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िव ीय सहायता नीितको सरल भाषामा साराशं 

मेटर्ोले बीमा नगरेका वा सीिमत बीमा भएका िबरामीहरूलाई िन:शुल्क वा छुट सिहत न्यून शुल्कमा आपतकालीन वा 
िचिकत्सकीय िहसाबले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा पर्दान गनछ ।  सामान्यतया, छुट पाउन योग्य िबरामीहरूको 
पिरवारको आय संघीय गरीबी िनदिशकाको 250% भन्दा न्यून हुनुपछर् र िन:शुल्क सेवा पाउन योग्य िबरामीको 
पिरवारको आय संघीय गरीबी िनदिशकाको 175% भन्दा कम हुनुपछर् ।  िबरामीको मेिडकल िबलको आकार र 
िबरामीले योग्यताका अरू िनि त मापदण्डहरू पूरा गन/नगन कुराको आधारमा अन्य सीिमत अवस्थाहरूमा पिन 
िव ीय सहायता उपलब्ध हुनसक्छ । 

िव ीय सहायता चािहने िबरामीले िव ीय सहायता आवेदन पूरा गरेर आवेदन गनर् सक्छन् । िव ीय सहायता आवेदन 
फारामका साथसाथै मेटर्ोको िव ीय सहायता नीित र िबिलङ् तथा सङ्कलन नीितका पर्ितहरू  
https://metrohealth.net/about-metro-health/billing-payment-options/financial-assistance/ मा 
उपलब्ध छन् । िबरामीहरूले िव ीय सहायता आवेदन र मािथ उिल्लिखत नीितका िन:शुल्क पर्ित हुलाकबाट, 616-
252-7110 वा 1-800-968-0051 मा फोन गरेर मगाउन सक्छन् वा मेटर्ो हले्थ अस्पतालको पर्वेश कक्षमा (िबरामी
दतार् कक्षसँगै) रहकेा मेटर्ो िव ीय परामषर्दाता वा क्यािशयर वा कुनै पिन मेटर्ो केन्दर्का िबरामी दतार् कक्षमा गई
िन:शुल्क पर्ित पाउन सकु्नहुन्छ । िव ीय सहायता आवेदन र मािथ उिल्लिखत नीित (साथसाथ ैयो सरल भाषाको
सारांश) अङ्गेर्जी, स्पेनी, अरबी, बोि याली, बमली, िचिनयाँ-म्यान्डिरन, नेपाली, िकन्यावार्न्डा, कोिरयाली, सोमाली, स्वािहली
र िभय ामी भाषामा पिन उपलब्ध छन् ।

िव ीय सहायता आवेदन फाराम भरेर मेटर्ो हले्थ अस्पतालको िन  कायार्लयमा पेश गनुर्पछर्: Customer Service 
Office, PO Box 913 Wyoming, MI 49509-0913.  मेटर्ो हले्थ अस्पतालको पर्वेश कक्षमा (िबरामी दतार् कक्षसँगै) 
रहकेा मेटर्ो िव ीय परामशर्दाता वा क्यािशयर वा कुनै पिन मेटर्ो केन्दर्का िबरामी दतार् कक्षमा आफँै गएर पिन आवेदन 
बुझाउन सकु्नहुन्छ ।  आवेदनहरू मािथ उल्लेख गिरएको ठेगानामा हुलाकबाट पठाउन वा  
CustomerService@metrogr.orgमा इमेल गरेर पठाउन पिन सकु्नहुन्छ । 

थप जानकारी चािहने वा िव ीय सहायता आवेदन भनर्मा सहयोग चािहने िक्तले गर्ाहक सेवा कायार्लयमा रहकेा 
मेटर्ोका तािलमपर्ा  मेटर्ो पर्ितिनिधलाई सोमबार दिेख शुकर्बार िबहान 7:30 दिेख साँझ 4:45 बजेसम्म (616) 252-
7110 वा 1-800-968-0051 मा फोन गरेर सम्पकर्  गनर् सकु्नहुन्छ । 

आपतकालीन वा िचिकत्सकीय िहसाबले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाको सन्दभर्मा मटेर्ोको िव ीय सहायता नीित अनुरूप 
िव ीय सहायताको लािग योग्य िबरामीलाई बीमा गरेका िक्तलाई सो सेवाको लािग मेटर्ोल ेसामान्यतया लगाउने 
शुल्क भन्दा बढी शुल्क िलइने छैन । 


