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प्रयोजन
बाल अतपिाल कोलोरािो (CHCO) तिात्र् सेिा आिश्र्किाहरू भएका िर बबिा िगराएका, थोरै बबिा गराएका, सरकारी
कार्यक्रिका लाधग अर्ोग्र्, िा अन्र्था भुक्िाि गिय असिथय व्र्स्क्िहरूका लाधग उिीहरू प्रत्र्ेकको आधथयक पररस्तथनिका

आिारिा धर्ककत्सकीर् आिश्र्क उपर्ार सेिाका लाधग परोपकार सेिा उपलब्ि गराउि प्रनिबद्ि रहे को ि। उच्र्िि गुणतिरको,
संर्ोस्जि बबरािी उपर्ार सेिा, मशक्षा, अिुसन्िाि िथा िकालि कार्यक्रि उपलब्ि गराउँ दै बच्र्ाहरूको तिात्र्िा सुिार गिे

हाम्रो लक्ष्र्को अिुरूप रहे र, तिात्र् उपर्ार सेिाहरूको खाँर्ो पिे िानिसहरूलाई उिीहरूको आधथयक क्षििाका कारण उपर्ार

खोज्ि िा प्राप्ि गिय बािा उत्पन्ि िहोस ् भन्िे CHCO ले सनु िस्श्र्ि गिे प्रर्ास गदय ि। CHCO ले आधथयक सहार्िा िा सरकारी
सहार्िाका लाधग र्ोग्र् भएपनि िा िभएपनि िानिसहरूलाई कुिै भेदभाि बबिा आपािकालीि तिात्र् अितथाको लाधग
उपर्ार उपलब्ि गराउँ ि।

यो नीतिले तनम्न कुराहरूमा सहायिा गर्छ ः

1. बबरािीहरूलाई CHCO को बबरािी गैर-भेदभाि िीनि िथा IRS निर्िािली अन्िगयि कसरी परोपकार रकि र सहुमलर्ि
प्राप्ि उपर्ार सेिाका लाधग र्ोग्र् भए िभएको नििायरण गररन्ि भन्िे पररभावर्ि गिय।
2. र्ोग्र्िाहरूका साथै CHCO को लाधग सङ्घीर्/राज्र् बबपन्ििा िागय-निदे मशकाहरूका आिारिा सेिाहरूका लाधग भक्
ु िाि गिे
र उपर्ुक्ि सोिभिाय मलिे कुिै बबरािी/पररिारको क्षििाको िल्
ू र्ाङ्कि गिे प्रकक्रर्ालाई िािकीकरण गिय।

3. आफ्िो धर्ककत्सा उपर्ार सेिाका लाधग भुक्िाि गिे बबरािी/पररिारहरूलाई बबल गिे र उिीहरूबाट पैसा उठाउिे िीनि
नििायरण गिय र CHCO ले उधर्ि प्रकारले र्ुक्िा गिय बाँकी रहे को भुक्िाि उठाउिे सुनिस्श्र्ि गिय।

कायछक्षेत्र/कमछचारी
सम्पण
ू य CHCO तथलहरूका सम्पण
ू य CHCO कियर्ारी साथै CHCO बबरािी िथा पररिारहरू
पररभाषाहरू
प्राप्र् खािा (A/R)

उपलब्ि गररएको िा प्रर्ोग गररएको उपर्ार िथा सेिाहरूका बदलीिा सेिाग्राहीहरूले बाल अतपिाल
कोलोरािोिा नििय बाँकी रहे को, िर अझै सम्ि िनिरे को रकि।
बबरािीलाई प्रदाि गररएको सेिाहरूका आिारिा प्राप्र् खािा जसका लाधग, उधर्ि िसुली प्रर्ासहरू गरर

खराब ऋण

सकेको र IRS खण्ि 501(r) अिुसार अतपिालले उपर्ार सेिाका लाधग पहहलो पटक डितर्ाजय पश्र्ाि
बबल उपलब्ि गराएको मिनि दे खख न्र्ूििि 120 हदि भइ सकेको कारण िसुल गिय िसककिे ठहर
गररएको ि।

बाल परोपकार सेिा

अन्र् कुिैपनि कभरे ज (जतिै, िेडिकेि, CHP+ िा CICP, व्र्ािसानर्क बबिा) का लाधग र्ोग्र् िभएका
निियि बबरािीहरूका लाधग CHCO को सहुमलर्ि कार्यक्रि।
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कोलोरािो आिास
र्ोग्र्िा

आिासको प्रिाणका लाधग आिेदकहरूले पािी बत्ती आहदको िा फोिको बबल, भािा सम्झौिा िा बन्िक
वििरण, बच्र्ाको तकूलबाट कुिै पत्र, पररर्र् पत्र (अथायि,—सिारी र्ालक अिि
ु निपत्र, राज्र्ले जारी

गरे को ID), बैंक वििरण, िा कुिै पररिारको सदतर् िा साथीबाट सहर्ोगको पत्र बुझाउि आिश्र्क ि।
ECA भिेको अतपिालको FAP अन्िगयि प्रदाि गररएको उपर्ार सेिाका लाधग भुक्िाि प्राप्ि गिे

असािारण िसल
ु ी
प्रकक्रर्ा (ECA)

सम्बन्ििा कुिै व्र्स्क्ििाधथ अतपिालद्िारा गररएको कारबाही जसका लाधग कािूिी िा न्र्ानर्क

प्रकक्रर्ाको आिश्र्किा पिय (केही धििोको हक िा हदिामलर्ा दाबीहरूिा बाहे क), जसिा केही विशेर्
करारगि शब्दहरू भएको अितथािा बाहे क व्र्स्क्िको ऋण अको पक्षलाई बबक्री गिे सिािेश हुन्ि,
अथिा किज्र्ूिर क्रेडिट ररपोहटय ङ निकार् िा क्रेडिट ब्र्ूरो (सािूहहक ििरिा, ‘‘क्रेडिट निकार्’’) लाई
व्र्स्क्ि बारे प्रनिकूल जािकारी हदिे पनि सिािेश हुन्ि।
निम्ि अिस
ु ारबारे िणयि गिे अतपिाल िीनि:
o

आधथयक सहार्िाका लाधग र्ोग्र्िाका निर्िहरू र र्तिा सहर्ोगिा नििःशुल्क िा
सहुमलर्ि प्राप्ि उपर्ार सेिा सिािेश ि कक िै ि;
र्ोग्र् व्र्स्क्िहरूका लाधग उपलब्ि आधथयक सहार्िा िथा सहुमलर्िहरू;

आधथयक सहार्िा

o

िीनि (FAP)

o

बबरािीहरूलाई लगाइएको रकिको हहसाब निकाल्िे आिार;

o

आधथयक सहार्िाको अिरु ोि गिे विधि; िथा

o

अतपिालिा उपर्ार सेिा प्रदाि गिे कुिैपनि सेिा प्रदार्कहरूको सूधर् र, र्हद िि ्
भिे, कुि कुि केन्रको FAP अन्िगयि पिय ि ् र कुि पदै िि ्।

सङ्घीर् बबपन्ििा
तिर (FPL)

तिात्र् एिं िािि सेिा विभागद्िारा िावर्यक रूपिा जारी गररिे आर् तिरको िापि। सङ्घीर्
बबपन्ििा तिरहरू केही विशेर् कार्यक्रि िथा सवु ििाहरूका लाधग र्ोग्र्िाको नििायरण गिय प्रर्ोग

गररन्ि। सङ्घीर् बबपन्ििा िागय-निदे मशका सङ्घीर् सरकारद्िारा िावर्यक रूपिा प्रकामशि गररन्ि।

विदे शी िागररक

धर्ककत्सा सेिाहरूको खाँर्ो पिे गैर- US िागररकहरू जो US िा बतदै िि ् िा आएका िि ्।

ग्र्ारे न्टर

बबरािीको बबल नििय स्जम्िेिार िानिस।

ग्र्ारे न्टर वििरण

उपलब्ि उपर्ार सेिाको लाधग बबल। र्ो एकजिा ग्र्ारे न्टरसँग जोडिएको बबरािी खािाका बारे िा बबमलङ
िथा भुक्िाि जािकारीको एउटा सारांश हो।
र्सिा किाइ, बेरोजगार भत्ता, कािदार’ भत्ता, सािास्जक सरु क्षा, पररपरू क सरु क्षा आर्, जि सहार्िा, भि
ु पि
ू य
सैनिक भुक्िािहरू, सभायइभर बेनिकफट, पेन्सि िा अिकास आर्, ब्र्ाज, लाभांश, भािा, रोर्स्ल्ट, जग्गा

जमििबाट आर्, ट्रतट, शैक्षक्षक सहार्िा, भरणपोर्ण, बाल सहर्ोग, पररिार बाहहरबाट सहार्िा, िथा अन्र्
आर्

िसलन्द स्रोिहरू सिािेश ि। गैर-िगद सुवििा (जतिै फुि त्र्ाम्प िथा आिास अिुदािहरू) हरूको

हहसाब हुँदैि। पररिार आर्िा करको हहसाब गररएको हुँदैि र र्सिा िसुल िगरे को पुञ्जीगि िद्
ृ धि िा
हानिहरू सिािेश हुँदैि। र्सिा अन्र् िकिाएको आर् सिािेश हुि सक्ि जो रोजगार बाहे क अन्र्
स्रोिहरूबाट प्राप्ि गणिा र्ोग्र् कुल िगद हो।

सापेक्षक्षि रूपिा िोटो अिधििा, सािान्र्िर्ा 30 हदि मभत्र िगदिा पररिियि गिय सककिे सम्पवत्त।
र्सिा, निम्ि लगार्ि िर र्सैिा सीमिि िरहिे गरर, र्स्ल्ि खािा, बर्ि खािा, ट्रतटको खािा (र्हद
िरल सम्पवत्त

रकि िरु
ु न्िै उपलब्ि भए), जीिि बबिाको िगद िल्
ू र्, डिपोस्जटको अल्प कालीि प्रिाणपत्र (CDs) िथा
संरक्षणिा राखखएको साझेदारीी किाइहरू सिािेश हुन्ि। र्हद आिेदकले जररिािा बबिा खािाबाट पैसा
निकाल्ि सक्िे भए, अिकास खािा िथा ्र्ाक्स शेल्टिय एन्र्ुहटहरू िरल स्रोिहरू हुि ्।
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धर्ककत्सा

व्र्स्क्िको जीिि िा दीघयकालीि तिात्र्िा िात्कामलक जोखखि उत्पन्ि गिे िीव्र र्ोट िा रोग हो।

आपािकालीि
र्हद तिीकृि धर्ककत्सा अभ्र्ास अिुरूप उपर्ुक्ि ढङ्गिा, र्सलाई अन्र् कि परम्परागि िा अझ बढी

िहङ्गो विकल्पहरू िध्र्े सिाि रूपिा प्रभािकारी उपर्ार ठहर गररएिा, र निम्ि िध्र्े न्र्ूििि एउटा
िापदण्िको पूनिय गिे भएिा सुवििा प्राप्ि सेिा धर्ककत्सकीर् आिश्र्क भएको िानिन्ि:

• सेिाद्िारा, रोगको सरु
ु िाि, अितथा, प्राथमिक अपाङ्गिा िा दोस्रो अपाङ्गिाको रोकथाि गिे िा निदाि
गिेि िा गिे उधर्ि अपेक्षा गररएको ि;

धर्ककत्सा

• सेिाद्िारा, रोग, र्ोट िा अपाङ्गिाको शारीररक, िािमसक, संज्ञाि िा िैकामसक असरहरूको उपर्ार,

आिश्र्किा

सच्र्ाउिे, किी िा सुिार गिेि िा गिे उधर्ि अपेक्षा गररएको ि;

• सेिाद्िारा, रोग, र्ोट िा अपाङ्गिाद्िारा उत्पन्ि दख
ु िा पीिा किी िा सुिार गिेि िा गिे उधर्ि
अपेक्षा गररएको ि;

• सेिाद्िारा, व्र्स्क्िलाई दै निक जीिि र्ापिका कक्रर्ाकलापहरू गिय अधिकिि प्रकार्ायत्िक क्षििा प्राप्ि
गिय िा कार्ि गिय सहार्िा गिेि िा गिे उधर्ि अपेक्षा गररएको ि।
गैर-सवु ििा प्राप्ि
शुल्क

बबरािीको/ग्र्ारे न्टरको बबिाकिाय अिस
ु ार उपलब्ि सवु ििा िभएको ठहर गररएको लागेको शल्
ु कहरू।
बबरािीसँग, व्र्ािसानर्क बबिा, सरकारी कार्यक्रि कभरे ज, िा अन्र् आधथयक सहार्िा िै ि िा उपर्ोग गिय

ति-भुक्िाि

र्ाहँदैि। बबमलङ गिे सिर्िा, सम्पूणय ति-भुक्िाि ब्र्ालेन्सहरूिा 35% सहुमलर्ि लागु गररिेि।

आर्थछक सहायिा नीति
1.
हुन्ि।
2.

धर्ककत्सा आपािकालीि सेिाहरू संर्ुक्ि राज्र् िामसन्दाहरूका लाधग आधथयक सहार्िाका लाधग विर्ार गररि र्ोग्र्
परोपकार र्ोग्र्िा

A. आिेदक(हरू) को आर् सङ्घीर् बबपन्ििा िागय-निदे मशकाको 250% भन्दा कि हुिु पिय ।
B. गैर-आपािकालीि उपर्ार सेिाका लाधग परोपकार उपर्ार सेिा रकि निम्ि अिुसार संर्ुक्ि राज्र् िामसन्दाहरूका लाधग
उपलब्ि ि:

1) 14 िर्य िा कि उिेरका कोलोरािो िामसन्दाहरू;िा
2) 15 िर्य िा बढी उिेरका कोलोरािो िामसन्दाहरू पनि र्ोग्र् हुि सक्िि ् िर प्रशासनिक तिीकृनि आिश्र्क पिय ;
िथा
3) मलखखि अमभलेख िभएको कोलोरािो िामसन्दाहरू (उिेरको हद मभत्र)।
C. आिेदक(हरू) िेडिकेि, बाल तिात्र् र्ोजिा+ (CHP+), कोलोरािो निियि उपर्ार सेिा कार्यक्रि (CICP), िा अन्र्
तिात्र् बबिाका लाधग अर्ोग्र् हुिु पिय । र्द्र्वप, र्हद कुिै व्र्स्क्िको अन्िरङ बबरािी जीिि िा अङ्ग भङ्ग हुि
सक्िे अितथाका लाधग आपािकालीि िेडिकेि भएिा, आिेदक परोपकारका लाधग र्ोग्र् हुि सक्ि।

D. र्हद बबरािीको व्र्ािसानर्क कभरे ज ि भिे परोपकारले दोस्रो भुक्िािकिायका रूपिा काि गिय सक्ि।

दोस्रो कभरे जले

सह-भुक्िाि, क्टी रकि, िथा सह-बबिाको रकििा किी गराउि सक्ि। र्स अनिररक्ि, बबिा सुवििाहरू सिाप्ि
भएको र सेिाहरू धर्ककत्सकीर् आिश्र्क भएको अितथाहरूिा पनि परोपकार उपर्ार सेिा प्रर्ोग गिय सककिे ि
(अथायि, PT/OT, EDU, श्रिण, िाक िथा मसकाइ सेिा)।

E. र्ोग्र्िा नििायरण गियलाई परोपकार उपर्ार सेिा सहार्िाको आिेदि पण
ू यिर्ा भरे को हुिु पिय
1) परोपकार उपर्ार सेिा र्ोग्र्िाको नििायरण गिय आिश्र्क पिे वििरणहरू आिेदििा हदइएको हुन्ि।

शीर्यक: आधथयक सहार्िा िीनि (FAP) साियजनिक िीनि पष्ृ ठ 9 को 4
2) र्हद परोपकार उपर्ार सेिाको प्रर्ोग पनिल्लो मिनिको सेिाहरूका लाधग गररिे भए, बबरािी/पररिारले आिेदििा
सहार्िाको अिुरोि व्र्क्ि गिुय पिय ।

F. आिेदि अिधि

1) सेिाका लाधग पहहलो पटक डितर्ाजय पश्र्ाि बबल उपलब्ि गराएको मिनि दे खख 365 हदि मभत्र आिेदि पूरा गरे को
हुिु पिय । आिेदि मिनि भन्दा पि
य ो 365 हदि भन्दा परु ािो कुिैपनि सेिाहरू परोपकार उपर्ार सेिा कभरे जका
ू क
लाधग र्ोग्र् हुिे िै ि।

2) र्हद आिेदि अिधि मभत्र अपूणय आिेदि बुझाएिा, ECA हुिु भन्दा पूिय व्र्स्क्िले आिेदि पूरा गिय 60 हदि पाउिे
ि। र्हद ECA शुरू भइ सकेको ि भिे, CHCO ले 60 हदि अिधििा ECA बन्द गिेि। उक्ि सिर्िा
व्र्स्क्िलाई िपुग जािकारी र सहार्िा पाउिे बारे जािकारी गराइिे ि।

3) र्हद पण
ू य आिेदि प्राप्ि भएिा, निणयर् िहुन्जेल सम्ि ECA तथधगि गररिे ि, र्हद व्र्स्क्ि र्ोग्र् पाइएिा,
ECA कफिाय हुिेि, कफिाय गररिेि, िथा र्हद रकि अझै पनि बाँकी रहे िा उक्ि रकि कसरी निकालेको हो भिेर
एउटा वििरण हदइिे ि।

3.

परोपकार उपर्ार सेिा सहार्िाका लाधग र्ोग्र् बबरािीहरूबाट अपेक्षा। आिेदकले:
A. CHCO लाई सूधर्ि गिुय पिय र्हद आधथयक र/िा कभरे ज स्तथनििा केही हे रफेर भए; र्सो िगदाय कार्यक्रिबाट बखायति
गिय सककिे ि;

B. सेिाको बेला परोपकार सह-भक्
ु िाि(हरू) भक्
ु िाि गिुय पिय ; िथा
C. प्रत्र्ेक पटक आउँ दा परोपकार पररर्र् पत्र मलएर आउिु पिय ।
4.

परोपकार सेिा अर्ोग्र्िाका िापदण्ि – निम्ि पररस्तथनिहरूिा बबरािीहरू परोपकार सेिाका लाधग र्ोग्र् हुँदैिि ्:

A. CHCO ले बबरािी/पररिारद्िारा गलि जािकारी हदएको निणयर् गरे िा िा पत्ता लगाएिा

B. बबरािी कोलोरािो िामसन्दा होइि र/िा विदे शी िागररक हो र गैर-आपािकालीि उपर्ार सेिा प्राप्ि गरे को होइि।
C. बबरािी/पररिारले अन्र् कार्यक्रि (जतिै, िेडिकेि, CICP, स्टा र्ोजिा, आहद) हरूको आिेदि आिश्र्किाहरूको पालि
गिय असिथय रहे को ि।
D. बबरािी/पररिारले आिश्र्क जािकारी सेिा मिनिको एक (1) िर्य मभत्र उपलब्ि गिय असिथय रहे को ि।
E. सािान्र्िर्ा केही विशेर् सेिा िथा विशेर्ज्ञिाहरूको सुवििा प्रदाि गररँ दैि, धर्ककत्सकीर् आिश्र्क भिेर ठहर गररएको
स्तथनििा बाहे क:

1) प्रत्र्ारोपण, जसिा बबरािीले प्रत्र्ारोपण पश्र्ाि धर्ककत्सा आिश्र्किाहरूको पालि गिय सक्ि भन्िे सनु िस्श्र्ि
गिय गैर-आपािकालीि उपर्ार सेिाका लाधग धर्ककत्सा िूल्र्ाङ्किको आिश्र्किा पिय ।

2) धर्ककत्सा बबिा प्रदार्कद्िारा “िि-कभिय” सुवििाका रूपिा अतिीकृि विधिहरू। निम्ि लगार्ि:
a.

बबरािीको बबिाबाट अिुिनि मलिु पूिय मलइएको सेिाहरू ;

b. प्रार्ोधगक विधिहरू;
c.

सदतर्द्िारा गैर-अिप
ु ालिका लाधग भक्
ु िािकिायले अतिीकृि गरे को सेिाहरू (जतिै, सवु ििा सिन्िर्
िबुझाइएको)।

3) अिुसन्िाि अन्िगयि सेिाहरू।
5.

आधथयक परािशय विभाग कुिै व्र्स्क्ि FAP-र्ोग्र् भए िभएको नििायरण गिय अतपिालले उधर्ि प्रर्ासहरू गरे को

भन्िे नििायरण गिे अस्न्िि निकार् हो।

नोट: CHCO ले कुिैपनि बेला कुिैपनि सूर्िा बबिा आधथयक सहार्िा कार्यक्रििा हे रफेर गिय सक्ि।
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बिललङ िथा वसुली नीति

1. CHCO ले ति-भुक्िाििा (अथायि, बबरािी दानर्त्ि) ब्र्ालेन्स सहहि खािाको भुक्िाि मलिेि । CHCO ले आधथयक सहार्िा
उपलब्ि भएको र/िा िसुली प्रर्ासहरू गररएको िा िगररएको निणयर् गिय उधर्ि प्रर्ासहरू िगरून्जेल असािारण िसुली

प्रकक्रर्ा (ECA) हरूिा सािेल हुँदैि। ग्र्ारे न्टरद्िारा अिुरोि गररएको कुिैपनि सूधर्कृि वििरण कोलोरािो संशोधिि वििाि
§ 25-3-112 अिस
ु ार र्तिो अिरु ोिको दस (10) हदि मभत्र हदइिे ि।
2. CHCO ले बबरािी िथा पररिारहरूलाई निम्ि विधिद्िारा FAP बारे जािकारी गराउि उधर्ि प्रर्ासहरू गिेि:
A. FAP बारे र आिेदि प्रकक्रर्ािा सहार्िा पाउिे िररकाबारे िानिसहरूलाई िौखखक रूपिा जािकारी गराउिे ि।
B. CHCO ले अतपिालले सेिाका लाधग पहहलो पटक डितर्ाजय पश्र्ाि बबल उपलब्ि गराएको मिनि दे खख न्र्ूििि 120
हदि सम्ि ECA शुरू गिे िै ि।

C. CHCO ले खािाको ग्र्ारे न्टरलाई बाँकी रहे को ब्र्ालेन्सबारे जािकारी गराउि, प्रत्र्ेक िीस (30) हदििा न्र्ि
ू िि
िीििटा (3) िामसक बबमलङ सर्
ू िाहरू पठाउिे ि।

1) पहहलो सूर्िािा ग्र्ारे न्टरलाई खािािा र्ुक्िा गिय बाँकी ब्र्ालेन्सबारे बिाइएको हुिेि;
2) दोस्रो सूर्िािा ग्र्ारे न्टरलाई अझै बाँकी रहे को ब्र्ालेन्सबारे र्ाद हदलाईएको हुिेि;

3) विगिको बाँकी खािाबारे अस्न्िि सूर्िािा ग्र्ारे न्टरलाई ऋण र्ुक्िा गिय उिले िीस (30) हदि पाउिेिि ्, िा

ऋणिा ECA कारबाहीहरू गररिे ि र CHCO ले गिय र्ाहे को ECA कारबाहीहरू निहदय ष्ट गदै सरल भार्ा सारांशको
एक प्रनि संलग्ि गिेि।
िोट: खािा र्ा ि पूरा र्ुक्िा गिय, र्ा एउटा भुक्िाि र्ोजिा िर् गिय, र्ा आधथयक परािशयिा मसफाररस गिय सककिे
ि, िा र्ो सिर्ािधििा अझ बढी बबिा जािकारी प्राप्ि गररिे ि। प्रत्र्ेक बबमलङ वििरणिा CHCO को FAP को
सरल भार्ा सूर्िा अङ्ग्रेजी िथा तप्र्ानिश दि
ु ै भार्ािा प्रदाि गररिे ि।

D. िीि िटा (3) बबमलङ सूर्िाहरू पठाइ सकेपनि र अस्न्िि सूर्िाको साठी (60) हदि मभत्र पनि कुिै भुक्िाि प्राप्ि
िभएिा, खािा खराब ऋणिा पठाइि सककिे ि िथा ECA कारबाहीहरू गिय सककिे ि।

1) बबरािी ब्र्ालेन्स (अथायि, ति-भुक्िाि) भुक्िाि गरे को िै ि भिे र अतपिालले व्र्स्क्ि आधथयक सहार्िाका लाधग

र्ोग्र् भए िभएको निणयर् गररिे फोि कल, वििरण िा पत्रहरू लगार्ि िर र्सैिा सीमिि िरहिे उधर्ि प्रर्ासहरू

गरे को भए खािा खराब ऋणका लाधग र्ोग्र् हुिेि।
2) र्हद ग्र्ारे न्टरले भुक्िाि गरे र िा अनिररक्ि वििाद जािकारी बुझाएर ब्र्ालेन्स र्ुक्िा गिय कुिै कदिहरू िर्ालेिा
कुिै खािालाई खराब ऋण निकार्िा हदइएको साठी (60) हदि पनि खराब ऋण निकार्ले क्रेडिट ब्र्रू ोिा जािकारी
गराउिे ि।

3) र्हद भुक्िाि िसुल गिे अन्र् सम्पूणय विकल्पहरू अपिाइ सकेको र ग्र्ारे न्टरबाट सम्पकय बबिा िा ग्र्ारे न्टरले
ब्र्ालेन्स र्ुक्िा गिय अतिीकार गरे र खराब ऋणिा भएको खािाको अिधि साठी (60) हदि भन्दा बढी भएिा,
कािूिी कारबाही गिय सककिे ि।

E. आधथयक सहार्िा आिेदिको शुरूिाि

1) आधथयक सहार्िाको लाधग आिेदि अिधि पहहलो पटक डितर्ाजय पश्र्ाि बबल उपलब्ि गराएको मिनि दे खख 240

हदि भन्दा र्ाँिो सिाप्ि हुिे िै ि।
F. CHCO का लाधग िसुली प्रकक्रर्ाहरूिा सािेल हुिे सम्पूणय पक्षहरूले र्ो िीनिको पालि गिेिि ्।
सामान्य जानकारी
1. सिद
ु ार्को बाल तिात्र् उपर्ार सेिा आिश्र्किाहरू पनू िय गिे CHCO को क्षििालाई कार्ि राख्ने उद्दे श्र्ले, सिर्

िामलका नििायररि, धर्ककत्सकीर् आिश्र्क सेिाहरू र्ाहिे बबिा िगराएका िा थोरै बबिा गराएका व्र्स्क्िहरूलाई धर्ककत्सकको
िूल्र्ाङ्कि पूिय आधथयक िूल्र्ाङ्कि गररिे ि। र्हद कुिै बबरािी कुिै आपािकालीि िा आकस्तिक अितथाका लाधग आएिा,
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आधथयक सहार्िा आिश्र्किाहरूको नििायरण स्तथररकरण िथा उपर्ार पश्र्ाि ् गररिे ि। EMTALA (आपािकालीि धर्ककत्सा
उपर्ार िथा श्रि िीनि) िीनि हे िह
ुय ोस ्।

2. CICP िथा CHCO परोपकार कार्यक्रि कुिै बबिा कार्यक्रिहरू होइि, िर बबिा िगराएका, िा थोरै बबिा गराएका भएका िथा
आधथयक आिश्र्किा दे खखएका िानिसहरूका लाधग सहुमलर्ि कार्यक्रिहरू हो।

3. CHCO ले निहदय ष्ट बबरािीको उपर्ार सेिाका लाधग भक्
ु िाि गिे उद्दे श्र्ले आर्ोस्जि रकि सङ्कलि प्रर्ाससँग सम्बस्न्िि
कुिैपनि कक्रर्ाकलापहरू (मिडिर्ा पहुँर् लगार्ि) िा सािेल हुिेिैि र र्सको सिथयि पनि गिे िै ि।
4. CHCO को परोपकार कार्यक्रि आिास, खाद्र्, र्ािार्ाि, अध्र्ागिि स्तथनि, िा उपर्ार सेिाको निरन्िरिाका लाधग
स्जम्िेिार रहिे िै ि।
5. CHCO सिुदार्िा आिाररि स्रोिहरूको पहहर्ाि गिय, सेिाहरू सहज बिाउि, िथा उपर्ुक्ि मसफाररस सहार्िा प्रदाि गिे
कार्यिा िद्दि गिय िर्ार हुिेि। आधथयक परािशयदािालाई 720-777-7001 िा सम्पकय गिय सककिे ि।
6. CHCO गैर-आपािकालीि धर्ककत्सा सेिाहरूका लाधग परोपकार उपर्ार सेिा उपलब्ि गिय बाध्र् िै ि।

7. CHCO ले कोलोरािो संशोधिि वििाि § 25-3-112 िथा 26 CFR 1.501(r)-0 दे खख 26 CFR 1.501(r)-7 अिुसार काि गिय
8. प्रनिमलवपहरू अङ्ग्रेजी िथा तप्र्ानिश लगार्ि विमभन्ि भार्ािा उपलब्ि हुन्ि।
सामान्यिया बिल गररने रकम (AGB)
CHCO िा र्सको आधथयक सहार्िा िीनि (FAP) अन्िगयि सहार्िाका लाधग र्ोग्र् हुिे कुिैपनि व्र्स्क्िका लाधग आफूले प्रदाि
गरे को सेिाको शुल्क सीमिि गररएको ि। आधथयक सहार्िाका लाधग र्ोग्र् हुिे बबरािीहरूलाई आपािकालीि िथा
धर्ककत्सकीर् आिश्र्क सेिाहरूका लाधग गररिे बबल रकि लुक-ब्र्ाक विधिका आिारिा हहसाब गररिे ि र र्ो र्तिो उपर्ार

सेिाको सुवििा हदिे बबिा हुिे व्र्स्क्िहरूको AGB भन्दा बढी हुिे िै ि। CHCO ले अतपिाललाई िेडिकेर्र सेिा कि-फर-समभयस
साथै अतपिालिा भुक्िाि गिे सम्पूणय निजी तिात्र् बबिाकिायहरू (प्रत्र्ेक अितथािा, िेडिकेर्र सेिा लाभाथीहरू िा बबिा
गराएका व्र्स्क्िहरूद्िारा भुक्िाि गररएको दाबीहरूको कुिैपनि संलग्ि अंशहरू लगार्ि) द्िारा विगििा भुक्िाि गररएको

िातिविक दाबीहरूिा आिाररि “लक
ु -ब्र्ाक” विधिको प्रर्ोग गदै ि। CHCO ले प्रत्र्ेक केन्रका लाधग AGB प्रनिशिको हहसाब
निकाल्ि र सम्पूणय सुवििातथलहरूिा सबभन्दा किको प्रर्ोग गिय , जो 58.38% हो। अतपिालले AGB प्रनिशि गणिा गिय

प्रर्ोग गरे को 12 िहहिा अिधि पश्र्ाि ् 120 औँ हदि मभत्र, जो CHCO का लाधग प्रत्र्ेक साल अप्रेलिा हुन्ि, ABG प्रनिशि
पुिरािलोकि गररन्ि र अद्र्ािधिक गररिे ि।
प्रदायक जानकारी
1. परू ा गररएको आधथयक िल्
ू र्ाङ्किहरू व्र्ािसानर्क शुल्किा लागु हुिेि, CHCO FAP अन्िगयि सेिा प्रदार्कहरूिा निम्ि
अिुसार सिािेश ि:
A.

कोलारािो विश्िविद्र्ालर् और्धि

B.

के म्र्ाकडिमभट, M.D.

2. निम्ि व्र्ािसानर्क शुल्कहरू CHCO FAP अन्िगयि आउँ दै ि। उक्ि संतथाहरूको आफ्िै आधथयक सहार्िा िीनिहरू हुि
सक्ि र र्सबारे बबरािीले मसिै सोिपुि गिुय पिय ।
A.

TCH रे डिर्ोलोजी पेशािर व्र्स्क्िहरू

B.

रे डिर्ोलोजी िथा इिेस्जङ्ग कन्सल्र्ान्ट, P.C. (RIC)

C.

कोलारािो विश्िविद्र्ालर् और्धि प्र्ाथोलोजी ल्र्ाब

आवेदनका लार्ग सहायिा िथा प्रक्रियाहरू
1. आिेदि र आिेदि पूरा गिय सहार्िा नििःशुल्क उपलब्ि ििः
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A.

अिलाईि (http://www.childrenscolorado.org/about/your-bill);

B.

आिशुज धर्ककत्सा क्र्ाम्पस ठे गािा 13123 इतट 16th एभन्र्ू, अरोरा, CO 80045 िा िा बिर्रगेट आकस्तिक िथा

बहहरङ्ग विशेर् उपर्ार सेिा ठे गािा 4125 बिर्रगेट पाकयिे, कोलोरािो स्तप्रङ्ग्स, CO 80920 िा; िा
C.

आधथयक परािशय विभागको 720-777-7001 िा कल गरे र।

2. परू ा गरे को आिेदिहरू हुलाकबाट पठाउिु हुँदैि, नर्िीहरू व्र्स्क्िगि रूपिा बझ
ु ाउिु पिय ।
नीति िथा सरल भाषा साराांश पहुुँच

1. र्ो िीनि िथा सरल भार्ा सारांशको एक प्रनिमलवप नििःशुल्क उपलब्ि हुिेि:
A.
अिलाईि (http://www.childrenscolorado.org/about/your-bill);
B.

आिशुज धर्ककत्सा क्र्ाम्पस ठे गािा 13123 इतट 16th एभन्र्ू, अरोरा, CO 80045 िा िा बिर्रगेट आकस्तिक िथा

बहहरङ्ग विशेर् उपर्ार सेिा ठे गािा 4125 बिर्रगेट पाकयिे, कोलोरािो स्तप्रङ्ग्स, CO 80920 िा; िा
C.

आधथयक परािशय विभाग को 720-777-7001 िा िा बबरािी आधथयक सेिा को 720-777-6422 िा।

D.

pfs@childrenscolorado.org िा इिेल गरे र

योग्यिा वववरण
1. िेडिकेि, बाल तिात्र् र्ोजिा+, कोलोरािो निियि उपर्ार सेिा कार्यक्रि, िथा अन्र् तिात्र् बबिाका लाधग अर्ोग्र्िा।
2. िरल सम्पवत्तहरू सिेि गरे र पररिार संख्र्ा िथा आर् सङ्घीर् बबपन्ििा तिरको 250% भन्दा िुनि।

3. सेिाका लाधग पहहलो पटक डितर्ाजय पश्र्ाि बबल उपलब्ि गराएको मिनि दे खख 365 हदि मभत्र आिश्र्क वििरण बझ
ु ाएको।
CHCO परोपकार कार्यक्रि िावर्यक अधिकिि आर् िागय-निदे मशकाको नििायरण गिय सङ्घीर् बबपन्ििा तिर (FPL) आर् िागयनिदे मशका र्ाटय को प्रर्ोग गररन्ि। र्हाँ उपलब्ि जािकारी प्रत्र्ेक साल अप्रेलिा अद्र्ािधिक गररन्ि।
पररवार सांख्या
1
2
3
4
5
6
7
8

वावषछक आय
$29,700
$40,050
$50,400
$60,750
$71,100
$81,450
$91,800
$102,150

परोपकार रे टटङ
N
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Z*

सङ्घीय बिपन्निाको प्रतिशि
40%
62%
81%
100%
117%
133%
159%
185%
200%
250%
40%

*Z रे हटङहरू घर विहीि सेिाग्राहीहरूका लाधग हो।
सम्िन्न्िि कागजाि/सन्दभछ
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1. 26 CFR 1.501(r)-0 दे खख 26 CFR 1.501(r)-7
2. https://www.irs.gov/pub/irs-irbs/irb15-05.pdf
पन
ु रावलोकन गने
वित्त

राजति र्क्र
प्रशासनिक िीनि िथा कार्यविधि समिनि
कार्यकारी दल
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