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িবষয়: আিথ'ক সহায়তা নীিত (Financial Assistance Policy) 
নীিতর িববৃিত: 

Albany Med Heath System িবেশষ কের আমােদর ,সই িবেশষ িকছু সদেস1র জন1 4া51-পিরচয9ার িবদ1মান আিথ9ক বাধা<িল 
কমােনার ব1াপাের >িত@িতবA যােদর 4া51িবমা বা সরকাির অথ9>দান ব1ব5ার পয9াC কভার ,নই। সুতরাং, Albany Med 
Health System যারা তােদর িচিকৎসার িবল<িলেত সহায়তা পাওয়ার ,যাগ1 ,সই সকল 4L-,রাজগার করা, িবমার বাইের থাকা 
বা কম িবমা থাকা ব1িMেদর আিথ9ক সহায়তা ,দয়। আিথ9ক সহায়তা পাওয়ার ,যাগ1 ,কানও ব1িMেকই িবমার কভােরজ থাকা 
ব1িMেদর আপৎকালীন বা অন1ান1 >েয়াজনীয় িচিকৎসা পিরচয9ার জন1 সাধারণভােব যা চাজ9  করা হয় ,সই রািশর ,বিশ চাজ9  করা 
হেব না। 

Albany Med Health System এই আিথ9ক সহায়তা নীিত (Financial Assistance Policy, FAP) অনসুাের আিথ9ক সহায়তা 
>দান কের। যুMরাQীয় ও ,Rেটর ,সই যাবতীয় িনয়মাবলী ও িবিধসমহূ >িতপালন করেত এই FAP Uতির করা হেয়েছ, যার মেধ1 
রেয়েছ IRS িবিধ 26 CFR §1.501(r) ও NYS জন4া51 আইন (Public Health Law) §2807-k(9-a)। 

সং*াসমূহ 

িনVিলিখত পিরভাষা<িলর উেYশ1 হল এই নীিতর মেধ1 িনVZেপ ব1াখ1া করা: 

1. আিথ9ক সহায়তা কায9[ম, যােক FAP-ও বলা হয়। 

2. >েয়াজনীয় িচিক]সাজিনত পিরচয9া: অসু5তা, আঘাত, অব5া, ,রাগ বা তার উপসগ9<িল িনণ9য় করার বা তােদর 
িচিকৎসা করার জন1 /েয়াজনীয় 4া51 পিরচয9া পিরেষবা বা সরবরাহ এবং যা ওষুেধর গৃহীত মান পূরণ কের।  

3. িবমার বাইের থাকা: ,য ব1িMেদর ,কানও িবমা ,নই। 

4. কম িবমা থাকা: ,য ,রাগীেদর ,কানও ধরেনর 4া51িবমা রেয়েছ যা তােদর পিরচয9ার খরচ পয9াCভােব কভার কের 
না, যােত 4া51-পিরচয9ার ব1য় পেকট ,থেক ,মটােত ,সই ব1িMেদর উপর আিথ9ক ,বাঝা ,চেপ যায়।  

5. পািরবািরক আয় বলেত ,বাঝায় বাদছাদ ,দওয়ার আেগর আয় (কর, ,সাশ1াল িসিকউিরa িবমার ি>িময়াম, ,বতেনর 
বাদছাদ, ইত1ািদ)। পিরবােরর ,মাট আয় হল িনVিলিখত উৎস<িল ,থেক পিরবােরর সকল সদেস1র আয়: মজিুর, 
,বকার ভাতা, কমbেদর cিতপূরণ, >াMন dিমকেদর সুিবধািদ, ,সাশ1াল িসিকউিরaর আয়, >িতবeী িবমা, সরকাির 
সহায়তা (জনকল1াণ), ,খারেপাষ ও অন1ান1 নগদ আয়। 

6. আনমুািনক ,যাগ1তার সংfা হল এই িনধ9ারণ ,য একজন ,রাগী তার িনেজর >দান করা তেথ1র িভিgেত অথবা 
আেগকার আিথ9ক সহায়তা পাওয়ার ,যাগ1তা িনধ9ারেণর িভিgেত আিথ9ক সহায়তা পাওয়ার ,যাগ1। 

7. গৃহহীন: ,য ব1িMর বা পিরবার<িলর ি5র, িনয়িমত বা পয9াC রােতর বাস5ােনর অভাব রেয়েছ, যার অথ9 হল: (i) 
সরকাির বা ,বসরকাির 5ােন >াথিমক রােতর বাস5ান রেয়েছ যা মানষু বােসর উপযুM নয়; (ii) সরকাির বা 
,বসরকািরভােব পিরচািলত আdেয় বাস করেছন। 
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8. Albany Med Health System িনVিলিখত হাসপাতাল ও 4া51 পিরচয9া >দানকারীেদর িনেয় গiত: 

• Albany Med Health System 
• Albany Medical Center Hospital 
• Albany Medical College 
• The Columbia Memorial Hospital  
• Columbia Memorial Regional Medical, PLLC 
• Glens Falls Hospital 
• Glens Falls Medical PLLC 
• Healthcare Partners of Saratoga, Ltd. (“Malta Med Emergent Care”) 
• The Saratoga Hospital 
• Saratoga Regional Medical, P.C. 

!ণালী 

A. 3যাগ6তার মাপকা9 

1. ,যাগ1তার িসAােjর সময় কায9কর যুMরাQীয় দািরেk1র আেয়র িনেদ9 িশকার (Federal Income Poverty 
Guidelines) উপর 400% পয9j ,যেত পাের এমন ,lল কােজ লািগেয় পািরবািরক আয় ও পিরবােরর মােপর 
িভিgেত ,যাগ1তা িনধ9ারণ করা হয়। (সংযুিM A ,দখুন)। এই নীিতর পরবতb ,কানও অনেুমাদেনর >েয়াজন ছাড়াই 
4া51 ও মানিবক পিরেষবা িবভােগর সিচেবর (Secretary of the Department of Health and Human 
Services) nারা জাির করা যুMরাQীয় দািরেk1র আেয়র িনেদ9 িশকার আপেডট<িল >িতফিলত করেত সংযুিM A 
িনয়িমত সংেশাধন করা হেব। 

2. গৃহহীন ,রাগীরা 4য়ংি[য়ভােব আিথ9ক সহায়তা পাওয়ার ,যাগ1। 

3. Albany Med Health System ,কানও ,রাগীেক আনমুািনকভােব ,যাগ1 বেল িবেবচনা করেত পােরন যিদ ,রাগীেক 
আিথ9ক সহায়তা পাওয়ার ,যাগ1 িহেসেব সনাM করার মেতা যেথq তথ1 থােক। Albany Med Health System ,সই 
আনমুািনক আিথ9ক সহায়তা >ি[য়ায় সমথ9ন িদেত িবেrষণ করার সফটওয়1ার বা ,কানও িবেrষণ পিরেষবা 
িবে[তােক কােজ লাগােত পাের, যার মেধ1 পড়েত পাের উপেভাMােদর িরেপাট9  করার সং5া<িলর ,থেক পাওয়া 
,[িডেটর তেথ1র পয9ােলাচনা।  

4. কভার করা পিরেষবা ও পিরেষবার ,cs: কভার করা পিরেষবা<িলর মেধ1 পেড় Albany Med Health System 
এর যাবতীয় পিরেষবা যা িচিকৎসার িদক ,থেক >েয়াজনীয় বেল মেন করা হয়। ,রাগীর Albany Med Health 
System এর ,ভৗেগািলক ,cেsর মেধ1 বাস করা বা না করা িনিব9েশেষ এই পিরেষবা<িল >দান করা হয়। বসবােসর 
িভিgেত ,কানও আেবদনপs >ত1াখ1ান করা যােব না। বাদ ,দওয়া পিরেষবা<িলর তািলকার জন1 অনuুহ কের 
ধারা B ,দখুন। 

B. বাদ 3দওয়া পিরেষবা  

ঐিwক বা কসেমaক >ণালী বা িহয়ািরং এড এর জন1 ছাড়া Albany Med Health System এর >দান করা িচিকৎসার 
িদক ,থেক >েয়াজনীয় যাবতীয় পিরেষবার জন1 ,রাগীর আিথ9ক সহায়তা কােজ লাগােনা হেব। কায9[েমর অধীেন কভার 
না করা পিরেষবা >দান করা ,বসরকাির িচিকৎসকেদর/>দানকারীেদর (Albany Med Health System এর nারা 
িনযুM নয়) চাজ9 । সুিবধা সমxেয়র সমস1া<িলর অথবা ,রাগীেদর অনেুরাধ করা িবমার নিথপs >দােন অcমতার 
কারেণ অথবা একa িবমার/ক1ািরয়ােরর িবল করেত >েয়াজনীয় তথ1 ,কেy >দান করেত ,রাগীর ব1ােলেz FAP >যুM 
হেব না। 

,য সব ,রাগী উপলভ1 িবমার কভােরজ ,ছেড় ,দন তা তােদর আিথ9ক সহায়তা পাওয়ার ,যাগ1তােক >ভািবত করেত 
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পাের। ,রাগীর আিথ9ক সহায়তা পাওয়ার ,যাগ1তার মলূ1ায়ন করার সময় Albany Med Health System ,রাগীর 
অন1ান1 উপলভ1 অথ9>দােনর উৎস<িলর এবং ,সই অিতিরM অথ9>দােনর উৎস<িল (,যমন, Medicaid) পাওয়ার 
,cেs ,রাগীর সহায়তার কথা িবেবচনা করেত পাের, ,যমনটা এই FAP এর ধারা D(3) ও D(4)-এ বণ9না করা হেয়েছ। 

Albany Med Health System-,ত একa অনাপৎকালীন পিরি5িতেত আসা আjজ9 ািতক ,রাগীরা আিথ9ক সহায়তা 
পাওয়ার ,যাগ1 নন।  

C. আিথ?ক সহায়তা গণনার িভিB  

আিথ9ক সহায়তা ,রাগীর কােছ িবল করা নীট রািশর ,থেক ছাড় ,দওয়া শতাংেশর আকাের >দান করা হয়। িবমা না 
থাকা ,রাগীেদর ,cেs, িবল করা নীট রািশর উেYশ1 হল একই পিরেষবার জন1 Medicare এর কােছ সাধারণভােব িবল 
করা রািশেক >িতফিলত করা। শাখা সং5া Medicare এর কােছ সাধারণভােব িবল করা রািশ িনণ9য় করেত IRS এর 
ধারা 501r এর nারা িনধ9ািরত লকু-ব1াক পAিত >েয়াগ কের। ধারা D-,ত তািলকাভুM শাখা<িলেত ,যাগােযাগ কের 
Medicare এর কােছ সাধারণভােব িবল করা রািশ গণনা সং[াj তথ1 পাওয়া যােব। িবমা করা ,রাগীেদর ,cেs, িবল 
করা নীট রািশ ,রাগীর দািয়ে{র ব1ােলেzর আকাের ,রাগীর ,য ,কানও দািয়{েক উপ5ািপত কের। >দg ছােড়র 
শতাংেশর িভিg হল ,যাগ1তার িসAােjর সময় কায9কর যুMরাQীয় দািরেk1র আেয়র িনেদ9 িশকার (Federal Income 
Poverty Guidelines) উপর 400% পয9j ,যেত পাের এমন ,lল কােজ লািগেয় পািরবািরক আয় ও পিরবােরর মাপ 
এবং তা বািষ9ক আপেডট করা হয়।  

D. আিথ?ক সহায়তার জন6 আেবদন করার পCিত 

1. ,রাগীরা ,রিজে|শন >ি[য়া চলাকালীন ,কানও ,রিজ|ােরর কাছ ,থেক আেবদন পূরণ করার জন1 একa আেবদন 
এবং/অথবা ,গাপনীয় সহায়তার জন1 অনেুরাধ করেত পােরন, অথবা িনেচর ,কানও শাখা সং5ায় কল কের বা 
অনলাইেন আেবদন করেত পােরন: 
 

Albany Medical Center Hospital/ Albany 
Medical College 
,সামবার ,থেক }[বার সকাল 8টা ,থেক িবেকল 
4:30,ট 
518-262-1981 বা 1-866-262-7476  
www.amc.edu/pbs 
Patient Billing Services 
1275 Broadway 
Menands, NY 12204 
 
Columbia Memorial Health 
!সামবার !থেক *+বার সকাল 8টা !থেক িবেকল 4!ট 
518-828-8051  
www.columbiamemorialhealth.org 
Billing Department 
Specialty Services Building 
65 Prospect Avenue 
Hudson, NY 12534 
 

Glens Falls Hospital 
!সামবার !থেক *+বার সকাল 7:30টা !থেক 
িবেকল 4:30!ট 
518-926-5111 
www.glensfallshospital.org 
Patient Financial Services 
100 Park Street 
Glens Falls, NY 12801 

 
Saratoga Hospital 
!সামবার !থেক *+বার সকাল 8টা  
!থেক িবেকল 4:30!ট 
518-583-8343 
www.saratogahospital.org 
Patient Financial Services 
59D Myrtle Street 
Saratoga Springs, NY 12186 

 

2. যারা আিথ9ক সহায়তা চাইেছন তােদর িনVিলিখত<িল >দান করেত বলা হেব:  



 
 

    

    

Contact: Shelly Breton  Revised:  10/21/2021 
Reference:   Approved:    

 
 

পৃ#া  4  

• পূরণ করা আেবদনপs 
• সবেচেয় সা~িতক যুMরাQীয় কেরর িরটান9 
• নীেচর ধারা C3-,ত উে�খ করা অনসুাের একমােসর বত9 মান ,প Rােবর অথবা িবকL 

আেয়র উৎেসর >মােণর >িতিলিপ। 
• ,শষ দaু ব1া� িববিৃতর >িতিলিপ 
• ,রাগীর আয় Medicaid এর আেয়র মাsার মেধ1 হেল >ত1াখ1ােনর >িতিলিপর সে� 

Medicaid এর পূরণ করা আেবদনপs 

3. উপযুM হেল ,রাগীেদর Medicaid বা অন1ান1 সরকািরভােব �নসর করা িবমা কায9[ম<িলেত আেবদন করেত 
বলা হেব। ,রাগীেদর এই >ি[য়ায় সহায়তা করার সং5ান<িল পাওয়া যােব। ,রাগীেদর Medicaid এর nারা 
কভার করা পিরেষবা ,পেত ব1য় করা পূরণ করার >েয়াজন হেত পাের। শাখা সং5া<িলেত ব1য় করা রািশ ও 
,কা-,প এবং/অথবা বাদ ,দওয়ার রািশ সহ ,য ,কানও অথ9>দান করার >েয়াজন হওয়া ,রাগীরা আমােদর FAP-
,ত িবেবচনার ,যাগ1 হেবন। Medicaid এর জন1 আেবদন করার বা আেবদেনর >েয়াজনীয়তা ,মেন চলায় 
ব1থ9তার ফেল আিথ9ক সহায়তা >ত1াখ1ান করা হেব। 

• Albany Med Health System এর কােছ িনউ ইয়ক9  ,Rেটর ,হলথ মােক9 টে�স (Department 
of Health Marketplace) িবভােগর মাধ1েম Medicaid, Child Health plus বা ,কানও 
,যাগ1 4াে51র �1ােন (Qualified Health Plan) নিথভুM হেত কিমউিনaেক সহায়তা করার 
সং5ান রেয়েছ। ,রাগীেদর ,যাগ1 মেন হেল তােদরেক এই কায9[ম<িলর ,য ,কানও একaেত 
পাঠােনা হেব।  

4. আিথ9ক সহায়তা ,দওয়া হেয়েছ এমন ,কানও ,রাগীেক পরবতb পিরেষবা<িলর পয9ােলাচনার পর Medicaid এর 
জন1 আেবদন করার িনেদ9শ ,দওয়া হেত পাের, যিদ এটা মেন করা হয় ,য Medicaid কভােরজ বত9 মােন ,দওয়া 
আিথ9ক সহায়তার ,চেয় ,রাগী(েদর) কােছ ,বিশ উপেযাগী হেব। ,কানও ,রাগী Albany Med Health System 
এর অনেুরােধর 90 িদেনর মেধ1 NYS Medicaid আেবদন না করেল Albany Med Health System >ত1াহােরর 
িবfিCর তািরেখর পর যাবতীয় পিরেষবার ,cেs ,রাগীর আিথ9ক সহায়তার ি5িত বািতল করা হেত পাের।  

5. একজন ,রাগী কভার করা পিরেষবা সং[াj >থম িবল করার িববিৃতর এক বছেরর মেধ1 ,য ,কানও সময় 
আিথ9ক সহায়তার আেবদনপs জমা িদেত পােরন। অস�ূণ9 আেবদন<িল আটেক ,দওয়া হেব ও আেবদনকারীেক 
>েয়াজনীয় না থাকা তথ1 স�েক9  জানােনা হেব যা িলিখত িবfিCর তািরেখর 40 িদেনর মেধ1 সরবরাহ করা 
আবশ1ক। ,রাগী এই >েয়াজনীয়তা পূরণ না করেল আেবদন >ত1াখ1ান করা হেব এবং শাখা সং5া িবল করার ও 
অথ9 সংuেহর কাজ }� করেব। ,রাগীর কােছ 40 িদেনর সময়সীমার পের >েয়াজনীয় তথ1 >দােনর িবকL 
থাকেব। Albany Med Health System ,সই তথ1 পিরেষবার তািরেখর পেরর এক বছেরর মেধ1 ,পেল শাখা 
সং5া িবল করার ও অথ9 সংuেহর কাজ 5িগত রাখেব।  

Albany Med Health System এর আিথ9ক সহায়তার িসAাj আিথ9ক সহায়তার আেবদনপেs ,দওয়া তথ1 ও 
,সইসে� Albany Med Health System-,ক ,সই আেবদনপs >ি[য়া করায় সাহায1কারী বাইেরর িবে[তা বা 
িসেRম বা অনZুপ >িত�ােনর nারা >াC ,ডটার িভিgেত ,নওয়া হেব। Health System আভ1jরীণ মাপকাiও 
ব1বহার করেত পাের যার মেধ1 থাকেত পাের আেগকার অ1াকাউে�র ইিতহাস পয9ােলাচনা ও একa ,[িডট 
পরীcা। Albany Med Health System আেবদন >ি[য়ায় সহায়তার জন1 অিতিরM তেথ1র অনেুরাধ করার 
অিধকার সংরিcত রাখেব। 
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,কানও ,রাগী ,যাগ1 িকনা পূরণ করা আেবদনপs পাওয়ার 30 িদেনর মেধ1 িনধ9ারণ করা হেব। ,কানও ,রাগী 
আিথ9ক সহায়তা পাওয়ার ,যাগ1 হেল িতিন আিথ9ক সহায়তার ছােড়র পিরমােণর িলিখত িবfিC তথা আিথ9ক 
সহায়তা অনেুমাদেনর কাড9  পােবন যােত কভােরেজর সময়কাল, ছােড়র পিরমাণ এবং পিরবােরর সকল ,যাগ1 
িনভ9 রশীেলর নাম ,দওয়া থাকেব।  

6. আেবদনপs পূরণ করার বা ,মৗিখকভােব >দান করার পর সাধারণ ব1বসািয়ক ধারায় পাঠােনা িবল<িল উেপcা 
করেত পােরন এবং ,রাগীেক তার স�েক9  জানােনা হেব। এই আেবদন গৃহীত হওয়ার পর িবদ1মান িবল<িল 
আটেক ,দওয়া হেব।  

7. Albany Med Health System FAP িনধ9ারণ করেত পাের ,য ,কানও ,রাগী িলিখত আেবদন জমা িদেত না 
পারেল কখন িতিন সহায়তা পাওয়ার ,যাগ1 হেত পােরন। ,রাগীেক পরীcা করা এবং ,মৗিখকভােব তথ1 সরবরাহ 
ও >মাণীকরণ করা আবশ1ক। >মাণীকরণ >ি[য়ার মেধ1 পেড় তৃতীয়পেcর িবে[তার সফটওয়1ার সর�ােমর 
ব1বহার। ,কানও ,রাগী আিথ9ক সহায়তা পাওয়ার ,যাগ1 বেল িনধ9ািরত হেল উপযুM সমxেয়র জন1 একa 
আনমুািনক ,যাগ1তার অনেুমাদন ,দওয়া হেব।  

8. িবেশষ িকছু ,cেs সাধারণ ছাড়-িভিgক মাপকাiেত ,রাগী FAP এর ,যাগ1 না হেল Albany Med Health 
System এর আিথ9ক সহায়তা পয9ােলাচনা কিমa (Financial Assistance Review Committee) লাঘব করার 
পিরি5িত িবেবচনা করেত এবং ,রাগীেক ,যাগ1 বেল িনধ9ারণ করেত পাের।  

9. ,রাগীেক আিথ9ক সহায়তা ছাড় ,দওয়ার পর িকছু ব1ােলz থাকেল তার উপর যুিMস�ত মািসক অথ9>দান 
পিরকLনা >িত�ার অনমুিত ,দওয়া হেব। ,কানও অব5ােতই মািসক িকি� ,রাগীর 5লূ মািসক আেয়র 10% 
ছািড়েয় যােব না অথবা তােত ,কানও �ততর করার ধারা বা সুেদর জিরমানা থাকেব না। সাdয়ী মািসক 
অথ9>দান পিরকLনার ব1ব5া করেত আিথ9ক কাউেzিলং পাওয়া যােব। 

10. ,কানও একa সং5ার ,থেক অথ9>দান না করার অনেুরােধর ,cেs শাখা সং5া<িলর >িতaর কােজর িন�িg 
করেত একa পৃথক িবল করার ও ঋণ সংuেহর নীিত (Billing and Debt Collection Policy) ,নওয়া হেত পাের, 
ধারা D ,দখুন। 

11. আিথ9ক সহায়তার ,যাগ1তা ,সই কভার করা পিরেষবার তািরেখ কায9কর হেব যার জেন1 
,রাগী/জািমনদার আেবদন কেরেছন। কভােরেজর সময়কাল অনেুমাদন ম�িুরর তািরেখর পেরর এক 
বছর পয9j স~সািরত হেব। Albany Med Health System ,রাগীেদর আিথ9ক ি5িতর পিরবত9 ন হেল 
তােদর আিথ9ক সহায়তার জন1 পুনরায় আেবদন করেত বলেত পাের। 

12. ,য ,রাগীরা আিথ9ক সহায়তার আেবদন করেবন এবং >ত1াখ1াত হেবন তারা ,য শাখা সং5ার >ত1াখ1ান করা 
হেয়েছ ,সখােন একa িচi পাiেয় এই িসAােjর িব�েA আিপল করেত পােরন। আিপল<িল Albany Med 
Health System আিথ9ক সহায়তা পয9ােলাচনা কিমaর nারা পয9ােলাচনা করা হেব।  

,রাগীেদর এই িচiেত আিপেলর কারণ উে�খ করেত হেব। যাবতীয় আিপল ,স<িল পাওয়ার 45 িদেনর মেধ1 
পয9ােলাচনা করা হেব ও ,স<িলর উgর ,দওয়া হেব। ,য ,রাগীেদর শাখা সং5া িন�িg করেত পারেব না এমন 
উেnগ বা সমস1া রেয়েছ তারা িনউ ইয়ক9  ,Rেটর 4া51 িবভােগ(Department of Health) 1-800-804-5447 
ন�ের ,ফান করেত পােরন।  
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E. অথ? 3ফরত 

,কানও ,রাগী অথ9>দান করেল এবং আিথ9ক সহায়তা পাওয়ার ,যাগ1তার িভিgেত অথ9 বেকয়া িছল না বেল িনধ9ািরত হেল 
অিতিরM অথ9>দান বেল িনণ9য় করা রািশ ,রাগীেক ,ফরত িহেসেব পাiেয় ,দওয়া হেব। 

F. অথ? সংFহ 

অথ9 সংuেহর ,রফারাল }�র আেগ আনমুািনক ,যাগ1তা অনসুাের যাবতীয় িবেলর মলূ1ায়ন করা হেব। Albany Med 
Health Systems অথ9 সংuেহর জন1 ,কানও িহেসব পাঠােব না যিদ ,রাগী আিথ9ক সহায়তা পাওয়ার আেবদন কের থােকন 
অথবা আিথ9ক সহায়তা কায9[েমর অধীেন িবেবচনার জন1 ,মৗিখক তথ1 >দান কের থােকন যতcণ না ,কানও িনধ9ারণ 
করা হেw এবং ,রাগীেক নীিত অনসুাের ,সই িনধ9ারেণর িব�েA আিপেলর সময় ,দওয়া হেw। সহায়তার পর ব1ােলz অথ9 
>দান করার জন1 ,রাগীেদর যেথq সময় িদেত ,রাগীেক বেকয়া ব1ােলz পাঠােনা হেব এবং একa ডািনং চ[ পুনরায় }� 
করা হেব। Albany Med Health System এর কােজ লাগােনা সকল অথ9 সংuহ সং5ােক ,কানও ,রাগীর িব�েA আইিন 
ব1ব5া ,নওয়া }� করার আেগ Albany Med Health System এর পিরচালকবেগ9র ,থেক িলিখত স�িত uহণ করেত 
হেব। অথ9 সংuহ সং5া<িলেক FAP ,মেন চলেত এবং বািষ9ক িশcা >াC করেত হেব এবং Albany Med Health System 
এর অ1াকাউ�<িল পিরচালনাকারী সকল কমbেক >িশcণ িদেত হেব। সং5া<িলর কােছ ,রাগীর কায9[েমর আেবদন 
>ি[য়া সং[াj তথ1 থাকেব। ,কানও অব5ােতই ,সই কায9[েমর কাছ ,থেক ,কানও রািশ বেকয়া ,নই বেল দািবর 
িনধ9ারণ পাওয়ার আেগ এমন ,কানও ,রাগীর ,থেক ,কানও অথ9রািশ সংuহ করা হেব না িযিন 4া51-পিরচয9া পিরেষবা 
>দােনর সময় সরকাির কায9[েম নিথভুM রেয়েছন; ,সই িহেসব<িল সংuেহর জন1 পাঠােনাও হেব না। উপর�, ,কানও 
অব5ােতই Albany Med Health System বা অথ9 সংuহ পিরেষবা >দানকারী ,কানও সgা িচিকৎসার বেকয়া িবল 
সংuেহর উেYেশ1 >াথিমক বাস5ান িবি[র বা িনি�য় সমািCর জন1 ,জার খাটােত পারেব না।  

ধারা D-,ত Zপেরখা ,দওয়া শাখা সং5ার সে� ,যাগােযাগ কের আমােদর অথ9 সংuেহর নীিতমালার (Collection 
Policies) অনেুরাধ করা ,যেত পাের। 

G. /িতপালন 

Albany Med Health System কায9[েমর কিমউিনaর >েয়াজন পূরণ করা তথা িবদ1মান আইন বা িবিধসমহূ 
>িতপালন করা িনি�ত করেত আেবদন পয9ােলাচনা ও >দান করার অথবা Albany Med Health System Board এর 
কােছ অন1ান1 কায9[ম-সং[াj সুপািরশ করার জন1 একa Uবিচs1পূণ9 সিমিত বহাল রাখেব। 

Albany Med Health System নীেচর কাজ<িল িদেয় তার এই নীিতর >িতপালন পয9েবcণ করেব: 

• যাবতীয় হাসপাতােল ,রিজে|শেনর এলাকায় >চারপs ও আেবদনপs রাখা থাকেব 

• কায9[েমর অধীেন িচিকৎসেকর অংশuহণ সং[াj তথ1 ,রাগীর অনেুরাধ[েম ও যুিMস�ত 
সময়সীমার মেধ1 >দান করা হেব 

• আেবদন, >ত1াখ1ান, অনেুমাদন, cিত4ীকার ও আনমুািনক ,যাগ1তা িনধ9ারণ সং[াj �1াক 
রাখার িরেপাট9 <িল �aনমািফক পয9ােলাচনা ও িরেপাট9  করা হেব 

• কমbেদর পারদিশ9তা বজায় রাখেত এবং কায9[েমর বদল বা বিৃA পয9ােলাচনা করেত কমbেদর 
বািষ9ক পিরিচিত পিরচািলত হেব। 

• নতুন িনেয়ােগর পিরিচিতর মেধ1 পেড় কায9[ম সং[াj িশcা ও তথ1  
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H. 3যাগােযােগর তথ6 

Albany Med Health System আিথ$ক সহায়তা কায$,ম সং,া/ অিতির2 তেথ4র জন4 অথবা আেবদনপ: 
পূরেণ সহায়তার জন4 অন>ুহ কের এই নিথর ধারা D-Bত থাকা উপযু2 শাখা হাসপাতােল Bযাগােযাগ কHন। 

  



 
 

    

    

Contact: Shelly Breton  Revised:  10/21/2021 
Reference:   Approved:    

 
 

পৃ#া  8  

নমনুা A 

 
Albany Med Health System 

আিথ(ক সহায়তার /াইিডং 34ল 

 
2022 

পিরবােরর 
মাপ দািরে)*র মা+া 100% 75% 50% 25% 

1 $13,590  $0-$33,975 $33,976-$40,770 $40,771-$47,565 $47,566-$54,360 

2 $18,310  $18,310-$45,775 $45,776-$54,930 $54,931-$64,085 $64,086-$73,240 

3 $23,030  $23,030-$57,575 $57,576-$69,090 $69,091-$80,605 $80,606-$92,120 

4 $27,750  $27,750-$69,375 $69,376-$83,250 $83,251-$97,125 $97,126-$111,000 

5 $32,470  $32,470-$81,175 $81,176-$97,410 $97,411-$113,645 $113,646-$129,880 

6 $37,190  $37,190-$92,975 $92,976-$111,570 $111,571-$130,165 $130,166-$148,760 

7 $41,910  $41,910-$104,775 $104,776-$125,730 $125,731-$146,685 $146,686-$167,640 

8 $46,630  $46,630-$116,575 $116,576-$139,890 $139,891-$163,205 $163,206-$186,520 

9 $51,350  $51,350-$128,375 $128,376-$154,050 $154,051-$179,725 $179,726-$205,400 

10 $56,070  $56,070-$140,175 $140,176-$168,210 $168,211-$196,245 $196,246-$224,280 

  FPL Calculation FPL x 250% FPL x 300% FPL x 350% FPL x 400% 

 

পািরবািরক আেয়র িভিgেরখা ফুMরাি�য় ,রিজRাের >কািশত যুMরাQীয় দািরেk1র আেয়র মাsার ,থেক >াC করা হয়। 

*,য সব আেবদনকারী এই মাপকাi পূরণ কেরন তােদর আেবদনপs<িল Albany Med Health System এর আিথ9ক সহায়তা 
পয9ােলাচনা কিমa অনেুমাদন ও ছােড়র শতাংেশর জন1 পয9ােলাচনা করেব।  

 

 
 

 


