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আিথক সহায়তা নীিতর সহজ ভাষার সারাংশ 

 

**Chesapeake Regional Medical Center এর যেকােনা এক েত জ ির বা 

িচিকৎসাগতভােব েয়াজন এমন অন ান  সবার জন  আিথক সহায়তা** 
 

িববৃিত: সকল যাগ  রাগীেদর CRMC আিথক সহায়তা দান কের। আমােদর িত িত হেলা 

কিমউিন েক সহায়তা করা এবং সবার জন  মানস ত া েসবা পেত সহায়তা করা। 
 
আপিন যিদ আপনার হাসপাতােলর িবল পিরেশাধ করেত না পােরন তাহেল আপিন আিথক 
সহায়তা পাওয়ার যাগ  িক না তা জানেত আমােদর সােথ যাগােযাগ ক ন। েত ক রাগীর 

মাট পািরবািরক আয়, তারল  স দ, দায় এবং িবদ মান অন  যেকােনা স দ মূল ায়েনর 

িভি েত আিথক সহায়তা পাওয়া েয়াজন। ফডােরেলর দাির  র (FPL) অনুযায়ী 201% এর িনেচ 

আয় করা এবং িবদ মান অন  যেকােনা িরেসাস অিত ম না করা ব ি /পিরবার েলা স ূণ 

আিথক সহায়তা পায়।  
 

CRMC িবমা না থাকা সকল রাগীেদর জন  40% য়ংি য় িনজ-পিরেশােধ ছাড় দান কের থােক 

যিদ না রাগী আিথক সহায়তার জন  অনুেমািদত এবং বৃহৎ ছােড়র জন  যাগ  হয়। য সকল 
রাগীেদর আয় FPL অনুযায়ী 200% এর কম তারাও স ূণ আিথক সহায়তা পাওয়ার জন  যাগ  
হেত পাের। 201% FPL এবং FPL অনুযায়ী 500% পয  আয় করা একজন রাগী, িবদ মান িরেসােসর 
সীমা অিত ম না করেল 66% ছাড় পয  আিথক সহায়তা পাওয়ার জন  যাগ  হেত পাের৷ 
তািলকা A- ত উে খকৃত ফডােরেলর দাির  র েলা ব বহার কের পিরবােরর বাৎসিরক আেয়র 
উপর িভি  কের ছাড় েলা িনধারণ করা হেব৷ 
 

আিথক সহায়তা পাওয়ার জন  আেবদন করেত, অনু হ কের িনেচ তািলকাভু  ন ের আমােদর 

আিথক পরামশদাতাগেণর সােথ যাগােযাগ ক ন: 

ফােন আেবদন ক ন:  757-312-6281 

ডাকেযােগ আেবদন ক ন: Chesapeake Regional Medical Center 

 Attention: Financial Assistance Counselor 
 736 Battlefield Blvd. N. 
 Chesapeake, Virginia 23320 
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রাগীেদর আিথক সহায়তার আেবদন (FAP) স ূণ েপ পূরণ করেত হেব এবং েযাজ  নিথপে র 
সােথ এ  ডাকেযােগ পাঠােত হেব। রাগীেদর তােদর িডসচােজর তািরেখর 240 িদেনর মেধ  

আেবদন করেত হেব। আেবদনপ  উপেরর কানায় ডাকেযােগ পাঠােনা যেত পাের বা 
হাসপাতােলর ধান ফটেকর কােছ স াল রিজে শন িবভােগ েযাজ  নিথপ  সহ 
আেবদনপ  জমা দওয়া যেত পাের। আেবদনপ  এবং নিথপ সমূহ গৃহীত হল ◌; আেবদন  

ি য়া করার জন  কমপে  30 িদন সময় িদন। িনধারেণর িবষয়  সকল আেবদনকারীেদর 

িলিখতভােব অবিহত করা হেব। আেবদেন া েরর তািরখ থেক আট (8) মাস পয  এক  

অনুেমািদত আেবদন বধ িহেসেব িবেবিচত হেব। ইেভ  চলাকােল, আমােদর ফাইেল থাকা 

কানা থেক আেবদনকারী ানা িরত হেল; স  হাসপাতালেক জানােনার দািয়  

আেবদনকারীেদর যােত আমরা স কভােব িচ প  পাঠােত পাির। 
 
CRMC এর আেবদন ি য়ার িত িতি য়া জানােত স ম নয় এমন রাগী বা তােদর িন য়তা 
দানকারীেদর ে , আিথক চািহদার ব ি গত মূল ায়ন স  করেত তেথ র অন ান  উৎস 

ব বহার করা হেত পাের। রাগীর সরাসির দ  তথ  না পাওয়ার ে  িবদ মান সরা অনুমান 

ব বহার কের, িতি য়া জানােত স ম নয় এমন রাগীেদর আিথক চািহদার িবষেয় এক  া 

িস া  িনেত এই তথ  CRMC ফ ািসিল েক স ম করেব। 

 
আেবদনপ  পূরণ করার সময় অবশ ই অ ভু  করেত হেব: 
 

1. রাগীর স ূণ তথ , া র এবং তািরখ। 

2. আয় ও তারল  স েদর তথ : এর মেধ  রেয়েছ আপনার িনেয়াগকতার কাছ থেক আয় ( প 

াব, W-2), সামািজক পিরেষবা সহায়তা (ফুড া ), সরকাির সহায়তা (সামািজক িনরাপ া, 

VA সুিবধা), অন ান  সম  আয় (ট া  িরটান), এবং তারল  স েদর (ব াংক টেম , 

আমানেতর নিথপ ) মাণ। যিদ কােনা িশ র বয়স 18 বছর বা তার বিশ হয় তেব তার 

জন  এক  পৃথক ফরেমর েয়াজন হেব। 

3. মািসক ব য় ( ধুমা  Medicare সুিবধােভাগী): এর মেধ  মটেগজ পেম , ভাড়া, ইউ িল , 

ঋণ, িচিকৎসা বা অন ান  ব য় অ ভু  রেয়েছ। আপনার ে  কান ধরেনর নিথপ  
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েযাজ  হেত পাের অনু হ কের তা িনধারণ ক ন: ( ধুমা  কিপ পাঠান। মূল েলা ফরত 

দওয়া হেব না)।  

তািলকা A:  

 


