
BENGALI - FA Summary and Application     Translation Revised by LAP MediSys - 03/2021  

The Jamaica Hospital Medical Center  

Financial Assistance Summary (আর্থ ি ক (হায়তায় (হয় হক্ষেপ)   

The Jamaica Hospital Medical Center (দি জ্যামাইকা হসদিটাল মমদিককল মসন্টার) স্বীকার করর যে, অররক সময় েরাগীরা য রে 

দিিকৎসার প্ররয়ারজ্ যঅেুভব করর তরে প্রিত্ত েসবার যজ্ে অর ্থপ্রিার  কররত তারা িকছু সমসোর সম্মেুেীর  হয়। The Jamaica Hospital 
Financial  

Assistance Program (দি জ্যামাইকা হসদিটাল দির  ার িসয়াল এিসসররন্স েপ্রাগ্রাম) যোগে বেক্তিরির তারির আয় যঅেুর  ায়ী িকছু য  াকা 

ছাড় িিরব। তাছাড়াও, য িি আপরি যোগে বরল প্রমাদিত যহ তাহরল আরপারক আমরা িরবােরদর বা কম েরদর বীমার যজ্ে আরবরি 

কররত সাহার ে কররবা।  আরও জ্ার রত, যঅেুগ্রহ করর আমারির দির  ার িসয়াল অদিরস (Financial Office) যোগাররাগ করুর , এই 

য  াম্বারর - 718-206-8270. এছাড়াও আপরি েকার  েদর ছাড়াই েগারপীয়তার সারর্ সরাসির জ্োমাইকা হসিরপাল দির  ার িসয়াল অদিরস 

(Jamaica Hospital Financial  

Office) এরস আমারির সারর্ যোগাররাগ কররত পাররর, এই ঠিকার  ায় - 90-28 Van Wyck Expressway, 2nd Floor, Richmond Hill, NY, 

11418.    

  

র্থনয়মূক্ষ ক্ষে(র্থ ি ক হায়তায় মূেনীথা (FAP) র্িে র্থ ি ক হায়তায় র্ক্ষ র্ দন)ত্র (FAP application) হেগ্রা   ে  া র্)থন থক্ষনক্ষ   েেক্ষ  

য়ন ি টি )ন্থয় র্িেম্বন   ে  া )েয় ন(:  

• আমারিররক ইরমইল কররত পাররর এই ঠিকার  ায় - enroll@jhmc.org    

• আমারির ওরয়বসাইরর িগরয় (www.jamaicahospital.org) “Financial Assistance” বোর  ারর দিক কররত পাররর যেোর  ের রক 

আপরি আিকরথ সহায়তা মরূলীিত (FAP) এবং আিকরথ সহায়তা আরবরিপত্র (FAP application) ডারেরলাড কররত পারররব।    

 েপররাদ  ঠিকার  ায় দিঠি িলরে তে র পাবার যঅেুররাধ কররত পাররর। মরর রােররব: Financial Office  

 আমারির আিকরথ সহায়তা মূরলীিত (FAP) এবং আিকরথ সহায়তা আরবরিপত্র (FAP application) বাংলা, স্প্যারিশ, দ  াইরিজ্ 

(দিরাদ িরত এবং সরলীকৃ ত) ভাষায় পাওয়া য  ারর। যঅেুগ্রহ করর যঅলারই ের রক আরপার পছররর ভাষায় এসকল ডকেু  রমন্ট ডারেরলাড 

করুর ।  

  

র্থ ি ক ছয়ড় )য়ওতয়  জক্ষন ে  উ েক্ষ   ক্ত র্ ক্ষ ে র্থক্ষ র্ ক্ষথা  াক্ষ র্ ন?  

যেসকল েরাগীরির আয় সীিমত এবং েকার  বীমা যেই তারা াঁ ির যজ্েই Financial assistance বা আিকরথ সহায়তা ররয়রছ। যেসকল 

েরাগীরির প্ররয়ারজ্ীয় দিিকৎসার পেুররার  া বীমার আওতায় পরড় য  া বা য  ারির বীমার সময়সীমা েপিররয় েগরছ তারিররকও এই 

সেুররাগ েিওয়া হরব। আিকরথ সহায়তার যজ্ে আরবরিকারী সকল যোগে বেক্তির েপর যেরকার  জ্রুরী বা েমিডরকল সািভরথ সর যজ্ে 

েমিডরকডরক সাধাদরত যে পিরমাদ  িবল করা হয়(এ িজ্ িব) তার দ  াইরত েবশী ধার  থ করা হরব য  া।  

New York State এ বসবাসকারী মার  েুষরির মরধে য  ারির েপারজ্থ সীমা এই বেবস্থার শরতরথ আওতায় পরড় তারা দিিকৎসা ও েসবায় 

আিকরথ ছাড় পাররব।  

  

ে য়-ে), ে য়- ইনহুক্ষ ক্ষ  ন্স, ছয়ড় র্িে  েহমটি  )দ্ধথা/হয়থভহক িই েরয়গ্রক্ষয়ম  ওিায়ভুক্ত  াক্ষ র্  নয়।  

  

Queens (কেু  ইন্স), the Bronx (িে ব্রংক্স), Kings (Brooklyn) িকংস (বররুকিরল), New York (Manhattan) যিে ইয়কথ (মোর হোর  ার ), 

Richmond  

(Staten Island) িদরমন্ড (স্ট্যাররর  আইলোন্ড) অব রা Nassau County (য  াসাে কােিন্ট) - েত বসবাস করা প্ররতেক বেক্তি Jamaica Hospital  
(জ্যামাইকা হসদিটাল) এ জ্রুরী দিিকৎসা পদ্ধিত ছাড়া যঅোর ে প্ররয়ারজ্ীয় স্বাস্থেরসবায় আিকরথ ছাড় পাররব য িি তারির যইসেুেররন্স 

য  া র্ ারক এবং তারির আয় এবং যঅোর ে িবষয় য িি আিকরথ সহায়তা বেবস্থার শতারথেুর  ায়ী হয়।   

  

আরপার ইিমরগ্ররশ স্ট্যার  াস য  াইরহাক য  া েরক, আপরি আিকরথ সহায়তার যজ্ে আরবরি কররত পারররব।  

  

উ)য়জনক হীময়    া?  

  

আিকরথ ছারড়র পিরমার  যিভরথ কররব আরপার আয় এবং পিরবাররর আকৃ িতর ওপর। য িি আরপার েকার  দিিকৎসা বীমা য  া 

র্ ারক তাহরল আরপার আয় সীমা যিভরথ কররব এই িবষয়গুরলার েপর। পিরিস্থিত যঅেুর  ায়ী আরপার আরয়র পিরমার  য িি এই 

বেবস্থায় যিধািথ রত েপারজ্থ সীমার ওপরর দ রল য  ায় তাহরলও আপরি হয়ত যোগে বরল িবরবদিত হরত পাররর।  

Family  

Size / ( 

পর্রবার্রর্  

র্ য়   

Annual Family 
Income /  

)থ র্ ক্ষয়   র্ য়থষ ক 

তি  

Monthly Family 
Income /  

)থ র্ ক্ষয়   ময়থহ  তি  

Weekly Family 
Income /  

)থ র্ ক্ষয়   হয়প্তয়থা  তি  

1  
$38,640 যপন্তথ  $3,220 যপন্তথ  $743 যপন্তথ  

2  
$52,260 যপন্তথ  $4,355যপন্তথ  $1,005 যপন্তথ  

3  
$65,880 যপন্তথ  $5,490 যপন্তথ  $1,266 যপন্তথ  
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4  
$79,500 যপন্তথ  $6,625 যপন্তথ  $1,528 যপন্তথ  

5  
$93,120 যপন্তথ  $7,760 যপন্তথ  $1,790 যপন্তথ  

6  
$106,740 যপন্তথ  $8,895 যপন্তথ  $2,052 যপন্তথ  

    * 2021 Federal Poverty Guidelines এর েপর িভিত্ত করর   

  

  

ে থদ থ িম উ)য়জনক হীময়  ওিায়ত নয় )থড়  ায়াক্ষ ে   ী  াক্ষ র্ ?  

য িি আপরি িবল য  া িিরত পাররর, এবং আরপার েপারজ্থ সীমা য িি শতারথেুর  ায়ী হয় তাহরল Jamaica Hospital (জ্যামাইকা হসদিটাল) 

আরপার িবল েিওয়ার যেরত্র একরি েপরমন্ট প্লোর  েিরব। আরপার েপাজ্রথ য র পিরমার  যঅেুর  ায়ী আরপারক িবল িিরত হরব। 

পিরিস্থিত যঅেুর  ায়ী, আরপার আরয়র পিরমাদ  য িি এই বেবস্থায় যিধািথ রত আয় সীমার ওপরর দ রল য  ায় তাহরলও পিরিস্থিত 

যঅেুর  ায়ী আপরি হয়ত েপরমন্ট প্লোররর যজ্ে যোগে বরল িবরবদিত হরত পাররর।  র্থ ি ক ছক্ষয়ড়  র্থষতটি র্থস্তয়থ  া  র্ েয় (মান(ে 

উ(থ (র্ক্ষ ছ?  ে উ থ  ম িক্ষয়  র্ক্ষ র্ দন   য়  েক্ষপত্র হয়াক্ষয়ক্ষ    ে  া )েয় ন?  

হোা াঁ, িরবামূরলে েগারপীয় সহায়তা পাওয়া য  ারব। দির  ার িসয়াল িডপার থরমরন্ট (Financial Department) 718-206-8270  য ম্বরর দোর  

করুর ।  আপরি য িি ইংররিজ্রত কর্ া য  া বলরত পাররর তাহরল আরপারক েকে আরপার মাতৃভাষায় কর্ া বরল সহায়তা করররব।   

আপরি য িি িরবামূরলে বা কম মূরলের িবমার যজ্ে যেরম েমিডরকইড, দ  াইল্ড েহলরর্ প্লাস, মকায়ািলফাদই মহলথ প্লযান অথবা 

আিথদক সহায়তার যজ্ে িবরবদিত যহ তাহরল িফনানিসয়াল কােকন্সলর আরপারক েস িবষরয় জ্ার  াররব।  

য িি িফনানিসয়াল কােকন্সলররর মরর হয় যে আপরি কম মূরলের বীমার যজ্ে েরপেুদ  য র , তাহরল তারা আরপারক আিকরথ ছাড় 

পাওয়ার যজ্ে আরবরি কররত সহায়তা করররব।  

িফনানিসয়াল কােকন্সলর আরপারক সবকরি আরবরিপত্র পূদর কররত সাহার ে করররব এবং প্ররয়ারজ্ীয় কী কী কাগজ্পত্র যআরত হরব 

তা বলররব।  র্থ ি ক ছক্ষয়ড়  র্ক্ষ র্ ক্ষদন  জক্ষন ম িয়    ী   ী েয়ক্ষের্ ?  

আিকরথ সহায়তার আরবিররর যজ্ে আরপারক আরবরিপরত্রর সরর ছিব সহ পিদরয়পত্র, ঠিকার  ার প্রমাদ পত্র, দ  ার সপ্তারহর েপাজ্রথ 

য র কাগজ্পত্র বা গত বছররর W-2 এবং/অব রা এরম একরি িববৃিত য  ারত েররে র্ াকরব িকভারব আপরি যিরজ্র জ্ীিবকা যিবাহথ 

করররছ অব রা যঅে কাররা সাহাররে দ লররছ।  

য িি এগুিলর মরধে েকার রিই আরপার কারছ য  া র্ ারক তা হরলও আপরি আিকরথ সহায়তার যজ্ে আরবরি 

কররত পাররর।  ে য়ন ে য়ন ের্হয় িই(হুর্থধয় (ওিায়ভুক্ত?  

Jamaica Hospital (জ্যামাইকা হসদিটাল) প্রিত্ত সব ধরদরর দিিকৎসা সংক্রান্ত েসবা এই আিকরথ ছারড়র আওতায় পরড়। এর মরধে ররয়রছ 
বিহরাগত েরাগীরির দিিকৎসা েসবা, জ্রুরী েসবা এবং আবািসক ভিতথ।  

যেসব প্রাইররভ ডাদ  াররা এই হাসপাতারলর েসবায় য দ  েু  আররছ তারির েদর এই বেবস্থার আওতায় পড়রব য  া। আপরি প্রাইররভ 

ডাদ  াররির সরর কর্ া বলরত পাররর যএা েিোর যজ্ে যে তারা েকার  আিকরথ ছাড় বা েপরমণ্ট পিরকরপা িিরত পাররর িক য  া।  

ম িক্ষয়    া খ ে    ে  া  াক্ষ র্ ?  

বিহরাগত েসবা বা জ্রুরী িবভারগ েসবার যেরত্র িশশুরির এবং গভবথ তী মিহলারির যজ্ে এই েদর শুরু হয় $0 ের রক, তরব েরসা 

যিভরথ কররব আরয়র পিরমাররর ওপর। বিহিবভথ  ারগ েসবা বা জ্রুরী িবভারগর যেরত্র প্রাপ্তবয়স্করির যজ্ে এই েদর শুরু হয় $15 

ের রক, এবং যএাও যিভরথ কররব আরয়র পিরমাররর ওপর। আরপার আরবরি পত্ররি গহৃীত হরল আমারির িফনানিসয়াল কােকন্সলর 

আিকরথ ছাড় িবষরয় আরপারক িবস্তািরত তে র েিররব।  

েরাগী কত য  াকা জ্মা িিরত পারররব তা যিভরথ কররব তার েিওয়ার য মতার ওপর এবং যঅোর ে আিকরথ সহায়তার যেরত্রও এই 

একই কর্ া প্রররাজ্ে। সাধাদরত, েপরমরণ্টর বেবস্থা (িকিস্ত পিরকরপা / ইরন্সলরমন্ট প্লোর ) যোগে েরাগীরির েিওয়া হরব (যেরম, 

য  ারির মািসক আয় দেডাররল েপাভারিথ েলরভরলর 300% এর মরধে)। েরাগীরির েমার  মািসক েপাজ্রথ য র 10% এই মািসক 

িকিস্ত িহরসরব গহৃীত হরব। থ িম থ ভক্ষয়র্  িই ছয়ড় ে েক্ষ  া )য়থ ?   

আরপারক আরবরিপত্ররি পদূর কররত হরব। য রেই আমারির কারছ আরপার আরয়র প্রমাদ পত্র এরস য  ারব, আরপার আয় যঅেুর  ায়ী 

আপরি  

য  ারত ছাড় পার  েসই যজ্ে আরপার আরবরিপরত্রর পরবতী প্রিক্রয়া শুরু করা হরব।   

আপরি এপরয়ন্টরমন্ট ঠিক করার আরগ অব রা আপরি য রে হাসপাতারল আসররব দিিকৎসার যজ্ে েস সময় অব রা য রে আরপার 

ঠিকার  ায় িবল আসরব তরে ছাড় পাওয়ার আরবরি কররত পারররব।   

সম্পূদ  থ করা আরবরিপত্ররি জ্যামাইকা হসদিটাল দির  ার িসয়াল অদিরস (Jamaica Hospital Financial Office) পাঠিরয় িরি এই ঠিকার  ায় 

- 9028 Van Wyck Expressway, 2nd Floor, Richmond Hill, New York, 11418 অব রা যিরজ্ এরসও সরাসির েরিিেত ঠিকার  ায় 

দির  ার িসয়াল দিদ  াঠটকমকন্ট (Financial Department) জ্মা িিরত পাররর। দিিকৎসা পরবতী ৯০ িিররর মরধে আরপারক  আরবরিপত্র 

জ্মা িিরত হরব।   
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ে থদ থ িম র্থ ি ক ছক্ষয়ড়  জক্ষন েমনয়নীা  াই  ায়াক্ষ ে   ীভক্ষয়র্  জয়ক্ষনা )য় ে র্ য়?  

আরপার সম্পদূ  থ করা আরবরিপত্র জ্মা েিওয়ার ৩০ িিররর মরধে Jamaica Hospital (জ্যামাইকা হসদিটাল) আরপারক একরি দিঠি েিরব 

এবং জ্ার  ারব যে আরপার আরবরি গহীতৃ  হরয়রছ িরকা ও আপরি করতা ছাড় পাররর ।  

  

র্থ ি ক ছয়ড়()েয়র্ য়(থ নয়(জয়নয় (জক্ষন েি)পয়  া র্িস্থয়ত ে থদ ে য়ন র্থে )য়ই  ায়াক্ষ ে   ী  াক্ষ র্ ?  

আরপার আরবরিপত্ররি য রে িসদ্ধারন্তর অররপায় ররয়রছ তরে আরপারক েকাররা িবল িিরত হরব য  া। আরপার আরবরিপত্ররি 

অগ্রাহে হরল, হাসপাতাল আরপারক িলিেতরূরপ কাদর জ্ার  ারব এবং হাসপাতারলর েদ্ধথরত িবভারগ এই িসদ্ধারন্তর িবরুরদ্ধ আপরি 
িকভারব আিপল কররত পারররব েস সম্পরক থবরল েিরব।   

ে থদ িমন ে য়ন হমক্ষহয় র্ ক্ষয়  ে য়  ায়হ)য়ায়ে হময়ধয়ন   ে  া )য় ে র্  নয়  ায়াক্ষ ে থ    ে র্ য়?   

আপরি New York State Department of Health এ (যিেইয়কথ েস্ট্র  িডপার থরমন্ট দঅ েহলর)্  অিভররাগ জ্ার  ারত পারররব এই 

যহলারই য ম্বরর 1-800-804-5447.   
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Financial Assistance Application (র্থ ি ক হায়তায়  র্ক্ষ র্ দন)ত্র   

  

নয়ম / Name _____________________________________________________________________ 

টি য়নয় / Address ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

ে য়ন / Phone ____________________________________________________________________  

)থ র্ ক্ষয়   র্ য়  / েে   েেয় হেক্ষখয় / Family size/number in household  ___________________  

  

  

  ে য়েী  তি /  Patient 

Income  

স্বয়মী র্ য় স্ত্রী  তি /   

Spouse Income  

মজ থ  / Wages      

হয়ময়জজ  হু পয় েরদত / Social Security payment      

র্ে য়  ভয়ায় / Unemployment compensation      

িপমায় / Disability      

শ্রথম  ভয়ায় / Workers compensation      

েখয় ে )য়শ/থশশু হায়তায় / Alimony/child support      

েক্ষভয়েশ/হুদ/ভয়ড়য় / Dividends/interest/rentals      

িক্ষন র্হ  ে ম  তি / All other income      

র্হক্ষ কমর্য় /Total      

  

থ িম েেয়ষণয়   থছ েে ম িয়  জ্ঞয়ন-র্থশ্বয়হ েমা উ েক্ষ  য়ক্ত  ার্ ক্ষ গুথে হাক্ষ , হমূ্পণক, র্িে হটি ।   

  

হই / Signed ______________________________    ায়থ খ / Date  __________________  

  

িই র্ক্ষ র্ দনটি হমূ্পণক   ে  া ে থদ র্)নয়  হয়াক্ষয়ক্ষ ক্ষ   দ  য়   াত, র্ির্ য় ে য়ন রশ্ন র্ ক্ষয় ,  ায়াক্ষ ে(থ নয়নথহতয়ে িথ ে হ( 

(Financial Office)  ে  রুন িই নক্ষম্ব  - 718-206-8270 or (718) 206- _______________.   
   

র্)থন ে থদ  ায়হ)য়ায়ে র্েক্ষ   ে েয়নয় র্থে ে েক্ষ ত র্ ক্ষয় ন, িখক্ষয়ন থেখ ন / If you have received a bill or bills from the hospital, 

check here ____ েিয় য়উন্ট নম্ব  / Account number ________________  

ে  াপণ  েক্ষ ন্তক  ায়হ)য়ায়ে র্)নয়  র্ক্ষ র্ ক্ষদন  ও)   াক্ষয়দ  থহদ্ধয়ন্ত জয়থক্ষনত র্)নক্ষয়  ে য়ন েথটি নয় েদত,  া াপণ  েক্ষ ন্তক 

র্)থন  ায়হ)য়ায়ক্ষে  ে য়ন র্িরকদয়ন   ে র্ ন নয়।  

িন গ্রা  ে   হমূ্পণক   য়  মক র্িে হক্ষে জক্তগুথে )র্য়য়ন িই টি য়নয়ত:  

থ নয়নথহতয়ে িথ হ (Financial Office)  

Jamaica Hospital Medical Center (জযামাইকা হসরপিাল মমর্ররকল মসন্টার্ )  
90-28 Van Wyck Expressway, 2nd Floor   

Richmond Hill, NY  11418  

  


