আিথর্ ক সহায়তা কমর্ সূিচ
বহুল িজ�ািসত
��াবিল
(সহজ ভাষায় সংি��সার)
যিদ আমার েকােনা িবমা না থােক এবং হাসপাতােলর িবল
েদয়ার সামথর্ য্ না থােক তাহেল কী হেব?
িনউ ইয়কর্ িসিটর িন�-আেয়র েযসব অিধবাসীর িবমা েনই অথবা যারা
তােদর �া�য্ সু িবধাগেলা বয্বহার কের েফেলেছন তােদর
িচিকৎসাগতভােব আবশয্ক অ-জরুির পিরেষবাগেলার জনয্ �াসকৃত
িফ েনয়ার মাধয্েম Maimonides েমিডেকল েস�ার আিথর্ক
সহায়তা �দান কের থােক৷ িনউ ইয়কর্ ে�েটর িন�-আেয়র
অিধবাসীেদর জরুির পিরেষবার জনয্ আিথর্ক সহায়তার বয্ব�া রেয়েছ৷
েসই সব েরাগীেদরেক িন�-আেয়র বেল িবেবচনা করা হয় যিদ তােদর
পািরবািরক আয় েফডােরল দাির�য্সীমার শতকরা হােরর েচেয় কম
হয় এবং তারা স�েদর পরী�ায় পাস কেরন৷
এছাড়াও েয সব েরাগী আিথর্ক েযাগয্তার শতর্ গেলা পূরণ কেরন না
িক� িচিকৎসার জনয্ যােদর অেনক েবিশ খরচ হেয় থােক তােদর
ে�ে� পিরি�িতর উপর িভিৎত কের, তােদরেক আিথর্ক সহায়তা েদয়া
হেত পাের।
আিম িকভােব আিথর্ ক সহায়তা নীিতর একিট কিপ েপেত পাির?
Maimonides-এর আিথর্ক সহায়তা নীিত (Maimonides
Financial Assistance Policy, FAP), FAP-এর
আেবদনপ� এবং FAP-এর একিট সংি�� িববরণ (“সহজ ভাষায়
সংি��সার”) Maimonides-এর ওেয়বসাইেটর আিথর্ক সহায়তা
িবষয়ক একিট িনিদর্ � েপইেজ পাওয়া যায়
(http://www.maimonidesmed.org/main/Financi
alInformation.aspx)৷ এই কাগজপে�র কাগেজ কিপ
অনুেরাধ সােপে� ও িবনা খরেচ ডাকেযােগ Financial
Services Department located at 983 48th Street,

Brooklyn, NY, 11219 িঠকানা েথেক এবং হাসপাতােলর
পাবিলক �ানসমূ েহ পাওয়া যায়, যার মেধয্ রেয়েছ জরুির িবভাগ, ভিতর্
িবভাগ ও েপেশ� সািভর্ স পেয়�সমূ হ৷ এছাড়াও ওেয়বসাইেট ও এই
িঠকানাগেলােত এই নীিত, আেবদন, ও সহজ ভাষায় সংি��সােরর
অনুবাদ পাওয়া যায়৷
সব পিরেষবাগেলা িক কভার করা হয়?
পিরেষবাগেলা অবশয্ই িচিকৎসাগতভােব আবশয্ক হেত হেব এবং
Maimonides েমিডেকল েস�ার কতৃর্ ক �দানকৃত হেত হেব৷
এই নীিতর আওতায় কভার না করা পিরেষবাগেলার মেধয্ রেয়েছ:
•

িচিকৎসাগতভােব আবশয্ক নয় এমন আইেটমসমূ হ
(েযমন কসেমিটক �ি�য়া);

•

ি�িনকয্াল বা েথরািপউিটক সু ফল েনই এমন
আইেটমসমূ হ (েযমন েটিলেফান, েটিলিভশন ও
বয্ি�গত কে�র বাড়িত খরচ);

•

হাসপাতাল কতৃর্ ক েয পিরেষবাসমূ েহর জনয্ িবল করা
হয়িন (েযমন অয্ােনসেথিসয়া পিরেষবা, িকছু
িচিকৎসেকর িফ); এবং

•

েকােপেম� ও িডডাি�বল৷

এই নীিতর আওতায় েকান িচিকৎসকেদরেক কভার করা হয় েস
স�েকর্ তেথয্র জনয্ আিথর্ক পিরেষবা িবভােগ েযাগােযাগ করুন৷
আিম িকভােব জানেবা েকান পিরেষবাগেলা কভার করা হয়?
যখন আপিন আিথর্ক সহায়তার জনয্ আেবদন করেবন, তখন আমরা
আপনােক জানােবা েয েকান পিরেষবাগেলা কভােরেজর আওতায়
রেয়েছ৷
আিথর্ ক সহায়তার জনয্ িবেবিচত হওয়ার জনয্ আমােক কী
করেত হেব?
আপনােক অবশয্ই একজন িফনাি�য়াল কাউে�লেরর সােথ কথা
বলেত হেব িযিন আপনার সােথ কাজ করেবন এটা িনধর্ারণ করার জনয্

েয আপিন সরকাির িবমা (েযমন, েমিডেকইড, চাই� েহলথ �াস,
ি�নাটাল েকয়ার অয্ািস�য্া� ে�া�াম), �াসকৃত িফ বা অনয্ানয্
আিথর্ক সহায়তা পাওয়ার েযাগয্ িকনা৷ এই �ি�য়া শরু করার জনয্
অনু�হ কের 983 48th Street, Brooklyn, NY, 11219
িঠকানায় অবি�ত Financial Services Department-এর
সােথ েযাগােযাগ করুন, অথবা 718-283-7790 ন�ের েফান
করুন৷ বিহিবর্ভাগীয় মানিসক �া�য্ পিরেষবার জনয্, অনু�হ কের
920 48th Street, Brooklyn, NY 11219 িঠকানায়
অবি�ত Psychiatry Cashier/Registration-এর সােথ
েযাগােযাগ করুন, অথবা 718-283-8177 ন�ের েফান করুন৷
আিম িক আিথর্ ক সহায়তা পাওয়ার েযাগয্?
আিথর্ক সহায়তা কমর্সূিচ িনভর্ র কের পিরবােরর আকার ও আেয়র
িভিৎতেত েফডােরল দাির�য্সীমা, এবং সািবর্ক তরল স�েদর (বয্াংক
অয্াকাউ�, �ক, ব�) উপর৷ েযসব েরাগীর পািরবািরক আয়
েফডােরল দাির�য্সীমার 300% অথবা তারেচেয় কম তারা
িডসকাউ� পাওয়ার েযাগয্ হেত পােরন৷ পিরবােরর আয় েফডােরল
দাির�য্সীমার শতকরা কত ভাগ (0%-300%) তার সিঠক িহসাব
এবং স�েদর পরী�ার উপর িভিৎত কের িডসকাউে�র পিরমাণ
কমেবিশ হেয় থােক৷ যিদ আপিন আিথর্ক সহায়তা পাওয়ার েযাগয্ হন,
তাহেল পিরেষবাগেলার জনয্ Maimonides েমিডেকল েস�ার
সাধারণত যা িবল কের থােক আপনােক তারেচেয় েবিশ চাজর্ করা হেব
না, এিট পিরেষবা অনু যায়ী েমিডেকয়ার বা েমিডেকইড যা �দান
করেব তার উপর িভিৎত কের িনধর্ারণ করা হয়৷
আিথর্কভােব েযাগয্ হওয়ার পাশাপািশ, আপনােক অবশয্ই আিথর্ক
সহায়তার আেবদনপে�র সােথ �েয়াজনীয় েযেকােনা তথয্ বা
কাগজপ� িদেত হেব এবং Maimonides-এর অথর্ িবভােগর
কম�েদর সােথ সহেযািগতা করেত হেব৷
অনু�হ কের আেরা ল� করুন, যিদ আপিন সরকাির পৃ�েপাষকতায়
পিরচািলত িবমা কমর্সূিচ (েযমন, েমিডেকইড, চাই� েহলথ �াস,
ি�নাটাল েকয়ার অয্ািস�য্া� ে�া�াম) েথেক সহায়তা েপেত পােরন
তাহেল আপিন �াসকৃত িফ পাওয়ার েযাগয্ হেবন না৷

সহজ ভাষায় সংি��সার (পৃ �া 2)
েয পিরেষবাগেলার জনয্ আিথর্ক সহায়তা �েয়াজন েসগেলার জনয্,
আপিন িডসচাজর্ হওয়ার পর �থম েয িবলিট আপনােক েদয়া হেব
েসিটর তািরখ েথেক 240 িদেনর মেধয্ আপনােক অবশয্ই আিথর্ক
সহায়তার আেবদন জানােত হেব৷
আেবদন �ি�য়ায় কী পিরমাণ সময় লাগেব?
আপিন আেবদনপ� পূ রণ কের �েয়াজনীয় সব কাগজপ� ও তথয্
েদয়ার পর, Maimonides েমিডেকল েস�ােরর আিথর্ক পিরেষবা
িবভাগ এবং বিহিবর্ভাগীয় মানিসক �া�য্ পিরেষবার জনয্ সাইিকয়া�
কয্ািশয়ার/েরিজে�শন তথয্গেলা পযর্ােলাচনা করেব এবং 30 িদেনর
মেধয্ একিট িস�া� �হণ করেব৷ আপনার আেবদন �ি�য়াধীন
থাকাকালীন সমেয় আপিন েকােনা িবল েপেল, তার অথর্ এই নয় েয
�াসকৃত িফ-এর জনয্ আপনার আেবদন �তয্াখয্ান করা হেয়েছ৷
আমার আেবদন অনু েমািদত হেয়েছ িকনা তা আিম িকভােব
জানেবা?
�াসকৃত িফ-এর জনয্ আপনার আেবদন অনুেমািদত নািক �তয্াখয্ান
হেয়েছ েস স�েকর্ আিথর্ক পিরেষবা িবভাগ অথবা সাইিকয়া�
কয্ািশয়ার/েরিজে�শন আপনােক িলিখতভােব জানােব৷ আপনার
আেবদন অনুেমািদত হেল, আপনার িফ কী পিরমাণ কমােনা হেয়েছ
েস স�েকর্ আপনােক জানােনা হেব এবং আপনােক একিট
সংেশািধত িবল পাঠােনা হেব৷
আমার আেবদন �তয্াখয্ান হেল কী হেব?
আপনার আেবদন �তয্াখয্াত হেল, িব�ি� পাওয়ার 30 িদেনর মেধয্
িস�া�িটর িবরুে� আিপল করার অিধকার আপনার রেয়েছ৷
বিহিবর্ভাগীয় মানিসক �া�য্ পিরেষবা ছাড়া অনয্ পিরেষবাগেলার
ে�ে�, িফনয্া� (িফনাি�য়াল সািভর্ েসস)-এর িসিনয়র ভাইস
ে�িসেড� আিপল স�েকর্ িস�া� �হণ করেবন৷ আিপল
িলিখতভােব (অথবা অয্াপেয়�েমে�র মাধয্েম সশরীের) িফনয্া�

(িফনাি�য়াল সািভর্ েসস)-এর িসিনয়র ভাইস ে�িসেডে�র কােছ
িনেচর িঠকানায় জমা িদেত হেব:
983 48th Street
Brooklyn, NY 11219
718- 283-7790
বিহিবর্ভাগীয় মানিসক �া�য্ পিরেষবার ে�ে�, িডের�র অব
িরইমবাসর্েম� আিপল স�েকর্ িস�া� �হণ করেবন৷ আিপল
িলিখতভােব (অথবা অয্াপেয়�েমে�র মাধয্েম সশরীের) িডের�র অব
িরইমবাসর্েম�-এর কােছ িনেচর িঠকানায় জমা িদেত হেব:
4802 Tenth Avenue
Brooklyn, NY 11219
718-283-3900
যিদ আপনার আেবদন �তয্াখয্াত হয়, তাহেল �দৎত পিরেষবার জনয্
আিথর্ক বাধয্বাধকতা শনা� কের একিট বা�বস�ত ও নয্াযয্ েপেম�
পিরক�না ৈতির করার জনয্ আমরা আপনার সােথ কাজ করেবা৷
যিদ আমার আেবদন অনু েমািদত হয় এবং আমার আেরা
িচিকৎসার �েয়াজন হয় তাহেল কী হেব?
�াসকৃত িফ-এর জনয্ েযাগয্তার অনুেমাদন এক বছর কাযর্কর থােক,
তারপর আবার েযাগয্তা পযর্ােলাচনা করার �েয়াজন হেব৷
যিদ আমার আেবদন অনু েমািদত হয় এবং আিম বেকয়া টাকা
িকি�েত পিরেশাধ করেত চাই তাহেল কী হেব?
আিথর্ক সহায়তা �হণকারী েরাগীরা িফনাি�য়াল কাউে�লেরর কােছ
িকি�েত েপেম� করার বয্ব�া করার জনয্ অনুেরাধ জানােত পােরন৷
মানিসক পিরেষবা ও নািসর্ ং েহােমর পিরেষবাগেলা িক আিথর্ ক
সহায়তা পিরক�নার অধীেন কভার করা হয়?
নািসর্ং েহােমর পিরচযর্া কভার করা হয় না৷ Maimonides
েমিডেকল েস�ােরর েক�গেলার �দান করা হাসপাতােল ভিতর্ থাকা
েরাগীেদর মানিসক পিরেষবাগেলা কভার করা হয়, িক�

ে�সি�পশনসহ বিহিবর্ভাগীয় মানিসক �া�য্ পিরেষবার জনয্ একিট
পৃথক আিথর্ক পিরেষবা কমর্সূিচ রেয়েছ৷
বিহিবর্ভাগীয় মানিসক �া�য্ পিরেষবা স�েকর্ আপিন আেরা তথয্
েপেত চাইেল, অনু�হ কের িডের�র, িফনাি�য়াল অপােরশ� ফর
সাইিকয়া�-এর সােথ 718-283-8144 ন�ের েযাগােযাগ করুন৷
আপনােদর আিথর্ ক সহায়তা পিরক�নার অধীেন আিম িক
লয্াবেরটিরর পরী�াগেলা করােত পারেবা?
Maimonides-এ স�ািদত িচিকৎসাগতভােব আবশয্ক
লয্াবেরটির পরী�া, এ�-ের, ও অনয্ানয্ আনু ষি�ক পিরেষবাগেলার
জনয্ �াসকৃত িফ-এর বয্ব�া রেয়েছ যিদ আপিন েযাগয্তার অনয্
শতর্ গেলা পূ রণ কেরন৷
যিদ আিম আিথর্ ক সহায়তা েপেয় থািক তাহেল এই তথয্ িক
�কােশয্ তুেল ধরা হয়?
আপনার আেবদনপে�র সব তথয্ েগাপন রাখা হয়৷

যিদ আপনার আর েকােনা �� থােক, তাহেল
অনু �হ কের েফান করুন:
িফনাি�য়াল সািভর্েসস িডপাটর্েম�

718-283-7790

