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আিথক সহায়তা িবষয়ক নীিত 

উে শ : 

Chesapeake Regional Medical Center (CRMC) এর নীিত হেলা এটাই য িত  CRMC হাসপাতাল ফ ািসিল েত 

( যমন  িনেচ বিণত হেয়েছ) অথ দােনর মতা িনিবেশেষ সকল রাগীেক জ ির সবা ও অন ান  িচিকৎসা সং া  েয়াজনীয় 

সবা দান করা হেব।  

Federal Emergency Medical Treatment and Labor Act of 1986 (“EMTALA”) এবং EMTALA নীিতমালা 

অনুসাের, CRMC হাসপাতাল ফ ািসিল েলা বষম  না কের, আিথক সহায়তা পাওয়ার যাগ তা থাকা বা না থাকা অথবা অথ 

দােনর মতা িনিবেশেষ জ ির িচিকৎসা পিরি িতেত সবা দান করেব। জ ির সবা স ানকারী রাগীেদর ে  সবা 

নওয়ার আেগ আিথক ীিনং বাধ তামূলক নয়। উপর , CRMC হাসপাতাল ফ ািসিল  এমন কােনা কেম জড়ােব না যা 

রাগীেদরেক জ ির িচিকৎসা সবা চাইেত িন ৎসািহত কের, যমন জ ির িবভােগর রাগীেদর জ ির িচিকৎসা নওয়ার আেগই 

তােদর কাছ থেক অথ হণ করা বা জ ির িবভােগ ঋণ সং েহর কায েমর অনুমিত দওয়া বা অন ান   যখােন এই 

ধরেনর কায ম বষম হীন িভি েত জ ির সবা দােনর পেথ বাধা সৃি  করেত পাের।  

এই নীিত  CRMC এর রাগী- কি ক সবা, স ান ও সহানুভূিত, ণমান ও সবা, কিমউিন  াে র উ িত এবং ট ও 

ফডােরল আইন অনুসাের আিথক ু য়াডিশেপর মান েলার সােথ সাম স পূণ। CRMC িবেভদহীনভােব আিথক সহায়তা 

পাওয়ার যাগ তা বা অথ দােনর মতা িনিবেশেষ সকল ব ি েক জ ির িচিকৎসা অব া ও অন ান  িচিকৎসাগত েয়াজনীয় 

সবা ( যমন  িনেচ বিণত হেয়েছ) দান কের। রাগীর অভাব তা বা দাতব  অব া িনণয় করার ে , CRMC অেনক েলা 

িবষয় িবেবচনা কের; যমন রাগীর আয়, রাগীর স দ, রাগীর মািসক খরচ ও রাগীর দায়ব তা। িবমা করােনা নই এমন 

সকল রাগী য়ংি য়ভােব 40% ছাড় পেয় থােকন। আিথক সহায়তা নীিতর দােনর পিরমাণ বিশ হেয় থাকেল তার ারা 

উি িখত ছােড়র পিরমাণ  িত ািপত হেত পাের।  

এই নীিতর উে শ েলা হেলা: 

আিথক সহায়তা পাওয়ার যাগ তার মানদ  িনধারণ করা (িনেচ িববরণ অনুযায়ী);  

পিরি িত ও মানদ  িনধারণ করা যার অধীেন CRMC এর িত  হাসপাতাল ফ ািসিল  িবমািবহীন, অপযা  িবমাকৃত বা 

অন থায় এই ধরেনর সবার জন  অথ দােন অ ম রাগীেদরেক িবনামূেল  বা ছাড় িদেয় উপযু  সবা দান করেব (িনেচর 

িববরণ অনুযায়ী), এই ধরেনর রাগীেদর জন  যেকােনা ছােড়র পিরমাণ ধায িভি  ও প িত েলা িনধারণ করা এবং িত  

CRMC হাসপাতাল ফ ািসিল  ারা কিমউিন েলার মেধ  পিরেবিশত এই নীিত  ব াপকভােব চার করার জন  CRMC য 

ব ব া হণ করেব তা উে খ করা। 

আমােদর আিথক সহায়তা া াম (FAP) স েক তথ  যন ভােব জানােনা হয় ও জনসাধারণ যন স েলা ব াপকভােব পায় 

তা িনি ত করার জন  CRMC হাসপাতাল ফ ািসিল  যুি স ত েচ া চালােব। আিথক সহায়তার জন  আেবদনপ , সহজ 

ভাষায় সারাংশ, আিথক সহায়তা নীিত (নীিত), িবিলং ও সং হ নীিত এবং িবমািবহীন ছাড় নীিত- এসব 

www.chesapeakeregional.com থেক দখা যােব বা ডাউনেলাড করা যােব। অনুেরাধ করা হেল, CRMC আমােদর 

আিথক সহায়তা ওেয়বসাইেটর কানাও দান করেব। জনগণ আমােদর িনব েনর অব ান, আিথক পরামশদাতা বা াহক সবা 

অিফস থেক আিথক সহায়তার আেবদন পূরণ করেতও সহায়তা পেত পােরন। রাগীেদর িনব ন এলাকার মেধ ই আিথক 

পরামশদাতা অিফস েলা অবি ত। জনগণ হাসপাতােলর থম তলায় অবি ত আমােদর যেকােনা তথ  ড  থেক আিথক 

পরামশদাতার অিফস েলা খুঁেজ বর করার জন  সহায়তা চাইেত পােরন। জনগণ আমােদর াহক সবা িবভাগেক  
757-312-6281 বা 757-312-6401 অপশন #2 ন ের কল কের আমােদর আিথক সহায়তার আেবদন ও নীিত, সহজ ভাষায় 
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সারাংশ, িবমািবহীন ছাড় নীিত এবং আমােদর িবিলং ও সং হ নীিতর এক  কিপ িবনামূেল  ইেমইেলর মাধ েম পেত পােরন। 

আমােদর আিথক সহায়তার ডাকেযােগর কানা হেলা Chesapeake Regional Medical Center, Attn: Financial 

Assistance, 736 Battlefield Blvd N, Chesapeake, VA 23320. 
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সং া 

এই নীিতর উে েশ , িনেচর শ েলা িন েপ সং ািয়ত করা হেব: 

“আপীল” সকল রাগীর/জািমনদােরর মূল িস াে র িব ে  আপীল করার অিধকার রেয়েছ যিদ পিরি িতর পিরবতন হয় বা 

িবেবচনা করার মেতা আেরা তথ  থােক৷ অ ীকৃিতর িস া  জানােনার না েশর 30 িদেনর মেধ  Chesapeake Regional 

Medical Center আিথক সহায়তা পরামশদাতােদর কােছ িলিখতভােব আেবদন করা যেত পাের। 

“আেবদেনর সময়কাল” সই সময়কাল যার মেধ  একজন ব ি  আিথক সহায়তার জন  আেবদন করেত পােরন৷ রাগীেক 

সবা দােনর ধারাবািহকতার থমিদেক  হওয়া ও সবার জন  থম িডসচাজ-পরবত  িবিলং টেমে র তািরেখর দইুশ 

চি শতম (240) িদেন শষ হওয়া সময়কাল।  

“িবিলং ও সং হ নীিত” িবিলং ও সং হ নীিত #PA0181 বা সং রণ বতমােন কাযকর। 

“CRMC” এর অথ উপের উি িখত রেয়েছ। 

“কােলকশন এেজি ” কােনা “কােলকশন এেজি ” হেলা রাগী/জািমনদারেদর কাছ থেক অথ সং েহর জন  কােনা CRMC 

হাসপাতাল ফ ািসিল র সােথ চুি ব  এক  এেজি ।  

“উপযু  সবা” মােন হেলা এই নীিতর অধীেন আিথক সহায়তার জন  যাগ  CRMC দ  সবাসমূহ  
(ও সংি  যেকােনা পণ ), যার মেধ  থাকেব:  

ইমােজি  েম দ  জ ির সবা।  

ইমােজি  েম দ  জ ির িচিকৎসা সবা ব তীত অন  কােনা াণঘাতী পিরি িতেত িতি য়া িহসােব দ  অিনবাচনী 

িচিকৎসা সবা,  

িচিকৎসাগতভােব েয়াজনীয় সবাসমূহ। 

(কসেম ক ও অন ান  িনবাচনীয় প ােকজড ান েলা এই নীিতর বাইের এবং আলাদা মলূ  ছােড়র আওতায় পড়েত পাের) 

CRMC হাসপাতাল ফ ািসিল র মেধ  দ  জ ির ও অন ান  িচিকৎসাগতভােব েয়াজনীয় সবা েলা হাসপাতাল ফ ািসিল  

িনেজই, এর িনযু  িচিকৎসক বা ত  াভাইডাররা দান করেত পােরন। িনযু  নয় এমন িচিকৎসক ও ত  াভাইডার 

দ  সবাসমূহ এই নীিতর আওতায় নাও থাকেত পাের৷ 

“জ ির িচিকৎসা অব া” এর অথ একই, যমন  সামািজক িনরাপ া আইেনর ধারা 1867-এ সং ািয়ত করা হেয়েছ, যমন  

(42 U.S.C. §1395dd) িহসােব সংেশািধত- এক  শারীিরক বা মানিসক িচিকৎসা অব া, যা তর ব থাসহ যেথ  তী তার 

ল ণ িনেয় কাশ পায়, যা া  ও ওষুধ স েক াভািবক ােনর অিধকারী একজন িবচ ণ সাধারণ ব ি র ারা তাৎ িণক 

িচিকৎসার অনুপি িতেত যুি স তভােব ত ািশত হেত পাের যার ফেল ঐ ব ি  বা অন  কােনা ব ি র া  তর ঝঁুিকর 

মেধ  পেড়, শরীেরর কাযকািরতায় তর িতব কতা আেস বা শরীেরর অন  কােনা অংেশ বা গভবতী মিহলােদর ে  

তর অকাযকািরতা সৃি  হেত পাের, যমন  42 U.S.C. ধারা 1395dd€(1)(B)- ত বিণত রেয়েছ বা অন থায় েযাজ  

আইেন সং ািয়ত রেয়েছ। উদাহরণ প, জ ির িচিকৎসা অব ার মেধ  থাকেব অ ান হেয় যাওয়া, াস িনেত অসুিবধা, 

অিনয়ি ত র পাত, িবষি য়া অথবা ভা া বা ানচু ত হাড়, তেব এ েলার মেধ ই তা সীমাব  থাকেব না।  

“জ ির িচিকৎসা অব ার” জন  CRMC হাসপাতাল ফ ািসিল  দ  “জ ির সবা” সবা বা িচিকৎসা যমন  EMTALA 

ারা সং ািয়ত হেয়েছ। 
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“EMTALA” জ ির িচিকৎসা ও ম আইন (42 U.S.C. § 1395dd; 42 C.F.R § 489.24)।  

কনজু মার িডট িরেপা ং এেজি  বা িডট বু েরােক িত ল তথ  দানকারী “এ াঅিডনাির কােলকশন অ াকশনস 

(ECA)” এর আইিন বা িবচািরক কাযকলােপর মেধ  থাকেব; কােনা ব ি র িব ে  এক  দওয়ানী পদে প  করা, একজন 

ব ি র স ি র উপর লীন াপন করা ও কােনা ব ি র মজিুর িনধারণ করা। 

“পািরবািরক সদস ” মােন দইু (2) বা তেতািধক ব ি র এক  দল যারা একসােথ থােক ও যারা জ , িববাহ বা দ ক হেণর 

মাধ েম স িকত, যার মেধ  আেছ িক  এর মেধ ই সীমাব  নয়, এমন কােনা সদেস র ফডােরল ট া  িরটােনর উপর 

িনভরশীল িহসােব দািব করা অন  কােনা ব ি । 

“পািরবািরক আয়” মােন একজন ব ি  ও তার পিরবােরর সদস েদর মাট আয়, যার মেধ  আেছ তেব এর মেধ ই সীমাব  নয়, 

সবার জন  িতপূরণ (মজিুর, বতন, কিমশন, ইত ািদ), সুদ, লভ াংশ, রয় াল , বািষকী, পনশন, অবসর আয়, বকারে র 

িতপূরণ, িমেকর িতপূরণ, সামািজক িনরাপ া, স ূরক িনরাপ া আয়, গণ বা সরকাির সহায়তা, ভেটরা  পেম , 

সারভাইভর বিনিফট, পিরবার বিহভূত সহায়তা, ভাড়া, ভরণেপাষণ, িশ  সহায়তা, ব বসািয়ক আয়, এে ট বা া  থেক া  

আয়, বৃি  বা অন ান  িশ াগত সহায়তা, িফ, জীবন িবমা বা এনডাউেম  চুি  থেক া  আয় এবং অন  যেকােনা উৎস থেক 

া  কােনা মাট আয় বা পাির িমক। যিদ কােনা ব ি  আইনগতভােব অেন র উপর িনভরশীল িহসােব িবেবিচত হন, তাহেল 

এই াভাইডােরর জন  আেবদেন তার আয়েক অবশ ই তািলকাভু  করেত হেব। আ িনভরশীল ব ি েদরেক অবশ ই িবগত 

বছেরর ট া  িরটান সহ তফিসল (িশিডউল) দান করেত হেব। 

“ ফডােরল পাভা  গাইডলাইনস (FPL)” মােন হেলা U.S. Department of Health and Human Services ারা 

ফডােরল রিজ াের বািষকভােব হালনাগাদ হওয়া দাির  িনেদিশকা যা এই ধরেনর িনধারণীর সময় কাযকর হয়। বতমান 

িনেদিশকার জন  দখুন http://aspe.hhs.gov/poverty/index.cfm  

“আিথক সহায়তা” মােন হেলা এই নীিত অনুসাের একজন উপযু  ব ি েক িবনামূেল  বা ছােড় সবা িহসােব দ  যেকােনা 

আিথক সহায়তা। 

“হাসপাতাল ফ ািসিল ” মােন এমন এক  ফ ািসিল  যােক Commonwealth of Virginia এর শতানুসাের লাইেস া , 

িনবি ত বা একইভােব হাসপাতাল িহসােব ীকৃত হেত হয়।  

“তরল স দ” হেলা পিরবােরর মাট তরল স েদর পিরমাণ যা $10,000.00 এর বিশ নয়, যার মেধ  িন িলিখত িজিনস েলা 

থাকেত পাের তেব এ েলার মেধ ই সীমাব  নয়; (নগদ, চক, স য় ও মািন মােকট অ াকাউ , জমার সনদপ , া  অ াকাউ , 

িমউচুয়াল ফা  ও ব  যা কােনা জিরমানা ছাড়াই নগেদ পা িরত করা যায়)। স দ বিহভূত: পনশন বা অবসর 

পিরক নার অথ ( যমন ত  অবসর অ াকাউ , 401(k), 403(b) ও KEOGH পিরক না) এবং িশ া অ াকাউে  অথ 

( যমন কভারেডল সিভংস ও যাগ  টুইশন অ াকাউ  (অভ রীণ রাজ  কাড 529 ও 530)। 

“িচিকৎসাগত িদক থেক অভাব ” মােন হেলা CRMC হাসপাতাল ফ ািসিল র অপযা  িবমাধারী একজন রাগী িযিন 

িনেচর মানদ  পূরণ কেরন:  

সকল তৃতীয় পে র অথ দােনর পের, এই ধরেনর রাগী বািষক মাট আেয়র পঁিচশ শতাংেশর (25%) বিশ ও FPL এর 

500% বা তার িনেচর জন  এবং তরল স দ পরী া পাস করার জন  আিথকভােব CRMC হাসপাতাল ফ ািসিল র কােছ 

দায়ব  যা এই নীিতর সােথ সংযু  এবং এই নীিতর এক  অংশ তফিসল A- ত বিণত রেয়েছ।  
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42 U.S.C. 1395y(a)(1)(A) ( সবা বা আইেটম”...অসুখ বা আঘাত িনণয় বা স েলার িচিকৎসার জন  বা শরীেরর এক  

িবকৃত অংেশর কাযকািরতা উ ত করার জন  যুি স ত ও েয়াজনীয়...)”- ত Medicare এর সং ার জন  ব ব ত একই অথ 

“িচিকৎসাগতভােব েয়াজনীয় সবাসমূহ” এর জন  থাকেব। 

“িচিকৎসা ঋণ” হেলা CRMC ফ ািসিল র িবল করা িচিকৎসাগতভােব েয়াজনীয় িচিকৎসার খরেচর জন  িনজ  খরচ যার 

জন  সহায়তার আেবদন করা হয়, উপের উি িখত িনজ  খরেচ কােনা কা- পেম , সহ-িবমা ও িডডাি বল অ ভু  নই। 

“ না িফেকশেনর সময়কাল” 120-িদেনর সময়কাল, যা থম পা -িডসচাজ িবিলং টেমে র তািরখ থেক  হয়, 

যখােন রাগীর িব ে  কােনা ECA  করা যােব না। 

“সহজ ভাষায় সারাংশ (“PLS”)” হেলা এক  িলিখত িববৃিত যার মাধ েম CRMC হাসপাতাল ফ ািসিল  রাগীেদরেক জানায় 

য িত ান  আিথক সহায়তা দান কের এবং এক  , সংি  ও সহজেবাধ  উপােয় বাড়িত তথ  দান কের।  

“নীিত” মােন হেলা এই আিথক সহায়তা নীিত #400.11 বা বতমােন কাযকর সং রণ যা সমেয় সমেয় সংেশািধত হয়। 

“িবমািবহীন রাগী” মােন হেলা CRMC হাসপাতাল ফ ািসিল র একজন রাগী যার কােনা ধরেনর া  িবমা, তৃতীয় পে র 

সহায়তা, িচিকৎসা স য় অ াকাউ  বা তৃতীয় পে র িব ে  িবমার আওতাধীন কােনা দািব নই, যা িদেয় উপযু  সবার জন  

এই ধরেনর ব ি র হেয় অথ দােনর কােনা বাধ বাধকতা থােক। 

“অপযা  িবমাধারী রাগী” মােন CRMC হাসপাতাল ফ ািসিল র কােনা রাগী যার িকছুটা িবমা বা তৃতীয় পে র সহায়তা 

রেয়েছ িযিন তা সে ও উপযু  সবার জন  িনেজর পেকট থেক খরচ িদেত বাধ  থােকন যা এই ধরেনর ব ি র আিথক মতােক 

অিত ম কের এবং িচিকৎসাগতভােব িতিন অভাব  িহসােব িবেবিচত হন অথবা এই নিথর অংশ িহসােব, তফিসল A- ত 

তািলকাভু  আয় ও স েদর েয়াজনীয়তা সং া  শত পূরণ কেরন। 
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প িত 

যাগ তা  

এই নীিত অনুসাের আিথক েয়াজন িনধারেণর িভি েত। CRMC উপযু  সবার জন  িবমাহীন রাগী, অপযা  িবমাধারী রাগী, 

য সকল রাগী গণ বা সরকাির সহায়তা পাওয়ার যাগ  না বা যারা অন থায় যাগ  সবার জন  অথ দান করেত অ ম 

তােদরেক আিথক সহায়তা দান করেব। এই নীিত অনুসাের আিথক সহায়তার িবধান  জািত, িল , বয়স, িতবি তা, মূল 

জাতীয়তা, যৗন অিভমুখীতা, সামািজক বা অিভবাসন অব া, িল  পিরচয়, ধম য় অনুষ  বা অন ান  আইন বা নীিতমালা ারা 

সুরি ত বা মেনানীত ণী সকেলর আিথক েয়াজন িনধারেণর উপর িভি  েযাজ  হেব। আিথক সহায়তা হেলা অথ াি র শষ 

অবল ন এবং এর জন  অন ান  সকল অথ দানকারীর উৎসেক (অথাৎ Medicaid এর আকাের অন ান  িবমা বা া  িবমা 

এ েচ  থেক কনা িবমা) অবশ ই িনঃেশষ হেয় যেত হেব। আেবদন ি য়ার অংশ িহসােব ছাড়প  বা Medicaid অ ীকৃিতর 

মাণ অবশ ই দান করেত হেব। 

আিথক সহায়তার জন  অনুেমািদত হওয়ার আেগ একজন রাগীেক ব ি গত কভােরজ, ফডােরল, ট ও ানীয় িচিকৎসা 

সহায়তা া াম এবং তৃতীয় পে র ারা দ  অন ান  সহায়তা সহ অথ দােনর সকল িবক  িনঃেশষ করেত হেত পাের। আিথক 

সহায়তার জন  কােনা আেবদনকারীেক পাবিলক া ােমর জন  আেবদন করেত বলা হেত পাের যা রাগীর খরচ মটােত সাহায  

কের। CRMC হাসপাতাল ফ ািসিল  দ  সবার জন  রাগী সরকাির বা বসরকাির া  িবমা িবক েলা পাওয়ার চ া 

করেবন বেল আশা করা হেত পাের। COBRA কভােরজ (এক  ফডােরল আইন যা এক  সীিমত সমেয়র জন  কমচারীর 

া েসবা সুিবধাসমূহ স সারেণর সুেযাগ দয়) সহ েযাজ  া াম ও শনা েযাগ  তহিবল উৎস েলার জন  আেবদন করার 

ে  একজন রাগীর স ূণ সহেযািগতার েয়াজন হেব। যিদ কােনা CRMC হাসপাতাল ফ ািসিল  িনধারণ কের য রাগীর 

জন  COBRA কভােরজ যেথ  পিরমােণ আেছ এবং সই রাগী কােনা Medicare বা Medicaid সুিবধােভাগী নয়, তাহেল 

রাগীর জন  মািসক COBRA ি িময়াম িনধারেণর ােথ রাগীেক েয়াজনীয় তথ  CRMC হাসপাতাল ফ ািসিল  বরাবর দান 

করেত বলা হেত পাের। িবমা কভােরজ পেত সহায়তা করেত সীিমত সমেয়র জন  েদয় COBRA ি িময়াম সহায়তা পাওয়ার 

জন  রাগী যাগ  িক না তা িনধারণ করেত রাগীেক CRMC হাসপাতাল ফ ািসিল  কম েদর সােথ সহেযািগতা করেত বলা হেত 

পাের। CRMC হাসপাতাল ফ ািসিল  ায়শই রাগীেদরেক সরকাির ও বসরকাির া ােমর জন  আেবদন করেত ইিতবাচক 

েচ া রােখ। এই নীিতর অধীেন যাগ  হওয়ার জন  কােনা রাগীেক CRMC হাসপাতাল ফ ািসিল র েয়াজনীয় সকল তথ  

সময়মত িদেত বলা হয়। 

িচিকৎসাগত িদক থেক অভাব  

য সব রাগীরা বতমান FPL িনেদিশকা অনুযায়ী আিথক সহায়তার জন  উপযু  নন, তেব হাসপাতােল উে খেযাগ  পিরমাণ ঋণ 

আেছ, তারা িচিকৎসাগত িদক থেক অভাব  হওয়ার ছােড়র জন  যাগ  হেত পােরন।  যিদ সব তৃতীয় পে র পেম  

দানকারীর পেম  করার পর রাগী/জািমনদার (গ াের ার) আিথকভােব CRMC হাসপাতাল ফ ািসিল র কােছ অনু প 

রাগীর বািষক মাট আেয়র থেক পঁিচশ শতাংশ (25%) এর জন  দায়ী থােক, আয় যিদ FPL এর 500%- ত বা তার িনেচ থােক 

এবং অ াটাচ করা িশিডউল A অনুযায়ী িল ইড অ ােসট (তরল স দ) টে  উ ীণ হয় এবং এই িবমার অংশ িহসােব তির করা 

হয়, তাহেল রাগী/জািমনদার িচিকৎসাগত িদক থেক অসহায় হওয়ার এক  ছাড় পােবন। িচিকৎসাগত িদক থেক অভাব  

হওয়ার হাসপাতাল ঋেণর যাগ তাশেতর মেধ  িনে া েলা নাও থাকেত পাের, তেব এর মেধ  সীিমত নয়: য সব রাগীরা 

ায় িনেজ থেক পেম  কেরন, িবমার সাহােয  পেম  কেরন, িডডাি বল এবং কা-ই ুের  অথরািশ। 
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আিথক সহায়তার জন  আেবদন 

কােনা ব ি  আিথক সহায়তা পােবন িক না তা িনধারণ করেত িনে া  তেথ র মেধ  কােনা এক  বা তার বিশ আইেটম, 

সেবাপির, অনুেরাধ করা যেকােনা বা সব ড েম  এবং যা দান করা হেয়েছ (আেবদন এবং অনু প ড েমে শন, 

সি িলতভােব, এক  “আেবদন”), সমেয় সমেয় সংেশাধন অনুযায়ী, আিথক সহায়তার জন  আেবদেন উে খ করা অনুযায়ী এবং 

অনুেরাধ করা সব তথ  CRMC পযােলাচনা করেব: 

 বািহ ক সবজনীনভােব উপলভ  ডটা যা কােনা ব ি র পেম  করার সামেথ র ব াপাের তথ  দান কের ( যমন 

িডট িরেপাট, ার বা র ং; ফডােরল পাভা  গাইডলাইন, াসি ক কািশক ফডােরল বা ট িনেদিশকা, 

দউিলয়া সং া  ফাইিলং বা আেদশ); 

 অনু প ব ি র অংশ হণ বা নিথভুি  বা সুিবধা পাওয়া, সেবাপির কােনা ট বা ফডােরল সাহায  া াম 

নিথভুি র ব াপাের তথ  ( যমন স ূরক িনরাপ া আয়, Medicaid, ফুড া /SNAP, মিহলা, সেদ াজাত এবং 

িশ েদর (WIC) া াম, এইড ফর িডেপে  িচলে ন (AFDC), িশ েদর হলথ ই ুের  া াম, লা-ইনকাম 

হাউিজং, িতব কতা সং া  সুিবধা, বকার  সং া  িতপূরণ, সাবিসডাইজ করা ু েলর লা , হলিদ কিমউিন  

অ াে স া াম (HCAP)); 

 সংি  ব ি র অধীেন থাকা বা মািলকানাধীন ামাণ  স ি র এবং সংি  ব ি র দায়ব তা এবং অন ান  দােয়র 

ব াপাের তথ ; 

 য ামাণ  তথ  থেক মাণ হয় য উ  ব ি  বতমােন বা আেগ গৃহহীন িছেলন, িতব ী িছেলন, মানিসকভােব অসু  

বেল ঘাষণা করা হেয়িছল বা অন  কােনাভােব িতব ী, যা তার পেম  করার মতায় ভাব ফেলেছ এবং য 

ামাণ  তথ  থেক মাণ হয় য উ  ব ি  িবমা, Medicaid বা অন ান  ট বা ফডােরল া াম সহ িনেজর জন  

উপযু , উপলভ  ফাি ং সাস েলা থেক সুিবধা পাওয়ার চ া করেছন। 

আিথক সুিবধার জন  আেবদন ি য়া CRMC এর িমশন অনুযায়ী সাম স পূণ হেব এবং CRMC এর তরফ থেক চ া করা 

হেব যােত আিথক স মতা সং া  সমস ার কারেণ কােনা রাগী যন িচিকৎসা থেক বি ত না হয়। 

আিথক সহায়তার আেবদন সময়কাল, যখন CRMC এক  স ূণ করা আিথক সহায়তার আেবদন হণ কের, তা ধারাবািহক 

িচিকৎসা লােভর থম িদক থেক  হয় এবং থম পা  িডসচাজ িবিলং টেমে র তািরেখর পর দইুশত চি শ (240) তম 

িদেন শষ হয়। অনুেমািদত হেল, অনুেমািদত আিথক সহায়তা  আেবদেনর ফরেম া র করা তািরখ থেক 240 িদেনর জন  

বধ থাকেব এবং আেবদেনর া র করার তািরেখর 240 িদন আেগ পয  ওেপন ব ােল  সহ আেগর অ াকাউ েলােত েয়াগ 

করা যেত পাের। খারাপ ঋণ বা কােলকশন অ াকাউে র জন  িডের র অব পেশ  িফনাি য়াল সািভেসস এবং িচফ 

িফনাি য়াল অিফসার ারা কস অনুযায়ী ছাড় দওয়া যেত পাের, যা ফাইেলর অনুেমািদত আিথক সহায়তা আেবেদর সীমানার 

বাইের থােক। যিদও অনুেমািদত আিথক সহায়তা 240 িদেনর জন  বধ থােক, তবুও আমরা বুিঝ য এই সমেয় রাগীর 

পািরপাি ক অব ান বা পিরি িত বদেল যেত পাের। CRMC হাসপাতাল ফ ািসিল র রাগীেদরেক আিথক সহায়তার জন  

আবার আেবদন করেত উৎসাহ দওয়া হয়, যিদ তােদর আিথক পিরি িত বদেল িগেয় থােক এবং তারা যিদ আরও বিশ আিথক 

সহায়তা পাওয়ার জন  যাগ  বেল িবেবিচত হন। অনুেমািদত হেল, ছাড় যথাযথভােব েয়াগ করা হেব। 240 িদেনর 

অনুেমাদেনর সময়সীমার মেধ  পরবত  িভিজট েলােত আেবদনকারীেক তার আিথক এবং/অথবা সাস ড েম  আবার জমা িদেত 

হেত পাের, যােত সরকাির সহায়তা া  হলথ ই ুের  ােনর জন  উপযু  িক না তা পরী া কের দখা যায়। অনুেমািদত 

আেবদেনর সময়সীমার মেধ  যাগ তাশত আবার মূল ায়ন এবং আবার যাচাই করেত তথ  ব বহার করা হেত পাের। এই 

ড েম েলার মেধ  িনে া েলা অ ভু , তেব এ েলার মেধ  সীমাব  নয়: আয়, পিরবােরর আকার, স ি , দায়ব তা এবং 

খরেচর মাণ।  
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যেকােনা CRMC রিজে শন এিরয়া, পেশ  অ াকাউি ং/ াহক সবােত, ফােন বা অনলাইেন আেবদনপ  পাওয়া যােব। 

স  করা আেবদনপ েলা যেকােনা রিজে শন অিফস, পেশ  অ াকাউি ং বা াহক সবােত বা আেবদনপে  থাকা 

কানায় ডাকেযােগ পাঠােনা যােব। আিথক সহায়তার জন  অনুেরাধ েলা ততার সােথ ি য়া করা হেব এবং CRMC 

আ িরকভােব এই চ া করেব য সব েয়াজনীয় তথ  জমা দওয়ার পর এবং স  করা আেবদনপ  হণ করার পর িতিরশ 

(30) িদেনর মেধ  যন আেবদনকারী বা রাগীেক তার যাগ তাশেতর ব াপাের িস া  িনেয় িলিখতভােব িব ি  জাির কের িবশদ 

তথ  জানােনা হয়। 

যিদ কােনা ব ি  আেবদেনর সময়সীমােত স  করা কােনা আেবদনপ  জমা কেরন, তাহেল CRMC  
যা করেব:  

 অ াকাউে র উপর সামিয়কভােব িগতােদশ জাির করা, যােত আিথক সহায়তার জন  যাগ তা শত ক না হওয়া 

পয  এ  থেক কােনা সং হ কায ম িতেরাধ করা যায়।  

 আেবদেনর ি য়া করা এবং পযা  েচ া করা যােত স  করা আেবদনপ  হণ করার  
30 িদেনর মেধ  সংি  ব ি েক অনুেমাদন বা ত াখ ােনর ব াপাের অবগত করা যায়।  

যিদ সংি  ব ি  আংিশক আিথক সহায়তার জন  উপযু  হন, তাহেল CRMC িনে া েলা দান করেব:  

 এক  অনুেমাদন সং া  িচ , যা অনুেমািদত আিথক সহায়তার লেভল এবং রাগী/জািমনদার অথরািশ থেক য 

ছাড় পােবন তা ইি ত করেব।  

 এক  িবিলং টেম  যা সািভস েলার জন  রাগী/জািমনদােরর কােছ বেকয়া অথরািশ ইি ত করেব। 

কােনা ব ি  যিদ অস ূণ আিথক সহায়তার আেবদনপ  জমা কেরন, তাহেল উ  ব ি র আিথক সহায়তা সং া  

যাগ তাশেতর ব াপাের সােথ সােথ কােনা মূল ায়ন করা যােব না। সই আেবদনকারীেক অিতির  তথ  জানােত িফনাি য়াল 

কাউে লর আেবদন করেবন। CRMC আেবদনকারীেক িনে া িল দেব:  

 অিতির  তেথ র ব াপাের িলিখত না শ এবং/অথবা যাগ তাশত িনধারণ করার জন  েয়াজনীয় নিথ 

 অনুেরাধ করা ড েম েলা দান করেত উপযু  সময় (30 িদন) দান করেব। 

 CRMC বা তােদর তরেফ পদে প হণ করা কােনা ECA থাকেল তােক সাসেপ  করা হেব, যত ণ না যাগ তাশত 

িনধারণ করা হে । 

যিদ কােনা ব ি  আেবদেনর সময়সীমার মেধ  কােনা আেবদনপ  জমা না কেরন, তাহেল রাগী/জািমনদার িবিলং চে র 

টেম  এবং িচ  পােবন, য েলােত FAP এর ব াপাের তথ  থােক। সািভস েলার জন  হণ করা পেম  সং হ করার এক  

েচ া িহসােব CRMC এবং এ র কােলকশন এেজি  পাটনাররা ECA পারফম করেত পােরন। 

য েলােত আেবদন ি য়া করার অংশ িহসােব অনুেরাধ করা কােনা তথ  দান করেত রাগী অসমথ হন, তখন CRMC 

িনে া  অনু প তেথ র যাচাইচকরণ িহসােব হণ করেত পাের: 

রাগী/আেবদনকারীর িলিখত ব াখ া য কন অনুেরাধ করা তথ  দান করা যােব না; এবং অনুেরাধ করা তেথ র আেবদনকারী 

বা রাগীর এক  িববৃিত, রাগীর বা আেবদনকারী ারা া িরত যা দান করা তেথ র যথাথতা এবং স ূণতা যাচাই কের। 

অনুমানমূলক আিথক সহায়তা।  

এরকম অেনক িনদশন আেছ যখােন একজন রাগী/জািমনদারেক দেখ মেন হেত পাের তারা আিথক সহায়তা পাওয়ার জন  

উপযু , তেব আিথক সহায়তা সং া  আেবদন দািখল করা যােব না কারণ সংি  রাগী/জািমনদার স  করেত পারেছন না 

অথবা তথ  অস  আেছ। এর ফেল এমন এক  পিরি িত তির হেত পাের যখােন একজন রাগী/জািমনদােরর আিথক 

সহায়তা লােভর জন  যাগ তা কােনা আনু ািনক সহায়তামূলক আেবদন ছাড়াই িত া করা যায়। অেনক ে  রাগী বা 
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অন ান  উৎস থেক পযা  তথ  দান করা হয়, যা রাগীেক আিথক সহায়তা দওয়ার জন  েয়াজনীয় মাণ সরবরাহ করেত 

পাের। রাগীর আিথক সহায়তা লােভর ে  যিদ কােনা মাণ না পাওয়া যায়, তাহেল CRMC হাসপাতাল ফ ািসিল  সংি  

ব ি র েয়াজেনর মূল ায়ন করেত তেথ র অন  সাস ব বহার করেত পাের বা আিথক সহায়তার জন  যাগ তাশত এবং স াব  

ছােড়র রট ক করার িভি র িনিমে  তরল স দ এবং আনুমািনক আেয়র অথরািশ িনধারণ করেত বাইেরর এেজি েক কােজ 

লাগােত পাের। যেকােনা তৃতীয় পে র ইউ লাইেজশন মেডল িবেবচনা কের য এই পিলিসেত উে িখত অনুযায়ী একই া াড 

িহসােব িত  রাগী/জািমনদারেক মূল ায়ন করেত িস া  নওয়ার একািধক যাগ তাশত ত করা হেয়েছ।  

িনধারণ করার পর আনুমািনক াপট বা পিরি িতর কারেণ একমা  য আিথক সহায়তা দওয়া যােব স  হেলা তরল স দ 

(িল ইড অ ােসট) এবং FPL লেভল, পািরবািরক আয় অনুযায়ী অ াকাউ  ব ােল  আংিশক বা 100% মও ফ কের দওয়া। 

অনুমানমূলক আিথক সহায়তার যাগ তাশত কবলমা  য অ াকাউ েলা মূল ায়ন করা হে , স েলার সািভেসর 

তািরখ( েলােত) েয়াগ করা হেব। অতীেতর বা ভিবষ েতর কােনা তািরেখর জন  অ াকাউ েলােত যাগ তাশত েয়াগ করা 

হেব না।  কােনা উপযু  সবার জন  আিথক সহায়তা পাওয়ার জন  যাগ  িবেবিচত হেত হেল সংি  রাগী/জািমনদারেক 

অবশ ই এক  (1) িনে া  যাগ তাশত পূরণ করেত হেব অথবা সংি  ব ি র আিথক েয়াজেনর মূল ায়ন করার জন  CRMC 

হাসপাতাল ফ ািসিল  তেথ র অন  উৎস ব বহার করেত পাের।  

Medicaid, সাি েম াল িসিকউির  ইনকাম (SSI) এর মেতা ট বা ফডােরল অ ািস া  া াম থেক সুিবধা হণ বা 

নিথভুি  বা অংশ হণ। সাি েম াল িনউি শন অ ািস া  া াম (SNAP) বা ফুড া  সং া  যাগ তাশত, মিহলা 

সেদ াজাত এবং িশ েদর (WIC), িতব কতা, বকার  সং া  িতপূরণ, সাবিসডাইজ করা বা ি  ু ল লা , িন  আয় স  

বা সাবিসডাইজ করা হাউিজংেয় বাস ান, গৃহহীন বা হামেলস বা ি  ি িনক বা শ ার থেক য  পেয়েছন, আদালত বা 

লাইেস া  পশাদার ারা মানিসকভােব অসু  বেল ঘাষণা করা হেয়েছ এবং মারা িগেয়েছন এবং কােনা াত স ি  নই। 

মিডেকল সািভেসর জন  Chesapeake Care Clinic এর মেতা ানীয় কয়ার ি িনক এবং েট িবমা ছাড়া রাগীর 

অংশ হণ। িবমা করা নই এবং/অথবা িবমা করা নই, কিমউিন র এরকম সদস েদর জন  ট বা ানীয় িনেবিদত  

ীিনং া ােম অংশ হণ, যােত এ েলা অ ভু , তেব এ েলার মেধ ই সীমাব  নয়: েত ক মিহলার জীবন, CRMC এর 

মাবাইল ম ােমা াম এবং CRMC এর া-হা-হা। 

আওতার বাইের থাকা Medicaid সািভসসমহূ: 

CRMC সই সব রাগীর জন  100% ছােড়র আনুমািনক যাগ তার অনুেমাদন িদেত পাের, যারা Medicaid এর জন  যাগ তা 

অজন কেরেছন, যারা এমন সািভস ব বহার কেরেছন যা এক  তৃতীয় পে র পেম  দানকারী িহসােব Medicaid ারা 

আওতাভু  নয় বেল িবেবচনা করা হয়। আিথক সহায়তার জন  উপযু  রাগীর Medicaid এর (বা অন ান  ইি েজ  কয়ার 

া াম) জন  উপযু  রাগীেদরেক য কােরর আওতার বাইের থাকা Medicaid সািভস দান করা হয়। আওতাভু  নয় এমন 

উদাহরণ েলা িনে া ানুসাের, তেব এর মেধ ই সীিমত নয়: 

 সীিমত Medicaid সহ Medicaid এর সুিবধােভাগীেদর দওয়া সািভস ( যমন য সব রাগীেদর কবলমা  গভাব া 

বা আপৎকালীন সুিবধা আেছ, তেব হাসপাতাল থেক অন  সবা পেয় থােকন) 

 Medicaid বা অন ান  ইি েজ  কয়ার া ােম ত াখ ান 

 থাকার সীমা অিত মকারী িদন সং া  চাজ 

 কােনা পেম  ছাড়াই আউট-অব- ট Medicaid সং া  দািব 

 কােনা অনুেমািদত Medicaid আেবদনপে  য রে াঅ াি ভ চাজ করা হেয়েছ এবং তািরেখর সীমার বাইেরর 

পেমে র জন  অনুপযু  বেল িবেবচনা করা হয় 
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অন ান  অনমুানমলূক আিথক সহায়তার যাগ তাশত:  

রাগী বা তােদর গ াের ারেদর জন , যারা CRMC এর আেবদন ি য়ার ব াপাের িতি য়াশীল নন, সে ে  উ  ব ি র 

আিথক েয়াজেনর মূল ায়ন করার জন  তেথ র অন ান  উৎস ব বহার করা যেত পাের। নন- র নিসভ রাগী/জািমনদারেদর 

আিথক েয়াজেনর ব াপাের এক  তথ  সমৃ  িস া  নওয়ার জন  এই তথ  CRMC হাসপাতাল ফ ািসিল েক স ম কের তুলেব, 

রাগী/জািমনদােরর ারা দান করা তেথ র অনুপি িতেত উপলভ  সরা অনুমান ব বহার করেব। 

অভাব  রাগী/জািমনদারেদর সহায়তা করেত সাহায  করেত, আিথক েয়াজেনর মূল ায়েনর জন  রাগীর বা 

রাগীর/গ াের ােরর তথ  পযােলাচনা করেত তৃতীয় প েক ব বহার করেত পাের। এই পযােলাচনা  এক  হলথেকয়ার ই াি  

ীকৃত, অনুমানমূলক মেডল ব বহার কের, যা পাবিলক রকড ডটােবস অনুযায়ী ত করা হেয়েছ। এই মেডেল পাবিলক রকড 

ডটা অ ভু  করা হয়, যােত সামািজক-অথৈনিতক এবং আিথক স মতা সং া  ার িহসাব করা যায়। এই মেডেলর িনয়েমর 

সট এমনভােব ত করা হেয়েছ যােত CRMC ারা অনুেমািদত ঐিতহািসক আিথক সহায়তা অনুেমাদন সােপে  ক ািলে ট 

করা এবং একই া াড অনুযায়ী স  করা হয়। এ  CRMC- ক এ  মূল ায়ন করেত স ম কের তােল য কােনা 

রাগী/জািমনদার অন  রাগী/জািমনদােরর একই বিশ স  িক না, যারা িচরাচিরত আেবদন ি য়া অধীেন আিথক 

সহায়তার জন  ঐিতহািসকভােব যাগ । 

যখন মেডল  কােজ লাগােনা হেব, তখন অন ান  সব যাগ তাশত এবং পেম  সাস স  করার পর খারাপ ঋেণর 

অ াসাইনেমে র আেগ েয়াগ করা হেব। এ  CRMC এর িফনাি য়াল কাউে লরেক কােনা এ াঅিডনাির কােলকশন 

অ াকশেনর আেগ আিথক সহায়তার জন  সব রাগী/জািমনদারেক পরী া করার অনুমিত দয়। এই পযােলাচনা থেক িফের 

পাওয়া ডটা এই পিলিস অধীেন আিথক েয়াজেনর জন  পযা  ড েমে শন িহসােব িবেবচনা করা হেব। এই ফলাফল রাগীর 

(গ াের ােরর) হণেযাগ তার প গঠন করেব, যা এক  FPL তুেল ধেরেছ এবং FAP অধীেন উপলভ  সবেচেয় নূ নতম 

লেভেল CRMC এর হাসপাতাল ফ ািসিল  পিলিসেত ইি ত করা লেভেল বা তার িনেচর অ ােসট িহসােবও দখােনা হেয়েছ।  

এই মেডল অনুযায়ী কােনা রাগী/জািমনদার যিদ স ূণ আনুমািনক যাগ তাশেতর জন  উপযু  বেল িবেবিচত না হন, তাহেল 

রাগী/জািমনদার আংিশক অনুমােনর জন  উপযু  বেল িবেবিচত হেবন অথবা েয়াজনীয় তথ  িদেত পােরন এবং িচরাচিরত 

(আেবদনপ  ব বহার কের) আিথক সহায়তা ি য়া অধীেন িবেবিচত হেত পােরন। 

এই আনুমািনক মেডল অনুযায়ী য অ াকাউ েলােত স ূণ আনুমািনক যাগ তাশেতর অনুমিত দওয়া হয়, স েলা আিথক 

সহায়তা িহসােব ির ািসফাই করা হেব এবং বেকয়া ব ােল  মও ফ করা হেব। এই অ াকাউ েলার জন  িরফা  তখনই জাির 

করা হেব যিদ CRMC হাসপাতাল ফ ািসিল র রাগী পরবত েত আেবদন ি য়া স ূণ কেরন এবং 100% লেভেল চ াির  

পূরণ কেরন। আনুমািনক যাগ তাশেতর জন  অনুেমাদন কবলমা  মূল ায়ন করা অ াকাউ েলােত সািভেসর তািরখ( েলােত) 

েয়াগ করা হেব। অতীেতর বা ভিবষ েতর সািভেসর কােনা তািরেখর জন  অ াকাউ েলােত যাগ তাশত েয়াগ করা হেব না। 

এই িস া  িচরাচিরত আেবদন ি য়ার মাধ েম উপলভ  িবনামূেল র িচিকৎসার সমতুল  বেল িবেবিচত হেব না। এই 

অ াকাউ েলা এই পিলিস অধীেন আিথক সহায়তার জন  উপযু  বেল িবেবচনা করা হেব। স েলা কােলকশেন পাঠােনা হেব না, 

আরও কােলকশেনর শতাধীন হেব না এবং CRMC এর খারাপ ঋেণর খরেচর মেধ  অ ভু  করা হেব না।  

রাগী/জািমনদারেক কবলমা  তখনই আনুমািনক চ াির র ব াপাের অবগত করা হেব, যিদ আনুমািনক মেডল থেক দখা যায় 

য রাগী বা গ াের ার FPL এর 201 - 400% এর মেধ  রেয়েছন, িশিডউল A অনুযায়ী তােদরেক এক  ছােড়র অনুেমাদন 

দওয়া হে । 

উ  িস াে র ব াপাের অবিহত করার জন  তােদরেক এক  িচ  রণ করা হেব এবং পূণ দাতেব র আেবদন করার িনিমে  30 

িদন সময় দওয়া হেব। 
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অনুমানমূলক যাচাই আিথকভােব অভাব  রাগীেদরেক প িতগতভােব শনা  করেত, শাসিনক বাঝা  
াস করেত এবং রাগী ও তােদর জািমনদারেদরেক (গ াের ারেদর) আিথক সহায়তা দান করেত CRMC হাসপাতাল সুিবধা 

দােনর মাধ েম এক  কিমউিন  সুিবধা িনি ত কের, যােদর মেধ  কউ কউ হয়েতা আিথক সহায়তামূলক আেবদন ি য়ায় 

সাড়া দনিন। এসকল অ াকাউে র জন , যিদ রাগী/জািমনদার পরবত েত আেবদন ি য়া  স  কেরন এবং আিথক 

সহায়তার মানদ  100% পূরণ কেরন কবলমা  তেবই ত াপেণর িন য়তা দওয়া হেব। আনুমািনক যাগ তাশেতর জন  

অনুেমাদন কবলমা  মূল ায়ন করা অ াকাউ েলােত সািভেসর তািরখ( েলােত) েয়াগ করা হেব।  

যাগ তার মানদ  এবং রাগীেদর িনকট হেত আদায়কৃত অেথর পিরমাণ।  

রাগী/জািমনদার, যারা যাগ  িহেসেব বাছাই হওয়ার জন  দঢ়ৃ িত , তারা ফডােরল পাভা  গাইডলাই  (Federal Poverty 

Guidelines) অনুসাের এ প ব ি র আিথক েয়াজন অনুপােত আিথক সহায়তা পােবন। 

তথািপ এই নীিতর িবপরীেত, যাগ  পিরেষবার জন  আিথক সহায়তা পাওয়ার উপযু  কােনা রাগী/জািমনদােরর িনকট হেত 

ফডােরল পাভা  গাইডলাই  (Federal Poverty Guidelines) এবং তরল স দ (Liquid Assets) ারা িনধািরত উপযু  

অব াহিতকৃত পিরমােণর চেয় বিশ অথ আদায় করা হেব না (তফিসল A দখুন)। এই অব াহিতর শতকরা পিরমাণ গণনা করা 

হয় লূ পিরেশািধত অথ এবং কৃত পিরেশািধত অেথর মেধ  পাথক েক া  পিরেষবার জন  Medicare িফ এবং সকল 

ব ি গত া  িবমাকারীেদরেক দ  লূ পিরেশািধত অথ ারা ভাগ কের। এই গণনা জ ির এবং অন ান  িচিকৎসাগত 

েয়াজনীয় পিরেষবাসমূেহর জন  এক  12 মােসর পযােলাচনা সময়কাল ব বহার কের। আমরা পযায় েম এই অব াহিতর 

শতকরা পিরমাণ হালনাগাদ করেবা। 

িবমািবহীন রাগী বা েয়াজেনর তুলনায় কম িবমাকৃত রাগীেদর ে  CRMC হাসপাতাল ফ ািসিল   
(CRMC Hospital Facility) য পিরমাণ িবল করেব তা িনধারণ এবং গণনা করার িভি  অবশ ই FPL আেয়র সীমা িনেদিশকা 

অনুযায়ী পিরবােরর আকার এবং বািষক আেয়র উপর িভি  কের এবং সইসােথ এই পিলিসর তফিসল A- ত সং ািয়ত তরল 

স দ (Liquid Assets) এর সীমার মানদ  পূরণ করেত হেব। 

রাগী এবং জনসাধারেণর কােছ পিলিস স িকত তথ  অবিহতকরণ।  

এর িত  হাসপাতাল ফ ািসিল র জন , CRMC হাসপাতাল ফ ািসিল  (CRMC Hospital Facility) তার রাগীেদর এবং 

দশনাথ েদর এবং এই ধরেনর হাসপাতাল ফ ািসিল র সবাল  কিমউিন র বািস ােদর (িবেশষত যােদর আিথক সহায়তা লােভর 

স াব তা বিশ) জানােনার জন  ব ব া হণ করেব। এই ধরেনর ব ব া িলর মেধ , কােনা প সীমাব তা ছাড়াই, অ ভু  

থাকেব হাসপাতাল ফ ািসিল  (1) িবনামূেল  সবা হণ ি য়ার অংশ িহসােব রাগীেদর জন  েযাজ  পিলিসর সহজ ভাষায় 

সারাংেশর এক  কাগেজর অনুিলিপ দান করেব; (2) িবিলং এর িববৃিতেত এক  সু  িলিখত না শ অ ভু  করেব যা 

পিলিসর অধীেন আিথক সহায়তার াপ তা স েক াপকেদর অবিহত কের এবং হাসপাতাল ফ ািসিল র অিফস বা িবভােগর 

টিলেফান ন র অ ভু  কের যা পিলিস এবং নীিতগত আেবদন ি য়া স েক তথ  দান করেত পাের এবং সরাসির ওেয়ব 

সাইেটর কানা বা (URL) যখােন পিলিস নিথর অনুিলিপ পাওয়া যেত পাের; (3) সু  পাবিলক িডসে  াপন করা অথবা 

ডাকেযােগ (অথবা রাগীেদর দিৃ  আকষণ করার জন  সুিচি ত অন ান  ব ব া) যা রাগীেদর হাসপাতাল ফ ািসিল র সবজনীন 

ােন পিলিস স েক অবিহত কের, যার মেধ  কমপে , জ ির ক , ভিত বা িনব ন এলাকা এবং সংি  ওেয় ং ম রেয়েছ। 

CRMC হাসপাতাল ফ ািসিল র াফ বা িচিকৎসা কম েদর য কােনা সদস  কতৃক রাগীেদর জন  আিথক সহায়তার সুপািরশ 

করা যেত পাের যার মেধ  িচিকৎসক, নাস, আিথক পরামশদাতা, সমাজকম , কস ম ােনজার, ধম চারক এবং ধম য় পৃ েপাষক 

অ ভু । েযাজ  গাপনীয়তা নীিত সােপে  রাগী বা পিরবােরর সদস , ঘিন  ব ু  বা রাগীর সহেযাগী কতৃক আিথক সহায়তার 

জন  আেবদন করা যেত পাের। 
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CRMC এর আিথক সহায়তা নীিত (Financial Assistance Policy), আেবদন এবং সহজ ভাষায় সারাংশ (Application 

and Plain Language Summary) ইংেরিজেত সহজলভ  এবং জনসংখ ার াথিমক ভাষা ইংেরিজেত সীিমত দ তাস  

(“LEP”) যা াথিমক পিরেষবা এলাকার মেধ  পিরেবিশত 1,000 ব ি  বা স দােয়র 5% ারা গ ত। আেবদন সহ এই পিলিস 

স িকত যেকােনা এবং সম  িলিখত বা মুি ত তথ , িত  হাসপাতাল ফ ািসিল  ারা পিরেষবা দানকৃত জনসংখ ার কমপে  

5% ারা কথ  েত ক ভাষায় সহজলভ  করা হেব। বতমােন, কথ  ভাষা িল হেলা Spanish, Tagalog, Vietnamese, 

Arabic এবং French, Chinese (Mandarin), Korean এবং Urdu। যসকল রাগী পড়েত এবং িলখেত পারদশ  নন 

এবং/অথবা যারা এই পিলিস স িকত তথ  কািশত বা মুি ত ভাষা িভ  অন  ভাষায় কথা বেলন তােদর িনকট এই পিলিস এবং 

এর াপ তা স িকত তথ  ভােব পৗঁেছ দওয়া িনি ত করার জন  CRMC যুি স ত েচ া হণ করেব। 

নিথ ধারণ প িত। CRMC হাসপাতাল ফ ািসিল  আিথক সহায়তার জন  যাগ  হওয়ার জন  িনধািরত িত  রাগীেক 

শনা  করার জন  যেথ  ধারণ নীিত অনুসাের নিথ র া করেব, যার মেধ  সীমাব তা ব িতেরেক, রাগীর আেবদনপ , আিথক 

সহায়তার জন  এই ধরেনর রাগীর যাগ তা িনধারেণ া  বা িবেবিচত যেকােনা তথ  (এই ধরেনর রাগীর আয় এবং স দ 

স িকত তথ সহ), রাগীর আয় যাচাই করার জন  ব ব ত প িত, রাগীর দনার পিরমাণ, যেকােনা আিথক সহায়তার প িত 

এবং গণনা যার জন  এই ধরেনর রাগী যাগ  এবং কৃতপে  হণ কেরেছ এবং য ব ি  আিথক সহায়তার জন  এই ধরেনর 

রাগীর যাগ তা িনধারক ণাবলী অনুেমাদন কেরেছন তার তথ । 

এ াঅিডনাির কােলকশন অ াকশ  (Extraordinary Collection Actions - ECA) 

CRMC এবং এর অংশীদার সং হ সং াসমূহ িনে  তািলকাভু  এক  ECA স াদন করেত পাের: 

 কনজমুার িডট িরেপা ং এেজি  অথবা িডট বু েরােত িত ল তথ  অবিহত করা  

 আইিন পদে পসমূহ যােত অ ভু  থাকেব: দওয়ািন (িসিভল) মামলা, স ি র উপর িলেয়ন আেরাপণ এবং $1,000 

এর উপের মাট ব ােল িবিশ  অ াকাউ িলর জন  মজিুর বােজয়া করণ 

রাগী/ECA এর জািমনদােরর িত িব ি : 

 য সময়সীমার জন  ECA  করা হেব সই সময়সীমার ব াপাের সং হকারী অংশীদার সং া কতৃক স ািদত এক  

ECA এর 30 কাযিদবস পূেব িলিখতভােব অবিহত করা  

 যাগ  ব ি েদর জন  আিথক সহায়তা উপলভ  রেয়েছ এই মেম ECA  করার পূেব িলিখত িব ি  দান করা 

 CRMC হাসপাতাল ফ ািসিল  য  িবষয়ক থম “ পা  িডসচাজ” িবিলং িববৃিত দান করার তািরখ হেত কমপে  

150 কাযিদবস পেরই কবল ECA চালু করা হেব 

 ECA  করার 30 কাযিদবস পূেব পিলিসর সহজেবাধ  সারাংেশর এক  অনুিলিপ দান করা 

CRMC এর অংশীদার সং হকারী সং া রাগী/জািমনদারেক পিলিস এবং কীভােব তারা সহায়তা পেত পাের স স েক অবিহত 

করার জন  যুি স ত েচ া চালােব। থম পা -িডসচাজ িবিলং িববৃিত দােনর তািরখ হেত সকল অ াকাউে র জন  আিথক 

সহায়তার জন  আেবদন করার জন  240 কাযিদবস পয  সময় থাকেত পাের। আেবদেনর সময়কাল দীঘ হেত পাের কারণ 

CRMC হাসপাতাল ফ ািসিল  বা এর অংশীদার সং হ সং ােক অবশ ই একজন রাগী/জািমনদারেক য  স িকত অথ াি র 

জন  এক বা একািধক ECA  করার অ ত 30 কাযিদবস পূেব অবিহত করেত হেব।  

আিথক সহায়তার জন  আেবদনপ  জমা িদেয়েছন এ প রাগী/জািমনদােরর CRMC এবং এর অংশীদার সং হ সং াসমূহ ECA 

স  করেব না। যিদ এ প িনধািরত হয় য রাগী/জািমনদার আিথক সহায়তার জন  যাগ  এবং রাগী/জািমনদার একবার অথ 

পিরেশাধ কেরেছন, তাহেল রাগী/জািমনদােরর সােথ যু  অন  কােনা অ াকাউ  আেছ িক না তা শনা  করার জন  CRMC 

গেবষণা করেব য তার আিথক সহায়তার জন  উপযু  নয় এমন কােনা বেকয়া ব ােল  রেয়েছ িক না। যিদ বেকয়া ব ােল  সহ 
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কােনা অ াকাউ  পাওয়া যায়, CRMC রাগী/জািমনদােরর সােথ িচ র মাধ েম যাগােযাগ কের রাগী/জািমনদারেক অবিহত 

করেব য অ াকাউে  দ  পিরেশািধত অথ, যা আিথক সহায়তার জন  অনুেমািদত হেয়িছল, বেকয়া ব ােল  থাকা অ াকাউে  

ানা র করা হেব। যিদ রাগী/জািমনদার তহিবল ানা র করেত রািজ না হন, তাহেল পিরেশািধত যেকােনা পিরমাণ অথ 

রাগী/জািমনদারেক ফরত দওয়া হেব। কােনা রাগী/জািমনদার আংিশক আিথক সহায়তার জন  উপযু  হেল অবিশ  ব ােল  

সকল িবিলং চ  েচ ার উপর িনভর করেব। রাগী/জািমনদার কােনা আিথক সহায়তার আেবদন জমা না িদেয় থাকেল এবং 

অনুমানমূলক আিথক সহায়তার জন  অনুেমািদত হেল অনুমানমূলক আিথক সহায়তা ধুমা  রাগী/জািমনদােরর বতমান 

ব ােলে র ে  েযাজ  হেব এবং কােনা পূববত  বা ভিবষ েতর পিরেশািধত অথ ফরত দওয়া হেব না। 

িবিলং এবং সং হ পিলিসর সােথ স ক। যেকােনা রাগী/জািমনদার সময়মেতা বেকয়া অেথর পুেরাটা বা কােনা অংশ 

পিরেশাধ করেত, আিথক সহায়তার জন  আেবদন করেত অথবা অনুমান কের এই ধরেনর রাগীর অ াকাউে র আিথক সহায়তা 

পূরণ করেত ব থ হেল, CRMC হাসপাতাল ফ ািসিল  তার িবিলংেয় উি িখত িনেদিশকা এবং সং হ পিলিস অনুসরণ করেব; 

এখােন উে খ  য; এই ধরেনর রাগী/জািমনদার আিথক সহায়তার জন  যাগ  িক না তা িনধারণ করার যুি স ত েচ া 

ব িতেরেক, এই ধরেনর রাগীর অ াকাউে র সকল বা যেকােনা অংশ সময়মেতা পিরেশাধ করেত ব থতার জন  CRMC কােনা 

রাগী/জািমনদােরর িব ে  কােনা এ াঅিডনাির কােলকশন অ াকশন (Extraordinary Collection Actions)  বা 

পিরচালনা করেব না। এ প যুি স ত েচ া িবিলং এবং সং হ পিলিসেত উে খ করা হেয়েছ যা CRMC ওেয়বসাইেট িবনামূেল  

সহজলভ , যার মেধ  রাগীর যাগােযাগ এবং েয়াজনীয় ি য়াকলাপ, সময়কাল এবং এক  স  বা অস  আেবদন জমা 

দওয়ার সােথ স িকত না শ িল অ ভু । 

অনুেরােধর িভি েত, য কউ 757-312-6281 অথবা 757-312-6401 অপশন #2 ন ের আমােদর াহক পিরেষবা িবভােগ 

কল কের আমােদর িবিলং এবং সং হ পিলিসর এক  কিপ িবনামূেল  ডাকেযােগ পেত পােরন। আমােদর আিথক সহায়তার 

ডাকেযােগর কানা হেলা Chesapeake Regional Medical Center,  
Attn: Financial Assistance, 736 Battlefield Blvd N, Chesapeake, VA 23320 

হাসপাতােলর অন ান  পিলিসর উপর এর কােনা ভাব নই; সকল পিলিস েযাজ  আইন সােপ । এই পিলিস  

তৃতীয় পে র দানকারীেদর িনকট হেত অথ াি , ানা র বা জ ির য  িবষয়ক অন ান  CRMC পিলিসসমূেহর কােনা প 

পিরবতন বা সংেশাধন করেব না। এই পিলিস এবং এর অধীন যেকােনা আিথক সহায়তার িবধান সকল েযাজ  ফডােরল, ট 

এবং ানীয় আইেনর অধীন। 

এই পিলিসর ব িত ম। িডের র অভ পেশ  িফনাি য়াল সািভেসস (Director of Patient Financial Services) এবং 

CRMC হাসপাতাল ফ ািসিল র িচফ িফনাি য়াল অিফসার (Chief Financial Officer) েত কেক কস-বাই- কস িভি েত 

পৃথক রাগীর তথ  এবং পিরি িতর জন  এই পিলিস অনুযায়ী উপযু  যাগ তা এবং িনধারেণর ব িত ম ফয়সালা করার মতা 

দওয়া হেয়েছ। কােনা অব ােতই কােনা রাগীেক আিথক সহায়তা থেক বি ত করা যােব না যিদ িতিন এই পিলিসেত উি িখত 

পিরেষবার জন  বিণত যাগ তা এবং িনধারেণর েয়াজনীয়তা পূরণ কেরন। 

দািয় শীল িবভাগসমহূ: Revenue Cycle Committee, Patient Access, Patient Accounting 

স িকত পিলিসসমূহ: Departmental Uninsured Discount Policy, Billing and Collection 

Policy 
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