
वित्तीय सहायता, च्यारिटी स्याहाि तथा 

भुक्तानी योजना सम्बन्धी जानकािी 
 
 
 
 

वित्तीय सहायता काययक्रम 
 

स्िास््य बीमा नभएका हाम्रा वबिामीका धिैे परििािहरू आफ्नो बच्चाको मद्दतको लावि योग्य हुन सक्छन् भन्ने कुिा जान्दा अचवम्मत छन्। Children's Hospital Colorado ले अस्पताल 

सेिाहरूका लावि सिकािी सहायता आिेदन िनयमा योग्य वबिामी तथा परििािहरूसँि कायय िछय। वबिामी तथा वतनीहरूका परििािहरू सिकािी सहायताको लावि योग्य छैनन् भने, 

वित्तीय पिामर्य टोली छुट ि भकु्तानी योजनाहरूका स्िरूपमा अन्य वित्तीय सहायता प्रस्ताि िनय सक्षम हुनसक्छ। 

 

स्िास््य बीमा नभएका ि संयुक्त िाज्य अमेरिकामा बसे्न सब ैवबिामीहरूका लावि वित्तीय सहायता काययक्रम उपलब्ध छ। हामी परििािहरूले वित्तीय सहायता बािे विचाि िनुयअवि उपलब्ध सबै 

स्रोतहरू प्रयोि िनुयहुन्छ भन्ने अपेक्षा िछौं। 

 

धेिै सहायता काययक्रमहरूका लावि योग्यताहरूमा आिदेकहरूल े(www.childrenscolorado.org मा अिवस्थत) संिीय ििीबी स्तिमा आधारित संिीय ििीबी आम्दानी वनदेवर्काहरू पूिा िनय 

आिश्यक हुन्छ। वित्तीय सहायताको लावि योग्यता परििािको आकाि, आम्दानी ि आिेदकको उमेिमा वनभयि िहन्छ। कृपया वित्तीय पिामर्यदातासँि कुिा िनयको लावि हामीलाई 720 -777-

7001 मा फोन िनुयहोस्। वतनीहरूले तपाईंलाई उपलब्ध वित्तीय सहायता काययक्रमहरूका लावि आिेदन िनय मद्दत िनछेन्। 

Children's Hospital Colorado च्यारिटी काययक्रम 
 

Children's Hospital Colorado च्यारिटी काययक्रमले आिश्यकतामा िहकेा वबिामी तथा परििािहरूलाई वित्तीय सहायता उपलब्ध ििाउँछ। धेिैजसो मावमलाहरूमा च्यारिटी स्याहाि 

उपलब्ध ििाउने वनर्यय परििािको आम्दानी, भ्रमर्को समयमा सम्पवत्त तथा ऋर्हरूमा आधारित हुनेछ ि िास्तविक रूपमा परििािबाट स्लाइविङ-स्केल सह-भुक्तानी बाँकीमा परिर्ाम 

आउनेछ। 

 

हाम्रो वित्तीय सहायता नीवतका प्रवतवलपीहरू ि आिदेन अनलाइन (childrenscolorado.org) मा िा हाम्रा वनम्न स्थानहरूमा िहकेा वित्तीय पिामर्य कायायलयहरूमा 

िएि िा फोन ििेि उपलब्ध छन्: 
 

Children’s Hospital Colorado, Anschutz Medical Campus 

13123 East 16th Avenue, Aurora, CO 80045 

फोन: 720-777-7001 

 

Children’s Hospital Colorado, Colorado Springs 

4090 Briargate Parkway, Colorado Springs, CO 80920 

फोन: 719-305-9993 

 

प्रवतवलवपहरू अङ्ग्रेजी ि स्पेनी भाषा सवहत बहु भाषाहरूमा वन:र्ुल्क रूपमा उपलब्ध छन्। 
 

साधािर् आिश्यकताहरू के-के हुन?् 
 

*अपिादहरू लािू हुन सक्छन् 

•  Medicaid, Child Health Plan+, कोलोिािो ििीबी स्याहाि काययक्रम ि अन्य स्िास््य बीमा 

•  250% भन्दा कम संिीय ििीबी स्ति; ििपरििािको आकाि, आम्दानी ि तिल सम्पवत्तहरूको लखेाविवध 

•  स्याहाि उपलब्ध ििाउनको लावि पवहलो पोस्ट-विस्चाजय वबवलङ विििर्को वमवतबाट 365 ददन वभत्रमा आिश्यक जानकािीको प्रस्तुतीकिर् िनुयहोस् 
 

सामान्यतया वबल बनाइने िकमहरू (AGB) 
 

Children's Colorado ले वित्तीय सहायताको लावि योग्य भएका कुन ैपवन व्यवक्तलाई उपलब्ध ििाउन ेस्याहािको लावि 

लाग्ने िकम सीवमत िछय। CHCO ले AGB वनधायिर् िनय संिीय वनयमन §501(r) मा परिभावषत िरिए अनुसाि लुक-ब्याक 

विवध प्रयोि िछय। 

 

भकु्तान योजना विकल्पहरू 
 

Children's का र्लु्कहरू सबै वबिामीहरूको भुक्तान िने क्षमता िा भुक्तानीको विवधमा ध्यान नददई वतनीहरूका लावि 

वनिन्ति रूपमा लािू िरिन्छन्। Children’s Hospital Colorado ल ेहाम्रा वबिामी तथा परििािहरूका लावि लचकदाि 

भुक्तानी योजनाका विकल्पहरू उपलब्ध ििाउँछ। धेिै भुक्तानी योजनाहरूल े6 मवहना ननाँघ्दैनन् 

ति अपिादहरू प्रत्येक मावमलाको आधािमा बनाउन सदकन्छ। भकु्तानी योजना सेट िनयको लावि, कृपया राहक सेिा 

प्रवतवनवधसँि कुिा िनय हामीलाई 720-777-6422 मा फोन िनुयहोस्। 

 
Children's Hospital Colorado ले प्रचवलत संिीय देिानी अवधकािहरूका कानूनहरूको पालना िछय ि जावत, िङ, िाविय मूल, उमेि, असक्षमता िा वलङ्ग्िको आधािमा भेदभाि िदैन। • ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos  

de asistencia lingüística. Llame al 1-720-777-1234. • CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-720-777-1234. CC_160161875A _2019-05 


