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बिरामी जिम्मेवार ब्यालेन्स बिललङ तथा सङ्कलन नीतत 
यो नीतत तनम्नललखित स्थलहरूमा लागू हुनेछ: 
बिग ऱ्यापपड्स (िेकोस्टा काउन्टी िेडिकल केन्र), कन्न्टन्युइङ केयर, कपोरेट, गिभर(तनवेगो काउन्टी जनरल 
हन्स्टपटल एसोमसएसन), लुडिङ्टन (पन्चिि मिमसगनको िेिोररयल िेडिकल केन्र), आउटपेसेन्ट/फिन्जमसयन 
प्रान्टटसेस, पेनक (पेनक अस्पिाल), रीि मसटी (ररि मसटी अस्पिाल कपोरेसन), एसएि न्जआर हन्स्पटल्स 
(स्पेटरि हेल्थ हन्स्पटल्स), एसएिएिन्ज, स्पेटरि हेल्थ लेकल्यान्ि (लेकल्यान्ि सािदुातयक अस्पिाल, 
वाटरमर्लेट; नाइल्स िथा सेन्ट जोसेि आइएनमस. न्स्थि लेकल्यान्ि अस्पिालहरू), युनाइटेि/केल्सी(स्पेटरि 
हेल्थ युनाइटेि; स्पेटरि हेल्थ फकलसे अस्पिाल), न्जल्यान्ि (न्जल्यान्ि सािुदातयक अस्पिाल। 

 
उपयुक्तता सीमा:  लागू हुुँदैन 

सन्दर्भ #: 13636 

लर्िन #: 4 
 
लागू हुने लमतत:  ०२/०१/२०२१ 

 
प्रकायाभत्मक क्षते्र:  पवत्त, राजस्व िक्र 

ववर्ाग क्षेत्र:  कपोरेट बिमलङ कायाभलय (मसबिओ), पवत्त, बिरािी पहुुँि, बिरािी 
आर्थभक सेवा (पपएिएस) 

 

गैरववरे्दको सचूना: स्पेटरि हेल्थले लागूयोग्य िेिरेल नागररक अर्िकार कानुनहरूको पालना गदभछ, र जाि, वणभ, 
उत्पपत्त राष्र, उिेर, असटििा वा मलङ्गका आिारिा पवरे्द गदैन। स्पेटरि हेल्थले जाि, वणभ, उत्पपत्त राष्र, 
उिेर, असटििा, वा मलङ्गका आिारिा िातनसहरूको वहहष्करण गदैन वा उनीहरूसुँग मर्न्न व्यवहार देखाउुँ दैन। 
गैरपवरे्िको पूणभ सिूना साथसाथ ैर्ाषा सहयोग उपलब्ििाका लार्ग सलंग्नक(पररमिष्ट) क हेनुभहोस।् 

    
 

1. उद्देश्य 
1.1. स्पेटरि हेल्थ वा िािहिका संस्थाहरू (“स्पेटरि हेल्थ”) लाई र्टुिानी गनुभ पने बिरािी न्जम्िेवार ब्यालेन्सका 

पवषयिा व्यवहार गदाभ तनष्पक्ष र सिान व्यवहार सुतनन्चिि गने। त्यसििभ   आर्थभक सहयोग योग्यिा नीति 
अन्िगभि कुनै व्यन्टि योग्य हुन्छ वा हुुँदैन र्नी तनिाभरण गनभका लार्ग युन्टिसङ्गि प्रयासहरू गनुभ अति 
स्पेटरि हेल्थ त्यस्िो व्यन्टििाट र्टुिानी असुल उपर गनभका लार्ग असािारण सङ्कलन फक्रयाकलापहरूिा 
संलग्न हुने छैन। 
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2. पररर्ाषाहरू 
2.1. डििल्ट: एउटा बिरािी न्जम्िेवार ब्यालेन्स जसलाई स्पेटरि हेल्थ वा प्रत्यायुटि िेस्रो पक्षले सङ्कलन गनभ 

प्रयास गरेको रकि जुन पूणभ र्ुटिानी गररएको हुुँदैन वा सम्झौिा गररएको र्टुिानी योजनािा तनयुटि र्ई 
स्पेटरि हेल्थ वा प्रत्यायुटि िेस्रो पक्षले गरेको आन्िररक सङ्कलन सफकएपतछको रकि हुन्छ।  

 
2.2. असािारण सङ्कलन कायभहरू (“इमसए”): यस्िा कायभहरूिा नागररक कािाभहीको सुरुवाि, बिरािीका ज्यालाहरूको 

असुली। 

2.3. ग्यारेन्टीकिाभ: स्पेटरि हेल्थिा बिरािीले प्राप्ि गरेका सेवाहरूिा र्टुिानी ग्यारेन्टी गने कुनै व्यन्टि। 
 

2.4. बिरािी: स्पेटरि हेल्थ वा यसका िािहिका संस्थाहरू (“स्पेटरि हेल्थ”) िा सेवाहरू प्राप्ि गने कुनै व्यन्टि। 
 

2.5. बिरािी न्जम्िेवार ब्यालेन्स: बिरािी र/वा ग्यारेन्टीकिाभले र्ुटिानी गनभ िाुँकी कुनै पतन िाुँकी रकि। यसिा 
अिीमिि ब्यालेन्सहरू, को-र्ुटिानीहरू, कटौिीहरू, सहिीिाहरू, कर्र नगररएका सेवाहरू, र िीिा पतछ 
बिरािी/ग्यारेन्टीकिाभको दातयत्व िातनएको रकि सािेल छन।् 

2.6. िेस्रो पक्ष सङ्कलन रे्न्िर: करार गररएको एउटा त्यस्िो कम्पनी जसले स्पेटरि हेल्थका ििभ िाट डििल्टिा 
रहेको बिरािी न्जम्िेवार ब्यालेन्स सङ्कलन गदभछ िर सङ्कलन कायभ सम्पूणभ िेिरेल, राज्य िथा स्थानीय 
कानुनहरू र तनयिनहरूको पालना गदै आफ्नै नाि अन्िगभि गदभछ। 

 
3. जिम्मेवारीहरू 

3.1.  बिरािी न्जम्िेवार ब्यालेन्स बिमलङ र सङ्कलन नीतिको सञ्िालन सान्दमर्भक कायभपवर्िहरूिा रेखाङ्फकि 
गररए अनुसार उपयुटि रूपिा तनयुटि गररएको स्पेटरि हेल्थ पसोनेलले गदभछन।् 

 
4. अनुपालन 

4.1. कुनै पतन स्पेटरि हेल्थ किभिारीद्वारा यस नीतिको उल्लङ्िनको नतिजा सम्र्ापवि सिुारात्िक कािाभही 
हुन सटछ। 

 
5. नीतत 

5.1. बिरािी न्जम्िेवार ब्यालेन्सको उपयुटि सिािान तनिाभरण िथा कायाभन्वयन गनभका लार्ग स्पेटरि हेल्थले 
बिरािीहरू र/वा ग्यारेन्टीकिाभहरू र कुनै पतन आवचयक योग्य िेस्रो पक्षसुँग काि गनेछ। बिरािी न्जम्िेवार 
ब्यालेन्सको सिािान यस नीति अनुसार गररनेछ। 

 
5.1.1. ििृ बिरािीहरू – ििृ बिरािीको पररवारहरूलाई उनीहरूको िोकका िेलािा सिानुर्ूति प्रकट गनुभ स्पेटरि 

हेल्थको प्राथमिकिा रहेको छ। स्पेटरि हेल्थले ििृ बिरािी न्जम्िेवार ब्यालेन्सहरू  बिरािी न्जम्िेवार 
ब्यालेन्स ििृ बिरािी वाग्यारेन्टीकिाभ कायभपवर्ििा रेखाङ्फकि गररए अनुसार पहहिान र सिािान गनेछ। 
यस कायभपवर्ििा रेखाङ्फकि गररए अनुसार स्पेटरि हेल्थले ितृ्यु र्एको मिति प्रिाणीकरण गनभ, 
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आर्थभक सहयोग, िेडिकेिका लार्ग योग्यिा िूल्याङ्कन गनभ सािुदातयक रेकिभको प्रयोग गनेछ र ििृ 
व्यन्टिको एस्टेट पवरुद्ि दािी गररएको िाइमलङको िूल्याङ्कन गनभ सटनेछ।  

 
5.1.2. टाट पन्ल्टएका बिरािीहरू – स्पेटरि हेल्थले अिेररकी हदवामलया संहहिाको पालना गनेछ। त्यसो हुुँदा, 

स्पेटरि हेल्थले  बिरािी न्जम्िेवार ब्यालेन्स हदवामलया बिरािी कायभपवर्ि िा रेखाङ्फकि गररए अनुसार 
टाट पन्ल्टएका बिरािी न्जम्िेवार ब्यालेन्स पहहिान र सिािान गनेछ। हदवामलया िाइमलङ अन्िगभि 
सिेहटएका सम्पूणभ सेवा मितिहरूका लार्ग हदवामलया सूिना अवर्ििा सङ्कलन िथा बिमलङ 
फक्रयाकलापहरू रोफकनेछन।् स्पेटरि हेल्थले हदवामलया िाइमलङ अन्त्य नहुन्जेल वा रद्द नगरुन्जेल 
हदवामलया सुनुवाइहरूको अनुगिन गनेछ। 

 
5.1.3. आर्थभक सहयोग आवचयकिा र्एका बिरािीहरू –  आर्थभक सहयोग योग्यिा नीति अनुसार बिरािी 

न्जम्िेवार ब्यालेन्सहरूका लार्ग बिरािीहरूलाई उपलब्ि आर्थभक सहयोग पवकल्पहरू स्पेटरि हेल्थसुँग 
रहेको छ। 

 

5.1.3.1. बिरािीहरू र/वा ग्यारेन्टीकिाभहरूलाई सान्दमर्भक कायभपवर्िहरूिा पररर्ापषि गररए अनुसार 
आर्थभक सहयोग नीति िारे सिूीि गररनेछ। स्पेटरि हेल्थले आर्थभक सहयोग आवेदनहरू सम्पूणभ 
आन्िररक सङ्कलन प्रयासहरूको अवर्ििा अकाउन्टहरूिा िथा प्रारन्म्र्क डिस्िाजभ-पतछको बिमलङ 
वटिव्यको मितिले (“आवेदन अवर्ि”) न्यूनिि दईु सय िामलस (२४०) हदनको अवर्िका लार्ग 
िेस्रो पक्ष सङ्कलन रे्न्िरको सन्दर्भ मलुँदा स्वीकार गनेछ। 

 
5.1.3.1.1. पूणभ आर्थभक सहयोगको आवेदन िुझाउने। 

 

• यहद कुनै बिरािी र उसका ग्यारेन्टीकिाभले आवेदन अवर्ििा पूणभ आर्थभक 
सहयोग आवेदन िुझाउुँछन ्र्ने, स्पेटरि हेल्थले तनम्न कायभ गनेछ: 

o कुनै पतन इमसएहरूलाई स्थर्गि गनेछ। 
o बिरािी आर्थभक सहयोगका लार्ग योग्य छ छैन र्नी योग्यिा 

तनिाभरण गनेछ र बिरािी र/वा ग्यारेन्टीकिाभलाई सो योग्यिा 
तनिाभरण (यहद लागू हुने र्ए, बिरािी योग्य हुने सहयोग सहहि) 
िारे िथा सो तनिाभरणको आिार िारे मलखखि जानकारी गराउनेछ। 

o यहद बिरािीलाई स्याहारका लार्ग आर्थभक सहयोग योग्य तनिाभरण 
गररयो र्ने, स्पेटरि हेल्थले तनम्न कायभ गनेछ: 

▪ बिरािी र/वा ग्यारेन्टीकिाभलाई एउटा मलखखि सिूना 
प्रदान गनेछ जसले आर्थभक सहयोग योग्यिा नीति 
अन्िगभि बिरािी र/वा ग्यारेन्टीकिाभको आर्थभक दातयत्व 
सङ्केि गदभछ; 

▪ स्याहारका लार्ग  आर्थभक सहयोग योग्यिा  नीति  
अन्िगभि व्यन्टिले र्ुटिानी गनुभ पने र्नी तनिाभरण 
गररएको रकि र्न्दा िढी रकि उसले वा उनले र्टुिानी 
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गरेको खण्ििा िढी र्एको रकि फििाभ गनेछ, जिसम्ि 
त्यो िढी करण पाुँि िलरर्न्दा कि हुुँदैन(वा आन्िररक 
राजस्व िुलेहटनिा प्रकामिि त्यस्िो अन्य कुनै रकि)।   

▪ स्याहारका लार्ग र्ुटिानी प्राप्ि गनभ बिरािी र/वा 
ग्यारेन्टीकिाभ पवरुद्ि मलइएको कुनै पतन इमसएलाई 
उल््याउनका लार्ग युन्टिसङ्गि रूपिा उपलब्ि सम्पूणभ 
उपायहरू अवलम्िन गने। 

 
5.1.3.1.2. अपूणभ आर्थभक सहयोग आवेदन िुझाउने। 

• आवेदन अवर्ििा यहद कुनै व्यन्टिले अपूणभ आर्थभक सहयोग आवेदन 
िुझाउुँछन ्र्ने, स्पेटरि हेल्थले तनम्न कायभ गनेछ: 

o स्याहारका लार्ग र्टुिानी प्राप्ि गनभका लार्ग कुनै पतन इमसएहरूलाई 
स्थर्गि गने; 

o त्यस्िो व्यन्टिलाई  आर्थभक सहयोग योग्यिा नीति  अन्िगभि 
आवचयक अतिररटि जानकारी र/वा प्रलेखीकरणका पवषयिा 
मलखखि सिूना प्रदान गने वा आवेदन पूरा गनभका लार्ग िुझाउनु 
पने आर्थभक सहयोग आवेदन िाराि प्रदान गनुभका साथै त्यस्िो 
कुनै जानकारी र/वा प्रलेखीकरण मलखखि सिूनाको मितिले 
िीस(३०) हदन मर्त्रिा प्राप्ि हुनु पनेछ अन्यथा आवेदन अस्वीकृि 
गररनेछ र सङ्कलन फक्रयाकलापहरू िेरर सुरु हुनेछन ् र्न्ने 
जानकारी प्रदान गने। 

▪ यस सिूनािा स्पेटरि हेल्थ सम्पकभ  जानकारी सािेल 
हुनु पनेछ। 

o यहद अतिररटि जानकारी र/वा प्रलेखीकरण िदनन्िर प्राप्ि र्एको 
छ र एकाउन्ट आवदेन अवर्ि ि ैछ र्ने, सो एकाउन्ट आर्थभक 
सहयोगका लार्ग पुनः पविार गररनेछ र त्यस्िो तनिाभरण 
नहुन्जेलका लार्ग सङ्कलन फक्रयाकलापहरू जारी राखखनेछ। 

 
5.1.3.1.3. आर्थभक सहयोग आवेदन िुझाउन नसटनु। 

• यहद आवेदन अवर्ििा कुनै पतन आर्थभक सहयोग आवेदन िुझाइएन र्ने, 
स्याहारका लार्ग र्टुिानी प्राप्ि गनभ  यहाुँ उल्लेख गररएको  आर्थभक 
सहयोग योग्यिा नीति  िारे त्यस्िो व्यन्टिलाई सिूीि गरेपतछ स्पेटरि 
हेल्थले इमसएहरूको पहल गनभ सटनेछ। 
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5.1.4. अिीमिि बिरािीहरूका लार्ग सिायोजन – यस नीति पवरुद्ि हुने जसेुकै र्ए िापतन, िेिरेल गररिी 

िागभदिभन (एिपपन्ज) को २५०% र्न्दा कि वा सो िरािर वापषभक आय हुने अिीमिि बिरािीहरूलाई 
प्रदान गररएका अस्पिाल सेवाहरूका लार्ग र अन्यथा यो आर्थभक सहयोग योग्यिा नीति  पूरा नगने 
बिरािीहरूका लार्ग, स्पेटरि हेल्थले प्रदान गररएका त्यस्िा सेवाहरूका लार्ग तिनै वा सिान सेवाहरूका 
लार्ग िेडिकेयरका दरहरूको ११५% र्न्दा िढी नहुने गरी सिायोजन गनेछ। सिायोजन गररएका 
िुल्कहरूको र्टुिानीलाई सेवाहरूका लार्ग पूरा र्टुिानी गररएको िातननेछ। 

 
5.1.5. र्ुटिानी पवकल्पहरू – स्पेटरि हेल्थले बिरािी न्जम्िेवार ब्यालेन्स र्एका बिरािी र/वा ग्यारेन्टीकिाभका 

लार्ग उपलब्ि र्टुिानी पवकल्पहरू पररर्ापषि र प्रदान गनेछ जसले  बिरािी न्जम्िेवार ब्यालेन्स 
र्ुटिानी पवकल्प कायभपवर्ि  िा रेखाङ्फकि गरे अनुसार बिरािी र/वा ग्यारेन्टीकिाभलाई उसका वा उनका 
ब्यालेन्सहरू सिािान गनभ सक्षि िनाउऩछे। पवकल्पहरूिा पूणभ रकि र्ुटिानी, िुरुन्ि र्ुटिानी छूटहरू, 
र पवस्िाररि र्टुिानी योजनाहरू रहेका छन।् 

 
5.1.6. सङ्कलनहरू – यहद ५.१.१-५.१.५ िा स्थापपि सम्पूणभ पवकल्पहरू पूरा गररसटदा पतन बिरािी न्जम्िेवार 

ब्यालेन्स अझ ैिाुँकी रहे, स्पेटरि हेल्थले बिरािी न्जम्िेवार ब्यालेन्स बिमलङ िथा सङ्कलन कायभपवर्ििा 
रेखाङ्फकि गररए अनुसार सिािान नर्एको बिरािी न्जम्िेवार ब्यालेन्स िेस्रो पक्ष सङ्कलन रे्न्िरलाई 
रेिर गनभ सटनेछ। यो रेिरल गनुभ अति कम्िीिा िीन(३) वटा बिमलङ वटिव्यहरू बिरािी र/वा 
ग्यारेन्टीकिाभलाई पे्रपषि गररएको हुनु पनेछ। 

 
5.1.6.1. स्पेटरि हेल्थले िेस्रो पक्ष सङ्कलन रे्न्िरलाई रेिरल गररएको मितिले पहहलो िीस (३०) 

हदन सम्ि कुनै पतन इमसएहरूको कायाभन्वयनका लार्ग अर्िकार हदनेछैन। 
 

5.1.6.2. स्पेटरि हेल्थले  आर्थभक सहयोग योग्यिा नीति अन्िगभि बिरािीको योग्यिा तनिाभरण गनभ 
युन्टि सङ्गि प्रयासहरू नगरी कन बिरािी र/वा ग्यारेन्टीकिाभ पवरुद्ि कुनै पतन इमसएलाई 
संलग्न गराउनेछैन। पविषे रूपले, यहद स्पेटरि हेल्थले इमसएहरू प्रयोग गने िनसाय राखेिा, 
एक वा िढी इमसएको पहल सरुु हुनुर्न्दा कम्िीिा िीस (३०) हदन अति तनम्न कुरा हुनेछ: 

 
• स्पेटरि हेल्थले बिरािी र/वा ग्यारेन्टीकिाभलाई मलखखििा योग्य व्यन्टिहरूका लार्ग 

आर्थभक सहयोगको उपलब्ििारे सिूीि गनेछ र र्टुिानी प्राप्ि गनभका लार्ग स्पेटरि 
हेल्थले पहल गनभ िनसाय राखेको इमसएहरू पहहिान गनेछ। 

• स्पेटरि हेल्थले बिरािीलाई  आर्थभक सहयोग योग्यिा नीति  का िारेिा िथा बिरािी 
र/वा ग्यारेन्टीकिाभले आवेदन प्रफक्रयािािभ ि कसरी सहयोग प्राप्ि गनेछन ्र्नी िौखखक 
रूपिा सिूीि गने युन्टिसङ्गि प्रयास गनेछ। 

 
5.1.7. फििाभ हुलाकहरू – फििाभ हुलाकहरूलाई युएसपपएस िटेािेस प्रयोग गरेर प्रफक्रयािा लर्गन्छ र उपयुटििा 

अनुसार सिुार गररन्छ। सेवा प्राप्ि गरेका िेला वा हहुँड्ने िेलािा सही हुलाकी ठेगाना प्रदान गने 
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न्जम्िेवारी ग्यारेन्टीकिाभको हो। यहद एकाउन्टिा वैि ठेगाना नर्ए, स्पेटरि हेल्थले युन्टिसङ्गि 
प्रयासहरू गने िारेिा पविार गनेछ। 

 
6. संसोधनहरू 

स्पेटरि हेल्थसुँग पूवभ मलखखि सिूना बिनै कुनै पतन सियिा यस नीतिलाई पररविभन गने, संसोिन गने, 
पररिाजभन गने वा हटाउने अर्िकार रहेको छ। 

 
7. अजन्तम अधधकार 

आर्थभक सहयोग योग्यिा नीति अन्िगभि कुनै बिरािी सहयोगका लार्ग योग्य छ छैन र्नी तनिाभरण गनभ स्पेटरि 
हेल्थले युन्टिसङ्गि प्रयासहरू गरेको तनिाभरण गने र बिरािी र/वा ग्यारेन्टीकिाभ पवरुद्ि इमसएहरू संलग्न गनभ 
सटने अर्िकार वररष्ठ उपाध्यक्ष, राजस्व साइकल वा उसका/उनका प्रतितनर्ििा तनहीि हुनेछ। 

 
8. सन्दर्भहरू 

आर्थभक सहयोग योग्यिा नीति 
बिरािी न्जम्िेवार ब्यालेन्स ििृ बिरािी वा ग्यारेन्टीकिाभ कायभवर्ि बिरािी न्जम्िेवार 
ब्यालेन्स हदवामलया बिरािी कायभपवर्ि 
बिरािी न्जम्िेवार ब्यालेन्स र्टुिानी पवकल्प कायभपवर्ि 

 

9. नीतत ववकास र अनुमोदन 
 

प्रलेि स्वामी: 
म्यारी जो टलोिुिर (प्रिासकीय सहयोगी) 

 
लेिक(हरू) (पूवभ लेखकहरू): 

फक्रस्टल ल्याङ, (व्यवस्थापक, कपोरेट बिमलङ कायाभलय) 
 

पुनरावलोकनकताभ(हरू): 
एिी एसेनिेिर (एसमर्न्ज, आर्थभक राजस्व साइकल), कोटभनी गुयेनभमस (तनदेिक,वररष्ट बिरािी आर्थभक 

सेवाहरू) म्याथ्यु कटस (एसमर्पप, प्रिुख पवत्त अर्िकारी), साराह टलाकभ  (तनदेिक, वररष्ठ रन्जस्ट िथा पवत्तीय 
पराििभदािा), स्टेिनी िन्कर (व्यवस्थापन पराििभदािा) 

 
अनुमोदनकताभ: 

फक्रन्स्टना फिसे िकेर (अध्यक्ष र मसइओ) 
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संलग्नक क 
 
गैरववरे्दको सूचना: 
स्पेटरि हेल्थले लागूयोग्य िेिरेल नागररक अर्िकार कानुनहरूको पालना गदभछ, र जाि, वणभ, उत्पपत्त राष्र, उिेर, 
असटििा वा मलङ्गका आिारिा पवरे्द गदैन। स्पेटरि हेल्थले जाि, वणभ, उत्पपत्त राष्र, उिेर, असटििा, वा 
मलङ्गका आिारिा िातनसहरूको वहहष्करण गदैन वा उनीहरूसुँग मर्न्न व्यवहार देखाउुँ दैन। 

 
स्पेटरि हेल्थले: 

• हािीसुँग प्रर्ावकारी रूपिा सञ्िार गनभका लार्ग असटििा र्एका व्यन्टिहरूलाई तनिुल्क सहयोग 
िथा सेवाहरू प्रदान गदभछ। 

o योग्य साङ्केतिक र्ाषा व्याख्यािाहरू 
o अन्य ढाुँिाहरूिा मलखखि जानकारी (ठूलो छापा, श्रवण, पहुुँियोग्य इलेटरोतनक ढाुँिाहरू, 

अन्य ढाुँिाहरू) 
• अङ्रेजी प्राथमिक र्ाषा नर्एका िातनसहरूका लार्ग तनिलु्क र्ाषा सेवाहरू प्रदान गदभछ, जस्िै: 

o योग्य दोर्ाषेहरू 
o अन्य र्ाषाहरूिा मलखखि जानकारी 

यहद िपाईँलाई यी सेवाहरू आवचयक र्ए, तनम्निा स्पेटरि हेल्थ र्ाषा सेवालाई सम्पकभ  गनुभहोस।् ६१६.२६७.९७०१ 
वा १.८४४.३५९.१६०७ (TTY:७११) 

यहद िपाईँलाई स्पेटरि हेल्थ यी सेवाहरू प्रदान गनभिा असिल र्एको लागेिा वा जाि, वणभ, उत्पपत्त राष्र, उिेर, 
असटििा, वा मलङ्गका आिारिा अन्य िररकाले पवरे्द गरेको लाग्छ र्ने िपाईँले तनम्न ठेगानािा गुनासो दायर 
गनभ सटनुहुन्छ: 

Director, Patient 
Experience 100 Michigan 
St NE, MC 006 Grand 
Rapids, MI 49503 
६१६-३९१-२६२४; टोल फि: १-८५५-६१३-२२६२ 
patient.relations@spectrumhealth.org 

 

िपाईँले गुनासो आिैँ  उपन्स्थि र्एर, हुलाक, फ्याटस वा इिेल िािभ ि दायर गनभ सटनुहुनेछ। यहद 
िपाईँलाई गुनासो दायर गनभका लार्ग सहयोग आवचयक छ र्ने, पेसेन्ट एटसपपररयन्सका तनदेिक 
िपाईँलाई िद्दि गनभ उपलब्ि छन।् 

mailto:patient.relations@spectrumhealth.org
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िपाईँले स्वास्थ्य र िानव सेवाको अिेररकी पवर्ाग, नागररक अर्िकार कायाभलयिा इलेटरोतनक रूपिा 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf िा उपलब्ि नागररक अर्िकार कायाभलयको गुनासो पोटभल िािभ ि 
वा हुलाक वा िोन िािभ ि पतन नागररक अर्िकार गुनासो िाइल गनभ सटनुहुन्छ। 

 
U.S. Department of Health and Human Services  
200 Independence Avenue SW, Room 509F, HHH Building 
Washington, DC 20201 
१-८००-३६८-१०१९, ८००-५३७-७६९७ (हटडििी). 

 
गुनासो िारािहरू http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html िा उपलब्ि छन।् 
 
 

Contact Us 

 
Español (Spanish) 
ATENCIÓN: Si usted habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de 
asistencia lingüística. 
Llame al 1-844-359-1607 (TTY: 711). 
 
 (Arabic) العربية

 هاتف  رقم (.1607-359-844-1  برقم اتصل . بالمجان لك تتوافر اللغوية  المساعدة خدمات فإن  اللغة،  اذكر تتحدث  كنت إذا :  ملحوظة
 ).711: والبكم الصم

 
中文 (Chinese): 國語/普通話 (Mandarin), 粵語 (Cantonese)  
請注意：如果您講中文，你可以獲得免費的語言輔助服務。請撥打1-844-359-1607（TTY 手語翻譯
：711）。 
 
Tiếng Việt (Vietnamese) 
CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. 
Gọi số 1-844-359-1607 (TTY: 711). 
 
Ako govorite srpsko (Serbian, Croatian or Bosnian) 

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
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OBAVJEŠTENJE:  Ako govorite srpsko-hrvatski, usluge jezičke pomoći dostupne su vam 
besplatno. Nazovite 1-844-359-1607 (TTY: 711). (TTY- Telefon za osobe sa oštećenim 
govorom ili sluhom: 711). 
 
አማርኛ (Amharic) 
ማስታወሻ:  የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ 
ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 
1-844-359-1607. (መስማት ለተሳናቸው: (TTY: 711). 
 
नेपाली (Nepali) 
ध्यान हदनुहोस:् िपाइंले नेपाली िोल्नुहुन्छ र्ने िपाइंको तनन्म्ि र्ाषा सहायिा सेवाहरू तनःिुल्क रूपिा उपलब्ि छ । 
िोन गनुभहोस ्1-844-359-1607 (हटहटवाइ: (TTY: 711). 
 
Thuɔŋjaŋ (Nilotic – Dinka) 
PIŊ KENE: Na ye jam në Thuɔŋjaŋ, ke kuɔny yenë kɔc waar thook atɔ̈ kuka lëu yök abac 
ke cïn wënh cuatë piny. Yuɔpë 1-844-359-1607 (TTY: 711). 
 
Kiswahili (Swahili) 
KUMBUKA: Ikiwa unazungumza Kiswahili, unaweza kupata, huduma za lugha, bila malipo. 
Piga simu 1-844-359-1607 (TTY: 711). 
 

 (Farsi)  فارسی 
 :TTY) 1607-359-1.844 با . باشد می  فراهم شما برای  رايگان  بصورت زبانی تسهيالت کنيد، می گفتگو  فارسی  زبان به  اگر: توجه

 .بگيريد تماس .(711
 
Français (French) 
ATTENTION: Si vous parlez français, des services d'aide linguistique-vous sont proposés 
gratuitement. 
Appelez le 1.844-359-1607 (TTY: 711). 
 
(Burmese) 
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 (Dari) فارسی دری  

با تماس . است دسترس در  شما  برای رايگان  بصورت زبانی  کمک  خدمات  کنيد، می صحبت دری  زبان به  اگر توجه  
 . (TTY: 711) 1-844-359-1607 

Kreyòl Ayisyen (Haitian Creole) 
ATANSYON: Si ou pale Kreyòl Ayisyen, gen èd nan lang ki disponib gratis pou ou. Rele 
nimewo 1-844-359-1607 (TTY: 711). 
 
Ikinyarwanda (Kinyarwanda) 
ICYITONDERWA: Niba uvuga ikinyarwanda, serivisi z’ubufasha ku byerekeye ururimi, 
urazihabwa, ku buntu. Hamagara 1-844-359-1607 (ABAFITE UBUMUGA BW’AMATWI 
BIFASHISHA ICYUMA CYANDIKA -TTY: 711). 
 
Soomaali (Somali) 
DIGTOONI: Haddii aad hadasho Soomaali, adeegyada caawimada luqadda, oo bilaasha, 
ayaad heli kartaa. Wac 1.844-359-1607 (TTY: 711). 
 

السودانية اللهجة  (Sudanese) 
األرقام على اتصل . مجانا   متاحة بلغتك المساعدة خدمات السودانية،  اللهجة  تتحدّث كنت  إذا: انتباه  

. )711: والبكم الصم رقم (  1-844-359-1607 
தமிழ் (Tamil) 
கவனம்: நீங்கள் தமிழ் பேசினால், உங்களுக்கு இலவசமான மமாழி உதவிச ்
பசவவகள் கிவைக்கின்றன  .அவழக்கவும் எண்வண இந்த :1 - 844-359-1607 ) TTY: 711.(  
 
ትግርኛ (Tigrinya) 
ትኹረት: ትግርኛ እንድሕር ትዛረብ ኮንካ፣ ናይ ቋንቋ ደገፍ ኣልግሎታት፣ ብናጻ ክቐርቡልካ እዮም።  ደውል 1.844-359-
1607 (TTY: 711)። 
 


