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आर्थिक सहायता   
  
I. पषृ्ठभूमि: 

The Nebraska Medical Center ि Bellevue Medical Center 501(c)(3) को आतिरिक िेभेतयू कोड ि च्यारिटी संस्थाको 
कानुनको अर्ीनको अथिमभत्र कििहहि च्यारिटी संस्थाहर हुन ्।  

II. उद्देश्यः   
  

पहहलो शैक्षिक कायिक्रमहरू, नयााँ अनुसतर्ान ि असामातय बबिामीको स्याहािबाट सब ैव्यन्तिहर ि समुदायहरका ननन्ति स्िस्थ 
भपिष्य सजृना गनि रपातिि भएका जीिनमा संसािलार्ि नेितृ्ि गने हाम्रो ममसनलार्ि सहायिा गनि Nebraska Medicine ले 
आिश्यकिामा पिेकाहरलार्ि आर्थिक सहायता प्रदान गदिछ ।  
 
 
यो नीततले Patient Financial Services को ननदेमशकालार्ि िेखाङ्ककि गछि ि बबिामीलार्ि आर्थिक सहायिा हदने पिामशिदािाले 
आर्थिक सहायिा प्राप्ि गने बबिामीहरलार्ि छातनको लार्ग पयािप्ि ि उपयुति अनुगमन पूिा भएको छ भनेि ननन्श्चि गनि प्रयोग 
गनेछ । Patient Financial Services ि आर्थिक सहायिा हदने पिामशिदािाहरले उपलब्र् हुाँदा शुल्क निने समार्ानहर पाउन 
बबिामीहरसाँग काम गनेछन ्। िंश, पिश्िास, रङ, मलङ्ग, िान्ष्िय पहहचान, र्मि िा उमेिको आर्ािमा भेदभाि नगिी आर्थिक रपमा 
कमजोि बबिामीहरूलार्ि आर्थिक सहायता बााँड्ने ठीक र पूर्ि प्रर्ालीको तनश्चित गनि हाम्रो नीतत ललखित रूपमा छ । Nebraska 
Medicine आर्थिक सहायिाले The Nebraska Medical Center, Bellevue Medical Center र UNMC Physicians द्िािा 
प्रदान गरिएको सेिाहरलार्ि समािेश गदिछ ।    

  
III. नीतत        
       

A. जब अन्य सबै तनको हुने स्रोतहरू लसश्ददन्छ, आर्थिक सहायिा उपलब्र् हुतछ । 
  

B. आर्थिक सहायताका छुटहरू बबमा नभएका बबरामीहरूलार्ि उपलब्ध हुन्छन ्र आफैं ले छुट ततरेपतछ बााँकी रहेको शुल्कमा लागु 
हुन्छ ।  
 

C. बबमा भएका बबरामीहरूको बााँकी रहेको श्जम्मेवारीमा आर्थिक सहायताको छुट उपलब्ध हुन्छ ।  
 

D. Nebraska Medicine मा आफ्नो आर्थिक न्जतमेिािी पूिा गनि असक्षमिा प्रदशिन गने बबिामीलार्ि आर्थिक सहायिा प्रदान 
गरितछ ।   

  
E. वैकश्ल्पक र/िा कस्मेहटक प्रकियाहरका लार्ग आर्थिक सहायिा स्िीकृि गरिनेछैन ।   

  
F. तल IV b-1 मा परिभापषि गरिएझैं पिपन्त्िमूलक स्याहािको अिस्थामा आर्थिक सहायिा स्िीकृि गरिन सतछ ।  

https://secure3.compliance360.com/DMZ/ExternaLink/Go.aspx?PD=O8WBP3JVW9ZsJXkIeMih7OZkwU1JkOhLxvZgtAZAXU1wEZwpmTdKxQuZzsR92nJuUBqoVfn9RvGf61EE%2fidKF4EOcXsOwtKv9tMzjwd4Nos1JTphPyUIPA%3d%3d
https://secure3.compliance360.com/DMZ/ExternaLink/Go.aspx?PD=O8WBP3JVW9ZsJXkIeMih7PzqHU08aS7b7eyhe4f11Q0DM4XAOJvVOJBYvr9nSm6DvETirEhro83G3ewZDd79DKOHFRtXRRRbUidtZTScaDf5x5Pt4IT%2fag%3d%3d
https://secure3.compliance360.com/DMZ/ExternaLink/Go.aspx?PD=O8WBP3JVW9ZsJXkIeMih7LCpsnnrflvYzjd2XnjWKRB6LFH3Oc9xOMAN%2f24pLlWdVsvhTCYVqAqPD6yS9zN3fRI7S0ltqmUCPANKBFzQGBE3GFAvAtlO4A%3d%3d
https://secure3.compliance360.com/DMZ/ExternaLink/Go.aspx?PD=O8WBP3JVW9ZsJXkIeMih7IebIyfMCE282Vt%2bXRMck56aVUnGY5iXyGoQ6aSB8ZrAgHrOEu14PLq1DViCTJ2ht3PKbjIrNAQqrMoo%2bVd1J7%2fkmVYIqmG0Pw%3d%3d
https://secure5.compliance360.com/DMZ/ExternaLink/Go.aspx?PD=O8WBP3JVW9bTkewaV5awvrRCNaABiDJR7i5fZugJKD%2fsxuPVNJXDplCgHi9LKzAixB69YG5WZES%2bV3mnsqzy2QyKp%2fpN3FbpLWXke4Lv65QeBUFMEqOaNQ%3d%3d
https://secure5.compliance360.com/DMZ/ExternaLink/Go.aspx?PD=O8WBP3JVW9bTkewaV5awvhX9REa7egCYl%2fKCB6rHfB60TcsXJp3yTDWH7tNvdyWDNS1ClG%2b%2ffhAippQf89GZjZuz8UUbMJX9jZMu6tbk4Ov7%2bsbkQLUnZw%3d%3d
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G. आर्थिक स्वीककत सुरक्षित गनि सबै ट्रान्सप्लान्ट, भेन्तिकुलि सहायिा गने यनत््र (VAD), कृबत्रम मुटु (TAH) ि र्तटेन्स्टनल 

रिह्याब (IRP) बबिामीले िातसप्लातट आर्थिक पिामशिदािासाँग भेट गनुिपछि । िातसप्लातट, VAD, TAH र IRP बबिामीले 
आर्थिक न्स्िननङ (ACDESS-FIC-082) िा िातसप्लातट पिपिर्िा नीनि (FN 21) बाट स्िीकृि भएको हुनुपि््छ । अन्य 
सेवाहरूका तनश्म्त आर्थिक सहायता स्वीकृततले यो आवचयकता पूरा गनुिपदैन ।  

 
H. आर्थिक सहायताको तनश्म्त स्वीकृततको प्राथलमकता भषवयकयको षवकल्प वा कस्मेहटक प्रकक्रयाहरूका लार्ग लागु हुाँदैन ।  

 
I. लसफाररस गररएको औषधीलार्ि समेटनुुः औषधी कम्पतनहरूले प्रदान गने बबरामी सहायता कायिक्रमहरूमदये एउटाको लार्ग 

उनीहरूको लसफाररस गररएको औषधीहरूको मूल्यमा सहायता गनि आवचयक बबरामी यो्य हुन स्छ । कृपया (402) 559-
2469 मा िा pharmacyfinancialcounselors@nebraskamed.com मा औषधी आर्थिक परामशिदातासाँग सम्पकि  गनुिहोस ्।  

  
IV. परिभाषाहरः 

A. सामान्यतया बबलमा आएको रकम (AGB) आकन्स्मक िा मेडडकल आिश्यकिा स्याहािको ननन्ति बबमासाँग बबिामीहरलार्ि 
आउने सामान्य बबलको रकम । अततरर्त जानकारीको लार्ग अटयािमेन्ट र्ि हेनुिहोस ्।  

B. वाषषिक घरायसी आम्दानीुः सब ैघरायसी आम्दानी समावेश गररएको तर ज्याया र तलब र गैह्र ज्याला आम्दानीमा सीलमत 
नभएको, जसमा भत्िा ि बाल सहायिा, सामान्जक सुिक्षा, बेिोजगािी, कमिचािी क्षनिप्ूतति फार्दा, पेतसन, व्याज िा घिको 
भाडाको आतदानी समािेश हुतछ । 

C. आवेदनुः आवचयक भएको कागजात प्रदान गरेर र आर्थिक आवेदन पूरा गरेर यो नीततको अधीनमा आवेदन हदने प्रकक्रयाको 
तररका ।  

D. षवपश्ततमूलक स्याहारुः आफ्नो वाषषिक पररवारको आम्दानीको 25% भतदा बढी आर्थिक भािको साथमा संघीय गरिबी 
ननदेमशकाको 400% भतदा रे्िै िापषिक परििािको आतदानीको साथमा योग्य बबिामीहरलार्ि प्रदान गरिने आर्थिक सहायिा ।  

E. आकश्स्मक स्याहार वा आकश्स्मक उपिारुः EMTALA द्ि्ारा पररभाषषत गररएको आकश्स्मक मेडिकल अवस्थाको लार्ग 
उपिारको स्याहारका तररकाहरू । EMTALA आकन्स्मक मेडडकल उपचाि ि कियाकलाप श्रम एन (42 U.S.C. ss1395dd) 

F. अततरर्त संकलन कक्रयाकलाप (ECA): िहेको सतपन्त्ि, िास्िपिक सतपन्त्िमा पहहले नै बिार्एको, अतय पाटीलार्ि ऋणको 
बेिबबिन, िेडडट एजेतसीमा प्रनििेदन हदने, बैंक खािा ि व्यन्तिगि सतपन्त्ि िोतका, नागरिक काििाहीको सुरुिाि, ज्याला 
मसाँगाने, अट्याचमेतटमा व्यन्तिलार्ि िाख्ने, गैह्रशुल्क बबलको कािण मेडडकल आिश्यक स्याहाि बुझाउने/र्तकाि गने 

G. संघीय गररबी स्तरुः संघीय सरकारद्वारा संघीय गररबी तनदेलशका वाषषिक रूपमा प्रकालशत हुन्छ ।  
H. आर्थिक सहायताुः रकम ततनि असिमता प्रदशिन गनेहरूलार्ि प्रदान गररने छुट ।  
I. जमानीुः बबरामीभन्दा अको व्यश््त, जो बबिामीको मेडडकल खचिको भुतिानीको लार्ग न्जतमेिाि हुन्छ ।  
J. घरुः घरलभत्र भएका बबरामीको साथमा बस्ने सबै अन्य सदस्यहरू समावेश भएको । यसले समावेश गदिछ, िि बबिामीको पनि 

पत्नी ि उतनार्स िषिभतदा कम उमेिका सब ैबालबामलकामा (प्राकृनिक िा गोद मलएका) मात्रै सीममि हुाँदैन ।  
K. मेडिकल आवचयक स्याहारुः पहहिान गनि आवचयक सेवाहरू र सेवाहरू प्रदान गररएको समयमा सामान्यतया स्वीकार गररएको 

स्वास््य स्याहारको मापदण्िहरू पेशागत रूपमा पहहिान गररएको कुरासाँगै भएका शारीररक वा मानलसक अवस्थाहरूको लार्ग 
रोकथाम गने, आिामदायी, ननको हुने िा पुनस्थािपना गने उपचाि समािेश भएको । मेडडकल आिशय्क स्याहारले कस्मेहटक 
प्रकक्रयाहरू, िैकन्ल्पक प्रकियाहर िा मसफारिस गरिएका औषर्ीहर समािेश गरिएको छैन । िातसप्लातट, VAD, TAH ि IRP 
सेिाहरलार्ि पिशेष प्रकियाहर आिश्यक हुतछ । 

L. बबमा नगररएकोुः बबमा नभएका बबरामीहरू वा बबरामीको श्जम्मेवारी समाधान गनि तसे्रो पिको श्जम्मेवारी नभएको    
 

V. तनरे्दशनहर        
       

A. पहहिानको प्रकक्रया        
1. Nebraska Medicine ले आकन्स्मक मेडडकल उपचाि र Active Labor Act (EMTALA) (RI 07) ि अलग 

संस्थागि नैनिक नीतत (LD 02) को साथमा सहमनि ननन्श्चि गनि अलग नीनि कायम िाख्छ । यो आर्थिक सहायिा 
नीनि िी नीनिहरको अिस्थामा िहतछ ।    

2. आर्थिक परामशिदाताहरू, ग्राहक सेिा एसआर. सहकमी ि संकलन एसआर. Nebraska Medicine द्िािा अर्र्काि 
हदर्एको सहकमीहरले आर्थिक न्स्िननङ आिश्यक भएका बबरामीहरू पहहिान गनेछ ।   

 
B. बबमा यो्यता र फार्दाका प्रमार्ीकरर्    

1. बबरामीले अस्पतालको पिमा बबमाका फार्दाहरूको कायि पूरा गनेछ ।   
2. बबरामी आर्थिक र सेवाहरूको पहुाँिको षवभागीय प्रकक्रयाहरूअनुसार समयसमयमा यो्यता, फार्दा ि भुतिानीको स्रोिको 

प्रमाणीकिण गरिनेछ ।   
 

C. आर्थिक परामशि        

mailto:pharmacyfinancialcounselors@nebraskamed.com
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1. आर्थिक परामशिदाताहरू, कलेतसन एसआर. सहकमी ि ग्राहक सेिा एसआर. सहकमीहरले बबिामीलार्ि आर्थिक 
सहायिाको लार्ग आवचयक कुरामा सहायता गनेछ ।   

2. आर्थिक परामशिदाताहरू, कलेतसन एसआर. सहकमीहर ि ग्राहक सेिा एसआर. जब भुतिानी गनि अतय स्रोि छैन 
साथै आिेदनमा बबिामीहरलार्ि सहायिा गदै िा सिकािी कायििमहरका ननन्ति योग्य हुन भेट्ने समयहर मलन 
सहकमीहरले स्थानीय, िाज्य, ि संघीय कायििमहरबाट क्षनिपूनिि खोजी गनिमा बबिामीहरलार्ि सहायिा गनेछ ।   

3. स्वास््य स्याहार सेवाहरूका तनश्म्त आर्थिक स्रोतहरू प्रदान गनि स्ने एजेन्सीसाँग अनुगमन भेटघाटको तनश्म्त 
बबरामीहरू श्जम्मेवार हुन्छन ्। यो अपेिा पूरा नगदाि कुनै पतन समयमा आर्थिक सहायता बन्द गररन स्छ ।   

 
D. आवेदनको प्रकक्रया              

1. जब बबरामीले बबमापतछ वा अन्य कुनै तसे्रो पिले पूरा गने आवचयकता पूरा गनि वा षवपश्ततमूलक रोगको अवस्थामा 
आफ्नो श्जम्मेवारी भु्तानी व्यश््तगत रूपमा पूरा गनि स्रोतहरू छैन भनेर प्रमाखर्त हुन्छ, आर्थिक सहायिाको लार्ग 
आिेदनहर पूिा गरिनेछ ।    

2. आवेदनको प्रकक्रया कुनै पतन समयमा ललन सककन्छ – भिन भएको स्थानमा िा बबिामीको आग्रहको कािण ।  
आिेदनको प्रकियामा व्यन्तिगि आर्थिक पिििण पूिा गने कुिा समािेश हुतछ । प्रमातणि कागजािहर आिश्यक  
हुतछ । जानकािी संकलन भएको िा उपलब्र् भएको छैन भने आिेदकको आतदानी प्रमाखर्त गनि ताककि क  
प्रयासहरू गररनेछ ।  

3. आर्थिक सहायता कुनै पतन बेलामा बबललङ िक्रमा षविार गररनेछ, बबमलङ भएको 1 हदनदेतख 240 हदनसतम ।  
4. आवचयक भएको कागजात अटयािमेन्ट B मा समािेश गरिएको छ – आर्थिक कुिा देखाउने फािाम ।   
5. सम्भाषवत यो्यता – सतभापिि योग्यिाको िेत्रमा आधाररत भएर पूरा भएको फारामको अनुपश्स्थततमा बबरामीहरू 

सहायताको तनश्म्त यो्य हुन स्छ, जसमाः बबिामी घिबािबबहीन छ, पाठ 7 असफलिा प्रकियाबाट बबिामीमा ऋणको 
क्षमा भएको छ, बबिामी कागजाि नभएको माननस हो, बबिामी खानेकुिाको स्टातपको ननन्ति योग्य हुतछ अथ वा 
बबरामीद्वारा प्रस्तुत गररएको ताककि क प्रमार् र Patient Financial Services को व्यिस्थापकलार्ि स्िीकाियोग्य 
हुनछ् ।    

6. स्वीकृत भएको छ भने आर्थिक सहायता स्वीकृत भएको लमततदेखि एक वषिसम्म मान्य हुनेछ र कस्मेहटक र 
वैकश्ल्पक प्रकक्रयाहरूका तनश्म्त समेटनेछैन । सबै ट्रान्सप्लान्ट, VAD, TAH ि IRP सेिाहरमा आर्थिक 
पिामशिदािाबाट आर्थिक प्रष्टिा प्राप्ि गिेको हुनुपछि , II (E) मार्थ नोट भएअनुसाि यो आिश्यकिा पूिा नगने आर्थिक 
सहायिाको ननन्ति स्िीकृनिको प्राथममकिा । कुनै समयमा बबिामीको अिस्था परििििन हुतछ भने आर्थिक सहायताको 
स्वीकृतत पुनिमूल्याङ्कन हुन स्छ । 

7. पूर्ि आवेदन 30 हदनमभत्र बुझाउन बबिामीलार्ि मलतखि (अट्याचमेतट C) रपमा सूर्चि गरिनेछ । 
8. आर्थिक सहायतामा रहेको बााँकी रकममा Nebraska Medicine साँग िििमान भुतिानी नगिेको बााँकी िकम समािेश 

भएको हुनेछ । बबिामीले भुतिान्ी गरेको छ र सहायताको लार्ग यो्य पार्एको छ भने सहायता लागु भएपतछ 
भु्तानी बााँकी भएको रकमभन्दा धेरै हुन्छ भने यो्य समयावर्धमा िातामा समावेश भएको भु्तानी कफताि हदर्नेछ 
। ती $5.00 भतदा मार्थ छ भने कफिाि हदने प्रकिया हुनेछ ।   

9. www.nebraskamed.com मा अनलार्न र Patient Access in Clarkson Tower िा Durham Outpatient 
Center िा Patient Financial Services मा पिमभतन भाषाहरमा भएका आिेदनहरमा पहुाँच गनि सककतछ ।  

10. यो आर्थिक सहायता नीतत, आिेदन पूिा गनि ि बुझाउन सहायिा ि आर्थिक सहायिाको नीनिको प्रनि प्राप्ि गनि, 
नीनिको सामातय भाषाको सािाशं ि आिेदन फािामसतबतर्ी अनिरिति जानकािीको ननन्ति िपारं्ले िल हदर्एका 
स्थानहर ि नतबिहरमा व्यन्तिगि रपमा िा फोनबाट हामीलार्ि सम्पकि  गनि स्नुहुन्छुः 
                  
Patient Access Services-Financial Counseling (सेवामा पहुाँि भएका बबरामी- आर्थिक पिामशि) 
Nebraska Medical Center 
Clarkson Tower or Durham Outpatient Center 
Omaha, NE 68198-7530 
(402) 559-5346 
 
Patient Access Services-Financial Counseling (सेवामा पहुाँि भएका बबरामी- आर्थिक पिामशि) 
Bellevue Medical Center 
2500 Bellevue Medical Center Drive 
Bellevue, NE 68123 
(402) 763-3061 
 
Patient Financial Services (बबरामी आर्थिक सेवाहरू) 
3333 Farnam St., Mutual of Omaha Building, 3rd Floor 
Omaha, NE 68131 

              (402) 559-3140 
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E. शुल्क ताललका   

1. हरेक आवेदनको तनश्म्त प्रदान गररएको आर्थिक सहायताको लमलार्एको रकम तनधािरर् गने आधारको रूपमा DHHS 
गरिबी ननदेमशका प्रयोग गरिनेछ । पिपन्त्िमूलक स्याहािको अिस्थामा ममलाउने कुिा घिको िापषिक आतदानीको 
आर्ािमा हुनेछ । आिेदकको व्यन्तिगि आर्थिक पिििण (अट्याचमेतट B) ि उपयुति सहायिा गने कागजाि प्रयोग 
गदै हदर्एको आर्थिक सहायिाको िकमलार्ि पहहचान गनि ननदेशकको रपमा आर्थिक सहायिा स्केल (अट्याचमेतट A) 
प्रयोग हुनेछ । आर्थिक सहायिाको ननन्ति योग्य भर्िहेका सबै बबिामीहर बबमा भएका बबिामीहरको AGB भतदा रे्िै 
न्जतमेिाि हुनेछैनन ्।      

2. पाररवाररक समग्र आम्दानी सघंीय गररबी स्तरको 200% िा सोभतदा कम भएका ि संघीय गरिबी स्ििको िीन गुणा 
कम सतपन्त्ि भएका बबिामीहर पूणि ननःशुल्क स्याहािको लार्ग योग्य हुनेछन ्।  

3. Nebraska Medicine लार्ि आिेदकको आर्थिक अिस्थाको पूणिरपमा व्याख्या गनुि जरुरी हुन्छ ।   
a. आर्थिक सहायताको लार्ग यो्यता तनधािरर् गदाि िाता, बचि खािा, स्टक ि बतड, आहद जााँच गने जस्िा 

व्यन्तिगि सतपन्त्ि पिचाि गने अर्र्काि Nebraska Medicine मा िहेको छ ।    
b. आर्थिक सहायताको लार्ग यो्यता तनधािरर् गदाि व्यश््तगत आवास, अतय जगग्ाजलमन र सम्पूर्ि जीवन 

बबमाको अनुमातनत मूल्यको नीतत, पािस्परिक कोषहर, IRA/रिटायिमेतट कोष ि मेडडकल बचि खािामा िापषिक 
सहायिाजस्िा अतय सतपन्त्िहरलार्ि पनन पिचाि गने अर्र्काि Nebraska Medicine मा िहेको छ ।  

 
F. आर्थिक सहायताको लार्ग अलभलेि र षवशेष लेिा राख्ने   

1. सम्भाषवत आवेदकहरूबाट संकलन गररएका सम्पूर्ि आर्थिक कागजातहरू गोप्य मातननेछ र सुरक्षित प्रर्ालीमा स््यान 
गररनेछ । स्कली कागजातहरू नयकट गररनेछ ।   

2. तल बतार्एको स्तरको आधारमा हरेक आवेदकको यो्यता स्वीकृत र आर्धकाररक गररनेछ ।   
क. 0-50,000                    बबरामी पहुाँि व्यवस्थापक   
b. 50,001-100,000          कायिकािी ननदेशक िेभेतयू चि  
c. 100,001-500,000         प्रमुख आर्थिक अकफसि 
d. 500,001 ि सोभतदा मार्थ   प्रमुख कायिकािी अकफसि    

 
G. बबरामीलार्ि आर्थिक सहायता तनधािरर्को सूिना   

1. आर्थिक सहायताको तनश्म्त सबै स्वीकृतत/अस्िीकृनि अट्याचमेतट C बाट हिेक आिेदकलार्ि सूर्चि गरिनेछ ।  
  
VI. विशेष ध्यान दर्दने  
  

A. पुनरावलोकन व्यवस्थापकको छनौटमा आर्थिक सहायताको लार्ग बबरामीको गलत जानकारीको साथमा बुझार्एको आवेदन 
अयो्य हुनेछ ।  

  
B. यो नीततद्वारा षवशेषगरी नसमेहटएका अवस्थाहरूले शुल्कबबनाको सेवामा अनुमतत हदन वा तल हदर्एको उदाहरर्को साथमा 

प्रदान गररएको सेवाको लार्ग सामान्य शुल्कभन्दा कम हुने कुरा व्यश््तमा उठाउन स्छुः    
1. व्यश््तगत षवपश्तत वा व्यश््तलार्ि प्रभाव पारेको रो्न नसककने अभावद्वारा हुन स्छ, जसले अतयथा सेिाको लार्ग 

भुतिानी गनि सतछ अथिा गरिबीको स्ििभतदा मार्थ आतदानन भएको िि सेिाको सतपूणि मूल्य भुतिानी गनि अझै 
सक्षम नभएको ।  

2. मार्थ िण्ि III D र III E मा ध्यान हदर्एअनुसाि योग्यिाको प्रकियाको आर्ािमा उदािहणको लार्ग पिपन्त्िमूलक 
च्य्ाररहटको तनश्म्त बबरामी सामान्यतया यो्य हुन स्छ, जहााँ बबिामीको न्जतमेिािी िापषिक घिको आतदानीको 
25% भतदा बढी हुतछ ।   

 
C. च्याररटीको लार्ग व्यश््तको यो्यता तनधािरर् गनिमा Nebraska Medicine को पूणि छनौट हुनेछ ।  

VII. गैह्रभुक्तानीको लार्ग कायििा आर्थिक सहायताको तनर्ाििण  
तनदेशन गने लसददान्तुः IRS र Treasury's 501 (r) को अन्तिम ननयमअनुसाि Nebraska Medicine ले ननयममि प्रकािमा 
बबिामीको बााँकी कुिाहरलार्ि लैजानेछ । बबिामी ि/िा उनीहरको िमशः भुतिानीहर समयमा निरिनेछ र Nebraska Medicine को 
ध्यान बबिामीको अनुभिमा केश्न्ित गने सहायतामा उच्ि ग्राहक सेवाको मापदण्ि कमििारीले गनेछन ्। सुरूवातको अततरर्त 
संकलन कक्रयाकलापमा सहायताको लार्ग बबरामीको यो्यता मूल्याङ्कन गनि गररएका ताककि क प्रयासहरू तनधािरर् गनिको लार्ग 
Nebraska Medicine Patiemt Financial Services लाि््र् अर्धकार हदर्एको र श्जम्मेवार रहन्छ ।  
 
A. बबललङ अभ्यास र ताककि क प्रयासुः सेवाको समय वा सोमा आर्थिक सहायताको लार्ग बबरामीको यो्यता तनधािरर् गनि 

Nebraska Medicine ले खोन्ज गछि । बबिामीलार्ि भनािबाट ननस्कन िा सेिाबाट ननस्कन योग्य पिचाि गरिएको छैन भने 
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Nebraska Medicine ले स्याहािको लार्ग बबल गनेछ ।बबरामीले बबमा गरेको छ भने Nebraska Medicine ले लागेको 
शुल्कको लार्ग अमभलेखमा बबिामीको बबमा गने व्यन्तिलार्ि बबल गनेछ । बबिामीको बबमा गने व्यन्तिद्िािा प्रकियामा लगेपनछ 
बााँकी िहेको बबिामीको न्जतमेिािी बबिामी िा जमानीलार्ि मसरै् बबल गरिनेछ । बबिामीले बबमा गरेको छैन भने बबरामीले 
स्वभु्तानी छुट पाउनेछ र बााँकी रहेको रकम बबरामी वा जमानीलार्ि लसधै बबल गररनेछ । बााँकी रहेको रकमको साथमा बबरामी 
वा उनीहरूको जमानीले सेवाहरू घटार्एपतछ 120 हदनको समयािर्ी सुरिाि भएपनछ चाििटा पिििणको िम प्राप्ि गनेछ । 
फार्लमा भएको ठेगानामा बबरामीको बबललङ षववरर्हरू हदर्नेछ । सही ठेगानाको जानकारी प्रदान गने श्जम्मेवारी बबरामी र/िा 
बबिामीको जमानीको हो । यी समािेश गरिएका िाककि क प्रयासहरबाट आर्थिक सहायिाको लार्ग योग्य बबिामीहर पहहचान गनि 
Nebraska Medicine ले सकिय रपमा खोजी गनेछः भनािको बारेमा नीततको बबरामी वा जमानीलार्ि सूिना हदने, बबमलङ 
पिििणको साथमा मलतखि ढााँचा, बबिामीको बबल ि बााँकी िहेको िकमको बािेमा छलफल गदाि बबिामीसाँग मौतखक रपमा ि 
"हामीले सहायिा गनि सतछौं" भतने फािाममा दस्िखिको मलतखि ढााँचामा ि बबिामीको पहुाँचको क्षेत्रहि्ू र आकश्स्मक 
षवभागमा पुश्स्तकाहरू र बबरामीको बबललङ षववरर्हरूमा जानकारीमूलक अिरको रूपमा र भु्तानी नभएको रकमको 
सम्बन्धमा पहहलो बबललङ षववरर्को 240 हदनमभत्र आर्थिक आिेदन बुझाउनमा मलतखि प्रनिकिया । आर्थिक सहायिाको नीनि, 
आिेदन ि आर्थिक सहायिाको सािांशको कागजािक्ो प्रततहरू आग्रह गररएमा र हुलाक, अनलार्न िा बबिामीको पहुाँच ि 
आकन्स्मक पिभागका क्षेत्रहरमा बबना शुल्क उपलब्र् छन ्। असामातय संकलन कियाकलापहर सुरिाि गनि 30 हदनभतदा कम 
समयमा कतिीमा एक पटक बबिामी िा जमानीसाँग फोन सतपकि  गने प्रयास गरिनेछ ।  

 

B. संकलन अभ्यासहरूुः संकलनको कक्रयाकलापहरूमा Nebraska Medicine संलग्न हुन सतछ – सतबन्तर्ि िाज्य ि संघीय 
कानुनसाँगको सहमनिमा Extraordinary Collection Activities (ECA's) समािेश गदै । 120 हदनको लार्ग बबिामीको बााँकी 
िहेको िकम छ ि कतिीमा चाििटा बबमलङ पिििणहर पठार्एको छ भने बबरामीको बााँकी रहेको रकम Nebraska Medicine 
को पक्षमा भुतिानीको खोजीको लार्ग संकलन एजेतसीलार्ि मसफारिस गरिनेछ । पहहलो बबिामीको पिििणबाट 240 हदनमभत्र 
आर्थिक सहायिाको आिेदन प्राप्ि हुतछ भने ECA को कुनै प्रगनि बतद हुनेछ ि आिेदन योग्यिाको लार्ग पुनरावलोकन 
गररनेछ । सामान्य अवस्थाहरूमा Nebraska Medicine को कलेतसन एजेतसीहरले निा िेडडट कायािलयहरलार्ि प्रनििेदन 
हदतछन ्निा उनीहरले सुर्ािको ज्यालालार्ि पछ्याउाँछन ्िा उस्िै कलेतसनका कायिहर । Nebraska Medicine लार्ि 
प्रनिननर्र्त्ि गने कलेतसन एजेन्सीहरूसाँग एजेन्सीमा सुरूवातको साने बबन्दबुाट 18 महहनासतमको लार्ग संकलनलार्ि पछ्याउने 
क्षमिा हुतछ । 240 हदनसतम बबिामीको भुतिानी नगरिएको िकम कलेतसन एजेतसीमा मसफारिस गिे पनन यो नीनिअनुसाि 
आर्थिक सहायिाको लार्ग बबिामीले आिेदन गनि सतछ । भतुिानी नगिी बााँकी रहेको शुल्क देिाउने पहहलो पोस्ट डिस्िाजि 
बबललङ षववरर् देिाएको कम्तीमा पतन 120 हदन बबिपेनछ ि अिस्थाको आर्ािमा Nebraska Medicine लार्ि प्रनिननर्र्त्ि 
गने कलेतसन एजेतसी िा Nebraska Medicine ले दाबीअनुसाि कलेतसन पछ्याउन सतछ, जब बबिामीसाँग भुतिानी 
नगिेक्ो रकम हुन्छ र Nebraska Medicine िा त्यसको पक्षमा काम गने कलेतसन एजेतसीबाट जानकािी िा भुतिानीको 
लार्ग आग्रहको साथमा सहकायि गरिनेछैन ।  
 

C. भु्तानी नगरेको रकमको साथमा बबरामीहरूलार्ि मेडिकल आवचयकताको स्याहार र्न्कार गररनेछैन, िापनन अनघल्ला सबै 
कुिाहर संकलन गने र नयााँ बबरामीको स्याहार बबल संकलन गने कुरामा काम गररनेछ ।   

 
VIII. योग्य प्रर्दायकहर 

 
Nebraska Medicine द्िािा प्रदान गरिने सेिाहरमा काम गने डातटिहरलार्ि यो नीनिमा समेहटएको छ । समेहटएका प्रदायकहर ि 
उनीहरका पिशेषिाहर अट्याचमेतट छ मा सूचीकृि गरिएको छ ।  
 
व्यश््तगत अभ्यासका िा्टरहरूद्वारा प्रदान गररएको सेवाहरू Nebraska Medicine ले िोजगािी नहदएकाहरलार्ि यो नीनिको 
अर्ीनमा समेहटएको छैन । यो नीनिको अर्ीनमा नसिेदिएका प्रदायकहरू अटयािमेन्ट H मा सूचीकृि गरिएको छ ।  
 
पाक्षिक रूपमा प्रदायकहरूको सूिी अपिटे गररनेछ । 

 
IX. सुपिीिेक्षण आिश्यकताहर/सन्र्दर्भहरू 

यो नीतत आन्तररक रेभेन्यू कोि िण्ि 501 (r) साँग सहमि ि कोष सुपिीिके्षण सतबन्तर्ि कुिामा सहमत छ ।  
 

X. सम्बन्धर्त नीततहरः  
FN13 – आर्थिक आिश्यकिा मूल्याङ्कन नीनि 
FN14 – िकम संकलन 
FN16 – छुट नीनि 
FN17 – बबिामी शुल्क निने नीनि 
FN21 – पिपिर्िाको लार्ग आग्रह – िातसप्लातट 
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LD02 -  नैनिकिाको संस्थागि ननयम 
RI07 -   आकन्स्मक मेडडकल उपचाि ि िातसफि नीनि 
SOTFIDP1002 – आर्थिक सहायिा – िातसप्लातट 
 

 
 
कमििारीको श्जम्मेवारी   
बबरामी पहुाँि व्यवस्थापक – आर्थिक पिामशि – स्िीकृि/िापषिक पुनिािलोकन 
बबरामी पहुाँि तनदेशक – आर्थिक पिामशि – स्िीकृि/िापषिक पुनिािलोकन 
कायिकारी तनदेशक रेभेन्यू िक्र – स्िीकृनि  
प्रमुि आर्थिक अकफसर – स्िीकृनि  
प्रमुि कायिकारर अकफसर – स्िीकृनि 
Nebraska Medicine ननदेशकको सममनि – स्िीकृनि 
 
 
अटयािमेन्ट क – च्यारिटी स्केल   
अटयािमेन्ट ि – आर्थिक कुिा खोल्ने फािाम   
अटयािमेन्ट ग – ननर्ाििण पत्र   
अटयािमेन्ट घ – जानकािी आग्रह पत्र 
अटयािमेन्ट ङ – सामातयिया बबलमा आउने िकम 
अटयािमेन्ट ि – सामातय भाषामा सारांश 

 

विर्ागको स्िीकृति  प्रिासतनक स्िीकृति 
दस्िखि गरिएको ( एस ) Jana Danielson  दस्िखि गरिएको ( एस ) Stephanie Daubert 
शीषिकः कायिकारी तनदेशक    शीषिकः आर्थिक अकफसर प्रमुि 
पिभागः रेभेन्यू िक्र    
    

 


