
   
इन्गाम कम्यनूिटी हले्थ सने्टरमा स्वागत छ 

नमशि स्टेटमने्ट 
हाम्रो उधेश्य भिेको उच्च-स्तरीय सामुदानयक कल्याणकोलागी सशनिकरण मार्फ त जि- मािसमा स्वास््य सुधार र भलाई प्राप्त 

हो।  

हामी तपाईंको  सेवा गिफ पाउँदा सम्मानित छौ  र तपाईंको उत्तम स्वास््यको समथफि गदफछौं। हामी आशा गदफछौंकी  तपाईं यहाँ आफ्िो 

हरेनवचार संग प्रसन्न हुिुहुन्छ। तपाइँ हामी-कहाँ िया निरामी भएकाल,े हाम्रो सेवाहरू र हरेनवचारको िारेमा निम्न कुराहरु जन्नुहोस 

भन्ने हाम्रो चहािा हो। 

 

Sliding Fee Scale: योग्य नवरामीहरुको लागी सेवा गदाफ लाग्ने शुल्कको केही हदसम्म छुट हुि ेव्यवस्था पिी उपलब्ध छ। 

स्लाइनिङ्ग फर् (शलु्क) छूटको लानग योग्यता तपाईंको पररवार / घर-परीवारको आकार र आयमा आधाररत हुिे छ। यहाँ सेवा-शुल्क 

नतिफ सके्न क्षमता भए-िभए पिी तपाईले पाउि ेस्वास््य हरेनवचार सेवाहरुमा तपाइको पहुचँ निरन्तर रहिे छ। 

 

After Hours Access: यदी स्वास््य केन्र िन्द छ, र तपाईलाई क्लीनिकल सल्ल्ला अवाक्श्यक छ भि,े हाम्रो कायाफलयको 

र्ोिमा सम्पकफ  गरी तपाई अि-कल नचफकत्सा प्रदाता (medical provider) सम्म पुग्न सकु्न हुिे छ जसले तपाईलाई स्वचानलत रूपमा 

नियमीत समय पछािीको पहुचँको जवाि फदिे सेवामा जोिफदिे छ। यदी जीवि आपातकालीि अवस्थामा छ वा हुिछे भिे ९-१-१ कल 

गिुफहोस वा िनजकको इमजेन्सी रुममा जािुहोस।  

 

Appointment Cancelation: यफद तपाईं आफ्िो नियुनि गिफ/राख्न सक्षम हुिुहुन्न भिे, तपाईले स्वास््य केन्रलाई सकेसम्म 

चाँिै कल गरी सूनचत गिुफ पछफ ताफक तपाईंको त्यो नियुनिको समय अको व्यनिलाई उपलब्ध गराउि सकीिे छ। यफद तपाईं आफ्िो 

नियुनिको लानग फिला हुिुहुन्छ भिे, तपाइँलाई तुरुन्तै स्वास््य सेवा उपलब्ध गराउि सकीिे छैि, फकिफक अन्य अिुसूनचत/नियमीत 

निरामीहरूलाई तपाईं भन्दा अगानि हिेुफ पिे आवश्यक हुि सिछ। यो नशष्टाचारको लानग धन्यवाद।  

 

Patient Portal: हाम्रो सुरनक्षत अि-लाइि "नवरामी पोटफलमा" पुिः दिाई माग्न, नियुिी ििाउि, स्वास््य वा दन्त टोलीसंग गर् 

गिफ, र ल्यािको िनतजा जस्ता तपाईको स्वा्य जािकारी सनजलैसंग हिेफ सकु्न हुिछे । रेसेप्सनिस्टले तपाईंको नवरामी पोटफलको अकाउण्ट 

स्थापिा गिफ टोकि र निदशेि प्रदाि गिे छ। 

 

Translation and interpreting: तपाईकै भाषािाट तपाईंको आवश्यकताहरु र हरेनवचार िुझ्ि/कुरा-कहािी गिफ सक्षम 

हुिुहोस भन्ने हाम्रो लानग धेरै महत्त्वपूणफ छ। तपाइले िोल्ि ेभाषाको दोभानषया अथवा अिुवाफदत सामग्री तपाइँलाई उपलब्ध गराउि ु

हाम्रो सक्दो प्रयास रहि ेछ। यफद तपाईं दोभानषया वा तपाईले िोल्िे भाषाको जािकारी चहािु हुन्छ भि े कृपया रेसेप्सनिस्टलाई 

जािकारी गराउिुहोस। रेसेप्सनिस्टल ेतपाईलाई सहयोग गिुफ हुि ेछ। 

राम्रो स्वास््य तपाईं िाट सरुु हुन्छ  . हामी तपाईलाई  त्यहाँ पुग्न मद्दत गिे छौ ँ
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