
 
 

आ�थर्क सहयोग योग्यता नी�त सरल भाषा सारांश 
कसले आवेदन गनर् सक्छन:् 
आ�थर्क सहयोग योग्यता नी�तले ती मा�नसहरूलाई �नःशुल्क स्याहार प्रदान गदर्छ जसले अन्य 
सम्पूणर् �वकल्पहरूमा�थ प्रयास ग�रसकेका हुन्छन,् र 

• जसको घरप�रवारको आय वतर्मान वषर्को फेडेरल ग�रबी मागर्दशर्नको २५०% वा 
सोभन्दा तल हुन्छ। 

• आ�थर्क सहयोगका ला�ग उपयुक्त रूपमा आवेदन बुझाइसकेका हुन्छन।् 
• य�द तपा� आ�थर्क सहयोगका ला�ग योग्य हुनुभयो भने, तपा�लाई सामान्यतया 
आकिस्मक वा मे�डकल रूपमा अत्यावश्यक स्याहारका ला�ग लगाइने शुल्क भन्दा बढ� 
शुल्क लगाइने छैन। 

य�द तपा�ले थुप्रै मे�डकल र आ�थर्क घटनाहरू भोग्नु भएको छ भने, �वनाशकार� 
आ�थर्क सहयोग प�न उपलब्ध हुन सक्छ। 

 
आवेदन कसर� गन�: 
स्पेक्ट्रम हेल्थ: 

• 100 Michigan, Grand Rapids, MI 49503 िस्थत प्रमुख क्याम्पस स�हत कुनै प�न 
स्पेक्ट्रम हेल्थ अस्पतालको सूचना डेस्क, आकिस्मक �वभाग वा रिजस्टे्रसन कायार्लयमा गई 
आफ�  उपिस्थत भएर 

• हुलाकद्वारा, पठाउने ठेगाना: Spectrum Health Butterworth Hospital Financial 
Counseling Office, 100 Michigan, Grand Rapids, MI 49503 

• �नम्न नम्बरमा फोन गरेर: १.८४४.८३८.३११५ 
• http://www.spectrumhealth.org/financialassistance मा गएर। 
• आ�थर्क परामशर्दातालाई �नम्न इमेल ठेगानामा इमेल गरेर: 

FinancialCounseling@spectrumhealth.orgस्पेक्ट्रम हेथर् लेकल्यान्ड 
• 1234 Napier Avenue, St. Joseph, MI 49085 िस्थत प्रमुख क्याम्पस स�हत कुनै प�न 
स्पेक्ट्रम हेल्थ  
लेकल्यान्ड अस्पतालको सूचना डेस्क, आकिस्मक �वभाग वा रिजस्टे्रसन कायार्लयमा गई आफ�  
उपिस्थत भएर 

• हुलाकद्वारा, पठाउने ठेगाना: Spectrum Health Lakeland, PO Box 410, St Joseph, 
MI 49085 

• �नम्न नम्बरमा फोन गरेर १.८४४.४०८.४१०३ 
•  https://www.spectrumhealthlakeland.org/patient-
visitor-guide/patient/billing/financial-assistance  मा गएर  

• आ�थर्क परामशर्दातालाई �नम्न इमेल ठेगानामा इमेल गरेर: 
SHLfinancialcounseling@spectrumhealth.org 
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नी�तको �नःशुल्क प्र�त तथा आवेदनका ला�ग: 

• मा�थ सूचीकृत सम्पकर्  ठेगानाको प्रयोग गनुर्होस।् 
• यस नी�तको अनुवाद, यो सारांश र आवेदन अनुरोध ग�रएको खण्डमा वा मा�थ सूचीकृत 
वेबसाइटहरूमा अन्य भाषाहरूमा उपलब्ध छन।् 

 
सहयोग उपलब्ध छ: 

आ�थर्क सहयोगका ला�ग तपा�को आवेदन पूरा गनर्का ला�ग मद्दत गनर् आ�थर्क परामशर्दाताहरू 
र एडभोकेटहरू उपलब्ध छन।् उनीहरूकहाँ “कसर� आवेदन गन�” खण्डमा उल्लेख ग�रएझ� फोन गरेर 
वा सम्पकर्  गरेर पुग्न स�कन्छ। उनीहरूले तपा�लाई स्वास्थ्य बीमा �व�नमय वा �म�सगन राज्य 
मे�डकेड कायर्क्रमहरू माफर् त कभरेजका ला�ग साइन अप गनर् मद्दत प�न गनर् सक्नेछन।् 
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