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আর থ্িক 
সহায়তার 
সারসংক্ষেপ

আমাক্ক কী পররমাণ অ থ্ি পররক্�াধ করক্ত হক্ে?
উপরে বর ণ্িত আরেে পেীক্ষাে উপে ভিভতি করে
রিসকষাউন্ট রথিে কেষা হে। আপনষাে আে যুক্তেষাষ্ট্রীে 
দষারেদ্র্য সীমষাে 600% বষা তষাে কম হরে এবং যযষাগর্যতষা 
রন ণ্িষােক অনর্যষানর্য শতণি গুরে আপরন পেূ্ কেরে 
আপনষারক খুব কম করে $0 প্রদষান কেরত হরব।

আপনষাে আরবদন প্রররিেষাকে্ হরে যগরে আমষারদে 
আর ণ্িক পেষামশণিদষাতষা আপনষাে রনদদীষ্ট রিসকষাউন্ট 
(রিসকষাউন্টগুরে) সম্পরকণি  আপনষারক রবস্ষারেত ত্র্য 
প্রদষান কেরবন।

আরম রকভাক্ে রিসকাউন্ট পাক্ো?
আপনষারক আরবদরনে ফমণিরি পূে্ কেরত হরব। 
আপনষাে আবষাস, আে, এবং পরেবষারেে আকষাে 
সম্পরকণি  ত্র্য পষাওেষাে সষার্ সষার্ রিসকষাউরন্টে জনর্য 
আমেষা আপনষাে আরবদনরিে প্রররিেষাকে্ কেব।

অর্যষাপরেন্টরমরন্টে আরগ, পরেচযণিষাে জনর্য আপরন 
যখন হষাসপষাতষারে আসরবন বষা িষাকরযষারগ আপনষাে 
কষারে রবে আসষাে আরগ আপরন রিসকষাউরন্টে জনর্য 
আরবদন কেরত পষােরবন। উপরে তষারেকষাভুক্ত যয 
যকষানও একরি জষােগষারত পেূ্ কেষা ফমণিরি  
যপ্রে্ করুন।

আর ণ্িক সহষােতষাে জনর্য যেষাগীরদে পরেরেবষা বষা েষাড়ষা 
পষাওেষাে অন্তত দরুশষাচরলিশ (240) রদন আরগ আরবদন 
কেরত হরব। হষাসপষাতষাে য্রক আরবদন কেষাে 
উপকে্গুরে পষাওেষাে পে ত্র্য প্রদষান কেষাে জনর্য 
যেষাগীরদে আরেষা অন্তত কুরড় রদন সমে যদওেষা হরব।

আরম যে রিসকাউক্ন্টর জন্য যোগ্যতা লাভ কক্ররি 
তা আরম কীভাক্ে জানে?
আরবদন সম্পূ ণ্ি করে জমষা যদওেষাে 30 রদরনে 
মর্র্য হষাসপষাতষাে একরি রচরি পষািষারব, যষারত আপরন 
যযষাগর্যতষা েষাভ করেরেন রকনষা এবং আপরন কতখষারন 
রিসকষাউরন্টে জনর্য যযষাগর্যতষা েষাভ করেরেন তষা 
বেষা ্ষাকরব।

আরম রিসকাউন্ট পাে রক না তা জানার জন্য 
অক্পষো করার সময় একটি রেল আসক্ল কী হক্ে? 
রিসকষাউরন্টে জনর্য আপরন রবরবরচত হরে আপনষারক 
হষাসপষাতষারেে রবে পরেরশষা্ কেরত হরব নষা। আপনষাে 
আরবদন খষারেজ কেষা হরে, হষাসপষাতষাে অবশর্যই 
রেরখতভষারব আপনষারক যসরি জষানষারব এবং অবশর্যই 
হষাসপষাতষারেে ঊর্ণিতন কত্ণি পরক্ে কষারে রসদ্ষান্তরিে 
রবরুরদ্ আরবদন কেষাে উপষােগুরে জষানষারব।

আমার যকাক্না সমস্যা ্াকক্ল এেং হাসপাতাক্লর 
সাক্্ যসটির সমাধান করক্ত না পারক্ল কী হক্ে?
আপরন রনউইেকণি  যটেরিে স্ষাথির্য দপ্তরেে (New York 
State Department of Health) অরভরযষাগ  
জষানষাবষাে হিেষাইন 1-800-804-5447 নম্বরে যফষান 
কেরত পষারেন।

NYU Langone Hospitals Charity 
Care and Financial Assistance Policy

কযর্িযকরীর তিরখ: 6/06
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NYU Langone Hospitals স্ীকষাে করে যয  
অরনক সমে যেষাগীরদে যখন পরেচযণিষাে প্ররেষাজন 
তখন তষারদে প্রদত্ত যসবষাে জনর্য অ ণ্ি পরেরশষা্  
কেরত অসুরব্ষাে সম্ুখীন হরত হে। আরেে উপে 
ভিভতি করে হষাসপষাতষােগুরে যযষাগর্য বর্যরক্তবগণিরদে
রিসকষাউন্ট যদে। এেষাড়ষাও, আপরন যরদ যযষাগর্য  
বরে রবরবরচত হন তষাহরে আমেষা আপনষারক 
রবনষামূরের্যে বষা কম-খেরচে বীমষাে জনর্য আরবদন 
কেরত সহষােতষা কেরত পষারে। রবনষামূরের্য, যগষাপনীে 
সহষােতষা পষাওেষাে জনর্য, এই সরুব্ষাজনক 
জষােগষাগুরেরত অবরথিত আমষারদে আর ণ্িক 
কষাউরসেরেং অরফসগুরেে মর্র্য যকষারনষা একরিে 
সষার্ যযষাগষারযষাগ করুন। 

Manhattan Tisch and Langone 
Orthopedic Hospital (LOH)
• Tisch: 550 1st Avenue, Room Tisch SK 1-33

• LOH: 301 East 17th Street, Room 203B

• Phone # 1-866-486-9847

Brooklyn: 
• 150 55th Street, Suite LB 2940

• Phone # 1-718-630-6252

Long Island:

• 131 Mineola Blvd, Suite 105

• Phone # 1-516-663-8373

রবশদ তর্র্যে জনর্য, অনুগ্রহ করে আমষারদে 
ওরেবসষাইি www.nyulangone.org/insurance-
billing-financial-assistance রভরজি করুন।

কারা রিসকাউক্ন্টর যোগ্য েক্ল রেক্েরিত হক্ে?
সীরমত আরেে যেষাগীেষা যষারদে স্ষাথির্য বীমষা যনই বষা যষােষা স্ষাথির্য 
বীমষাে সরুব্ষাগুরে যশে করে যফরেরেন তষারদে জনর্য আর ণ্িক 
সহষােতষা উপেভর্য। রনউইেকণি  যটেরি বসবষাসকষােী প্ররতর্যক বর্যরক্ত 
যষারদে রচরকৎসষা সংরিষান্ত প্ররেষাজনীে পরেরেবষা প্ররেষাজন এবং 
প্ররতর্যক বর্যরক্ত যষারদে আমষারদে হষাসপষাতষারেে যযরকষান একরিরত 
জরুেী পরেরেবষাে প্ররেষাজন। আপনষাে আর ণ্িক সহষােতষাে 
প্ররেষাজন বরে আপনষারক রচরকৎসষা সংরিষান্ত প্ররেষাজনীে যসবষা 
অস্ীকষাে কেষা হরব নষা। আপনষাে ইরমরগ্রশন যটেিষাস রনরবণিরশরে 
আপরন রিসকষাউরন্টে জনর্য আরবদন কেরত পষারেন।

আক্য়র সীমাগুরল কী?
রিসকষাউরন্টে পরেমষা্ আপনষাে আে ও পরেবষারেে সদসর্য 
সংখর্যষা অনুযষােী পরেবরতণি ত হে। যরদ আপনষাে যকষানও স্ষাথির্য 
বীমষা নষা ্ষারক, আপনষাে বীমষাে সুরব্ষাগুরে যশে করে যফরেন, 
েষাড়রযষাগর্য বর্যষাে, যকষা-যপ, বষা যকষাইনসরুেসে ্ষারক, তরব দেষা 
করে আমষারদে ওরেবসষাইিরি যদখুন www.nyulangone.org/
insurance-billing-financial-assistance অ্বষা সষাম্প্ররতক 
NYS Federal Poverty Levels (FPL) অনুযষােী আপনষাে 
আে এবং পরেবষারেে আকষারেে ভিভতিতে আপনষাে যক্ররে
যকষান েষাড় প্ররযষাজর্য তষা যদখনু।

আরম আক্য়র সীমাক্রখায় যপৌিঁক্ত না পারক্ল কী হক্ে?
আপরন আপনষাে রবে পরেরশষা্ কেরত নষা পষােরে, হষাসপষাতষাে
আপনষারক একরি পরেরশষা্ পরেকল্পনষাে প্রস্ষাব রদরত পষারে। 
আপনষারক কত পরেরশষা্ কেরত হরব তষা আপনষাে আরেে 
উপে রনভণি ে কেরব রকন্তু যসরি যকষারনষাভষারবই আপনষাে যমষাি 
মষারসক আরেে 10% এে যবরশ হরব নষা।

যকউ রক রিসকাউন্ট ে্যাপারটির ে্যাখা করক্ে?
যকউ রক আক্েদন করার জন্য আমাক্ক সহায়তা করক্ে? 
হর্যষাাঁ , রবনষামূরের্য, যগষাপনীে সহষােতষা উপেভর্য। 
আমষারদে আর ণ্িক পেষামশণিদষাতষা অরফসষােরদে যকষারনষা 
একজনরক কে করুন:

Manhattan: 1-866-486-9847

Brooklyn: 1-718-630-6252

Long Island: 1-516-663-8373 

আপরন যযষাগর্য বরে রবরবরচত হরে আর ণ্িক পেষামশণিদষাতষা 
আপনষারক যসরি জষানষারবন এবং আপনষারক Medicaid 
বষা একরি রনউইেকণি  যটেি অফ যহে্ মষারকণি িরলেস 
লের্যষারনে মত রবনষামূরের্যে বষা কম-খেরচে রবমষাে জনর্য 
আরবদন কেরত সহষােতষা কেরব। আর ণ্িক পেষামশণিদষাতষা 
যরদ যদরখন যয আপরন কম-খেরচে রবমষাে জনর্য 
যযষাগর্যতষা েষাভ করেনরন, তষাহরে তষােষা রিসকষাউরন্টে 
জনর্য আরবদন কেরত আপনষারক সহষােতষা কেরব। 
পেষামশণিদষাতষা সমস্ ফমণিগুরে পূে্ কেরত আপনষারক 
সহষােতষা কেরবন এবং আপনষারক যকষান যকষান নর্ রনরে 
আসরত হরব তষা বরে যদরবন। যরদ আপরন ইংেষারজ 
বেরত নষা পষারেন, তষাহরে যকউ আপনষাে রনরজে ভষােষাে 
আপনষারক সহষােতষা কেরবন৷

রিসকাউক্ন্টর জন্য আক্েদন করক্ত আমার রক রক
লাগক্ে?
আর ণ্িক পেষামশণিদষাতষা আপনষারক একরি আরবদনপরে 
যদরবন অ্বষা আপরন আমষারদে ওরেবসষাইি  
www.nyulangone.org/insurance-billing-
financial-assistance য্রক একরি আরবদনপররেে 
রপ্রন্ট যবে করে রনরত পষারেন। শু্ুমষারে আরবদনপরেরি 
পূে্ করুন এবং যসরিরক আমষারদে যকষান একরি 
আর ণ্িক পেষামশণি পরেরেবষা ইউরনরি জমষা রদন। 

রক রক পররক্েো যদওয়া হয়?
এই পরেরস আওতষাভুক্ত করে নষাযষা: কসরমরিক পদ্রত; 
যসই সমস্ রচরকৎসক এবং স্ষাথির্য যসবষা প্রদষানকষােী 
যষােষা NYU Langone Hospital -গুরেরত আপনষাে 
রচরকৎসষা করেরেন রকন্তু হষাসপষাতষাে দ্ষােষা রনযুক্ত নন 
এবং হষাসপষাতষারেে য্রক আেষাদষাভষারব রবে করে, 
যযমন NYU Grossman School of Medicine দ্ষােষা 
রনযুক্ত রচরকৎসকগ্ যষােষা প্রষাইরভি প্রর্যষারটিস করেন, 
অর্যষারনরথিরসওেরজটে, যেরিওেরজটে, যবসেকষােী 
কতণি বর্যেত নষাসণি, অর্যষামু্বরেি পরেরেবষা প্রদষানকষােী, 
গ্হ পরেচযণিষা প্রদষানকষােী; হষাসপষাতষারেে সষার্ চুরক্ত 
নষা ্ষাকষা HMO/বষার্রজর্যক রবমষা লের্যষানগুরেরত 
নর্ভুক্ত যেষাগীরদে জনর্য মরনষানীত পদ্রতগুরে; এবং 
রবরবচনষামূেক চষাজণিগুরে যযমন যিরেরফষান, যিরেরভশন 
ও বর্যরক্তগত করক্ে পষা ণ্িকর্যমূেক চষাজণিগুরে।
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