
 

NEWYORK – PRESBYTERIAN LAWRENCE HOSPITAL 

আর্থ িক সহায়তার নীর্তর সারাাংশ 
 

NewYork-Presbyterian/Lawrence Hospital-এ যে যরোগীরো স্বোস্থ্য পররচে যো পররষেবো গ্রহণ কষরন এবং েোষের 

আরথ যক সোহোষেযর প্রষ োজন আষে এমন যরোগীষের ব স  ,রিঙ্গ ,জোরি ,উৎস জোিী  ,আথ য- বো সোমোজজক

অবস্থ্ো অরিবোসন , যেৌন প্রবরৃি বো ধমী  অনুেঙ্গ রনরব যষেষে সোহোেয করোর েীর্ যস্থ্ো ী নীরি রষ ষে। 
 

যর্ি আপনার NEW YORK – PRESBYTERIAN/ LAWRENCE HOSPITAL (হাসপাতাল) - এর প্রর্ত 

ককানও আর্থ িক বাধ্যবাধ্কতা থাকক এবাং আপর্ন র্বশ্বাস ককরন কয আপর্ন অথ ি প্রিান করকত 

পারকবন না  ,তাহকল NYPLH -এর একটি আর্থ িক সহায়তা নীর্ত রকয়কে যা কযাগ্য করাগ্ীকির 

সহায়তা করকত পাকর। 
 

আর্ি কীভাকব বুঝব কয আর্ি আর্থ িক সহায়তার জনয কযাগ্য? 

 রনউ ই কয যেষের বোরসন্দোরো রচরকৎসোগিিোষব প্রষ োজনী  জরুরর পররষেবোর যেষে আরথ যক সহো িোর 

জনয যেোগয হষি পোষরন। হোসপোিোষির প্রোথরমক পররষেবো এিোকোর বোরসন্দোরো রচরকৎসোগিিোষব 

প্রষ োজনী  জরুরর ন  এমন পররষেবোর যেষে আরথ যক সহো িোর জনয যেোগয হষি পোষরন।  

 প্রোথরমক পররষেবোর এিোকোর মষধয রনম্নরিরিি কোউরিগুরি রষ ষে   :Westchester , Bronx, Orange, 

Putnam এবং Rockland। 

 যে সমস্ত যরোগীরো উপষরোক্ত মোনেণ্ডগুরি পূরণ করষবন এবং েোষের রনষম্ন প্রেরে যি রোরের যচষ  কম 

আ  রষ ষে িো াঁরো আরথ যক সহো িোর জনয যেোগয হষি পোষরন। 

পর্রবার বা বার়্ির বযক্তিরা আয় (1/17/2020 কত কায িকর) 

1 $76,560 
2 $103,440 

3 $130,320 
4 $157,200 

প্রষিযক অরিররক্ত বযজক্তর জনয  ,করুন যেোগ:  $26,880 

 আরথ যক সহো িোর যেোগযিো সোধোরণি আরথ যক সহো িো আষবেন সমূ্পণ য করোর পষর রনধ যোরণ করো হষব। 
    

 এই নীরি এমন রচরকৎসক বো অনযোনয পররষেবো প্রেোনকোরীষের চোষজযর জনয প্রষেোজয ন  েোরো 

রনষজর পররষেবোর জনয স্বোধীনিোষব রবি কষরন।   
 

আর্ি র্ক ধ্রকনর সাহাযয কপকত পার্র? 

 হোসপোিোি এটের আরথ যক সহো িো প্রকষের জনয যেোগয যরোগীষক  ,স য ই সমস্ত যরোগী েোষের 

আপৎকোিীন বো অনযোনয রচরকৎসোগিিোষব আবেযক পররচে যোর জনয রবমো আষে িোষেরষক সোধোরণি 

যে অথ য পররমোণ রবি করো হ  (amounts generally billed , AGB) িোর যচষ  যবরে চোজয করষব নো। 

অনযোনয সমস্ত পররচে যোর জনয একজন যেোগয বযজক্তষক  ,চোজয যবরে যচষ  চোষজযর যমোে হোসপোিোষির 

করষব নো। হোসপোিোি প্রিযোরেি পদ্ধরি বযবহোর কষর AGB গণনো কষর  , বিযমোন েরটে যসই এবং

Medicaid এর-রনউ ই কয যেষের পররষেবোর জনয রি েষরর ওপর রিরি কষর গণনো কষর।   

 যেোগয যরোগীষের জনয একটে রকজস্ত যপষমি প্ল্যোন িিয হষব। 

 একবোর আপনোর আষবেন জমো হও োর পর  , যনও ো রসদ্ধোন্ত একটে ওপর আষবেষনর যসই আমরো

পোষরন করষি উষপেো রবি যকোনও যে আপরন পে যন্ত । 
 

আর্ি র্কভাকব আকবিন করকত পার্র বা আিার প্রকের উত্তর কপকত পার্র? 

 আরথ যক সহো িো নীরি  ,সোরোংে , আমোষের বো অরিসগুরিষি করোর িরিয আমোষের আষবেন এবং

 ওষ বসোইেwww.nyp.org/lawrence-এ ইংরিে এবং অনযোনয িোেো  আমোর রবি পররষেোধ করুন আরথ যক 

সহো িো  (Pay My Bill/Financial Aid) যবোিোষমর অধীষন িিয 

 আরথ যক সহো িোর জনয যেোগযিো এবং আষবেন প্রজি ো সম্পরকযি িথয রনবন্ধকরষণর জো গোগুরিষি 

বো আমোষের কিাল র্ি (866) 252-0101 -এ যিোন কষর পোও ো েো  

http://www.nyp.org/
http://www.nyp.org/

