आर्थिक सहायता, परोपकार सेवा

तथा भुक्तान योजनाबारे जानकारी
आर्थिक सहायता कायिक्रम
स्वास््य बबमा नगराएका हाम्रा बबरामी पररवारहरू मध्ये धेरै जनालाई उनीहरूको बच्चाले सहायता पाउन योग्य हुन सक्छ भन्ने जानेर अचम्म मान्छन ्। बाल
अस्पताल कोलाराडोले योग्य बबरामी तथा पररवारहरूसँग ममलेर अस्पताल सेवाहरूका लार्ग सरकारी सहायताका लार्ग आवेदन ददने काम गदिछ। यदद बबरामी तथा
उनीहरूको पररवारहरू सरकारी सहायताका लार्ग योग्य नभए, आर्थिक परामर्ि दलले सहुमलयत तथा भक्
ु तान योजनाहरूका रूपमा अन्य आर्थिक सहायता प्रदान गनि
सक्नेछन ्।
आर्थिक सहायता कायिक्रम स्वास््य बबमा नभएका र संयक्
ु त राज्यमा बस्ने सम्पर्
ू ि बबरामीहरूका लार्ग उपलब्ध छ। हामी आर्थिक सहायताबारे ववचार गनुि पव
ू ि
पररवारहरूले उपलब्ध सम्पर्
ू ि स्रोतहरूको उपयोग गने अपेक्षा राख्छौं।
कततपय सहायता कायिक्रमहरूका लार्ग आवेदकहरूले संघीय बबपन्न स्तर (www.childrenscolorado.org मा ददइएको) मा आधाररत संघीय बबपन्न आय मागितनदे मर्काहरूको पतू ति गरे को हुन आवश्यक छ। आर्थिक सहायताका लार्ग योग्यता पररवार संख्या, आय, तथा आवेदकको उमेरमा भर पदिछ।
कृपया कुनै आर्थिक परामर्िदातासँग कुरा गनि हामीलाई (720) 777-7001 मा कल गनह
ुि ोस ्। उनीहरूले तपाईंलाई उपलब्ध रहे को आर्थिक सहायता कायिक्रमहरूका लार्ग
आवेदन गनि सहायता गनेछन ्।

बाल अस्पताल कोलाराडो परोपकार कायिक्रम
बाल अस्पताल कोलाराडो परोपकार कायिक्रमले खाँचो पने बबरामी तथा पररवारहरूलाई आर्थिक सहायता प्रदान गदिछ। परोपकार सेवा प्रदान गने तनर्िय, धेरैजसो
अवस्थामा, भ्रमर् गरे को बेला पररवारको आय, सम्पवि तथा दातयत्वमा आधाररत रहन्छ, र यसमा सामान्यतया पररवारले स्लाइडडङ-स्केल सह-भुक्तान ततनुि पने
हुन्छ।
हाम्रो आर्थिक सहायता नीततको प्रततमलवप तथा आवेदन अनलाईन (www.childrenscolorado.org) मा, आर्थिक परामर्ि ववभागको 720-777-7001 मा कल गरे र, अथवा
हाम्रो आर्थिक परामर्ि कायािलयहरू 13123 इस्ट 16th एभन्य,ू अरोरा, CO 80045 मा अथवा हाम्रो बियरगेट आकस्स्मक तथा बदहरङ ववर्ेष सेवा, 4125 बियरगेट पाकिवे,
कोलाराडो स्स्प्रङ्ग, CO 80920 मा कल गरे र उपलब्ध हुनेछ। प्रततमलवपहरू अङ्रेजी र स््यातनर् लगायतका ववमभन्न भाषाहरूमा उपलब्ध हुनेछ।

सामान्य आवश्यकताहरू के के छन ्

*अपवाद लागु हुन सक्छ

•

मेडडकेड, बाल स्वास््य योजना+, कोलाराडो इस्न्डजेन्ट समभिस कायिक्रम, तथा अन्य स्वास््य बबमाका लार्ग अयोग्यता

•

250% भन्दा मतु नको संघीय बबपन्न स्तर; पररवार संख्या, आय, तथा तरल सम्पविको दहसाब गरे र

•

सेवाका लार्ग पदहलो पटक डडस्चाजि पश्चात बबल उपलब्ध गराएको ममतत दे खख 365 ददन मभत्र आवश्यक वववरर् बझ
ु ाएको

सामान्यता बबल गररने रकम (AGB)

बाल अस्पताल कोलाराडोमा आर्थिक सहायताका लार्ग योग्य हुने कुनैपतन व्यस्क्तका लार्ग आफूले प्रदान गरे को सेवाको र्ुल्क सीममत गररएको छ। CHCO
मा AGB तनधािरर् गनि संघीय तनयमावली §501(r) मा पररभावषत भए अनस
ु ार लुक-ब्याक ववर्धको प्रयोग गररन्छ

भक्
ु तान योजना ववकल्पहरू
बाल अस्पतालको र्ुल्कहरू सम्पर्
ू ि बबरामीहरूमा उनीहरूको भक्
ु तान गने क्षमता वा भुक्तान माध्यम जन
ु सुकै भएपतन एकरूपता साथ लगाइन्छ। बाल अस्पताल
कोलाराडोमा हाम्रा बबरामी तथा पररवारहरूका लार्ग लचक भक्
ु तान योजना ववकल्पहरू उपलब्ध गररन्छ। धेरैजसो भुक्तान योजनाहरू 6 मदहना भन्दा बढी नहुने
भएपतन, प्रत्येक स्स्थततका आधारमा अपवाद हुन सक्छ। भुक्तान योजना तय गनि, कृपया हामीलाई (720) 777-6422 मा कल गरे र राहक सेवा प्रतततनर्धसँग कुरा
गनह
ुि ोस ्।
बाल अस्पताल कोलाराडो कोलाराडो संर्ोर्धत ववधान
§ 25-3-112 तथा 26 CFR 1.501(r)-0 दे खख 26 CFR 1.501(r)-7 अनुसार छ

