
GRACIE SQUARE HOSPITAL 

আর্থ িক সহায়তার নীর্তর সারাাংশ 
 

Gracie Square Hospital-এর নিজের হাসপাতাজে যে যরাগীরা স্বাস্থ্য পনরচে যা পনরজেবা গ্রহণ কজরি এবং োজের আনথ যক 

সাহাজেযর েরকার আজে তাজের বয়স, নেঙ্গ, োনত, োতীয়তা, আথ য-সামাজেক বা অনিবাসি অবস্থ্াি, যেৌিপ্রবণতা বা 

ধানম যক স্বীকৃনত বযনতজরজক সাহােয করার েীর্ য িীনত আজে। 
 

যর্ি আপনার GRACIE SQUARE HOSPITAL-এ ককাননা আর্থ িক িায়বদ্ধতা থানক এবাং আপনার মনন হয় 

কয আপর্ন কসই বযয়ভার সামাল র্িনত পারনবন না, কসনেনে GHS-এর একটি আর্থ িক সহায়তা নীর্ত আনে 

যা উপযুক্ত করাগীনির সাহাযয কনর থানক। 
 

কীভানব বুঝব কয আর্ম আর্থ িক সহায়তার জনয কযাগয? 

 নিউ ইয়কয যেজের বানসন্দারা নচনকৎসাগতিাজব প্রজয়ােিীয় েরুনর পনরজেবার যেজে আনথ যক সহায়তার েিয 

যোগয হজত পাজরি। হাসপাতাজের প্রাথনমক পনরজেবা এোকার বানসন্দারা নচনকৎসাগতিাজব প্রজয়ােিীয় অ-েরুনর 

পনরজেবার যেজে আনথ যক সহায়তার েিয যোগয হজত পাজরি। 

 প্রাথনমক পনরজেবা এোকাগুনের মজধয নিউ ইয়কয নসটের পাাঁচটে যপৌরসিা (কাউনি)আজে। 

 যে সমস্ত যরাগীরা উপজরাক্ত প্রজয়ােিীয়তাগুনে পূরণ করজবি এবং োজের নিজে প্রেনশ যত রানশর যচজয় কম আয় 

রজয়জে তাাঁরা আনথ যক সহায়তার েিয যোগয হজত পাজরি। 
 
 

পর্রবার বা বার়্ির বযক্তক্তরা আয় (1/21/2022 যত কাে যকর) 

1 $81,540 

2 $109,860 

3 $138,180 

4 $166,500 
প্রনতটে অনতনরক্ত বযজক্তর েিয, যোগ করুি: $28,320 

 আনথ যক সহায়তার যোগযতা সাধারণত আনথ যক সহায়তা আজবেি সমূ্পণ য করার পজর নিধ যারণ করা হজব। 

 এই িীনত এমি নচনকৎসক বা অিযািয পনরজেবা প্রোিকারীজের চাজেযর েিয প্রজোেয িয় োরা নিজের পনরজেবার 

েিয স্বাধীিিাজব নবে কজরি। 
 
 

আর্ম র্ক ধরননর সহায়তা কপনত পার্র? 

 হাসপাতাে নিজের আনথ যক সহায়তা প্রকজের েিয যোগয যরাগীজক, যসই সমস্ত যরাগী োজের আপৎকােীি বা 

অিযািয নচনকৎসাগতিাজব আবশযক পনরচে যার েিয নবমা আজে তাজেরজক সাধারণত ো নবে করা হয় (amounts 

generally billed, AGB) তার যচজয় যবনশ চােয করজব িা। অিযািয সমস্ত পনরচে যার েিয একেি যোগয বযজক্তজক, 

হাসপাতাজের যমাে চাজেযর যচজয় যবনশ চােয করা হজব িা। হাসপাতাে প্রতযানশত পদ্ধনত বযবহার কজর AGB 

গণিা কজর, এবং যসই েরটে বতযমাি নিউ ইয়কয যেজের পনরজেবার েিয নি-এর Medicaid েজরর ওপর নিনি 

কজর গণিা কজর। 

 যোগয যরাগীজের েিয একটে নকজস্ত যপজমি প্ল্যাি উপেিয হজব। 

 একবার আপিার আজবেি েমা হওয়ার পর, আমরা যসই আজবেজির ওপর একটে নসদ্ধান্ত যিওয়া পে যন্ত আপনি 

যে যকািও নবে উজপো করজত পাজরি। 
 
 

আর্ম র্কভানব আনবিন করনত পার্র বা আমার প্রনের উত্তর কপনত পার্র? 

 আনথ যক সহায়তা িীনত, সংনেপ্তসার এবং আজবেি প্রজিয়া আমাজের অযাডনমটেং কাে যােজয় বা আমাজের 

ওজয়বসাইে www.nygsh.org-এ ইংরাজে এবং অিযািয িাোয় উপেব্ধ রজয়জে। 

 আনথ যক সহায়তার েিয যোগযতা এবং আজবেি প্রজিয়া সম্পনকযত তথয আমাজের অযাডনমটেং কাে যােজয় উপেব্ধ 

রজয়জে বা আমাজেরজক কিাল র্ি নম্বনর (866) 299-5551 যিাি করজত পাজরি। 

http://www.nygsh.org/

