आर्थिक सहयोग योग्यता नीतत सरल भाषा साराांश
कसले आवेदन गनि सक्छन ्:

आर्थिक सहयोग योग्यता नीततले ती मातनसहरूलाई तनिःशुल्क स्याहार प्रदान गदि छ जसले अन्य
सम्पूर्ि विकल्पहरूमार्थ प्रयास गररसकेका हुन्छन ्, र
• जसको घरपररिारको आय ितिमान िर्िको फेडेरल गररबी मागिदशिनको २५०% िा

सोभन्दा तल हुन्छ।
• आर्थिक सहयोगका लार्ग उपयुक्त रूपमा आिेदन बुझाइसकेका हुन्छन ्।
• यदद तपाईँ आर्थिक सहयोगका लार्ग योग्य हुनभ
ु यो भने, तपाईँलाई सामान्यतया

आकस्स्मक िा मेडडकल रूपमा अत्यािश्यक स्याहारका लार्ग लगाइने शल्
ु क भन्दा बढी
शुल्क लगाइने छै न।

यदद तपाईँले थप्र
ु ै मेडडकल र आर्थिक घटनाहरू भोग्नु भएको छ भने, विनाशकारी
आर्थिक सहयोग पतन उपलब्ध हुन सक्छ।
आवेदन कसरी गने:

स्पेक्रम हे ल्थ:
• 100 Michigan, Grand Rapids, MI 49503 स्स्थत प्रमुख क्याम्पस सदहत कुनै पतन

स्पेक्रम हे ल्थ अस्पतालको सच
ू ना डेस्क, आकस्स्मक विभाग िा रस्जस्रे सन कायािलयमा गई
आफैँ उपस्स्थत भएर

• हुलाकद्िारा, पठाउने ठे गाना: Spectrum Health Butterworth Hospital Financial
Counseling Office, 100 Michigan, Grand Rapids, MI 49503
• तनम्न नम्बरमा फोन गरे र: १.८४४.८३८.३११५
• http://www.spectrumhealth.org/financialassistance मा गएर।
• आर्थिक परामशिदातालाई तनम्न इमेल ठे गानामा इमेल गरे र:
FinancialCounseling@spectrumhealth.orgस्पेक्रम हे थि लेकल्यान्ड

• 1234 Napier Avenue, St. Joseph, MI 49085 स्स्थत प्रमुख क्याम्पस सदहत कुनै पतन
स्पेक्रम हे ल्थ
लेकल्यान्ड अस्पतालको सूचना डेस्क, आकस्स्मक विभाग िा रस्जस्रे सन कायािलयमा गई आफैँ
उपस्स्थत भएर

• हुलाकद्िारा, पठाउने ठे गाना: Spectrum Health Lakeland, PO Box 410, St Joseph,
MI 49085

• तनम्न नम्बरमा फोन गरे र १.८४४.४०८.४१०३, विकल्प १
• https://www.spectrumhealthlakeland.org/patientvisitor-guide/patient/billing/financial-assistance मा गएर
• आर्थिक परामशिदातालाई तनम्न इमेल ठे गानामा इमेल गरे र:
SHLfinancialcounseling@spectrumhealth.org

नीततको तनिःशुल्क प्रतत तथा आवेदनका लार्ग:

• मार्थ सूचीकृत सम्पकि ठे गानाको प्रयोग गनह
ुि ोस ्।
• यस नीततको अनुिाद, यो साराांश र आिेदन अनुरोध गररएको खण्डमा िा मार्थ सूचीकृत
िेबसाइटहरूमा अन्य भार्ाहरूमा उपलब्ध छन ्।

सहयोग उपलब्ध छ:
आर्थिक सहयोगका लार्ग तपाईँको आिेदन पूरा गनिका लार्ग मद्दत गनि आर्थिक परामशिदाताहरू
र एडभोकेटहरू उपलब्ध छन ्। उनीहरूकहााँ “कसरी आिेदन गने” खण्डमा उल्लेख गररएझैँ फोन गरे र

िा सम्पकि गरे र पुग्न सककन्छ। उनीहरूले तपाईँलाई स्िास््य बीमा वितनमय िा मममसगन राज्य
मेडडकेड कायिक्रमहरू माफित कभरे जका लार्ग साइन अप गनि मद्दत पतन गनि सक्नेछन ्।

