আর্থি ক সহায়তা নীর্তর সারাাংশ

আমার আরও প্রশ্ন থাকল্য আর্ম কার সাল্থ যর্াগ্াল্র্াগ্ করল্ত পার্র?
আরও জোন্ঝত, আমোঝের আকথিি সহোয়তো ন্ীকত এ ং আঝ েঝন্র এিটি ক ন্োমূঝলযর িকপ
পোন্, অথ ো এিটি আঝ েন্ সম্পূেি িরঝত সোহোঝেযর জন্য, বরোগীর আকথিি এ ং িকতি

Yale New Haven Health ব োঝে বে কিছু বরোগীঝের জন্য তোঝের কিকিৎসো ক ল
পকরঝ োধ িরো িঠিন্ হঝত পোঝর। এই িোরঝেই সহোয়তোর জন্য আমোঝের পকরিকিত

পকরঝে োর সোঝথ 855-547-4584 ন্ম্বঝর বেোগোঝেোগ িরুন্।

ক কিন্ন আকথিি সহোয়তো প্রিি রঝয়ঝছ। বরোগীঝের এিটি আকথিি সহোয়তোর আঝ েন্
সম্পূেি িরঝত হঝ এ ং আকথিি প্রঝয়োজন্ েোিোই িরোর জন্য অন্ুঝরোধিৃ ত ডকুঝমন্ট প্রেোন্

প্রকল্ল্পর অর্তর্রক্ত র্িিরণ

িরঝত হঝ ।

সীর্মত যি

ফান্ড

েোরো েোঝন্ডর মোন্েণ্ড পূরে িঝর তোঝের ক ন্োমূঝলযর ো ছোড় প্রোপ্ত পকরিেিো প্রেোন্ িরঝত

র্িনামূল্যে পর্রচর্ি া

সীকমত ব ড েোন্ড েোন্ িরো হঝয়ঝছ। আপন্োর ক ল িমোঝত ো োে বেওয়োর জন্য আপকন্
এই তহক ল পোওয়োর বেোগয হঝত পোঝরন্ েকে আপন্োর এিজন্ তহক ঝলর মঝন্োন্ীতিোরী
দ্বোরো কন্ধিোরে অন্ুেোয়ী স্পষ্ট আকথিি িোকহেো থোঝি এ ং আপকন্ তহক ল পোওয়োর জন্য

আপর্ন র্িনামূল্যে পর্রচর্ি া পাওয়ার জনে যর্াগ্ে হল্ত পাল্রন র্র্ি:
−
আপন্োর পকর োর বেডোঝরল েোকরদ্র্য সীমোর 2½ গুঝের বথঝি িম ো সমোন্
উপোজিন্ িঝর; এ ং
−
আপকন্ এিটি আকথিি সহোয়তোর আঝ েন্ সম্পূেি িঝর থোঝিন্

সমস্ত বেোগযতোর মোন্েণ্ড পূরে িঝর থোঝিন্ (প্রকতটি তহক ঝলর অন্ন্য মোন্েণ্ড রঝয়ঝছ)।
সীকমত ব ড েোন্ড পোওয়োর জন্য বিোঝন্ো কন্কেি ষ্ট আঝয়র সীমো বন্ই। আকথিি অসুক ধোর
উপর কিকি িঝর তহক ল মঝন্োন্ীতিোরীঝের দ্বোরো প্রকতটি পকরকিকতর মূলযোয়ঝন্র কিকিঝত

ছাড় প্রাপ্ত পর্রচর্ি া
আপর্ন ছাড় প্রাপ্ত পর্রচর্ি া পাওয়ার জনে যর্াগ্ে হল্ত পাল্রন র্র্ি:
−
আপন্োর পকর োর বেডোঝরল েোকরদ্র্য সীমোর 5½ গুঝের বথঝি িম ো সমোন্
উপোজিন্ িঝর;
−
আপন্োর ক মো বন্ই; এ ং
−
আপকন্ এিটি আকথিি সহোয়তোর আঝ েন্ সম্পূেি িঝর থোঝিন্

বেোগযতো কন্ধিোরে িরো হয়। বে সমস্ত বরোগীরো YNHHS আকথিি সহোয়তোর আঝ েন্
(YNHHS financial assistance application) পূরে িঝরন্ তোঝের স্বয়ংকিয়িোঝ
সীকমত ব ড েোঝন্ডর জন্য ক ঝ িন্ো িরো হঝ ।

Yale New Haven Hospital “আর্ম ও আমার সন্তান (Me & My
Baby)” প্রকল্প

স্লাইর্ াং যেয

Yale New Haven Hospital-এ এই প্রিিটি প্রঝেোজয। েোরো বেোগয তোঝের জন্য এটি
প্রস পূ ি পকরিেিো এ ং কিছু প্রসঝ োির পকরিেিো ক ন্োমূঝলয প্রেোন্ িঝর, েকে:

আপর্ন স্লাইর্ াং যেল্যর জনে যর্াগ্ে হল্ত পাল্রন র্র্ি:
−
আপন্োর পকর োর বেডোঝরল েোকরদ্র্য সীমোর 5½ গুঝের বথঝি িম ো সমোন্
উপোজিন্ িঝর;
−
আপকন্ ক মোিৃ ত হন্; এ ং
−
আপকন্ এিটি আকথিি সহোয়তোর আঝ েন্ সম্পূেি িঝর থোঝিন্

1. আপকন্ কন্উ হযোঝিন্ িোউকন্টঝত স োস িঝরন্।
2. আপন্োর বিোঝন্ো ধরঝন্র স্বোিয ক মো বন্ই।
3. আপন্োর পকর োর বেডোঝরল েোকরদ্র্য সীমোর 2½ গুঝের বথঝি িম ো সমোন্ উপোজিন্

প্রায়শই র্জজ্ঞার্সত প্রশ্নািযী

িঝর (সঝ িোচ্চ আঝয়র িোর্ি বেখুন্)।
4. আপকন্ এিটি “আকম ও আমোর সন্তোন্” প্রিঝির আঝ েন্পত্র পূরে িঝরন্।

প্রকল্পগুর্যর জনে যর্াগ্েতা অজিল্নর জনে সিি ার্িক আল্য়র সীমাগুর্য
কী কী?

আরও তঝথযর জন্য ো Yale New Haven Hospital-এর আকম ও আমোর সন্তোন্
প্রিঝির জন্য এিটি আঝ েঝন্র অন্ুঝরোধ িরঝত, অন্ুগ্রহ িঝর আপন্োর প্রেোন্িোরীর সঝে

প্রকতটি প্রিঝির সঝ িোচ্চ আঝয়র সীমোর ক স্তোকরত জোন্োর জন্য, বেখুন্
www.ynhhs.org/financialassistance।

বেোগোঝেোগ িরুন্ ো 203-688-2481 ন্ম্বঝর িলিরুন্।

আর্থি ক সহায়তার জনে অনে যকাল্না যর্াগ্েতা আল্ছ র্ক?

Greenwich Hospital-এর ির্হির্িভাল্গ্র র্ির্নক

আঝয়র বেোগযতো পূরঝের পো োপোক , আপন্োর অ যই তি মোন্ ক ল ো এিটি কন্ধিোকরত
অযোপঝয়ন্টঝমন্ট থোিঝত হঝ এ ং বেোগযতো অজিঝন্র জন্য মোকিি ন্ েুক্তরোঝের ন্োগকরি ো

Greenwich Hospital-এর কহি ক িোঝগর কিকন্ি বসই যকক্তঝের ক ন্োমূঝলয ো ছোড় প্রোপ্ত
পকরিেিো প্রেোন্ িঝর েোরো কিকন্ি বমম্বোরক ঝপর জন্য আঝ েন্ িঝর অন্ুঝমোেন্ বপঝয়ঝছ।
আপন্োর েকে ক মো ন্ো থোঝি, এ ং বের্ সহোয়তোর (Medicaid) জন্য বেোগয ন্ো হন্,
তোহঝল আপকন্ বেোগয হঝত পোঝরন্ েকে:
1. আপকন্ কগ্রন্উইঝির োকসন্দো হন্
2. আপন্োর পকর োর বেডোঝরল েোকরদ্র্য সীমোর 4 গুঝের বথঝি িম ো সমোন্ উপোজিন্

োকসন্দো হঝত হঝ ।

আর্থি ক সহায়তার আওতায় র্কল্সর সুর্িিা পাওয়া র্ায়?
আমোঝের আকথিি সহোয়তো প্রিিগুকল শুধুমোত্র Yale New Haven Health ক ঝলর জন্য
জরুকর এ ং অন্যোন্য কিকিৎসোগতিোঝ প্রঝয়োজন্ীয় পকরিেিোর সুক ধো প্রেোন্ িঝর।
আওতোিু ক্ত প্রেোন্িোরীঝের তোকলিোর এিটি কলঙ্ক এখোঝন্ পোওয়ো েোঝ :

িঝর।
আরও তঝথযর জন্য ো এিটি আঝ েন্ পত্র বপঝত, অন্ুগ্রহ িঝর 203-863-3334 ন্ম্বঝর

www.ynhhs.org/financialassistance।

িল িরুন্।

আর্ম কতর্িল্নর জনে যর্াগ্ে হি?
এি োর ক ন্োমূঝলযর পকরিেিো, ছোড় প্রোপ্ত পকরিেিো ো স্লোইকডং বেঝলর জন্য অন্ুঝমোকেত

প্রকল্প সম্পল্কি একটি যনাট

হঝল, আপকন্ অন্ুঝমোকেত আঝ েঝন্র তোকরখ বথঝি 12 মোঝসর জন্য বেোগয হঝ ন্।

আকথিি সহোয়তোর জন্য বেোগয বরোগীঝের বথঝি জরুকর ো অন্যোন্য কিকিৎসোগতিোঝ
প্রঝয়োজন্ীয় পকরিেিোর জন্য ক মো থোিো বরোগীঝের সোধোরেিোঝ ক ল িরো পকরমোঝের

আমার আল্িিন অনুল্মার্িত হল্য আর্ম র্কভাল্ি জানি?

আমরো কলকখতিোঝ প্রকতটি আঝ েঝন্র জ ো বে । েকে আপন্োর আঝ েন্ খোকরজ িরো

বিঝয় ব ক িোজি িরো হঝ ন্ো। আমোঝের আকথিি সহোয়তো ন্ীকতর, আকথিি সহোয়তো
ন্ীকতর সোরোং এ ং আঝ েন্গুকলর অন্ু োে সীকমত ইংঝরকজ েক্ষতোর থোিো কন্কেি ষ্ট গ্রুঝপর

হয়, তোহঝল আপকন্ বেঝিোঝন্ো সময় পুন্রোয় আঝ েন্ িরঝত পোরঝ ন্। ক ন্োমূঝলযর

জন্য পোওয়ো েোয়।

অকতকরক্ত ব ড েোন্ড প্রকত ছর পোওয়ো েোয়।
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আর্ম র্কভাল্ি আর্থি ক সহায়তার জনে আল্িিন করি?

আল্য়র প্রমাণ র্হসাল্ি র্নম্নর্যর্িত
করা যর্ল্ত পাল্র:

আকথিি সহোয়তোর জন্য আঝ েন্ িরো সহজ িরঝত, Yale New Haven Health

কুল্মন্ট িেিহার

ব ক রিোগ আকথিি সহোয়তো প্রিঝির জন্য এিটিই আঝ েন্ পত্র য হোর িঝর। আঝ েন্
িরঝত, কন্ঝির ধোপগুকল সম্পূেি িরুন্।

িাপ 1: আল্িিনটি সম্পূণি করুন।
অন্ুগ্রহ িঝর সমস্ত প্রঝের উির কেন্ এ ং আঝ েন্পঝত্র তোকরখ কেঝয় স্বোক্ষর িরুন্। েকে
বিোন্ও প্রে আপন্োর পকর োঝরর বক্ষঝত্র প্রঝেোজয ন্ো হয়, তোহঝল অন্ুগ্রহ িঝর প্রেি িোঝন্

র্র্ি আপনার পর্রিাল্রর
আয় এর যথল্ক...হয়

"N/A (প্রঝেোজয ন্য়)" ঝল কিকিত িরুন্।

িাপ 2: আপনার আল্িিন আল্য়র প্রমাণ সংেুক্ত িরুন্। আঝয়র প্রমোে হল

আপর্ন আল্য়র প্রমাণ র্হসাল্ি এই
কুল্মল্ন্টর কর্প সাংর্ুক্ত করল্ত পাল্রন:

(আপন্োর সোম্প্রকতি বেডোঝরল র্যোক্স করর্োন্ি
যতীত এই ডকুঝমন্টগুকল অ যই ছয় মোঝসর
ব ক পুরোঝন্ো হওয়ো িলঝ ন্ো।)

এিটি ন্কথ বেখোঝন্ আপকন্ আঝ েন্টি পূরে িরোর সময় আপন্োর পকর োর িত আয়
িঝর তো লো থোঝি। বিোন্ ধরঝন্র ন্কথ য হোর িরো বেঝত পোঝর তোর জন্য ডোন্কেঝির
বর্ক লটি বেখুন্।

িাপ 3: আল্িিন পত্রটি
কার্ি াযল্য় আসুন।

পার্রশ্রর্মক

াকল্র্াল্গ্ পাঠান িা সশরীল্র আমাল্ির

(েকে আপকন্ ব তন্ পোন্ ো
িোঝজর জন্য ঘণ্টোর কিকিঝত
ব তন্ পোন্)

অন্ুগ্রহ িঝর অন্তিুি ক্ত িরুন্:
1. সম্পূেি িরো ও তোকরখ কেঝয় স্বোক্ষর িরো আঝ েন্ পত্র
2. আঝয়র প্রমোে

াকল্র্াল্গ্:

স্ব-র্নর্ুক্ত আয়
(েকে আপকন্ কন্ঝজর জন্য
িোজ িঝরন্)

Yale New Haven Health
SBO, Attn: Financial Assistance
PO BOX 1403
New Haven, CT 06505

সশরীল্র:

যির্নর্ফট

আমোঝের বেঝিোঝন্ো কন্ঝির িোঝন্ আসুন্:

(বসো যোল কসকিউকরটি, বিঝর্রোন্স,
শ্রকমঝির ক্ষকতপূরে, ব িোর
িোতো, বপন্ ন্, অ সঝরর
তহক ল, SSI, িরেঝপোেে)

Bridgeport Hospital
267 Grant Street, Bridgeport, CT
Bridgeport Hospital – Milford Campus
300 Seaside Ave, Milford, CT

−
−

েুটি (2) সোম্প্রকতিতম বপ-েো , অথিা
বিোম্পোকন্র বলর্োরঝহঝড আপন্োর কন্ঝয়োগিতি োর
এিটি কিঠি, বেখোঝন্ আপকন্ িত ঘণ্টো িোজ
িঝরন্ এ ং প্রকত ঘণ্টোয় আপকন্ িত উপোজিন্
িঝরন্ (ির বেওয়োর আঝগ) তো লো থোিঝ

−

সোম্প্রকতিতম বেডোঝরল ইন্িোম র্যোক্স করর্োন্ি
(আপন্োর দ্বোরো স্বোক্ষকরত হঝত হঝ )

−
−
−

স িঝ ে ব কন্কের্ পোওয়োর কিঠি, অথিা
ব কন্কের্ বের্ঝমন্ট, অথিা
বিি েো

−

িোড়োর পকরমোে বেখোঝন্ো কলজ ো কলকখত িু কক্তর
িকপ, অথিা
আপকন্ প্রকত ছর িত িোড়ো পোঝ ন্ তো উঝেখ
িঝর আপন্োর দ্বোরো বলখো এিটি কিঠি

Greenwich Hospital
5 Perryridge Road, Greenwich, CT
Lawrence + Memorial Hospital
365 Montauk Avenue, New London, CT

ভাড়া যথল্ক আয়

Westerly Hospital
25 Wells Street, Westerly, RI

−

Yale New Haven Hospital
20 York Street, New Haven, CT
Yale New Haven Hospital –
St. Raphael Campus
20 York Street, New Haven, CT

−

সুি, যভোাংশ, িা িার্ষি ক
যপল্মন্ট

আরও জানল্ত, অথিা একটি আল্িিন পত্র পূরল্ণর
সহায়তার জনে আমাল্ির আর্থি ক সহায়তা নীর্তর
একটি র্িনামূল্যের কর্প পান
যফান:

−

−

855-547-4584
বসোম বথঝি শুি োর, সিোল 7:30 বথঝি ক িোল 5:00

আপনার যকাল্না আয় না
থাকল্য

অনযাইন:
www.ynhhs.org/financialassistance

−

সোম্প্রকতিতম বেডোঝরল ইন্িোম র্যোক্স করর্োন্ি,
অথিা
েো বপঝমঝন্টর পকরমোে ও বপঝমঝন্টর হোর এ ং এই
ছর বে পকরমোে বপঝমন্ট িরো হঝয়ঝছ তো উঝেখ
থোিো আকথিি প্রকতষ্ঠোন্ বথঝি ক ৃকত

আপন্োর সোহোেযিোরী যকক্তর িোছ বথঝি এিটি
কিঠি, অথিা
আপন্োর েকে এমন্ বিোঝন্ো যকক্ত ন্ো থোঝি কেকন্
আপন্োঝি সোহোেয িঝরন্, তোহঝল আপন্োর তি মোন্
আকথিি পকরকিকত যোখযো িঝর তোকরখ কেঝয় স্বোক্ষর
িঝর এিটি কিঠি পোঠোন্
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আর্থি ক সহায়তা প্রকল্ল্পর (Financial Assistance Programs)জনে আল্িিন
Yale New Haven Health ব ক রিোগ আকথিি সহোয়তো প্রিঝির জন্য এিটিই আঝ েন্ পত্র য হোর িঝর। এই আঝ েন্টি

সম্পূেি িরোর মোধযঝম, আপন্োঝি আমোঝের ক ন্োমূঝলযর পকরিেিো, ছোড় প্রোপ্ত পকরিেিো, স্লোইকডং বেল এ ং ব ড েোন্ড প্রিঝির
জন্য ক ঝ িন্ো িরো হঝ । আকথিি সহোয়তোর জন্য কিিোঝ আঝ েন্ িরঝত হঝ তোর কন্ঝেি ো লীর জন্য, অন্ুগ্রহ িঝর পৃষ্ঠো
2 বেখুন্। এই আঝ েন্ সম্পঝিি আপন্োর বিোঝন্ো প্রে থোিঝল, 855-547-4584 এ আমোঝের িল িরুন্।

1.

যরাগ্ীর তথে:
পেক

ন্োম

রোস্তোর ঠিিোন্ো

জন্ম তোকরখ

কসটি

বের্

কজপ বিোড

বর্কলঝেোন্ ন্ম্বর
বমকডিযোল বরিডি ন্ম্বর (পোওয়ো বগঝল)

2. পার্রিার্রক তথে:

আপন্োর স্বোমী/স্ত্রী এ ং/অথ ো আপন্োর পকর োঝরর স োসিোরী বিোঝন্ো কন্িি র ীল ক শুঝের তোকলিো িরুন্। অ-ক

োকহত পোর্িন্োরঝের অন্তিুি ক্ত িরঝ ন্ ন্ো।

েকে আরও িোন্ প্রঝয়োজন্ হয়, অন্ুগ্রহ িঝর এিটি পৃথি ডকুঝমন্ট সংেুক্ত িরুন্।

পর্রিাল্রর সিল্সের নাম

3.

আল্িিনকারীর সাল্থ সম্পকি

জন্ম তার্রি

আল্য়র তথে:
আপনার এিাং আপনার স্বামী/স্ত্রীর আল্য়র সমস্ত উৎল্সর তথে অন্তভি ু ক্ত করুন। আপনার এিাং আপনার স্বামী/স্ত্রীর আল্য়র উৎল্সর তথে প্রিান করা আিশেক। এগুকল
আঝয়র উৎস হঝলও তো বি ল এঝতই সীমো দ্ধ ন্য়: মজুকর/ব তন্, িোতো, বসো যোল কসকিউকরটি, ব িোর িোতো, িোড়ো বথঝি আয়, শ্রকমঝির ক্ষকতপূরে এ ং ক শু সহোয়তো। আপন্োর
বিোন্ও আয় ন্ো থোিঝল, আপন্োর আঝ েঝন্ সমথিঝন্র এিটি কিঠি সংেুক্ত িরুন্। (2 ন্ং পৃষ্ঠোয় কন্ঝেি ন্ো বেখুন্)

পর্রিাল্রর সিল্সের নাম

আল্য়র উৎস

কর যিওয়ার আল্গ্ অর্জিত আয়

যিকার/যকাল্না আয় যনই

$________________________

 সোপ্তোকহি

 কদ্ব-সোপ্তোকহি

 মোকসি



 মোকসি



 মোকসি



$_________________________

 সোপ্তোকহি

 কদ্ব-সোপ্তোকহি

$_________________________

 সোপ্তোকহি

 কদ্ব-সোপ্তোকহি
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4.

স্বাস্থ্ে র্িমা:
ন্মেোর,

আপকন্ কি Medicare ো Medicaid সহ বিোন্ স্বোিয ক মো পকলকসর আওতোয় আঝছন্, ো অন্য বেঝ র বথঝি বিোন্ও িিোঝরঝজর আওতোয় আঝছন্?

 হযোাঁ

 ন্ো

েকে হোাঁ হয়, তোহঝল অন্ুগ্রহ িঝর এই আঝ েঝন্র সোঝথ আপন্োর ক মো িোঝডির সোমঝন্ এ ং কপছঝন্র এিটি িকপ সংেুক্ত িরুন্ ো কন্ম্নকলকখতগুকল কলখুন্:
পর্যর্স িারক:

র্িমা প্রিানকারী সাংস্থ্া:

পর্যর্স নম্বর:

পর্যর্স িারক:

র্িমা প্রিানকারী সাংস্থ্া:

পর্যর্স নম্বর:

I

5.

স্বাক্ষর করার আল্গ্ অনুগ্রহ কল্র ভাল্যা কল্র পড়ুন:

কন্ঝি স্বোক্ষর িরোর মোধযঝম, আকম প্রতযকয়ত িরকছ বে আকম এই আঝ েঝন্ েো ঝলকছ বসটি এ ং প্রেি সংেুকক্তটি সতয।
−

আকম ুঝেকছ বে এই েঝমি বিোঝন্ো িু ল, অসম্পূেি ো কমথযো তথয প্রেোঝন্র েঝল আকথিি সহোয়তোর জন্য আমোর আঝ েন্ খোকরজ িরো হঝত পোঝর।

−

আকম Yale New Haven Health-বি বে বিোন্ও এ ং সমস্ত তথয েোিোই িরোর অন্ুমকত কেকি।

−

আকম Yale New Haven Health-বি আমোর বিকডর্ করঝপোঝর্ির অন্ুঝরোধ িরোর অন্ুমকত কেকি।

−

আকম েকে এই আঝ েঝন্র আওতোয় থোিো পকরঝে োগুকলর জন্য এিটি মোমলো বথঝি অযোওয়োডি সহ বেঝিোন্ ধরঝন্র বপঝমন্ট পোই তোহঝল আকম আমোর আকথিি সহোয়তো পুরেোঝরর সম্পূেি
অথি পকরঝ োধ িরঝত সম্মত হকি।

−

আকথিি সহোয়তোর জন্য আমোর বেোগযতো পকর তি ন্ িরঝত পোঝর এমন্ বেঝিোঝন্ো পকর তি ঝন্র ক েঝয় আকম Yale New Haven Health-বি জোন্োঝত সম্মত হকি।

−

আকম ুঝেকছ বে আকথিি সহোয়তোর জন্য আমোর আঝ েঝন্র বক্ষঝত্র, Yale New Haven Health-বি আমোর বেোগযতো কন্ধিোরঝের জন্য আমোর সম্পঝিি সুরকক্ষত স্বোিয তথয
(বেমন্টি HIPAA বগোপন্ীয়তো কন্য়ম, 42 CFR পোর্িস 160 বথঝি 164-এ সংজ্ঞোকয়ত িরো হঝয়ঝছ) প্রিো িরঝত হঝত পোঝর।

−

আকম ুঝেকছ বে এই ধরঝন্র বিোন্ও প্রিো বপঝমঝন্টর উঝেঝ য হঝ , বেমন্ HIPAA বগোপন্ীয়তো কন্য়ঝম সংজ্ঞোকয়ত িরো হঝয়ঝছ।

আঝ েন্িোরী যকক্ত ো আইকন্ অকিিো ঝির স্বোক্ষর

তোকরখ

আঝ েন্িোরী যকক্ত ো আইকন্ অকিিো ঝির স্পষ্ট িঝর বলখো ন্োম

আপনার আর্থি ক সহায়তার আল্িিল্নর সাল্থ আল্য়র প্রমাণ িা সমথি ল্নর একটি র্চঠি অন্তভুি ক্ত করল্ত ভু যল্িন না।
আল্িিন সম্পূণি কল্র এিাল্ন

াল্ক পাঠান:

Yale New Haven Health
SBO, Attn: Financial Assistance
PO BOX 1403,
New Haven, CT 06505
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