इन एण्ड आउट

स्पेण्डडाउन अवचध र्नेिो िे हो?

चिकित्सा सहायतािो लाचि
िो योग्य छन्?
चनम्निो लाचि (आम्दानी बाहेि) सबै आवश्यिताहरू पूरा िने व्यचिहरू:


आवश्यितामा रहेिा पररवारहरूिो लाचि आर्थिि सहायता (FANF);



वृद्धावस्था सहायता (OAA);



आवश्यितामा रहेिा दृचिचवहीनिा लाचि सहायता (ANB);



स्थायी र पूर्ि रूपमा अशििा लाचि सहायता (APTD);



िर्िवती मचहलाहरूिा लाचि चिकित्सा िर्रे ज;



19 वर्िर्न्दा िम उमेरिा बालबाचलिाहरूिा लाचि िर्रे ज; वा



िहन अपाङ्िता र्एिा बालबाचलिाहरू।

फोस्टर स्याहारमा रहेिा वा दत्तिग्रहर् (एडप्सन) अनुदान प्राप्त िरररहेिा िे ही
बालबाचलिाहरू पचन इन एण्ड आउट चिकित्सा सहायतािो लाचि योग्य हुन सक्छन्।
स्रोतहरूिो चहसाब िररन्छ?
िररन्छ। बैङ्ि खाता, चनक्षेप प्रमार्पत्र, सेयर, वा ऋर्पत्र जस्ता सम्पचत्तहरूलाई
सचम्मचलत िररन्छ। यद्यचप, तपाईंिो आफ्नो घर, घरिा सामानहरू र दैचनि
जीवनयापनिो लाचि आवश्यि िु राहरूलाई सचम्मचलत ििँरदैन। स्रोतमा सीमा
तोकिएिो हुन्छ।
आम्दानीमा िे -िस्ता सीमा तोकिएिो छ?

तपाईंले आफ्नो स्पेण्डडाउन पूर्ति िररसक्नुर्एपचछ, तपाईंले चनचित
समयावचधिो लाचि िर्रे ज प्राप्त िनुिहुनेछ जसलाई "स्पेण्डडाउन अवचध"
र्चनन्छ। स्पेण्डडाउन अवचध या त 1 मचहना वा 6 मचहना हुन्छ। तपाईंले यस
िायिक्रमिो लाचि आवेदन दददा आफ्नो स्पेण्डडाउन अवचध रोज्नुहुनेछ। यो
रोजाइ र तपाईंिो स्पेण्डडाउन िचत हुनेछ र्न्ने िु रा तपाईंिो िायिितािले स्पि
पानेछ।

स्पेण्डडाउन पूर्ति िनि िे -िस्ता खििहरूलाई प्रयोि िनि सकिन्छ?

"स्पेण्डडाउन" र्नेिो िे हो?
स्पेण्डडाउन र्नेिो िाडीिो चबमािो लाचि िटौती रिम जस्तै हुन्छ। तपाईंिो
आम्दानी र तपाईंिो संरचक्षत आम्दानी स्तर बीििो अन्तरलाई तपाईंिो स्पेण्डडाउन
र्चनन्छ। चिकित्सा िर्रे ज सुरू हुनुर्न्दा अिाचड तपाईंले आफ्नो स्पेण्डडाउन रिम
बराबरिो चिकित्सा चबलहरू देखाउनुपने हुन्छ। इन एण्ड आउट चिकित्सा सहायताले
तपाईंिो स्पेण्डडाउन रिम पूर्ति िनि प्रयोि िररएिा चबलहरू र्ुिान िनेछैन।

मैले िहा आवेदन कदनुपछि?

तपाईंले DHHS चडचस्िक्ट िायािलयमा िएर, फोन िरेर, वा िायािलयलाई
चलचखत अनुरोध िरे र आवेदनपत्र प्राप्त िनि सक्नुहुन्छ। तपाईंले आवेदनपत्र पूरा
िररसिे पचछ, तपाईंिो अन्तवािताि चलइनेछ र तपाईंले आवेदनपत्रमा प्रदान
िनुिर्एिो जानिारीमध्ये िे हीिो प्रमार् प्रस्तुत िनि आग्रह िररनेछ।
मेरा चजम्मेवारीहरूमा िे -िे पछिन?
्

तपाईं वा तपाईंिो घर-पररवारिो अन्य सदस्यले उपयोि िनुिर्एिो चिकित्सा
स्याहार र सेवाहरूिो र्रपाई नर्एिा खििहरूलाई तपाईंले आफ्नो स्पेण्डडाउन
पूर्ति िनि प्रयोि िनि सक्नुहुन्छ। सहर वा निर िल्यार्ले र्ुिान िररसिे िा

चबलहरूलाई पचन तपाईंिो स्पेण्डडाउन पूर्ति िनि प्रयोि िनि सकिन्छ।

हामी चनम्न खििहरूलाई मान्यता कदन्छौ:

*तपाईंले अझै र्ुिान िनि बािी रहेिो तपाईंिा चवितिा चिकित्सा
चबलहरू


आचित व्यचििो चिकित्सा खििहरू



चिकित्सिले आवश्यि छ र्चन चनधािरर् िरे िो असूिीबद्ध और्चधहरू



स्वास््य चबमा चप्रचमयमहरू



चिकित्सिसि िररएिा
र्ेटहरू
एक्स-रे



दन्त चिकित्सिसि िररएिा र्ेटहरू



चिकित्सा यातायात



चिकित्सा सामग्रीहरू



प्रयोिशाला
परीक्षर्हरू
चनधािररत और्चधहरू



अस्पतालिा चबलहरू



िश्मा



िवर् यन्त्र


इन एण्ड आउटिो लाचि आम्दानीमा िु नै सीमा तोकिएिो छैन। इन एण्ड आउट
चिकित्सा सहायतािो सम्बन्धमा, तपाईंिो "स्पेण्डडाउन" रिम चनधािरर् िनििो
लाचि मात्र तपाईंिो आम्दानी प्रयोि िररन्छ।

सेवाहरू प्राप्त िनुि पूव,ि उनीहरू NH मेचडिे ड स्वीिाछिन् कि स्वीिादैनन् र्नेर
प्रत्येि प्रदायिलाई सोध्नुहोस्। उनीहरू NH मेचडिे ड स्वीिादैनन् र तपाईंले
पचहले नै चवशेर् स्वीिृ चत प्राप्त िनुिर्एिो छैन र्ने, उि चबलिो लाचि तपाईं
चजम्मेवार हुनुहुनेछ।



*तपाईंले िु नै चिकित्सा चबल (वा यसिो अंश) लाई तपाईंिो स्पेण्डडाउन
पूर्ति िनि प्रयोि िररसिे पचछ, तपाईंले उि चबलिो उही अंशलाई पुन:
प्रयोि िनि सक्नुहुन्न। यद्यचप, चबलिो प्रयोि निररएिो अंशलाई पचछिो

स्पेण्डडाउन अवचधमा प्रयोि िनि सकिन्छ। तपाईंिो िायिितािले तपाईंलाई
एउटा लि प्रदान िनेछ जसले तपाईंिो स्पेण्डडाउन पूर्ति िनि िु न चबलहरू
प्रयोि िररयो र्नेर देखाउनेछ।
मेचडिे ड प्राप्तिताििो रूपमा सेवाहरू प्राप्त िने बारे मलाई िे थाहा हुनुपछि?

तपाईंले आफ्नो स्पेण्डडाउन पूर्ति िररसक्नुर्एपचछ, तपाईं मेचडिे डिो लाचि योग्य
हुनुहुनेछ र तपाईंलाई बािी स्पेण्डडाउन अवचधसम्म िर्र िररनेछ। तपाईंले
आवेदन कदनुर्एिो चमचतबाट 3 मचहना अचघसम्मिा चिकित्सा चबलहरूिो
सम्बन्धमा मद्दत माग्न पचन सक्नुहुन्छ।
तपाईं योग्य रहेिो पाइएपचछ, तपाईंलाई एउटा चिकित्सा सहायता पररिय पत्र
मेल िररनेछ। तपाईं िर्रे जिो लाचि योग्य हुनुहुदा, तपाईं NH िो ती िु नैपचन
चिकित्सा प्रदायििोमा जान सक्नुहुन्छ जसले मेचडिे ड स्वीिादिछ। तपाईंिो
चिकित्सा सहायता पररिय पत्र देखाउनुहोस्, र उि प्रदायिले मेचडिे डिो
नाममा चबल िाट्नेछ।

तपाईंिो योग्यतामा असर पाने खालिा पररवतिनहरूिो बारे मा हामीलाई थाहा
हुन जरूरी छ। तपाईंिो आर्थिि चस्थचतमा र्एिा िु नैपचन पररवतिनहरू, जस्तै
चबमा रिम प्राप्त िरे िो वा उत्तराचधिार हििो बारे मा जानिारी िराउनुपछि।
तपाईं सनुिर्यो, िाममा जान थाल्नुर्यो, अन्य लार् वा आम्दानी पाउन
थाल्नुर्यो, िोही व्यचि तपाईंिो घर छोडेर ियो, िोही व्यचि सरेर तपाईंिो
घरमा आयो, वा तपाईंिा अन्य चबमा िर्रे जमा पररवतिनहरू र्ए र्ने तपाईंले
हामीलाई र्न्नुपने हुन्छ। त्यस्तो पररवतिन र्एिो चमचतबाट दश (10) कदन चर्त्र
हामीलाई त्यसबारे जानिारी िराउनुहोस्।

मेरा अचधिारहरू िे -िे हुन्?

आवेदन कदन र चनर्िय थाहा पाउने
तपाईंसि NH मेचडिे डिो लाचि आवेदनपत्र प्राप्त िने र त्यसलाई र्रे र पेश िने,
सबै समयमा चशितापूवि
ि व्यवहार पाउने, र तपाईंिो आवेदनिो बारेमा चलचखत
चनर्िय प्राप्त िने अचधिार छ।
तपाईंिो जानिारी िोपनीय राचखपाउने
जानिारी खुलासा िनि तपाईंले चलचखत रूपमा अनुमचत कदएिो, वा िानूनी
प्रयोजनिो लाचि अचर्लेखहरूिो आवश्यिता परेिो अवस्थामा बाहेि, तपाईंले
आफ्नो िायिितािलाई कदनुर्एिो सबै जानिारी िोपनीय हुन्छ।
प्रश्नहरू सोध्ने
तपाईं आफू ले प्राप्त िरे िो जानिारीबाट सन्तुि हुनुहुन्न वा प्रमार्ीिरर् प्राप्त िनिमा
तपाईंलाई सहायता िाचहएमा, िृ पया हामीसि मद्दत माग्नुहोस्। तपाईं अझै सन्तुि
हुनुहुन्न वा तपाईंले बुझ्नुर्एिो छैन र्ने, सुपरर्ाइजरसि िु रा िराउन आग्रह
िनुिहोस्।
हाम्रो चनर्िय प्रचत अपील िने
तपाईंिो माचमलािो चवर्यमा िाचलएिो िु नैपचन िदम प्रचत तपाईं असहमत
हनुहुन्छ र्ने, तपाईंले प्रशासचनि अपीलिो लाचि अनुरोध िनि सक्नुहुन्छ। अपीलिो
सुनुवाईमा, तपाईंले सुनुवाई अचधिारीहरूलाई तपाईं िाचलएिो िदम प्रचत किन
असहमत हुनुहुन्छ र्चन स्पि पानि सक्नुहुन्छ। तपाईंले उि िदम िाचलएिो
चमचतबाट 30 कदन चर्त्र प्रशासचनि अपील अनुरोध िनुिपछि, अन्यथा तपाईंले
अपील प्रचतिो अचधिार िुमाउन सक्नुहुन्छ।
समान व्यवहार पाउने
DHHS ले प्रत्येि माचमलािो चनर्िय त्यिो आधारमा िदिछ। जाचत, सम्प्रदाय,
रङ, लैचङ्ििता, उमेर, राजनैतीि सम्बद्धता वा चवश्वास, धमि, राचिय मूल, वा
अपाङ्ितािो आधारमा र्ेदर्ाव िनुि िानून उल्लङ्घन िनुि हो। तपाईंलाई
आफू लाई र्ेदर्ाव िररएिो छ जस्तो लािेमा, Brown Building, 129
Pleasant St., State Office Park South, Concord NH 03301 मा
अवचस्थत न्यू ह्याम्शायर स्वास््य तथा मानव सेवा चवर्ाििो ओम्बुड्सम्यान
(Ombudsman) मा सम्पिि िनुिहोस्; वा (603) 271-6941 वा 1-800-8523354, एक्सटेन्सन 6941 (भ्वाइस) वा 1-800-735-2964 (TDD) मा फोन
िनुिहोस्। तपाईंले Room 506-F, 200 Independence Avenue, S.W.,
Washington, D.C. 20201, नािररि अचधिार िायािलय, HHS चनदेशिलाई
सम्पिि िरे र वा (202) 619-0403 (भ्वाइस) वा (202) 619-3257 (TTY) मा
फोन िरेर पचन र्ेदर्ाविो उजुरी दायर िनि सक्नुहुन्छ। यसरी सम्पिि िनुिर्एिो
िारर् तपाईं चवरुद्ध िु नै प्रचतशोधिो र्ाव राख्न पाइदैन।

स्वास््य तथा मानव
सेवा चवर्ाि
चडचस्िक्ट िायािलयहरू
बर्लिन
650 Main St., Ste 200
बर्लिन, NH 03570-2463
752-7800 वा
800-972-6111
फ्याक्स: 752-3208

चलटलटन
80 North Littleton Road
चलटलटन, NH 03561-3841
444-6786 वा
800-552-8959
फ्याक्स: 444-0348

क्लेरमन्ट
17 Water Street Ste. 301
क्लेरमन्ट, NH 03743-2280
542-9544 वा
800-982-1001
फ्याक्स: 542-2367

म्यान्िेस्टर
1050 Perimeter Rd Ste. 501
म्यान्िेस्टर, NH 03103-3303
668-2330 वा
800-852-7493
फ्याक्स: 668-5442

िन्िडि
40 Terrill Park Drive
िन्िडि, NH 03301-9955
271-6201
800-322-9191
फ्याक्स: 271-6451

रोिेस्टर
150 Wakefield St, Ste. 22
रोिेस्टर, NH 03867-1309
332-9120 वा
800-862-5300
फ्याक्स: 335-5993

िनवे
73 Hobbs Street
िनवे, NH 03818-6188
447-3841 वा
800-552-4628
फ्याक्स: 447-1988

चसिोस्ट
19 Rye St.
पोट्सिमाउथ, NH 03801
433-8300
800-821-0326
फ्याक्स: 431-0731

किइन
111 Key Road
किइन, NH 03431
357-3510 वा
800-624-9700
फ्याक्स: 352-2598

साउदनि
26 Whipple St.
नाशुआ, NH 03060
883-7726 वा
800-852-0632
फ्याक्स: 883-2064

लािोचनया
65 Beacon Street West
लािोचनया, NH 03246-9988
524-4485 वा
800-322-2121
फ्याक्स: 528-4105
TDD पहुि: ररले NH 1-800-735-2964
वा 711
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इन एण्ड आउट
चिकित्सा सहायता र्नेिो
िे हो?
इन एण्ड आउट चिकित्सा सहायता (मेचडिे ड) ले ती माचनसहरूलाई
सहयोि िछि जसिो आम्दानी उनीहरूिो चिकित्सा चबलहरू र्ुिान
िनि पयािप्त छैन तर मेचडिे डिो लाचि योग्य हुनिो लाचि र्ने अचधि छ।

आम्दानीिो िारर्ले िदाि तपाईंिो मेचडिे ड अस्वीिार िररएिो चथयो
वा रोकिएिो चथयो र्ने, तपाईंिा चिकित्सा चबलहरूिो सम्बन्धमा
आउदा मचहनामा तपाईं िे ही सहयोि प्राप्त िनि योग्य हुनुहुन्छ कि
हुनुहुन्न र्चन हेनि यो लघु पुस्ति पढ्नुहोस्।
www.dhhs.nh.gov/DFA
स्वास््य तथा मानव सेवाहरू चवर्ाि
129 चप्लजेन्ट चस्िट
िर्निर ह्युज जे ग्यालेन (Governor Hugh J Gallen) स्टेट अकफस पािि िन्िडि,
NH 03301-3857
TDD पहुि: ररले NH 1-800-735-2964 वा 711

