
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नोभान्ट हले्थ आर्थथक सहायताको स्पष्ट साराांश 

 

नीततको साराांश 

नोभान्ट हले्थले तिककत्सकीय रूपमा आवश्यक सेवाहरू प्राप्त गने र यस नीतत अन्तगगतका योग्यता 

आवश्यकताहरू पूर्थत गने तिरामीहरूलाई आर्थथक सहायता प्रदान गनेछ। आर्थथक सहायताका लातग 

योग्य भएमा, तिरामीहरूले 100% वा तन:शुल्क स्याहार प्राप्त गनेछन्। आर्थथक सहायता कायगक्रमले 

वैकतल्पक सेवाहरूलाई समातवष्ट गदनै।  

 

मलै ेकसरी आवदेन कदन?े 

 तपाईंल ेतल उतल्लतित मध्ये कुनैपतन कुरा गरेर आर्थथक सहायता नीतत, तिरामीको िााँकी रकम 

तितलङ तथा सांकलन गने नीतत, आर्थथक सहायताको आवेदन, र आर्थथक सहायताको स्पष्ट साराांशको 

अङ्ग्रेजी र अन्य भाषाहरूमा लेतिएको प्रतत प्राप्त गनग सकु्नहुन्छ: 

 नोभान्ट हले्थको वेिसाइटमा गएर: http://www.novanthealth.org/home/patients--

visitors/your-healthcare-costs/financial-assistance-for-the-uninsured.aspx 

 अको पृष्ठमा सूिीकृत ठेगानाहरूमा अवतस्थत कुनैपतन नोभान्ट हले्थ अस्पतालमा आर्थथक 

परामशग कायागलयमा गएर। आर्थथक परामशगले आवेदन भनगमा सहायता गनग सक्छ। 

 राहक सेवाको टोल कि नम्िर 1-844-266-8268 तवकल्प 3 मा फोन गरेर यो नीततको 

एउटा तन:शुल्क प्रतत र एउटा आवेदन हुलाकद्वारा पठाइकदन आरह गरेर।  

 अको पृष्ठमा सूिीकृत नम्िरमा फोन गरेर कुनैपतन नोभान्ट हले्थ अस्पतालको आर्थथक 

परामशगदातालाई सम्पकग  गन।े 

 

 

म योग्य छु त? 

आर्थथक सहायता पाउन योग्य ठहररनका लातग तनम्न तलतित सि ैअवस्थाहरू पूर्थत गनुगपछग: 

 तिरामीले तिमा गराएको हुन ुहुाँदनै वा, केही तनतित पररतस्थततहरूमा, सीतमत तिमा कभरेज 

छ। 

 तिरामीले उसको/उनको तिककत्सकीय ििगहरू िहेोने अन्य कायगक्रमहरूमा सहभागी हुन 

असमथग हुनुपछग। 



नोभान्ट आर्थिक सहायताको स्पष्ट साराांश 

 

 तिरामीको वार्थषक पाररवाररक आम्दानी िालू वषगको सांघीय गरीिी मागगदशगनभन्दा 300% 

िढी हुनु हुाँदनै। 

 तिरामीसाँग धेरै मात्रामा नगद सम्पति हुन ुहुाँदनै। 

 तिरामीले रोजगारदातािाट प्राप्त हुने स्वास््य तिमा अस्वीकार गरेको हुनु हुाँदनै। 

 आतनवायगताहरू अनुपालन नगरेको कारणले तिरामी सरकारद्वारा प्रायोतजत कभरेजको लातग 

अयोग्य हुनु हुाँदनै। 

 प्राप्त हुने सेवा तिककत्सकीय रूपमा आवश्यक हुनुपछग (जसलाई सामान्यतया अत्यावश्यक वा 

आकतस्मक भतनन्छ)। 

 तिरामी नोभान्ट हले्थ सेवा क्षेत्रमा िसोिास गने हुनुपछग। 

 आवेदन र समथगक कागपत्रहरूलाई अस्पतालको व्यवसाय कायागलय वा आर्थथक परामशग 

तवभागमा िुझाउनुपछग। 

  

म स्वीकृत भएाँ वा भइन भन्न ेकुरा मलै ेकसरी थाहा पाउन?े 

अनुरोध गररएका सि ै कागजातहरू प्राप्त भएपतछ, आवेदनको समीक्षा गररनेछ। प्रत्येक आवेदकलाई 

स्वीकृतत वा अस्वीकृत पत्र पठाइनेछ। आर्थथक सहायताको आवेदन र कागपत्रलाई हरेक छ मतहनामा, 

वा तिरामीको आम्दानी वा मुख्य पररतस्थततहरू पररवतगन हुाँदा अद्यावतधक गनुगपछग। छ मतहनाको 

अवतधमा प्रत्येक भेटमा अन्य कायगक्रमहरूको सम्भातवत पहुाँिको लातग समीक्षा गररनछे।  

 

अपवजगनहरू: 

यो नीतत नोभान्ट हले्थ सुतवधास्थलमा प्रदान गररएका सेवाहरूमा मात्र लाग ूहुन्छ। नोभान्ट हले्थको 

लातग काम नगने स्वतन्त्र तिककत्सक वा तिककत्सा पेशेवरद्वारा प्रदान गररएका सवेाहरूमा यो लाग ू

हुाँदनै। यसमा एनेस्थेतजयोलोतजस्ट, रेतियोलोतजस्ट, र प्याथोलोतजस्टहरू पदगछन् तर यततमै सीतमत 

छैन।  

 

आर्थथक सहायताको लातग योग्य कुनैपतन व्यतिलाई आकतस्मक सेवा वा अन्य तिककत्सकीय रूपमा 

आवश्यक स्याहारको लातग, त्यस्तो स्याहारलाई समातवष्ट गने तिमा भएका व्यतिहरूलाई समान्य 

रूपमा लगाइने शुल्कभन्दा िढी शुल्क लगाउनु हुाँदनै। 

 

 

नोभान्ट हले्थ फरतसथ मेतिकल सेन्टर 

3333 Silas Creek Parkway 

Winston-Salem, NC 27103 

 
(336) 718-

5393 
नोभान्ट हले्थ क्लेमन्स् मेतिकल सेन्टर 

6915 Village Medical Circle 

Clemmons, NC 27012 
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नोभान्ट हले्थ केनगसगतभल मेतिकल सेन्टर 

1750 Kernersville Medical Parkway 

Kernersville, NC 27284 

 

नोभान्ट हले्थ मेतिकल पाकग  हतस्पटल 

1950 S Hawthorne Rd 

Winston-Salem, NC 27103 

 

 

 

नोभान्ट हले्थ थोमसतभल मेतिकल सेन्टर 

207 Old Lexington Rd 

Thomasville, NC 27360 

 

नोभान्ट हले्थ रोवन मेतिकल सेन्टर 

612 Mocksville Ave 

Salisbury, NC 28144 

नोभान्ट हले्थ पे्रतस्िटेररयन मेतिकल सेन्टर 

200 Hawthorne Ln 

Charlotte, NC 28204 

(704) 384-

0539 

नोभान्ट हले्थ म्या्युज् मेतिकल सेन्टर 

1500 Matthews Township Parkway 

Matthews, NC 28105 

 

नोभान्ट हले्थ हन्टसगतभल मेतिकल सेन्टर 

10030 Gilead Rd 

Huntersville, NC 28078 

 

नोभान्ट हले्थ िालोट ओथोपेतिक हतस्पटल 

1901 Randolph Rd 

Charlotte, NC 28207 

 

नोभान्ट हले्थ िनगतस्वक मेतिकल सेन्टर 

240 Hospital Dr NE 

Bolivia, NC 28422 

नोभान्ट हले्थ तप्रन्स तवतलयम मेतिकल सेन्टर (703) 369-
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8700 Sudley Rd 

Manassas, VA 20110 

 

8020 

 

नोभान्ट हले्थ हमेाकेट मेतिकल सेन्टर  

15225 Heathcote Blvd 

Haymarket, VA 20169 

  

  

 


