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The Flushing Hospital Medical Center  

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

The Flushing Hospital Medical Center (দি ফ্লাি দংং  হসদিটাল মেদিকেল েসন্টার) স্বীোর েরর মে, অকরে সেয় েরাগীরা মংকে দিিেৎসার 

প্ররয়াকে মঅেুভব েরর তকে প্রিত্ত েসবার মেে অপ্র রথ িাকং েররত তারা িেছু সেসোর সম্মেুেীকং হয়। The Flushing Hospital Financial 

Assistance Program (দি ফ্লাি দংং  হসদিটাল দিকংংাকংিসয়াল এিসসকরন্স েপ্রাগ্রাে) মোগে বেক্তিরির তারির আয় মঅেুকংংায়ী িেছু মংংাো 

ছাড় িিরব। তাছাড়াও, মংিি আপকি মোগে বরল প্রোদিত মহ তাহরল আকপারে আেরা িকবােরদর বা েে েরদর বীোর মেে আরবকি 

েররত সাহাকংে েররবা।  আরও োকংরত, মঅেুগ্রহ েরর আোরির দিকংংাকংিসয়াল অদিরস (Financial Office) মোগাকরাগ েরুকং, এই 

মংংাম্বারর - 718-670-5588 or 718-670-5589. এছাড়াও আপকি েোকং েদর ছাড়াই েগাকপীয়তার সারর্ সরাসির Flushing Hospital Financial 

Office এ এরস আোরির সারর্ মোগাকরাগ েররত পারকর, এই ঠিোকংংায় 146-01 45th Avenue, 6th Floor, Suite 600, Flushing, NY 11355.    

  

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(:  

• আোরিররে ইরেইল েররত পারকর এই ঠিোকংংায় - enroll.flushing@jhmc.org    

• আোরির ওরয়বসাইকর িগরয় (www.flushinghospital.org) “Financial Assistance” বোকংংারর দিে েররত পারকর মেোকং ের রে 

আপকি আিেরথ সহায়তা েূকলীিত (FAP) এব  আিেরথ সহায়তা আরবকিপত্র (FAP application) ডাকেরলাড েররত পাররকব।    

 েপররাদং ঠিোকংংায় দিঠি িলরে তে র পাবার মঅেুররাধ েররত পারকর। েকর রােরকব: Financial Office  

  

আোরির আিেরথ সহায়তা েূকলীিত (FAP) এব  আিেরথ সহায়তা আরবকিপত্র (FAP application) বা লা, স্প্যাকিশ, দংংাইকিে (দিরাদংিরত 

এব  সরলীেৃ ত) ভাষায় পাওয়া মংংাকর। মঅেুগ্রহ েরর মঅলাকই ের রে আকপার পছকরর ভাষায় এসেল ডেেু  রেন্ট ডাকেরলাড েরুকং।  

  

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

মেসেল েরাগীরির আয় সীিেত এব  েোকং বীো মেই তারা াঁ ির মেেই Financial assistance বা আিেরথ সহায়তা ররয়রছ। মেসেল 

েরাগীরির প্ররয়াকেীয় দিিেৎসার পেুররাকংংা বীোর আওতায় পরড় মংংা বা মংংারির বীোর সেয়সীো েপিররয় েগরছ তারিররেও এই 

সেুকরাগ েিওয়া হরব। আিেরথ সহায়তার মেে আরবকিোরী সেল মোগে বেক্তির েপর মেরোকং েরুরী বা েেিডরেল সািভরথ সর মেে 

েেিডরেডরে সাধাদরত মে পিরোদং িবল েরা হয়(এ িে িব) তার দংংাইরত েবশী ধাকং থ েরা হরব মংংা।  

New York State এ বসবাসোরী োকংংেুষরির েরধে মংংারির েপাকেথ সীো এই বেবস্থার শরতরথ আওতায় পরড় তারা দিিেৎসা ও েসবায় 

আিেরথ ছাড় পারকব।  

  

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

  

Queens (মংংেু  ইন্স), the Bronx (িে ব্র ক্স), Kings (Brooklyn) িে স (বররুেিকল), New York (Manhattan) মিে ইয়েথ (েোকংহোকংংাকং), 

Richmond (Staten Island) িদরেন্ড (স্ট্যাকরকং আইলোন্ড) অব রা Nassau County (মংংাসাে োেিন্ট) - েত বসবাস েরা প্ররতেে বেক্তি 

Flushing Hospital  

(ফ্লাি দংং  হসদিটাল) এ েরুরী দিিেৎসা পদ্ধিত ছাড়া মঅোকংে প্ররয়াকেীয় স্বাস্থেরসবায় আিেরথ ছাড় পারকব মংিি তারির মইসেুেররন্স 

মংংা র্ংারে এব  তারির আয় এব  মঅোকংে িবষয় মংিি আিেরথ সহায়তা বেবস্থার শতাকথেুকংংায়ী হয়।   

  

আকপার ইিেরগ্রকশ স্ট্যাকংংাস মংংাইরহাে মংংা েকে, আপকি আিেরথ সহায়তার মেে আরবকি েররত পাররকব।  

  

উ)য়জনক হীময়(  া?  

  

আদথ রে ছাড ং কংর পদরোন দনভরর েরকব  আপনার আয় এব  পদরবাকর র আেৃদতর ওপর। েদি আপনার মোন দিদেৎসা বীো না থাকে  তাহকল  

আপনার আয় সীো দনভরর েরকব  এই দবষয়গুকলার েপর। পদরদস্থদত অনেুোয়ী আপনার আকয় র পদরোন েদি এই বযবস্থায় দনধ রাদরত েপােরন 

সীোর ওপকর  িকল  োয় তাহকল ও আপদন হয়ত মোগয বকল  দবকব দিত হকত  পাকর ন।  

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 মপন্তথ  $3,220 মপন্তথ    $743 মপন্তথ  

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

3  $65,880 মপন্তথ  $5,490 মপন্তথ  $1,266 মপন্তথ  

4  $79,500 মপন্তথ  $6,625 মপন্তথ  $1,528 মপন্তথ  

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

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

    * 2021 Federal Poverty Guidelines এর েপর িভিত্ত েরর   
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ে থদ থ িম উ)য়জনক হীময়  ওিায়ত নয় )থড়  ায়াক্ষ ে   ী  াক্ষ র্ ?  

মংিি আপকি িবল মংংা িিরত পারকর, এব  আকপার েপাকেথ সীো মংিি শতাকথেুকংংায়ী হয় তাহরল Flushing Hospital  ফ্লাািশ  হসিকপাল) 

আকপার িবল েিওয়ার মেরত্র এেকি েপরেন্ট প্লোকং েিরব। আকপার েপােরথ মংর পিরোকং মঅেুকংংায়ী আকপারে িবল িিরত হরব। 

পিরিস্থিত মঅেুকংংায়ী, আকপার আরয়র পিরোদং মংিি এই বেবস্থায় মিধািথ রত আয় সীোর ওপরর দংরল মংংায় তাহরলও পিরিস্থিত 

মঅেুকংংায়ী আপকি হয়ত েপরেন্ট প্লোকরর মেে মোগে বরল িবরবদিত হরত পারকর।  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 াঁ, িকবােূরলে েগাকপীয় সহায়তা পাওয়া মংংারব। দিকংংাকংিসয়াল দিদংংাটটকেেন্ট (Financial Department) 718-670-5588 অব রা 5589 

মংম্বরর দোকং েরুকং।  আপকি মংিি ই ররিেরত ের্ংা মংংা বলরত পারকর তাহরল আকপারে েেে আকপার মংংাতৃভাষায় ের্ংা বরল 

সহায়তা েররকব।   

আপকি মংিি িকবােূরলে বা েে েূরলের িবোর মেে মেকে েেিডরেইড, দংংাইল্ড েহলরর্ প্লাস, মোয়ািলফাদই েহলথ প্লযান অথবা 

আিকথট সহায়তার মেে িবরবদিত মহ তাহরল িফনানিসয়াল মংংােেন্সলর আকপারে েস িবষরয় োকংংারকব।  

মংিি িফনানিসয়াল মংংােেন্সলেরর েকর হয় মে আপকি েে েূরলের বীোর মেে েকপেুদং মংকং, তাহরল তারা আকপারে আিেরথ ছাড় 

পাওয়ার মেে আরবকি েররত সহায়তা েররকব।  

িফনানিসয়াল মংংােেন্সলর আকপারে সবেকি আরবকিপত্র পূদর েররত সাহাকংে েররকব এব  প্ররয়াকেীয় েী েী োগেপত্র মআরত 

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

আিেরথ সহায়তার আরবিকরর মেে আকপারে আরবকিপরত্রর সকর ছিব সহ পিদরয়পত্র, ঠিোকংংার প্রোদংপত্র, দংংার সপ্তারহর েপােরথ 

মংর োগেপত্র বা গত বছররর W-2 এব /অব রা একে এেকি িববিৃত মংংারত েকরে র্ংােরব িেভারব আপকি মিরের েীিবো মিবাহথ 

েররকছ অব রা মঅে োররা সাহাকরে দংলরকছ।  

মংিি এগুিলর েরধে েোকংকিই আকপার োরছ মংংা র্ংারে তা হরলও আপকি আিেরথ সহায়তার মেে আরবকি 

েররত পারকর।  ে য়ন ে য়ন ের্হয় িই(হুর্থধয় (ওিায়ভুক্ত?  

Flushing Hospital  ফ্লাািশ  হসিকপাল) প্রিত্ত সব ধরদরর দিিেৎসা স ক্রান্ত েসবা এই আিেরথ ছারড়র আওতায় পরড়। এর েরধে ররয়রছ 

বিহরাগত েরাগীরির দিিেৎসা েসবা, েরুরী েসবা এব  আবািসে ভিতথ।  

মেসব প্রাইরকভ ডাদংংাররা এই হাসপাতারলর েসবায় মংদংংেু  আরকছ তারির েদর এই বেবস্থার আওতায় পড়রব মংংা। আপকি প্রাইরকভ 

ডাদংংাররির সকর ের্ংা বলরত পারকর মএা েিোর মেে মে তারা েোকং আিেরথ ছাড় বা েপরেণ্ট পিরেকপা িিরত পারকর িে মংংা।  

ম িক্ষয়    া খ ে    ে  া  াক্ষ র্ ?  

বিহরাগত েসবা বা েরুরী িবভারগ েসবার মেরত্র িশশুরির এব  গভবথ তী েিহলারির মেে এই েদর শুরু হয় $0 ের রে, তরব েকসা 

মিভরথ েররব আরয়র পিরোকরর ওপর। বিহিবভথ ংারগ েসবা বা েরুরী িবভারগর মেরত্র প্রাপ্তবয়স্করির মেে এই েদর শুরু হয় $15 

ের রে, এব  মএাও মিভরথ েররব আরয়র পিরোকরর ওপর। আকপার আরবকি পত্রকি গৃহীত হরল আোরির িফনানিসয়াল মংংােেন্সলর 

আিেরথ ছাড় িবষরয় আকপারে িবস্তািরত তে র েিরকব।  

েরাগী েত মংংাো েো িিরত পাররকব তা মিভরথ েররব তার েিওয়ার মংেতার ওপর এব  মঅোকংে আিেরথ সহায়তার মেরত্রও এই 

এেই ের্ংা প্রকরােে। সাধাদরত, েপরেরণ্টর বেবস্থা (িেিস্ত পিরেকপা / ইকন্সলরেন্ট প্লোকং) মোগে েরাগীরির েিওয়া হরব (মেকে, 

মংংারির োিসে আয় দেডাররল েপাভাকিথ েলরভরলর 300% এর েরধে)। েরাগীরির েোকং োিসে েপােরথ মংর 10% এই োিসে 

িেিস্ত িহরসরব গৃহীত হরব। থ িম থ ভক্ষয়র্  িই ছয়ড় ে  ক্ষ  া )য়থ ?   

আকপারে আরবকিপত্রকি পূদর েররত হরব। মংকেই আোরির োরছ আকপার আরয়র প্রোদংপত্র এরস মংংারব, আকপার আয় মঅেুকংংায়ী 

আপকি  

মংংারত ছাড় পাকং েসই মেে আকপার আরবকিপরত্রর পরবতী প্রিক্রয়া শুরু েরা হরব।   

আপকি এপরয়ন্টরেন্ট ঠিে েরার আরগ অব রা আপকি মংকে হাসপাতারল আসরকব দিিেৎসার মেে েস সেয় অব রা মংকে আকপার 

ঠিোকংংায় িবল আসরব তকে ছাড় পাওয়ার আরবকি েররত পাররকব।   

সম্পূদং থ েরা আরবকিপত্রকি ংাংািশ  হসিকপাল দিকংংাকংিসয়াল অদিরস ফ্লFlushing Hospital Financial Office) পাঠিরয় িকি এই 

ঠিোকংংায়, 14601  
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45th Avenue, 6th Floor, Suite 600, Flushing NY 11355, অব রা মিরে এরসও সরাসির েকিিেত ঠিোকংংায় দিকংংাকংিসয়াল িডপাকংথরেরন্ট 

ফ্লFinancial  

Department) েো িিরত পারকর। দিিেৎসা পরবতী ৯০ িিকরর েরধে আকপারে  আরবকিপত্র েো িিরত হরব।   

  

  

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

আকপার সম্পূদং থ েরা আরবকিপত্র েো েিওয়ার ৩০ িিকরর েরধে Flushing Hospital  ফ্লাািশ  হসিকপাল) আকপারে এেকি দিঠি েিরব 

এব  োকংংারব মে আকপার আরবকি গহীতৃ  হরয়রছ িকো ও আপকি েকতা ছাড় পাকরকং।  

  

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

আকপার আরবকিপত্রকি মংকে িসদ্ধারন্তর অরকপায় ররয়রছ তকে আকপারে েোকরা িবল িিরত হরব মংংা। আকপার আরবকিপত্রকি 

অগ্রাহে হরল, হাসপাতাল আকপারে িলিেতরূরপ োদর োকংংারব এব  হাসপাতারলর েদ্ধথকত িবভারগ এই িসদ্ধারন্তর িবরুরদ্ধ আপকি 

িেভারব আিপল েররত পাররকব েস সম্পরে থবরল েিরব।   

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

আপকি  New York State Department of Health এ ফ্লকিেইয়েথ েস্ট্কং িডপাকংথরেন্ট দঅ েহলর্)  অিভকরাগ োকংংারত পাররকব এই 

মহলাকই মংম্বরর 1-800-804-5447.   

  

Revised 03/2021  
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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  - 718-670-5588 র্ির্ য় 718-670-5589.  

   

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)  

Flushing Hospital Medical Center (ফ্লয়থশে  াহথ  র্ য়ে েমর্থক্ষ  ে েহন্টয় )  

14601 45th Avenue, 6th Floor, Suite 600  

Flushing, NY 11355  

  


