछ, जब उनीहरूले सम् पूणर् आवेदन

जानकार�हरू पर्दान गनर् सक्तैनन् , वा आवश् यक तथ् याङ्क पर्ाप् त गन� �व�धलाई स् वचा�लत बनाउनका ला�ग र

यस प्रलेखको �प्रन्टआउट म्याद स�कएको हुनसक्छ र त्यसलाई अ�नयिन्त्रत मा�ननु पन�छ।
नी�त सन्दभर् नं.: 2983
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�व�शष्ट प�रिस्थ�तहरूमा भुक्तानी गन� �मताको �वश्लेषण गनर् आवश्यक हुन्छ। अनुमा�नक योग्यतालाई

सहयोग गनर्का ला�ग जब प्र�व�धको उपयोग ग�रन्छ, यसलाई आवेदनको अंशका रूपमा अनरु ोध ग�रएको

जानकार� प्राप्त गनर्का ला�ग प्रयोग ग�रन्छ। अनुमा�नक योग्यता टाट पल्टे को भनी सुर�ा पुिष्ट भएका, कुनै

घरजग्गा�बनै मत्ृ युवरण गरे का, आश्रय रे कडर्हरू वा अन्य स्वीकृत स्रोतले गह
ृ �वह�न मानेका आवेदकहरूलाई प्रदान

ग�रनेछ। आवेदकहरूलाई मा�थको खण्ड ६.३ मा अगा�ड नै उल्लेख गरे अनुसार तेस्रो प� �बमा, राज्य, संघीय वा

अन्य परोपकार� कायर्क्रमहरूबाट लाभ �लनका ला�ग आवेदन गनर्मा सहयोग र सहकायर् गनर् अनुरोध गनर्
स�कनेछ।

प्रयासहरू दोहो�रने �क्रयाबाट बच्नका ला�ग स्पेक्ट्रम हे ल्थले आ�थर्क सहयोग योग्यताको �नधार्रण
साझेदार सङ्गठनहरूमा अ�धकार प्रत्यायोजन गनर् सक्नेछ। योग्यता उद्देश्यका ला�ग साझेदार

सङ्गठनहरूले यस नी�तका मागर्दशर्नहरू अँगाल्नेछन ्, वा आफूले सेवा �दने जनसङ्ख्याको प्रकृ�तअनुसार

हाम्रो आवेदनका आवश्यकताहरूको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गरे का हुनेछन ्। प्र�त�न�धत्व भएमा, यस
नी�तको पालना भएको सु�निश्चत गनर्का ला�ग स्पेक्ट्रम हे ल्थले आव�धक रूपमा सो सङ्गठनको
प्रलेखीकरणको समी�ा गन�छ।

रािष्ट्रय स्वास्थ्य कप्सर् ("एनएचएस�स") स्वीकृत कुनै सेवास्थल वा �म�सगन राज्य ऋण पन
ु भक्
ुर् तानी

कायर्क्रम ("एमएसएलआर�प") स्वीकृत कुनै सेवास्थलमा स्याहार प्राप्त ग�ररहे का �बरामीहरूले वतर्मान
एनएचएस�स स्थानहरूका ला�ग आ�थर्क सहयोग आवेदन प्रयोग गनर् सक्नेछन ्। एनएचएस�स वा

एमएसएलआर�प स्थानहरूमा स्याहार प्राप्त ग�ररहे का आवेदनकहरूले तेस्रो प� �बमा, राज्य, संघीय वा
अन्य परोपकार� कायर्क्रमबाट लाभहरूका ला�ग आवेदन �दन आवश्यक छै न।

6.6. आ�थर्क क�ठनाई मागर्दशर्न योग्यताहरू

रािष्ट्रय स्वास्थ्य कप्सर् ("एनएचएस�स") स्वीकृत कुनै सेवास्थल वा �म�सगन राज्य ऋण पन
ु भक्
ुर् तानी
कायर्क्रम ("एमएसएलआर�प") स्वीकृत कुनै सेवास्थलमा स्याहार प्राप्त ग�ररहे का �बरामीहरूबाहे कका

ला�ग, आ�थर्क सहयोग योग्यता �नधार्रण गदार्, स्पेक्ट्रम हे ल्थले अनुरोध ग�रएको सेवाहरूका ला�ग वा

प�हले नै प्रदान ग�रएका सेवाहरूका ला�ग स्पेक्ट्रम हे ल्थलाई पन
ु भक्
ुर् तानी गन� �बरामी/ग्यारे न्ट�कतार्को

�मता छ �क छै न भनी मूल्याङ्कन गन�छ।

स्पेक्ट्रम हे ल्थले �नम्न�ल�खत जस्ता जानकार�हरू मूल्याङ्कन गन�छ:
•
•
•
•
•

आय स्तरहरू
कुल मूल्य
रोजगार िस्थ�त
अन्य आ�थर्क दा�यत्वहरू
स्वास्थ्य स्याहार �बलहरूको मात्रा र आविृ त्त

जानकार�लाई वैधता प्रदान गनर्का ला�ग एउटा क्रे�डट �रपोटर् प्राप्त गनर् स�कनेछ। स्पेक्ट्रम हे ल्थले आय
पात्रता योग्यताका ला�ग वतर्मान अमे�रक� संघीय ग�रबी मागर्दशर्न (एफ�पिज) लाई आधारका रूपमा

प्रयोग गन�छ। स्वास्थ्य तथा मानव सेवा �वभागले वा�षर्क रूपमा प्रका�शत गरे अनुसार अन्यथा �तनप
ुर् न�
रकमहरूका ला�ग सम्पण
ू र् आ�थर्क दा�यत्वबाट मिु क्तका ला�ग योग्यता आय (स्वतन्त्र स्याहार) वतर्मान
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एफ�पिजले प�रभा�षत गरे को ग�रबीको २५०% हुनेछ (वतर्मान मागर्दशर्नका ला�ग

https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelinesहे नुर्होस ्)।

रािष्ट्रय स्वास्थ्य कप्सर् ("एनएचएस�स") स्वीकृत कुनै सेवास्थल वा �म�सगन राज्य ऋण पन
ु भक्
ुर् तानी

कायर्क्रम ("एमएसएलआर�प") स्वीकृत कुनै सेवास्थलमा स्याहार प्राप्त ग�ररहे का �बरामीहरूले, जो ग�रबी

तहको २५० प्र�तशतमा छन ् (मा�थको अनुच्छे दमा �दइएको �लङ्कमा प्राप्त गनर् स�कने), सम्पूणर् आ�थर्क
दा�यत्व (�नःशुल्क स्याहार) बाट मुिक्त प्राप्त गन�छन ्, जुन स्लाइ�डङ शुल्क छुट कायर्क्रम समनुरूप

एनएचएस�स वा एमएसएलआर�प स्वीकृत स्थानहरूमा प्रदान ग�रएका सेवाहरूका ला�ग हुनेछ। त्यसर�,

घटबढ हुने शुल्क छुट (सेवाहरूका ला�ग शुल्कहरूको ता�लका) लागू हुनेछैन।

�बरामी/ग्यारे न्ट�कतार्को आयसँग सम्बिन्धत आ�थर्क रे कडर्हरू प�न अनुरोध गनर् स�कनेछ, तेस्रो प�लाई
िजम्मेवार� �दनका ला�ग नभएर, त्यसले कसर� आवेदकको आ�थर्क िस्थ�तलाई प्रत्य� असर पाछर्

भन्ने कुरा �नधार्रण गनर्का ला�ग। अमे�रक� जनगणना ब्युरोले प�रभा�षत गरे अनुसार, घरप�रवारसँगै

बस्ने दई
ु वा दई
ु भन्दा बढ� सम्बिन्धत प�रवारका सदस्यहरूको एउटा समूह हो, जसमा सदस्यहरूबीचको

सम्बन्ध जन्म, �ववाह, दत्तक ग्रहण वा अन्यथा सँगै बसेका कारण जो�डएको हुन्छ; (गैर-सम्बन्धीहरू

जस्तै गह
ृ साथीहरूलाई गणना ग�रँदैन) एउटै घरप�रवारमा बस्ने सबै सम्बिन्धत व्यिक्तहरूलाई एक
घरप�रवारका सदस्यहरू मा�नन्छ। स्पेक्ट्रम हे ल्थले एउटै घरमा बस्ने तर आफूलाई अलग रूपमा
सहयोग गन� व्यिक्तहरूलाई संयुक्त घरप�रवारका रूपमा मान्दै न। मे�डकल प�रिस्थ�तका कारण
अस्थायी बसाइ प�न लागू हुँदैन।

भक्
ु तानी गन� �मता मल्
ू याङ्कन गदार् �बरामीको �च�कत्सासम्बन्धी, व्यावहा�रक र/वा सामािजक

इ�तहासमा�थ �वचार ग�रनेछैन।
6.7. एकरूपता

स्पेक्ट्रम नी�त�भत्र यस नी�तको एकरूप कायार्न्वयन �निश्चत गनर्का ला�ग, �नम्न�ल�खत कुराहरू

लागूयोग्य स्पेक्ट्रम हे ल्थ सु�वधाहरूमा लागू हुनेछन ्:

A. सामान्य चािजर्ङ कायर्�व�धअनस
ु ार सम्पण
ू र् चाजर्हरू �बरामीको एकाउन्टमा रे कडर् ग�रनेछ। यद्य�प

चाजर्हरू �ब�लङ तथा सङ्कलन रे कडर् कायम राख्ने उद्देश्यका ला�ग भए ताप�न, मूल्यहरू (चाजर्हरू होइन)

आ�थर्क सहयोगको मूल्याङ्कनका ला�ग प्राथ�मक �रपो�टर् ङ एकाइ हुनेछन ्।
B. सेवाहरूलाई न्यन
ू शल्
ु कमा "डाउनकोड" ग�रनेछैन।
C. "पेसागत �शष्टाचार" उपयोग ग�रनेछैन।

D. स्पेक्ट्रम हे ल्थले जात, रङ, उत्पित्त राष्ट्र, नाग�रकता, �लङ्ग, धमर्, उमेर, असक्तता, राजनै�तक
�वश्वास, यौ�नक झुकाव, र वैवा�हक वा पा�रवा�रक िस्थ�तका आधारमा �वभेद गन�छैन।

E. यस नी�तको मापदण्ड परू ा गन� तथा आ�थर्क सहयोगका ला�ग स्वीकृत भएका �बरामीहरू �न:शल्
ु क
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आसन्न वा मे�डकल रूपमा आवश्यक स्याहारका ला�ग योग्य हुनेछन ्, जुन खण्ड ६.९ मा रे खाङ्�कत

गरे अनुसारको स्वीकृ�त अव�धका ला�ग हुनेछ। स्पेक्ट्रम हे ल्थले यस नी�तअन्तगर्त आ�थर्क सहयोगका

ला�ग योग्य हुने �बरामीहरूलाई कुनै प�न रकम चाजर् नगन� भएकाले, स्पेक्ट्र हे ल्थ परोपकार�

अस्पतालहरूमा लागू हुने "सामान्यतया �बल ग�रने रकम" तथा कुल-भन्दा-कम चाजर् सीमाहरूसँग पूणर्

रूपमा सुसङ्गत रहे को छ।
6.8. आवेदन स्वीकृ�त प्र�क्रया

6.8.1. सम्पूणर् आ�थर्क सहयोग �नणर्यहरू आ�थर्क सहयोग योग्यता कायर्�व�धहरूमा रे खाङ्�कत ग�रएका
उपयुक्त पस�नेलहरूद्वारा स्वीकृत ग�रनु पन�छ।

6.8.2. सम्पूणर् आ�थर्क सहयोग �नणर्यहरूमा सहयोगी प्रलेखीकरण सामेल हुनु पन�छ र मा�थ खण्ड ६.२.७
मा सन्दभर् �दए अनुसार कायम ग�रनु पन�छ।

6.9. स्वीकृ�त अव�ध

आ�थर्क सहयोग योग्यता नी�तअन्तगर्त स्वीकृत ग�रएका सम्पूणर् आ�थर्क सहयोग आवेदनहरू कम्तीमा
९० �दनको अव�धका ला�ग प्रभावकार� रहन सक्नेछन ् र यसमा प�छल्लो आसन्न वा मे�डकल रूपमा
आवश्यक स्याहार सामेल हुनसक्छ। आ�थर्क अवस्थामा कुनै प�रवतर्न वा तेस्रो प� योग्यता

भुक्तानीकतार् थप गनार्ले स्वीकृ�त अव�ध प�रवतर्न हुन सक्नेछ र त्यसका ला�ग थप समी�ा आवश्यक
हुन सक्नेछ।

6.10. अ�पल प्र�क्रया

यस नी�तको प्रावधानअन्तगर्त आ�थर्क सहयोग अस्वीकृत ग�रएका व्यिक्तहरूले सो �नणर्यको समी�ा

गनर् अनरु ोध गनर् सक्नेछन ्। स्वीकृ�तका ला�ग समी�ाहरू आ�धका�रकताको अक� तहमा कायर्सम्पादन

ग�रनेछन ्। �बरामी �वत्त�भत्रका व्यवस्थापनको तहभन्दा मा�थ अ�घ बढ्ने अ�पलहरूलाई स्पेक्ट्रम हे ल्थ
वा उसको/उनको प्र�त�न�धले चयन गरे को स्पेक्ट्रम हे ल्थ व�रष्ठ नेतत्ृ वको समूहमा ल�गने छ।

6.11. भक्
ु तानी नभएको िस्थ�तमा सङ्कलन प्रयासहरू
�बरामी/ग् यारेन् ट�कतालेर् यस न ी � त अ न् तगतर् आ�थकर् सहयोगका ला�ग आवेदन नगरेको खण् डमा वा

सोका ला�ग य ो ग् य नभएको खण् डमा, भुक् तानी नभएको ि स् थ�तमा स् पेक् टर्म हेल् थले �लने सङ्कलन

काबाहर्�हरूलाई पूणर् रूपमा �बरामी िज म् मेवार ब क् यौता �ब�लङ तथा सङ्कलन नी�त मा व् य ा ख् या
ग�रएको छ। यस नी�तको एउटा �नःशुल् क पर्�त स म् पूणर् स् पेक् टर्म हेल् थ स् थानहरूबाट,

https://www.spectrumhealth.org/affording-care/financial-assistance, मा, (८००) ९६८.०१४५ मा

फोन गरेर, वा FinancialCounseling@spectrumhealth.org. मा इमेल गरेर पर्ा प् त गनर् स�कनेछ।

एउटा �नःश ु ल् क पर्�त https://www.spectrumhealthlakeland.org/patient-visitor-guide/patient/
billing/financial-assistance मा, (८४४) ४०८.४१०३ मा फोन गरेर वा

SHLfinancialcounseling@spectrumhealth.org मा इमेल गरेर प�न उ प ल ब् ध हुन स क् नेछन् ।
कुनै सङ्कलन
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काबार्ह�हरू पहल गनभ
ुर् न्दा कम्तीमा ३० �दनअ�घ नै प्रत्येक व्यिक्तलाई �भन्न �ल�खत सूचना प्रदान
ग�रनेछ।

6.12. सामान्यतया �बल ग�रने रकम (एिज�ब) गणना गनर्का ला�ग आधार

स्पेक्ट्रम हे ल्थ (पयार्प्त रूपमा सम्बिन्धत संस्थाहरूस�हत) ले एफए�प-योग्य �बरामीहरूलाई आसन्न वा अन्य

मे�डकल रूपमा आवश्यक स्याहारका ला�ग ती स्याहार कभर गन� �बमा भएकाहरूको तुलनामा सामान्यतया �तनर्
लगाउने रकम (एिज�ब) भन्दा बढ� �तनर् लगाइने छै न। त्यसको साटो, स्पेक्ट्रम हे ल्थले यस एफए�पअन्तगर्त
आ�थर्क सहयोगका ला�ग योग्यता मापदण्ड परू ा गन� कुनै प�न �बरामीलाई आसन्न वा अन्य मे�डकल रूपमा
आवश्यक स्याहार �नःशल्
ु क प्रदान गन�छ। स्पेक्ट्रम हे ल्थले प�छ फक�र हे न� �व�ध प्रयोग गछर् र हरे क अस्पताल
सु�वधाका ला�ग एिज�ब प्र�तशत गणना गछर् , जुन मे�डकेयर सेवाका-ला�ग-शुल्कले �नजी �बमासँग अ�घल्लो
क्यालेन्डर वषर्को १२ (बाह्र) म�हनाको अव�धका ला�ग स्वीकृत गरे अनुसार आकिस्मक र अन्य मे�डकल रूपमा

आवश्यक स्याहारका ला�ग दाबी ग�रएका सम्पूणर् रकमहरूको योगलाई, ती दाबीहरूका ला�ग कुल �तरोहरूको

योगफलले भाग गरे र ग�रन्छ। स्पेक्ट्रम हे ल्थले एिज�ब गणनाको व्याख्या र प्र�तशतहरूको ताजा प्र�त आफ्नो
वेबसाइटमा पोस्ट गछर् ।
6.13. �वनाशकार� आ�थर्क भार
महत्त्वपूणर् स्वास्थ्य घटनाहरूले �बरामी र प�रवारहरूका ला�ग �वनाशकार� आ�थर्क भार थप्न सक्छ भन्ने कुरा

स्पेक्ट्रम हे ल्थ स्वीकार गछर् र एकल आधारमा �वनाशकार� केसहरूको समी�ा गन� अ�धकार स्पेक्ट्रम हे ल्थले

सुर��त राखेको छ। �बतेका २४० �दनमा सङ्क�लत साथसाथै आगामी ९० �दनमा हुने आशङ्का ग�रएका

मे�डकल �बलहरूलाई कारक दे खाउँ दै न्यन
ू ीकृत आ�थर्क दा�यत्वका ला�ग �ववेचन ग�रनेछ। �वनाशकार� आ�थर्क

बोझ त्यो हो, जसले वा�षर्क घरप�रवारको आयको २५% वा सोभन्दा बढ�को आ�थर्क भार थप्छ।
7. संशोधनहरू

स्पेक्ट्रम हे ल्थले कुनै प�न समयमा पूव�र् ल�खत सूचना�बनै यस नी�तलाई हे रफेर गन�, संशोधन गन�, प�रमाजर्न
गन� वा हटाउने अ�धकार सुर��त राखेको छ। यस नी�तका कुनै प�न संशोधनहरू स्पेक्ट्रम हे ल्थ प्रणाल�का

अध्य� र प्रमख
ु कायर्कार� अ�धकार� र उसको/उनको प्र�त�न�धलाई सिु म्पइनेछ।

यस नी�तमा भएका कुनै

प�न संलग्न र सहयोगी प्रलेखहरूमा ग�रने कुनै प�न संशोधनहरू, जस्तै आ�थर्क सहयोग आवेदन, सरल भाषा

सारांश, आ�दलाई रिजस्ट्रे सन तथा आ�थर्क परामशर् व�रष्ठ �नद� शकलाई सुिम्पइएको छ।

8. हटाउने वा पन
ु स्थार्�पत गन� नी�तहरू: यस नी�तले लागू भएको �म�तदे �ख प्रभावकार� हुन गर� �नम्न�ल�खत
नी�तहरूलाई हटाउँ छ र पुनस्थार्�पत गछर् : स्पेक्ट्रम हे ल्थ अस्पताल समूह आ�थर्क सहयोग योग्यता नी�त नं.

एसएच-एड�मन-एफआइएन-००१ र लेकल्यान्ड हे ल्थ आ�थर्क सहयोग नी�त कपर् नं. १७६
9. सन्दभर्हरू
रे कडर् व्यवस्थापन, कायम र �वनाश नी�त, �ब�लङ तथा सङ्कलन नी�त
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10. नी�त �वकास तथा स्वीकृ�त
प्रलेख (दस्तावेज) स्वामी:

काइल� हाफे�ल (�वशेष, प�रयोजना सहयोगी)

लेखक(हरू) (भूतपूवर् रच�यता):

कोटर् नी गुरन्जी (व�रष्ट �नद� शक, �बरामी आ�थर्क सेवा), अ�लसा कन्ट्रे रस (व्यवस्थापक, �बरामी पहुँच सेवा), केल�

अल्सन (�वश्लेषक, रे भेन्यु चक्र), स्यारा क्लाकर् (व�रष्ठ �नद� शक, रे िजस्ट तथा आ�थर्क परामशर्दाता)
समी�क(हरू):

समी�कहरूको पूणर्सूचीका ला�ग प्रलेख स्वामीसँग सम्पकर् गनुर्होस ्

एलेहान्ड्रो िक्वरोगा चन्द (सुप�रवे�क, जनसङ्ख्या स्वास्थ्य), एमी आसनमाकर (सुप�रवे�क, �वत्त- रे भेन्यु चक्र),

एन्जेला रे वा (�नद� शक, अनप
ु ालन अ�धकार�), ब्रायन ब्रासर (सप
ु �रवे�क, प्रमख
ु सञ्चालन अ�धकार� – ग्य्रान्ड

र्या�पड्स), �सलेस्ट म्या�कनटायर (सुप�रवे�क, कप�रे ट �नयन्त्रक), डेरल एलमाउची (अध्य�, द��ण पिश्चम

�म�सगन), ड�भना डे�भड्सन (�नद� शक, पास रिजस्ट्रे सन – डेल �सस), ए�रन इनमन (उपाध्य�, प्राथ�मक स्वास्थ्य र

�ेत्र �वशे.), हे दर लालो (�नयन्त्रक), हल� बु�सक(�नद� शक �बरामी पहुँच तथा उपयो�गता व्यवस्थापन), लेिस्ल फ्लेक

(सुप�रवे�क, �वत्त – एसएचडब्लुएम), म�रया क�मनस (�भ�प, �बरामी पहुँच सेवा), म्याथ्यु कक्स (सुप�रवे�क, प्रमुख

�वत्तीय अ�धकार�), पल कोनोपाक� (�भ�प, �वत्त एलके�ड), स्कट हे स्स�लङ्क (व्यवस्थापक, कप�रे ट कर), स्टे फानी

डन्कार (व�रष्ठ परामशर्दाता), सुजेट्ट हसर्म्यान (सुप�रवे�क, एसएचडब्लुएम मे�डकल समूह ओ�पएस), �ट�रसा ट्राइबर

(व्यवस्थापक, �वत्त)
अनुमोदनकतार्:

�नद� शकहरूको बोडर् स्पेक्ट्रम हे ल्थ �सस्टम, कोनी �समस्याक (कायर्कार� �वशेष�, एसएल�ट)

11. प्रमुख शब्दहरू

सहयोग (assitance), ग�रबी (proverty), योग्यता (eligibility), परोपकार (charity), समाधान (resolutions) हरू,

पेसागत �शस्टाचार(professional courtesy), परोपकार स्याहार (charity care), �नःशुल्क स्याहार (free care),
एफए�प (fap)

यस प्रलेखको �प्रन्टआउट म्याद स�कएको हुनसक्छ र त्यसलाई अ�नयिन्त्रत मा�ननु पन�छ।
नी�त सन्दभर् नं.: 2983
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स् पेक् टमर् हेल् थ आ�थकर् सहयोग य ो ग् यता नी�त – संल ग् न क
स् पेक् टमर् हेल् थको आ�थकर् सहयोग य ो ग् यता नी�त ("नी�त") ले स् पेक् टमर् हेल् थका संस् थाहरू( नी�तमा सूचीकृत) तथा यी संस् थाहरूले
खटाएका स म् पूणर् पर् दायकहरूलाई समेट्छ।
स् पेक् टमर् हेल् थ लेक ल् य ा न् डका �वषयमा, यस नी�तले � न म् न संस् थाहरूलाई समेट्छ: न ा इ ल् स तथा सेन् ट जोसेफमा लेक ल् य ा न् ड
अ स् पताल, आइएन�स, लेक ल् य ा न् ड सामुदा�यक अ स् पताल, वािटर भ् लएट (संयुक्त रूपमा लेक ल् य ा न् ड स् व ा स् थ् य अ स् पतालहरू) पाइन
�रज: न�सङर् तथा पुन स् थापनार् केन् दर् , ब�हरङ्ग सेवा केन् दर् , प प लेक मे�डकल केन् दर् ए क् स रे, लेक ल् य ा न् ड ब�हरङ्ग पुन स् थापनार्
सेवा, लेक ल् य ा न् ड का�डर् योलोजी, लेक ल् य ा न् ड गृह-स् याहार, गृह इ न् फ् युजन सेवा, आइएन�स., लेक ल् य ा न् ड मुटु तथा भ ा स् कुलर र
लेक ल् य ा न् ड का�डर् योथोरा�सक। यस नी�तले समेटेकाम ् ये लेक ल् य ा न् ड अ स् पताल व ा ि ट र भ् लएटको स् व ा म ी त् वमा भएका
�िफज�सयन ि क् ल�नकहरू प�न छन: ् कोलोमा मे�डकल केन् दर् , स् टाग मे�डकल केन् दर् , सामुदा�यक मे�डकल केन् दर् व ा ि ट र भ् लएट, समुदाय
बोन ए न् ड ज ो इ न् ट, साथसाथै द��ण-िप ् चमी मे�डकल ि क् ल�नक �िफज�सयनहरू, आइएन�स., न ा इ ल् स तथा लेक ल् य ा न् ड मे�डकल
सेव ा स् थल - िह स् पट�लस् टहरू।
मा�थ सूचीकृतमा अ प व ा द स् वरूप, यो नी�त स् पेक् टमर् हेल् थ वा यसका सहयोगी संस् थाहरूद्वारा नखटाइएका कुनै प�न स् व त न् तर् पर् दायकहरूले
पदार्न गरेका सेवाहरूमा लागू हुँदैन, यसमा स्पेक्टमर् हेल् थ लेक ल् य ा न् ड, वा कुनै प�न स् पेक् टमर् हेल् थ लेक ल् य ा न् ड पर् दायकहरूसामेल छन
जुन त् य स् ता पर् दायकहरूलाई �लजमा �दइएका छन् । यस अ�त � र क् त, यो नी�त केय�रङ सकर् ल, द��ण-िप ् चम मे�डकल ि क् ल�नक
�िफज�सय न् स आइएन�स नाम गरेका लेक ल् य ा न् ड हेल् थ स म् ब द् �िफज�सयन ि क् ल�नकहरू (न ा इ ल् स स् थानको अपवाद स�हत) वा
लेक ल् य ा न् ड मे�डकल सेवा (िह स् पट�लस् टहरूको अपवाद स�हत) मा लागू हुँदैन।
मा�थको अनुच् छेदमा सूचीकृतमा थप, � न म् न�ल�खत पदार्यकहरू यस नी�तद्वारा समे�टएका छैनन् :

संल न संशो�धत 09/08/2021

ABC Pediatrics

Allergy & Asthma Care of Western Michigan

Advanced Cardiac and Vascular Amputation
Prevention Centers PLC

Allergy Associates of Western Michigan
Allergy/Asthma Specialists W MI

Advanced Center for Orthopedics and Plastic
Surgery
Advanced Eyecare Professionals

Alpine Family Podiatry PC
Anesthesia Associates of West Michigan

Advanced Foot & Ankle Associates

Anesthesia Staffing Consultants

Advanced OB/GYN

Aris Eye Care PC

Advanced Plastic Surgery

Arthritis Physicians LLC

Advanced Radiology Services

Ascension St Mary's

Age Management of West Michigan

Associated Retinal Consultants

Agerson Kirk MD PC

Ausiello Domenico MD

Alger Pediatrics

Bengtson Center for Aesthetics & Plastic Surgery

Allendale Family Practice

Big Rapids Foot and Ankle PC
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Blue Care Network

Center for Vein Restoration

Born Preventative Health Care Clinic PC

Centre for Plastic Surgery

Breton Village Pediatrics & Family Medicine

Charlevoix Surgeons

Bright Future Pediatrics

Cherry Street Health Services

Bright Start Pediatrics

Chowdhury & Ali

Bronson Women's Services

Christian Healthcare Centers

Brookville Pediatric & Internal Medicine

Compass Health

Burdo Thomas J DDS PC

Condit Hand Clinic

Burton Dental Associates PC

Creekside Vision and Hearing

Buzzitta James V MD

Crew & Boss Eye Associates

Byron Center Family Medicine

Crittenden David B MD

Cadillac ENT & Facial Plastic Surgery

David Barney Family Medicine

Calvin College Health Services

Derm Institute of West Michigan PLC

Campbell John N MD PC

Dermatology Assoc of West MI PLC

Cancer & Hematology Centers of Western
Michigan

Dermatology Associates of West Michigan PC
Dermatology at MidTowne PC

Capital Cardiology
Digestive Diseases Specialists PC
Cascade Oral Surgery
Direct Primary Care
Cascade Pediatrics LLP
Ear Nose & Throat Center
Center For Adolescent And Child Neurology
East Paris Internal Medicine Associates PC
Center for Advanced Interventional Spine
Treatment

Elite Spine & Musculoskeletal Center

Center for Aesthetics and Plastic Surgery

Ellinger Douglas M MD

Center for Oral Surgery & Dental Implants

Emergency Care Specialists PC
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Exalta Health

Grand Rapids Allergy PLC

Eye Center of Grand Rapids PLC

Grand Rapids Ear Nose & Throat

Eye Plastic & Facial Cosmetic Surgery

Grand Rapids Ophthalmology

Eyes to See Pediatric Ophthalmology & Adult
Strabismus

Grand Rapids Orthopedics
Grand Rapids Women's Health

Faith Hospice
Grand River Emergency Medical Group
Family Care Medicine
Grand River Pediatric Dentistry
Family Health Care
Grand River Rehabilitation LLC
Family Medical Center
Grand Valley Medical Specialists
Family Medicine Specialists
Grandview Foot and Ankle
Family Tree Medical Associates
Grandville Foot and Ankle PC
Folkening Mark N MD PC
Grandville Pediatric Dentistry
Foot & Ankle Specialists of West Michigan
Grandville Pediatrics
Forefront Dermatology
Great Lakes Neurosurgical Associates
Forest Hills Pediatric Associates PC
Great Lakes Neurosurgical Associates PC
Gaines Pediatric Dentistry
Greater Cardiology
Garrison Stacey DDS
Greenville Family Foot Care PC
Gastroenterology Associates of West Michigan
PLC
Gastroenterology Specialists PC

Grof Michael W DO
Growing Smiles Pediatric Dentistry

Georgetown Medical Center

Gulish Gary DO

Glaucoma Eye Center PC

Habekovic Marko MD PLLC

Grand Haven Pathology PC

Hamilton Pediatric Dentistry

Grand Health Partners

Hand & Plastic Surgery Centre
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Hastings Internal and Family Medicine

Hudsonville Dental

Health Pointe Family Medicine and Internal
Medicine

Infusion Associates
InPatient Consultants of Michigan

Health Pointe Pediatrics
HealthDrive Podiatry Group

Internal Medicine Associates of Barry County
PLC

Healthy Heart Cardiology

Internal Medicine of West Michigan

Healthy Smile

Jamestown Family Clinic

Henry Ford Hospital (Gastroenterology)

Javery Pain Institute PC

Henry Ford Transplant Institute

Joshuatree Internal Medicine

Hoffman Thomas M MD

Jupiter Family Medicine

Holland Community Health Center

Kalamazoo Anesthesiology PC

Holland Eye Surgery & Laser Center

Kalamazoo Oral & Maxillofacial Surgery

Holland Foot & Ankle Centers

Keil Lasik Vision Center

Holland Home

Kent Pediatrics PC

Holland Hospital (Emergency Department)

Kentwood Family Physicians

Holland Hospital (Urgent Care)

Krhovsky David M MD

Holland Hospital Medical Group (Ear Nose &
Throat)

Lakeland EAP
Lakeshore Allergy

Holland MediCenter
Lakeshore Area Radiation Oncology Center
Holland Pediatric Associates PLC
Lakeshore Foot and Ankle Specialist
Hollen Family Medicine
Leja Carolyn Elizabeth CNM
Hope Network (Rehabilitation Services)
Little Red Pediatric Dentistry
Hospice of Holland (Palliative Care)
Lovell Hand and Orthopedic Center
Hospice of Holland Inc
Maas Paula K MD
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Mercy Health Physician Partners (Specialists in
Hospital Medicine)

Manohar Prerana A MD
Mansky David W DPM

Mercy Health St Mary's Health Care (Critical
Care)

Marcotte Michael G MD PC

Mercy Health St Mary's Health Care (Kidney
Transplant)

Marion Orthopaedic Associates
Mary Free Bed

Mercy Health St Mary's Health Care
(Neuroscience Program)

Mary Free Bed Cancer & Hemtology
Mary Free Bed Medical Group

Mercy Health St Mary's Health Care
(Neurosciences Epilepsy)

Mary Free Bed Rehabilitation

Metro Health

Mary Free Bed Rehabilitation (Spine Center)

Metro Health (Family Medicine)

Maternal Fetal Medicine Associates PC

Metro Health (Family Practice)

Mercy Health North Muskegon Primary Care

Metro Health (Rheumatology)

Mercy Health Physician Partners

Metro Health Hospital (Internal Medicine)

Mercy Health Physician Partners (Administration)

Metro Heart & Vascular

Mercy Health Physician Partners
(Cardiovascular)

Mi Kids Pediatrics
Michigan Community Blood Center

Mercy Health Physician Partners (Clinica Santa
Maria)
Mercy Health Physician Partners (Concierge
Medicine)

Michigan ENT & Allergy Specialists
Michigan Pain Consultants
Michigan Pathology Specialists PC

Mercy Health Physician Partners (Family
Medicine)

Michigan Primary Care Partners (West Michigan
Pain)

Mercy Health Physician Partners (Internal
Medicine/Pediatrics)

Michigan Spine & Pain

Mercy Health Physician Partners (OB/GYN)
Mercy Health Physician Partners (Sable Point
Family Care)

Michigan State University (College of Human
Medicine)
Michigan State University (OB/GYN)
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Michigan State University (Osteo Manipulative
Medicine Clinic)

O'Brien Mark MD
Oculoplastic Associates of West Michigan

Michigan State University (Women and Girls with
Bleeding Disorders Clinic)
Mid Michigan Physicians (Internal Medicine)
Middleville Family Practice

O'Neill Donna MD PC
Oral Surgery Associates
Oral Surgery Associates of Lansing

Mitten Kids Dentistry

Orandi Allergy and Asthma Center

Montgomery Carole L MD

Orthopaedic Associates of Michigan (OAM)

Munson Cadillac Primary Care

Orthopaedics & Sports Medicine of Cadillac

Munson Healthcare Manistee Hospital
(Emergency Department)

Partners In Dental Care
Partners in Family Health

Munson Medical Center (Internal
Medicine/Pediatric Hospitalists)

Partners in Plastic Surgery

Muskegon Surgical Associates
Pediatric Associates of Big Rapids
Nephrology Center
Pediatric Associates of Kentwood
Neubig Elizabeth L MD
Pediatric Dental Specialists of West Michigan
Norman Family Dentistry
Pediatric Ophthalmology PC
North Ottawa Community Health System
(NOCHS) Urgent Care

Pediatric Partners PLC

North Ottawa Medical Group Pediatrics

Pediatric Surgeons of West Michigan PC

North Ottawa Women's Health

Pere Marquette Emergency Physicians

Northern Michigan Vein Specialists

PhysioAge Medical Group

NorthStar Anesthesia

Pine Rest (Child & Adolescent)

Northwood Foot & Ankle Center

Pine Rest (Mother Baby)

NuVasive Clinical Services

Pine Rest (Psychiatric Consult)

Oakview Medical Care Facility

Pine Rest (West Building)
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Pine Rest Christian Mental Health Services

Shoreline Foot & Ankle Associates

Plastic Surgery Arts of West Michigan

Shoreline Nephrology

Plastic Surgery Associates PC

Shoreline Orthopaedics & Sports Medicine Clinic
PLC

Plastic Surgery Specialists PLLC
Shoreline Vision
Platte Valley Medical Group OBGYN
Sight Eye Clinic PC
Port Pediatric Dentistry PC
Smilies Pediatric Dentistry
Premier Primary Health
Sound Physicians
Prime Health of Michigan LLC
Sound Physicians (Formerly Indigo Health
Partners)

Psychology Associates of Grand Rapids
Rehabilitation & Physical Medicine Specialists
PC

Southside Pediatrics
Specialty Eye Institute

Rehabilitation Medicine Associates
St Johns Internal Medicine
Renal Associates of West Michigan
Standale Family Physicians
Res/Fellow Pgrm: GRMEP (GME)
Starr Inpatient Medical Services
RestHaven
Statt PLLC
Retina Specialists of Michigan
Stawiski Marek A Dermatology
Riemer Eye Center
Steinhardt George F MD
Riverwood Family Medicine PC
Stock Christopher MD Ophthalmology
Robson Larry J MD
The Brain & Spine Center
Rockford Pediatrics PC
The Breast Health & Wellness Center PC
Sanchez Suzette DO
The Cancer Center at Metro Health Village
Sandman Center for Veins
The Fertility Center
Seledotis Robert DO
The Lacks Center at St Marys (Breast Center)
Sharma Soorya K MD PC
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The TeleDentists

West Michigan Endodontists

Third Coast Family Practice

West Michigan ENT & Allergy

Third Coast Oral & Maxillofacial Surgery

West Michigan Eye and Laser

Thornapple Valley Family Health

West Michigan Family Health PC

Three Rivers Health (Acute Care)

West Michigan Family Medicine

Thyroid Center of West Michigan PC

West Michigan Foot and Ankle

Trillium Palliative Services

West Michigan Nephrology

True Women's Health

West Michigan Oral & Maxillo Surgery

University of Michigan Vascular Surgery Center

West Michigan Orthopaedics

Urologic Consultants PC

West Michigan Pediatric Dentistry

Urology Associates PC

West Michigan Rheumatology

Urology Surgeons PC

West Michigan Surgical Specialists

Valleau VanDeven & Massie DDS

West Shore ENT & Allergy

VanWieren Gerald E MD PC

Western Michigan ENT PC

Verdier Eye Center PC

Western Michigan Pediatrics PC

Versiti

Western Michigan Urological Associates

Visger Benjamin J DO

White Craig DO PC

Vitreo-Retinal Associates PC

Wickens Marshall R DO

Weatherhead James MD LLC

Williamson Family Medicine

Wege Family Medicine

Wolverine Dermatology

West Michigan Anesthesia PC

Yacob Nasim MD

West Michigan Cardiology
West Michigan Dermatology
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संलग्न ख
(अट्याचमेन्ट �ब)
गैर�वभेदको सच
ू ना:
सबै मा�नसहरूका ला�ग गुणस्तर�य स्वास्थ्य-स्याहार प्रदान गनुर् स्पेक्ट्रम हे ल्थ र यसका सम्पूणर् सहयोगी संस्थाहरूको

नी�त हो। भनार् र उपचार �नणर्यहरू �बरामीको आवश्यकता तथा आवश्यक मे�डकल स्याहार र उपचार प्रदान गन�

सु�वधाको सामथ्यर् र �मतामा मात्र भर पन�छ। निश्लयता, रङ, �लङ्ग, यौन, जात, उत्पित्त राष्ट्र, धमर्, असक्तता, उमेर,

एचआइ�भ िस्थ�त, भेटेरन वा सै�नक दजार्, सेवाहरूका ला�ग भुक्तानीको स्रोत संघीय, राज्य वा स्थानीय कानुनले �नषेध

गरे को अन्य कुनै आधारमा भनार् र उपचार �नषेध ग�रनेछैन। �बरामीहरूलाई उनीहरूको लैङ्�गक प�हचानसँग �मल्दो
त�रकाले उपचार (व्यवहार) ग�रनेछ।

एनएचएस�स-स्वीकृत स्थानहरूले कुनै प�न व्यिक्तलाई �नम्न आधारमा सेवाहरूको

प्रावधानका ला�ग �वभेद नगनर् सहमत हुनु पन�छ: व्यिक्तको भुक्तानी गन� �मता; चाहे ती सेवाहरूका ला�ग भुक्तानी
मे�डकेयर, मे�डकेड वा �सएचआइ�पअन्तगर्त होस ् / नहोस ्; व्यिक्तको जात, रङ, �लङ्ग, उत्पित्त राष्ट्र, असक्तता, धमर्, उमेर,

यौ�नक झुकाव, वा लैङ्�गक प�हचान।

अन्य �ववरणका ला�ग �बरामी अ�धकार र िजम्मेवार�हरू नी�त हे नुर्होस ्।
स्पेक्ट्रम हे ल्थले:
•

•

असक्तता भएका मा�नसहरूलाई हामीसँग प्रभावकार� रूपमा सञ्चार गनर् �नःशुल्क सहयोग र सेवाहरू प्रदान गछर्

जस्तै:
o योग्य साङ्के�तक भाषा दोभाषेहरू
o अन्य ढाँचामा �ल�खत जानकार� (ठूलो छापा, अ�डयो, पहुँचयोग्य इलेक्ट्रो�नक ढाँचा, अन्य ढाँचाहरू)
प्राथ�मक भाषा अङ्ग्रेजी नभएका मा�नसहरूलाई �नःशुल्क भाषा सेवा प्रदान गछर् , जस्तै
o योग्य दोभाषे
o अन्य भाषाहरूमा ले�खएको जानकार�

य�द तपा�लाई यी सेवाहरू चा�हन्छन ् भने, �नम्नमा स्पेक्ट्रम हे ल्थ भाषा सेवालाई सम्पकर् गनह
ुर् ोस ्।
६१६.२६७.९७०१ वा १.८४४.३५९.१६०७ (�ट�टवाइ:७११)
य�द तपा�लाई स्पेक्ट्रम हे ल्थ यी सेवाहरू प्रदान गनर्मा असफल छ भन्ने लाग्छ

भने वा जात, रङ, उत्पित्त राष्ट्र, उमेर,

असक्तता, वा �लङ्गका आधारमा �वभेद गरे को छ भन्ने लाग्छ भने, तपा�ले �नम्नलाई गन
ु ासो फाइल गनर् सक्नह
ु ु न्छ:
�नद� शक, प्यासेन्ट
एक्स�प�रयन्स, 100 Michigan
St NE, MC 006 Grand
Rapids, MI 49503
६१६.३०१.२६२४; टोल �फ्र: १-८५५-६१३-२२६२
patient.relations@spectrumhealth.org
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तपा� गन
ु ासो व्यिक्त गएर, वा हुलाक, फ्याक्स वा इमेलद्वारा फाइल गनर् सक्नह
ु ु न्छ। य�द तपा�लाई गन
ु ासो फाइल

गनर्का ला�ग मद्दत चा�हए, प्यासेन्ट एक्स�प�रयन्स (स्वास्थ्यसेवाग्राह�का अनुभव) का �नद� शक तपा�लाई मद्दत गनर्
उपलब्ध छन ्।
तपा�ले नाग�रक अ�धकार गन
ु ासो स्वास्थ्य र मानव सेवाको अमे�रक� �वभाग, नाग�रक अ�धकार कायार्लयमा,
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf मा उपलब्ध नाग�रक अ�धकार गुनासो पोटर् लमाफर्त इलेक्ट्रो�नक
रूपमा वा हुलाकद्वारा वा फोनद्वारा �नम्न ठे गानामा फाइल गनर् सक्नुहुन्छ:
स्वास्थ्य र मानव सेवाको अमे�रक� �वभाग
200 Independence Avenue SW, Room 509F, HHH Building
Washington, DC 20201
१-८००-३६८-१०१९, ८००-५३७-७६९७ (�ट�ड�ड)
गुनासो फारामहरू http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html मा उपलब्ध छन ्।

Contact Us
Español (Spanish)
ATENCIÓN: Si usted habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al
1-844-359-1607 (TTY: 711).
( اﻟﻌرﺑﯾﺔArabic)
: )رﻗم ھﺎﺗف اﻟﺻم واﻟﺑﻛم1-844-359-1607.  اﺗﺻل ﺑرﻗم. ﻓﺈن ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺗﺗواﻓر ﻟك ﺑﺎﻟﻣﺟﺎن، إذا ﻛﻧت ﺗﺗﺣدث اذﻛر اﻟﻠﻐﺔ:ﻣﻠﺣوظﺔ
.(711

中文 (Chinese): 國語/普通話 (Mandarin), 粵語 (Cantonese)
請注意：如果您講中文，你可以獲得免費的語言輔助服務。請撥打1-844-359-1607（TTY 手語翻譯：
711）。
Tiếng Việt (Vietnamese)
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-844-3591607 (TTY: 711).
Ako govorite srpsko (Serbian, Croatian or Bosnian)
OBAVJEŠTENJE: Ako govorite srpsko-hrvatski, usluge jezičke pomoći dostupne su vam besplatno. Nazovite
1-844-359-1607 (TTY: 711). (TTY- Telefon za osobe sa oštećenim govorom ili sluhom: 711).
አማርኛ (Amharic)
ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 1844-359-1607. (መስማት ለተሳናቸው: (TTY: 711).
नेपाल� (Nepali)
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ध्यान �दनुहोस:् तपाइ�ले नेपाल� बोल्नह
ु ु न्छ भने तपाइ�को �निम्त भाषा सहायता सेवाहरू �नःशल्
ु क रूपमा उपलब्ध छ ।
फोन गनह
ुर् ोस ्

1-844-359-1607 (�ट�टवाइ: (TTY: 711).

Thuɔŋjaŋ (Nilotic – Dinka)
PIŊ KENE: Na ye jam në Thuɔŋjaŋ, ke kuɔny yenë kɔc waar thook atɔ̈ kuka lëu yök abac ke cïn wënh cuatë
piny. Yuɔpë 1-844-359-1607 (TTY: 711).
Kiswahili (Swahili)
KUMBUKA: Ikiwa unazungumza Kiswahili, unaweza kupata, huduma za lugha, bila malipo. Piga simu 1-844359-1607 (TTY: 711).
( ﻓﺎرﺳﯽFarsi)
 ﺗﻣﺎس1.844-359-1607 (TTY: 711).  ﺑﺎ. ﺗﺳﮭﯾﻼت زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺻورت راﯾﮕﺎن ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻓراھم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد، اﮔر ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮔﻔﺗﮕو ﻣﯽ ﮐﻧﯾد:ﺗوﺟﮫ
.ﺑﮕﯾرﯾد

Français (French)
ATTENTION: Si vous parlez français, des services d'aide linguistique-vous sont proposés gratuitement. Appelez
le 1.844-359-1607 (TTY: 711).
(Burmese)

( ﻓﺎرﺳﯽ دریDari)

 ﺗﻣﺎس ﺑﺎ. ﺧدﻣﺎت ﮐﻣﮏ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺻورت راﯾﮕﺎن ﺑرای ﺷﻣﺎ در دﺳﺗرس اﺳت،ﺗوﺟﮫ اﮔر ﺑﮫ زﺑﺎن دری ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد

.(TTY: 711) 1-844-359-1607
Kreyòl Ayisyen (Haitian Creole)
ATANSYON: Si ou pale Kreyòl Ayisyen, gen èd nan lang ki disponib gratis pou ou. Rele nimewo 1-844-3591607 (TTY: 711).
Ikinyarwanda (Kinyarwanda)
ICYITONDERWA: Niba uvuga ikinyarwanda, serivisi z’ubufasha ku byerekeye ururimi, urazihabwa, ku buntu.
Hamagara 1-844-359-1607 (ABAFITE UBUMUGA BW’AMATWI BIFASHISHA ICYUMA CYANDIKA -TTY: 711).
Soomaali (Somali)
DIGTOONI: Haddii aad hadasho Soomaali, adeegyada caawimada luqadda, oo bilaasha, ayaad heli
kartaa. Wac 1.844-359-1607 (TTY: 711).
Sudanese( اﻟﻠﮭﺟﺔ اﻟﺳوداﻧﯾﺔ

 اﺗﺻل ﻋﻠﻰ اﻷرﻗﺎم.ً ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﺑﻠﻐﺗك ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣﺟﺎﻧﺎ، إذا ﻛﻧت ﺗﺗﺣدّث اﻟﻠﮭﺟﺔ اﻟﺳوداﻧﯾﺔ:اﻧﺗﺑﺎه
.(711 : )رﻗم اﻟﺻم واﻟﺑﻛم1-844-359-1607

தமிழ் (Tamil)

यस प्रलेखको �प्रन्टआउट म्याद स�कएको हुनसक्छ र त्यसलाई अ�नयिन्त्रत मा�ननु पन�छ।
नी�त सन्दभर् नं.: 2983

नी�त संस्करण नं. : 9लागू हुने �म�त: 08/01/2020

पष्ृ ठ 21 को 22

கவனம்: ந�ங்கள் தமிழ் ேபசினால், உங்க�க்� இலவசமான ெமாழி உதவ�ச் ேசைவகள்
கிைடக்கின்றன1 :இந்த எண்ைண அைழக்க�ம்.-) 1607-359-844TTY: .(711

ትግርኛ (Tigrinya)
ትኹረት: ትግርኛ እንድሕር ትዛረብ ኮንካ፣ ናይ ቋንቋ ደገፍ ኣልግሎታት፣ ብናጻ ክቐርቡልካ እዮም። ደውል 1.844-359-1607 (TTY:
711)።
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