
 

वित्तीय सहायता योग्यता नीवत 
 

यो नीवत Pine Rest Christian Mental Health Services (Pine Rest) का सबै वलिवनकि अपरेसनहरू Pine Rest द्वारा 
वनयुक्त गररएका सबै प्रदायकहरूमा िागू हुन्छ 

 
प्रभािकारी वमवत:मे 1, 2018  

 
 

गैर-भेदभािको सूचना: Pine Rest ले सघंीय दवेानी अधिकारका कानूनहरूको पालना गर्छ र जाधि, रङ, राधरिय मूल, उमेर, असक्षमिा वा धलङ्गका आिारमा भेदभाव 
गदनै।Pine Rest ले जाधि, रङ, राधरिय उत्पधि, उमरे, असक्षमिा वा धलङ्गका आिारमान माधनसहरूलाई भेदभाव गदनै वा धभन्न व्यवाहर गदनै।गैर-भेदभावको पूर्छ सचूना 
सगँसगँै भाषा सहायिाको उपलब्ििाका लाधग Attachment A हनेनछहोस्। 

 
 

 

I. उद्देश्य 
यस नीधिको उद्दशे्य भनेको Pine Rest मा धविीय सहायिा प्राप्त गनछ योग्य र् भनी उधचि धनिाछरर् गनछका लाधग प्रधिया उल्लेख गननछ; धिरामी र 
सावछजधनकसँग धविीय सहायिाको उपलब्ििाको िारेमा कन राकानी गननछ र धिरामी सवेा उपलब्ि गराइएको Pine Rest को स्थानलाई ध्यानमा नराखी धविीय 
सहायिाका अननरोिहरूमा िनलनीय धनदधेिकाहरू लागू हुन्र्न् भनी सनधनधिि गननछ हो। 
 

II. उत्तरदावयत्िहरू 

उधचि रूपमा धनयनक्त गररएका Pine Rest कमछचारीहरूले सहायक कायछधवधिहरूमा उल्लेख गररएअननसार यो Pine Rest धविीय सहायिा योग्यिा नीधि 
(Pine Rest Financial Assistance Eligibility Policy) को प्रिासन सम्िन्िी कायछ गन ेर्न्। 
 

III. दर्शनर्ाष्त्र 
Pine Rest को दिछनिास्त्र भनेको हाम्रो सहायिा खोज्द ैहामीकहाँ आउने सिजैनालाई गनर्स्िर व्यावहाररक सहायिा उपलब्ि गराउनन हो।धचधकत्सा 
आवश्यकिा उपचार गन ेस्याहार प्रदायकद्वारा धनिाछरर् गररने र्।धविीय सहायिाको धनर्छय प्रत्यक्ष धविीय आवश्यकिाका आिारमा गररने र् र धिरामी/उिरायी 
व्यधक्तसगँको सहकायछमा स्वीकृि गररने र्।प्राथधमक भनक्तानकिाछ जो भएपधन त्यसलाई परवाह नगरी, धविीय सहायिका लाधग आवेदन धदइरहकेा सि ै
धिरामी/उिरदायी व्यधक्तहरू धविीय सहायिा प्रधियाको अधिनमा रहनेर्न्। 
 

IV. आकवममक वचवकत्सा मयाहार नीवत 
Pine Rest ले व्यधक्तको धिने क्षमिा वा धविीय सहायिाका लाधग उसको योग्यिालाई ध्यानमा नराखी, धिना भेदभावपूर्छ िररकाले, आकधस्मक स्वास््य 
समस्याहरूका लाधग उपचार प्रदान गन ेर्।Pine Rest व्यधक्तहरूलाई आकधस्मक धचधकत्सा स्याहार खोज्निाट हिोत्साधहि गन ेकायछहरूमा सलंग्न हुने रै्न र 
त्यसकारर्, आकधस्मक स्याहार उपचार गननछपूवछ सवेाहरूको पूवछ-भनक्तानीका लाधग ऋर् सङ्कलन वा मागहरूमा अवरोि नगरी उपलब्ि गराइन ेर्। 
 

V. नीवत 
 

A. समीक्षा 
1. धविीय सहायिा खोज्ननअधघ, धिरामी/उिरदायी व्यधक्त Pine Rest ले िेस्रो पक्ष भनक्तानीका सि ैउपयनक्त धवधिहरूको अननसरर् गन ेर्न।् 

 
2. सम्पादन गररएका सि ैसवेाहरूका लाधग पूर्छ रूपमा भनक्तानी माग्नन Pine Rest को नीधि हो। 

 
3. धविीय रूपमा असक्षम र्न् भनी पधहचान भएका वा Pine Rest द्वारा सम्भवि: धविीय रूपमा असक्षम व्यधक्तको रूपमा पधहचान गररएका 

धिरामी/उिरदायी व्यधक्तहरूलाई लागूयोग्य भए अननसार मूल्याङ्कनका लाधग उधचि रूपमा धनयनक्त गररएका कमछचारीहरूसमक्ष धसफाररस गररने 
र्।त्यसपधर् Pine Rest कमछचारीहरूले भनक्तानी गन ेअसक्षमिा प्रमाधर्ि हुन्र् वा हुदँनै भनी धनर्छय गनछ धविीय सहायिा आवेदन प्रधियालाई 
अगाधि िढाउन सक्र्न्।धिरामी/उिरदायी व्यधक्तलाई धविीय सहायिा आवेदन भनछ आग्रह गररन सक्र्।आवेदनमा उपलब्ि गराइएको जानकारी रुज ूगनछ 
िेधिट ररपोटछ हाधसल गररन सक्र्, िर त्यसलाई धविीय सहायिा योग्यिा सम्िन्िी धनर्छय गनछ प्रयोग गररने रै्न।Pine Rest का नीधि िथा 
कायछधवधिहरू अननरूप, पधर् प्रमाधर्ि गररने गरी, सम्भाधवि रूपले धविीय सहायिाका लाधग योग्य केही धिरामी/उिरदायी व्यधक्तहरूलाई, केही भागमा 
वा सम्पूर्छ धविीय आवेदन प्रधियामा रू्ट हुन सक्र्।उदाहरर्का लाधग िी व्यधक्तहरूमा घरिारधवहीन वा सम्पिीधवहीन व्यधक्तहरू पदछर्न्। 



 

 
4. यधद, धविीय आवेदन प्रधियाको कारर्, सहायिाका मापदण्ि पूरा भएनन् भने, धिरामी/उिरदायी व्यधक्तलाई Pine Restधिरामी धिधलङ िथा 

सङ्कलन नीधि र लागूयोग्य कायछधवधिहरूका अननसार भनक्तानी व्यवस्था गनछ सल्लाह धदइनेर्, जसअन्िगछि धिरामी/उिरदायी व्यधक्त रू्ट र/वा प्रोम््ट 
भनक्तानी रू्ट वा भनक्तानी योजना जस्िा अन्य भनक्तानी धवकल्पहरूका लाधग योग्य हुन सक्ने र्न्। 
 

5. यधद धविीय कधिनाई धनदधेिका लागू हुन ेजस्िो दधेखयो भने, धिरामी/उिरदायी व्यधक्तलाई सहायक कागजाि उपलब्ि गराउन आग्रह गररन सक्र् र 
सोही अननसार आवेदनलाई अगाधि िढाइने र्। 
 

6. धिरामीको खािा धनर्छयका निीजाहरू सधहि धलधखि रूपमा प्रस्िनि गररने र्।धिरामी/उिरदायी व्यधक्तलाई धनर्छय (उपयनक्त भएमा, व्यधक्त कन न 
सहायिाका लाधग योग्य र् भन्ने कन रा सधहि) र धनर्छयका आिारका िारेमा धलधखि रूपमा जानकारी गराउन यथोधचि प्रयासहरू गररने र्न्। 
 

7. आवेदनका लाधग सि ैलागूयोग्य िथा सहायक कागजािहरूलाई कागजाि िारर् नीधिहरूका अननसार िारर् गररने र्। 
 

B. तेस्रो पक्ष भुक्तान स्रोतहरू 

धविीय सहायिा खोज्ननअधघ, धिरामी/उिरदायी व्यधक्त र Pine Rest ले िेस्रो पक्ष भनक्तानी, िर यधिमा मात्र सीधमि नभइ, मधेिकेि िथा स्वास््य िीमा 
माकेट्लेसमा नाम दिाछ लागयि, सि ैउपयनक्त धवधिहरू अननसरर् गन ेर्न।्Pine Rest ले धनम्न कन राहरूका लाधग अननसन्िान, प्रमार्ीकरर्, अन्िवाछिाछ 
िथा अननरोि मलू्याङ्कन गन ेअधिकार आफूसगँ सनरधक्षि राख्दर्, जस्िै: 
 

1. कन नै पधन िेस्रो पक्ष िीमा स्रोििाट प्राप्त सि ैलाभहरू; 
 

2. धिरामी/उिरदायी व्यधक्त योग्य हुनसक्न ेराज्य वा सघंीय सहायिा कायछिमहरूिाट प्राप्त सि ैलाभहरू; 
 

3. कन नै पधन दािा सङ्गिनिाट प्राप्त सि ैलाभहरू; र/वा 
 

4. धवचाराधिन मनद्दा। 
 

धविीय सहायिा भनेको अधन्िम उपया वा सहाराको खािा अधख्ियारनामा प्रधिया हो।त्यसगैरी, धिरामी/उिरदायी व्यधक्तले माधथका कन नै पधन लागूयोग्य 
कायछिमहरू अन्िगछिका सि ैदाधयत्वहरू पूरा गननछ पर्छ वा धविीय सहायिाका लाधग योग्य हुननअधघ उपलब्ि व्यधक्तगि स्रोि-सािनहरूको प्रयोग गननछ 
पर्छ।धिरामी/उिरदायी व्यधक्त माधगएको जानकारी उपलब्ि गराउन वा माधथका कायछिमहरू मध्ये कन नै एकमा सहभागी हुन असफल भएमा, धविीय सहायिा 
अस्वीकार हुन सक्र्। 

 
C. वित्तीय सहायताको उपिब्धता 

Pine Rest ले धविीय सहायिाको उपलब्ििा सम्िन्िी धिरामी र सावछजधनकसगँ सञ्चार गन ेधवधिहरू कायाछन्वयन गरेको र्।सञ्चार धवधिहरूमा धनम्न 
लगायि िर यसमा मात्र सीधमि नरही भनाछ कायाछलय(हरू), प्रिीक्षा कक्ष र अन्य सावछजधनक स्थानहरूमा भएका जानकारी साथै Pine Rest को 
वेिसाइटमा भएका जानकारी समावेि हुन्र्।यसका अधिररक्त, Pine Rest ले धिरामी ग्रहर् र/वा धिस्चाजछ प्रधियाको, साथसाथै आवेदन प्रधिया पूरा 
गनछमा व्यधक्तहरूलाई सहायिा प्रदान गन ेएउटा अिंको रूपमा, आफ्नो धविीय सहायिा योग्यिा नीधिको एउटा सरल भाषाको सारांि प्रदान गने र्। 
 
धिरामीहरूलाई पधहलो पोस्ट-धिस्चाजछ धिधलङ धववरर्को धमधििाट कम्िीमा पधन 120 धदनसम्ममा धिनीहरूका धिधलङ धववरर्हरूसगँ सम्िधन्िि धविीय 
सहायिा योग्यिा नीधि िारे सधूचि गराइने र्।धिरामीका िाँकी रकमहरू पधहलो पोस्ट-धिस्चाजछ धिधलङ धववरर्को धमधििाट (“आवेदन अवधि”) कम्िीमा 
पधन 240 धदनसम्म धविीय सहायिाको मलू्याङ्कनका लाधग योग्य हुने र्न्।यधद Pine Rest ले आवेदन अवधिमा धविीय सहायिा आवेदन प्राप्त गर्छ 
भने, चाह ेआवेदन पूरा होस ्वा नहोस,् धविीय सहायिा सम्िन्िी धनर्छय नगररँदासम्म यसल ेकन नै पधन सङ्कलनका प्रयासहरूलाई स्थधगि गन ेर्। 
 

D. वित्तीय सहायता पवहचान तथा आिेदन प्रविया 
धविीय सहयािा योग्यिा प्रधियाको लक्ष्य भनेको धिरामी/उिरदायी व्यधक्तको भनक्तानी गनछ सक्ने क्षमिा धनिाछरर् गननछ हो।धविीय सहायिा योग्यिा नीधि, 
साथसाथै विछमान धविीय सहायिा आवेदन र  नीधिको सरल भाषाको सारांिको धन:िनल्क प्रधि धविीय स्रोि सल्लाहकारलाई (616) 455-5019 मा 
फोन गरेर वा patientaccounts@pinerest.org  मा इमले पिाएर Pine Rest का धक्लधनकल स्थानहरूमा 
https://pinerest.org/about-us/financial-assistance मा उपलब्ि र्।हरेक व्यधक्तले धविीय सहायिा आवेदन पूरा गनछ र 

https://pinerest.org/media/Billing-Collections-Policy.pdf
https://pinerest.org/media/Billing-Collections-Policy.pdf
https://pinerest.org/media/Financial-Assistance-Application.pdf
https://pinerest.org/media/Financial-Assistance-Eligibility-Policy-Summary.pdf
mailto:patientaccounts@pinerest.org
https://pinerest.org/about-us/financial-assistance


 

Pine Rest ले आवेदनको धहस्साको रूपमा अननरोि गरेको जानकारी प्रदान गननछ आवश्यक र्।Pine Rest ले नीधिमा उल्लेख गररएअननसारका 
धविीय कधिनाइका धनदधेिकाहरूको आिारमा धविीय सहायिा धनिाछरर् गदछर्। 

 

E. समवथशत वित्तीय विवित प्रमाण 

Pine Rest ले िलि धववरर्हरू, सघंीय आयकर धफिाछ र अन्य कन नै आम्दानी िथा सम्पिी प्रमार्ीकरर् स्रोिहरूको प्रधिधलधप माग गनछ 
सक्र्।सहायिाका लाधग योग्य रहकेा धिरामीहरूको अग्र-सधिय रूपमा िथा कन िलिापनवछक पधहचान गनछ वा आवश्यक िाटा प्राप्त गन ेप्रधिया िथा भनक्तान 
क्षमिाको धवशे्लषर् स्वचाधलि गनछ प्रधवधिको प्रयोग गनछ सक्र्।आवेदकहरूलाई िेस्रो पक्ष िीमा, राज्य, यसअधघ नै उल्लेख गररएका सघंीय वा अन्य 
परोपकारी कायछिमहरूिाट प्राप्त हुन ेसनधविाहरूका लाधग आवेदन धदनमा सहायिा िथा सहकायछ गनछ अननरोि गररन सक्र्। 

 
F. वित्तीय कविनाई वनदेवर्का योग्यताहरू 

धविीय सहायिा योग्यिा धनिाछरर् गदाछ, Pine Rest ले अननरोि गररएका सवेाहरू वा पधहले नै प्रदान गररएका सवेाहरूका लाधग Pine Rest लाई 
पननभनछक्तान गन ेधिरामी/उिरदायी व्यधक्तको क्षमिाको मलू्याङ्कन गन ेर्। 
Pine Rest ले धनम्नधलधखि जानकारीहरूको मलू्याङ्कन गन ेर्: 

 
1. आम्दानीका स्िरहरू 

 

2. खनद सम्पिी 
 

3. रोजगारको धस्थधि 

 

4. अन्य धविीय दाधयत्वहरू 

 

5. स्वास््य स्याहार धिलको रकम िथा िारम्िारिा 
 

जानकारी प्रमार्ीि गनछ िेधिट ररपोटछ माग गनछ सधकन्र्।Pine Rest ले विछमान यन.एस. सघंीय गररिी धनदधेिकाहरू (U.S. Federal Poverty 

Guidelines - FPG) लाई आम्दानी योग्यिा सिछहरूको रूपमा प्रयोग गने र्।हालको वषछको सघंीय गररिी धनदधेिकाको 250% िरािर वा 

यसभन्दा कम आय भएका व्यधक्तहरूका लाधग पाररवाररक आयको आिारमा 100% सम्मको रू्ट प्रदान गररने र्।धिरामी/उिरदायी व्यधक्तको पररवारको 

आम्दानी सम्िन्िी धविीय रेकिछहरू पधन माग गनछ सधकन्र्, जनन िेस्रो पक्षलाई दाधयत्व सनधम्पनका लाधग नभइ, िी कन राहरूले आवेदकको धविीय पररधस्थधिमा 

कसरी प्रत्यक्ष प्रभाव पादछर्न् भन्ने कन रा धनिाछरर् गनछका लाधग माग गररन्र्।सयंनक्त राज्य अमरेरका जनगर्ना ब्यूरोको पररभाषा अननसार, पररवार भनेको दनई वा 

दनईभन्दा िढी सम्िधन्िि पाररवाररक सदस्यहरूको एउटा समहू हो, जो सगँै िस्ने गदछर्न् (गैर-नािेदारहरू, जस्िै िपाई ंिसेको घरमा िस्ने अन्य माधनस, गर्ना 

हुदँनैन्), चाह ेधिनीहरू जन्म, धववाह, िमछ-सन्िानको नािाले सम्िधन्िि हुन्, वा अन्य प्रकारले सम्िधन्िि हुन्; एउटै पररवारमा िस्ने सि ैसम्िधन्िि 

व्यधक्तहरू पररवारका सदस्यहरू माधनन्र्न्।Pine Rest ले एउटै घरमा िस्ने िर र्न ट्टै रूपमा एक्लै आफ्नो जीधवका चलाउने व्यधक्तहरूलाई सयंनक्त पररवार 

मान्दनै।स्वास््य समस्याका कारर् एउटै घरमा अस्थायी रूपमा िसोिास गरेको पररधस्थधि पधन यसमा लागू हुँदनै।भनक्तान गन ेक्षमिाको मलू्याङ्कन गनछ 

धिरामीको रोग-धवषयक, व्यवहारात्मक र/वा सामाधजक इधिहासलाई ध्यान धदइने रै्न। 

 
  



 

G. एकरूपता 
Pine Rest धभत्र यो धनधिको समान रूपमा लागू हुने कन रा सनधनधिि गनछ, धनम्न कन राहरू लागूयोग्य सिै Pine Rest ससं्थाहरूमा लागू हुन्र्न्: 
 

1. सि ैिनल्कहरू सािारर् िनल्क प्रधिया अननसार धिरामीको खािामा रेकिछ गररनेर्न्।यद्यधप िनल्कहरू धिधलङ िथा सङ्कलनको रेकिछ राख्ने 
उद्दशे्यहरूका लाधग आिार भएपधन, लागिहरू (िनल्कहरू होइनन्) को साथै उपलब्ि भएमा धचधकत्सा िनल्क िाधलका धविीय सहायिाको 
मलू्याङ्कनका लाधग प्राथधमक ररपोधटछङ एकाई हुनेर्न्। 

 

2. सवेाहरू कम िनल्कमा "िाउन कोि गररएको" हुने रै्नन् । 
 

3. "पेिवेर धिष्टाचार" प्रयोग गररन ेरै्न। 
 

4. Pine Rest ले जाधि, रङ राधरिय मलू, नागररकिा, धलङ्ग, िमछ, उमरे, अपाङ्गिा, राजनैिीक िारर्ा, लैङ्धगक झनकाव, र ववैाधहक िथा 
पाररवाररक धस्थधिको आिारमा भेदभाव गन ेरै्न। 
 

5. यो नीधिको मापदण्ि पूधिछ गन ेर धविीय सहायिाका लाधग स्वीकृि धिरामीहरू खण्ि 6.9 मा उधल्लधखि स्वीकृधि अवधि दौरान धन:िनल्क 
आकधस्मक वा धचधकत्सकीय रूपमा आवश्यक स्याहारका लाधग योग्य हुनेर्न्।यो नीधि अन्िगछि धविीय सहायिाका लाधग योग्य रहकेा धिरामीहरूलाई 
Pine Rest ले कन नै पधन िनल्क नलगाउने भएको हुनाले, पोपकारी अस्पिालहरूमा लाग ूहुने "सामान्य रूपमा धिल काधटएको रकम” र सकल-

िनल्क-भन्दा-कम सीमाहरूलाई पालन गनछ Pine Rest पूर्छ रूपमा ियार र्। 
 

H. आिेदन मिीकृवत प्रवकया 
 

1. धविीय सहायिाका सि ैधनर्छयहरूलाई धविीय सहायिा योग्यिा कायछधवधिहरूमा उल्लेख गररए अननसार उधचि कमछचारीद्वारा स्वीकृि गररनन पर्छ। 
 

2. समधथछि धविीय धलधखि प्रमार् धविीय सहायिाका सिै समायोजनहरूसगँ धमल्नन पर्छ। 
 

I. मिीकृवत अिवध 
धविीय सहायिा योग्यिा नीधि अन्िगछि स्वीकृि गररएका सि ैधविीय सहायिा आवेदनहरू कम्िीमा 90 धदनका लाधग प्रभावकारी हुन सक्ने र्न् जसमा 
अननविी आकधस्मक वा धचधकत्सकीय रूपमा आवश्यक स्याहार पधन समावेि हुन्र्।धविीय अवस्था पररविछन भएमा वा िेस्रो पक्षीय भनक्तानीकिाछ योग्यिा 
थधपएमा, स्वीकृधि अवधि पररविछन हुन सक्र् र थप समीक्षा गनछ आवश्यक हुन सक्र्। 
 

J. अपीि प्रविया 
यो नीधिका प्राविानहरू अन्िगछि धविीय सहायिा अस्वीकार गररएका व्यधक्तहरूले सो धनिाछरर्को समीक्षा गनछका लाधग अननरोि गनछ सक्ने र्न।्अननमोदनका लाधग 
समीक्षाहरू माधथल्लो िहको अधख्ियारमा गररन ेर्।धिरामी लेखा अन्िगछि व्यवस्थापनको िहभन्दा माधथ जाने अपीलहरूलाई Pine Rest Corporate 
Chief Financial Officer वा उहाँद्वारा धनधदछष्ट प्रधिधनधिद्वारा चयन गररएको Pine Rest वररष्ठ नेितृ्वको ्यानेल समक्ष लधगन्र्। 
 

K. गैर-भुक्तानीको अिमथामा सङ्किन प्रयासहरू 

धिरामी/उिरदायी व्यधक्तले यो नीधि अन्िगछिका धविीय सहायिाका लाधग आवेदन धदएन वा यसका लाधग योग्य िहर भएन भने, भनक्तानी गनछ असफल भएको 
अवस्थामा सो रकम सङ्कलनका लाधग Pine Rest ले चाल्न सक्ने कदमहरू यसको धिरामी धिधलङ िथा सङ्कलन नीधिमा अझ धवस्ििृ रूपमा 
व्याख्या गररएको र्।यो नीधिको धन:िनल्क प्रधिधलधपhttps://pinerest.org/about-us/financial-assistance मा सि ैPine 
Rest स्थानहरूमा उपलब्ि भएअननसार, (616) 455.5019 मा कल गरेर वा patientaccounts@pinerest.org मा इमले गरेर 
प्राप्त गनछ सधकन्र्।रकम उिाउनका लाधग कन न ैपधन कदम चाल्नन अधघ प्रत्येक व्यधक्तलाई कम्िीमा 30 धदन अगवै एउटा र्न ट्ट ैधलधखि सचूना प्रदान गररने र्। 
 

L. साधारणतया वबि गररने रकम वहसाब गने आधार 
Pine Rest ले सािारर्िया धिल गररने रकम(AGB) धनिाछरर् गनछका लाधग पूवछ िाह्र मधहनाको अवधिमा मधेिकेयर (Medicare) धफ-फर-
सवेाद्वारा स्वीकार गररएका दािीहरूमा आिाररि लनक ब्याक धवधि प्रयोग गर्छ। 

Pine Rest ले यस धविीय योग्यिा नीधि अन्िगछि धविीय सहायिाका लाधग योग्य व्यधक्तहरूलाई िनल्क लगाउँदनै वा धिनीहरूिाट कूल/जम्मा िनल्कको 
भनक्तानीको अपेक्षा राख्दनै। 

https://pinerest.org/media/Billing-Collections-Policy.pdf
https://pinerest.org/media/Billing-Collections-Policy.pdf
https://pinerest.org/about-us/financial-assistance
mailto:patientaccounts@pinerest.org


 

 

VI. संर्ोधनहरू 
 
Pine Rest सगँ कन नै पधन पवूछ धलधखि सचूना धदए धिना कन नै पधन समयमा यो नीधिलाई िदल्ने, सनिाने, रूपान्िररि गन ेवा रद्द गन ेअधिकार र्।यो नीधिको कन नै 
पधन सलंग्नकका सि ैसिंोिनहरू गन ेधजम्मवेारी धिरामी लेखा धनदिेकलाई धनधदछष्ट गररएको र्। 

 

VII. नीवत विकास तथा मिीकृवत: 
 

कागजातको माविक: 
Paul H. Karsten, प्रमनख धविीय अधिकारी 

 

कागजात प्रर्ासक: 
Andrea Schachow, धिरामी लेखा धनदिेक 

 

अनुमोदक: 
Mark Eastburg, प्रमनख कायछकारी अधिकारी 

 

  



 

सिंग्नक A 

 
गैर-भेदभािको सचूना: 
Pine Rest ले सघंीय दवेानी अधिकारका कानूनहरूको पालना गर्छ र जाधि, रङ, राधरिय मलू, उमरे, असक्षमिा वा धलङ्गका आिारमा भेदभाव गदनै।Pine Rest ले 
जाधि, रङ, राधरिय उत्पधि, उमरे, असक्षमिा वा धलङ्गका आिारमान माधनसहरूलाई भेदभाव गदनै वा धभन्न व्यवाहर गदनै। 

 
Pine Rest: 

• यसल ेहामीसगँ प्रभावकारी रूपमा सञ्चार गनछका लाधग असक्षमिा भएका माधनसहरूलाई धनम्न सहायिा र सवेाहरू उपलब्ि गराउँर्: 
o योग्य सांकेधिक भाषाका दोभाषेहरू 
o अन्य ढाँचाहरूमा धलधखि जानकारी (िूलो धप्रन्ट, पहुचँयोग्य इलेक्िोधनक ढाँचाहरू, अन्य ढाँचाहरू) 

• मलू भाषा अगं्रेजी नभएका माधनसहरूलाई धनम्न जस्िा धन:िनल्क भाषा सवेाहरू उपलब्ि गराउँर्: 
o योग्य दोभाषेहरू 

o अन्य भाषामा लेधखएका जानकारी। 
 

िपाईलंाई Pine Rest यी सवेाहरू उपलब्ि गराउन असफल भएको र् वा जाधि, रङ, राधरिय मलू, उमेर, असक्षमिा वा धलङ्गको आिारमा अन्य िररकाले भेदभाव गरेको 
र् जस्िो लाग्र् भने िपाईलें धनम्न िेगानामा गननासो दायर गनछ सक्ननहुन्र्: 

 

Director, Patient Accounts (धिरामी खािा धनदिेक) 

517 36th Street 
Grand Rapids, MI 49503 

616-455-5019; टोल धि:1-800-422-4215 

patientaccounts@pinerest.org 
 

िपाई ंव्यधक्तगि रूपमा वा पत्राचार, फ्याक्स वा इमले माफछ ि गननासो दायर गनछ सक्ननहुन्र्।िपाईलंाई गननासो दायर गनछमा मद्दि आवश्यक परेमा Director of Patient 
Accounts िपाईलंाई मद्दि गनछका लाधग उपलब्ि हुन ेर्न।् 

 

िपाईलें नागररक अधिकार उजनरीलाई सयंनक्त राज्य स्वास््य िथा मानव सवेा धवभाग, नागररक अधिकार कायाछलयलाई धवद्यनिीय माध्यमिाट 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf मा उपलब्ि नागररक अधिकार कायाछलय पोटछल माफछ ि वा धनम्न िेगानामा पत्राचार वा फोन गरी दायर 
गनछ पधन सक्ननहुन्र्: 

 

U.S. Department of Health and Human Services (सयंनक्त राज्य स्वास््य िथा मानव सवेा धवभाग) 

200 Independence Avenue SW, Room 509F, HHH Building 
Washington, DC 20201 

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD). 
 

उजनरी फारामहरू http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html मा उपलब्ि र्न्। 

mailto:patientaccounts@pinerest.org
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

