এটি কার জন্য প্রয াজয,

কলম্বিয়া মেযোম্বরয়াল হসম্বিিাল, একটি সম্প্রদায় িম্বরযেবা ম্বহযসযব, আোযদর আম্বথক
ি সহায়তা কেসূি চীর ম্বন্যদিম্বিকা িূরণ করা
মরাগীযদর ম্ববন্ােূযলয বা কে খরযচ িম্বরচ াি প্রদান্ করযত িাযর।
এটি ম্বন্ণীত হযয়যে ম আম্বথক
ি সহায়তা আিন্ার িযে উিকারী হযত িাযর।
আিম্বন্ এই িযের সাযথ সং ুক্ত সাম্প্রম্বতক ম্বন্যদিম্বিকা ও মসইসাযথ একটি আযবদন্িে মদখযত িাযবন্। অন্ুগ্রহ কযর
আযবদন্িেটি ি াযলাচন্া
ি
করুন্ ও সম্পূণ করুন্
ি
এবং মকাযন্া সহায়ক ন্থী থাকযল তা সং ুক্ত করুন্। অন্ুগ্রহ কযর
আযবদন্িেটি ম্বন্যচর টিকান্ায় ডাকয াযগ িািান্।
Columbia Memorial Health
PO Box 2000
Financial Counselors
Hudson, NY 12534
আিন্ার আযবদন্িেটি িাওয়ার ির একটি ম্বন্শ্চিতকরণ িে আিন্াযক ডাকয াযগ িািাযন্া হযব।
আযবদন্কারীরা 30 ম্বদযন্র েযযয একটি েীোংসা আিা করযত িাযরন্ এবং ম মকাযন্া প্রযের উত্তযরর জন্য (518)828-8051
ন্িযর একজন্ কলম্বিয়া মেযোম্বরয়াল হসম্বিিাল অথনন্ম্ব
ি তক উিযদষ্টার সাযথ ম াগায াগ করযত িাযরন্।
অন্ুগ্রহ কযর কলম্বিয়া মেযোম্বরয়াল হসম্বিিালযক আযবদযন্র প্রশ্চিয়া সম্পযকি সবসেয় জাম্বন্যয় রাখুন্। এটি ন্া করযল আিন্ার
অযাকাউন্ট(গুম্বল) একটি সংগ্রহকারী সংস্থার কাযে িািাযন্া হযব। উদাহরণস্বরূি আযবদন্টি অকা কর
ি বা বাম্বতল হযয় াযব।
অন্ুগ্রহ কযর আিন্ার সকল প্রে এবং সেসযার জন্য মরাগীর অযাকাউযন্টর সাযথ ম াগায াগ করুন্, ম খাযন্ মসােবার শুিবার সকাল 8িা-ম্ববকাল 4িা ি ন্ত
ি (518)828-8051 ন্িযর ম াগায াগ করা ম যত িাযর।
ম্ববন্ীত,
মরাগীর অযাকাউন্টস

আর্থক
ি সহায়তার র্ির্দির্িকা
আম্বথক
ি সহায়তা হল কলম্বিয়া মেযোম্বরয়াল হসম্বিিাল দ্বারা িম্বরচাম্বলত একটি কেসূি চী া মরাগীযদর ম্বচম্বকৎসা সংিান্ত খরচ
কোযত বা তাাঁযদর সাযযযর েযযয ম্বচম্বকৎসা িম্বরযেবা মিযত সহায়তা কযর।
আবর্িিকতা:
•
•

কলম্বিয়া, গ্রীম্বন্, ডাযচস, আলবযাম্বন্, মরন্িীযলয়ার বা আলস্টার কাউম্বন্টর বাম্বসন্দা হযত হযব
োম্বকন্
ি
ুক্তরাযের সকল বাম্বসন্দা অতযাবিযক িম্বরচ াি িম্বরযেবার িাওয়ার ম াগয

য াগ্ি অর্িবাসী:
•
•
•
•

ম্ববো ন্া করা/কে ম্ববো করা
স্বাস্থয ম্ববোর সুম্ববযার মেয়াদ মিম্বরযয় াওয়া
সম্পূণ চাজি
ি
প্রদান্ করযত অেে
েুকুব এবং আন্ুোম্বিক মিযেন্ট

বর্হর্ভ ত
ি পর্রর্েবাসমভহ:
•
তররুটি-হীন্/কেচারীযদর
ি
েম্বতিূরণ
ৃ
•
ততীয় িযের দায়
•
োেলা েুলতম্বব রযয়যে
•
বযশ্চক্তগত কযের জন্য িাথকযেূ
ি
লক অথ,ি মিম্বলম্বিিন্ এবং মিম্বলয ান্ চাজি
•
•

আওতা-বম্বহিূ ত
ি ম্বদন্গুম্বল
ম্বচম্বকৎসা সংিান্ত আবম্বিযক িম্বরযেবা ন্য়

আর্য়র র্ির্দির্িকা
আিন্ার আয় ম্বন্যদিম্বিকা অন্ু ায়ী ন্ীযচর ম্বদযক আযে বযল ম্ববযবম্বচত হযত হযব। অন্যান্য সকল সম্পম্বত্ত ম্ববযবচন্া করা হযব।
একটি োড় প্রয াজয হযল, োম্বসক চু শ্চক্তবদ্ধ মিযেন্ট অবিযই ম্বস্থর করযত হযব।
িম্বরবাযরর আকার

আয় (2021-2022-র দাম্বরযের ম্বন্যদিিীকা ম্বিম্বত্তক)

1

$51,040.00

2
3

$68,960.00
$86,880.00

4

$104,800.00

5

$122,720.00

6

$140,640.00

অন্ুযোম্বদত আম্বথক
ি সহায়তা োড় শুযুোে কলম্বিয়া মেযোম্বরয়াল মহলযথর ম্ববলগুম্বলর জন্য।

আর্থক
ি সহায়তার আর্বদি
I. যরাগ্ীর তথি
মরাগীর ন্াে: ___________________________ জন্ম তাম্বরখ:________________
সাোশ্চজক সুরো ন্ির:______-____-_____ মিম্বলয ান্: (____)____-______
রাস্তার টিকান্া/PO বক্স:_______________________________________________
িহর:__________________ রাজয:__________________ শ্চজি: _____________
II. আর্থক
ি তথি
a. িাম্বরবাম্বরক আয়
1. র্িজ (অন্ুগ্রহ কযর আয় তাম্বলকাবদ্ধ করুন্ এবং সাপ্তাম্বহক, োম্বসক, ইতযাম্বদ ম্বন্যদিি করুন্)
িাম্বরশ্রম্বেক

$_______________________

মবকারিাতা

$_______________________

ম্বিশু সহায়তা

$_______________________

কেচারীযদর
ি
েম্বতিূরণ

$_______________________

সাোশ্চজক সুরো

$_______________________

সরকারী সহায়তা

$_______________________

অন্যান্য
$_______________________
*মবকার হযল, আিন্ার ম্বন্ ুশ্চক্তর অম্বন্তে তাম্বরখ কী?
________________________________________________________________
আিম্বন্ ম্বক মবকারিাতার জন্য ম াগয?

হযাাঁ বা ন্া

ম াগয হযল আিম্বন্ ম্বক মবকারিাতার জন্য আযবদন্ কযরযেন্?

হযাাঁ বা ন্া

2. দম্পর্ত বা সঙ্গী (অন্ুগ্রহ কযর আয় তাম্বলকাবদ্ধ করুন্ এবং সাপ্তাম্বহক, োম্বসক, ইতযাম্বদ ম্বন্যদিি করুন্)
ন্াে: ___________________________ জন্ম তাম্বরখ:________________
িাম্বরশ্রম্বেক
মবকারিাতা

$_______________________
$_______________________

ম্বিশু সহায়তা

$_______________________

কেচারীযদর
ি
েম্বতিূরণ

$_______________________

সাোশ্চজক সুরো

$_______________________

সরকারী সহায়তা

$_______________________

অন্যান্য

$_______________________

b. ম্ববোর তথয

1. আিন্ার ম্বক স্বাস্থয ম্ববো আযে:

হযাাঁ বা ন্া

2. ম্বদ থাযক তাহযল অন্ুগ্রহ কযর তাম্বলকাবদ্ধ করুন্:
ম্ববো প্রদান্কারী:_________________ িম্বলম্বস আইম্বড#:________________________
ম্ববোকৃত ম্বকন্া জান্ান্:___________________
3. ম্বন্উইয়কি মস্টযি ম্বক আিম্বন্ কখন্ও ম্বচম্বকৎসা সাহা য ম্বন্যয়যেন্?

হযাাঁ বা ন্া

4. আিম্বন্ ম্বক সম্প্রম্বত Medicaid বা অন্য মকাযন্া রাজয বা সরকারী স্বাস্থয ম্ববোর জন্য আযবদন্ কযরযেন্?

হযাাঁ বা ন্া

5. হযাাঁ হযল, আিম্বন্ ম্বকযসর জন্য আযবদন্ কযরযেন্: _______________________________
c. সম্পম্বত্ত:
মসম্বিংস অযাকাউন্ট

$____________

(অন্ুগ্রহ কযর মস্টিযেন্ট সং ুক্ত করুন্)

মচম্বকং অযাকাউন্ট

$____________

(অন্ুগ্রহ কযর মস্টিযেন্ট সং ুক্ত করুন্)

ন্গদ

$____________

মিয়ার ও ঋণিে
ম্ববো িম্বলম্বস

$____________
$____________

মিন্িন্

$____________

অন্যান্য

$____________

(ন্গদ েূলয)
(ম্বববরণ)

d. িম্বরবাযরর আকার
________ ( ারা ম্বববাম্বহত বা অন্য কাযরার িযাক্স ম্বরিাযন্ ম্বি ন্িিরিীল ম্বহযসযব দাম্বব কযরন্ তাাঁযদর দ্বারা িম্বরবাযরর আকার
ম্বস্থর হয়)
III. আবর্িিক িথীর যেকর্িস্ট
প্রয াজয হযল, অন্ুগ্রহ কযর এই আযবদন্িযের সাযথ ম্বন্ম্নম্বলম্বখত ন্থীগুম্বল সং ুক্ত করুন্:
❑
❑
❑
❑

আিন্ার মোি আয় মদখাযন্া আিন্ার মিযচক স্টাযবর মিে 3টি কম্বি
আিন্ার সাোশ্চজক সুরো মচযকর অম্বত সাম্প্রম্বতক কম্বি
গত বেযরর সম্পূণ িযাক্স
ি
ম্বরিাযন্রি কম্বি
িম্বরচয়/বাসস্থাযন্র প্রোণিে

❑
❑

মচম্বকং/মসম্বিংস অযাকাউযন্টর অম্বত সাম্প্রম্বতক োম্বসক মস্টিযেন্ট
ম্বচম্বকৎসা সাহা য প্রতযাখান্িে

আপিার এই বছর্র যকার্িা ইিকাম ট্িাক্স র্রট্াি িফাইি িা করর্ত হর্ি, অিুগ্রহ কর্র যসটট্ প্রতির্য়ত কর্র র্ির্ের
হিফিামাটট্র্ত স্বাক্ষর করুি:
স্বাের: ___________________________________ তাম্বরখ: ___________________
আর্ম প্রতির্য়ত করর্ছ য উপর্রাক্ত তথিগুর্ি সতি এবং থাথ,ি এবং আর্ম বুর্ের্ছ য
প্রর্য়াজািুসার্র কির্িয়া যমর্মার্রয়াি হসর্পট্ার্ির াোই এবং িীর্রক্ষা সার্পক্ষ।
স্বাের: ___________________________________ তাম্বরখ: ___________________

জমা যদওয়া তথিগুর্ি

