
 अस्पतालमा बिरामीहरूको अधिकारको बिल  
न्यूयोर्क  राज्यमा अस्पतालर्ो बिरामीर्ो रूपमा तपाईंलाई निम्ि रु्राहरू गिकर्ो लागग र्ािूि अिुरूप अगिर्ार छ: 

(1) यी अधिकारहरूलाई िुझ्नहुोस ्र प्रयोग गनुहुोस।् यदि कुन ैकारणले तपाईंले िुझ्नहुुन्न वा मद्ित आवश्यक परु् भने अस्पतालले अनुवािक 

सदहतको सहायता उपलब्ि गराउनुपरु्। 

(2) जातत, वण,ु िम,ु ललङ्ग, लङै्धगक पदहचान, राष्ट्रिय मूल, अशक्तता, लङै्धगक रुझान, उमेर वा भुक्तानीको स्रोतको आिारमा कुन ैभेिभाव बिना 
उपचार प्राप्त गनुहुोस।् 

(3) अनावश्यक अवरोिहरू बिना सफा र सुरक्षित वातावरणमा पररणाममूलक र सम्मानजनक स्याहार प्राप्त गनुहुोस।् 

(4) तपाईंलाई आवश्यक पिाु आकष्ट्स्मक सेवा प्राप्त गनुहुोस।् 

(5) अस्पतालमा तपाईंको स्याहारको इन्चाज ुरहने डाक्टरको नाम र पिको िारेमा जानकार रहनहुोस।् 

(6) तपाईंको स्याहारमा संलग्न हुने अस्पतालका कुनपैतन कमचुारीको नाम, पि र कायहुरू िुझ्नहुोस ्र ततनीहरूको उपचार, जााँच वा अवलोकन 

अस्वीकार गनुहुोस।् 

(7) तपाईंको डडस्चाज ुयोजना र डडस्चाज ुपश्चात ्स्याहार जानकारी वा सुझाव दिन समावेश हुने स्याहारकताुको पदहचान गनुहुोस।् 
(8) तपाईंको रोगको पदहचान, उपचार र रोगको तनिानको िारेमा पूण ुजानकारी प्राप्त गनुहुोस।् 

(9) कुन ैप्रस्ताववत प्रक्रिया वा उपचारको लाधग जानकारी गराइएको अनुमततमा दिन आवश्यक सिै जानकारी प्राप्त गनुहुोस।् यस जानकारीमा 
प्रक्रिया वा उपचारका सम्भाववत जोखिम तथा फाइिाहरू समावेश हुनेर्न।् 

(10) आिेश नवीकरण नगनकुो लाधग जानकारी गराइएको अनुमततमा दिन आवश्यक सिै जानकारी प्राप्त गनुहुोस।् यदि तपाईं यस्तो गन ुएकिमै 
बिरामी भएमा तपाईंसाँग यो अनुमतत आफूलाई दिनको लाधग कुन ैएउटा व्यष्ट्क्तलाई तनयकु्त गने अधिकार पतन र्। यदि तपाईं थप जानकारी 
चाहनहुुन्र् भने कृपया प्याम्प्लेट “स्वास््य स्याहार िारेको तनणाुयक 

— बिरामी र पररवारहरूका लाधग मागिुशनु” प्रततललवपको लाधग अनुरोि गनुहुोस।् 

(11) उपचार अस्वीकार गनुहुोस ्र यसले तपाईंको स्वास््यमा के असर पान ुसक्र् सनुाउनुहोस।् 

(12) िोजमा भाग ललन अस्वीकार गनुहुोस।् सहभागी हुने वा नहुने भनी तनणयु गिा ुतपाईंलाई पूण ुस्परटीकरणको अधिकार हुन्र्। 

(13) अस्पतालमा हुाँिा गोपनीयता र तपाईंको स्याहारसाँग सम्िष्ट्न्ित सिै जानकारी र अलभलेिहरूको गोपनीयता। 

(14) तपाईंको उपचार र अस्पतालिाट डडस्चाज ुगने िारेमा हुने सिै तनणयुहरूमा सहभागी हुनहुोस।् अस्पतालले तपाईंलाई ललखित डडस्चाज ुयोजना र 

तपाईंले आफ्नो डडस्चाज ुकसरी पुनरावेिन गन ुसक्नहुुन्र् भन्ने िारे ललखित ियान उपलब्ि गराउनुपरु्। 
(15) तपाईंको मेडडकल अलभलेि समीिा गनुहुोस ्र आफ्नो मेडडकल रेकडकुो प्रततललवप प्राप्त गनुहुोस ्जसको लाधग अस्पतालले उधचत शुल्क 

लगाउन सक्र्। तपाईंलाई प्रततललवप दिन पूण ुरूपमा अस्वीकार गन ुसक्रकाँ िैन क्रकनकी तपाईं भुक्तान गन ुसक्नुहुन्न। 

(16) वस्तहुरू रु्ट्टाइएको बिल र सिै शलु्कहरूको वणनु प्राप्त गनुहुोस।् 

(17) वस्त ुर सेवाहरूको लाधग अस्पतालको मानक शलु्कहरू सूची र अस्पताल सहभागी हुने स्वास््य योजना हेनुहुोस।् 

(18) स्वतन्र वववाि समािान प्रक्रिया माफुत अनपेक्षित बिललाई चुनौती दिनहुोस।् 

(19) तपाईंले प्राप्त गरररहेको स्याहार र सेवाहरूको िारेमा र तपाईं प्रतत अस्पतालको प्रततक्रिया प्राप्त गन ुर तपाईंले अनुरोि गनुभुएको भए ललखित 

प्रततक्रियाको लाधग कुनै ििलाको डर बिना उजुरी गनुहुोस।् अस्पतालको प्रततक्रियािाट तपाईं सन्तुरट हुनुहुन्न भने तपाईंले न्यूयोकु राज्य स्वास््य 

ववभागमा उजरुी गन ुसक्नुहुन्र्। तपाईंलाई अस्पतालले राज्य स्वास््य ववभागको टेललफोन नम्िर उपलब्ि गराउनुपरु्। 
(20) अधिकारप्राप्त उक्त पररवारका सिस्यहरू र अन्य वयस्कहरूलाई तपाईंको पाहुनाहरूलाई स्वागत गन ुसक्ने िमतासदहत समान रूपमा भ्रमण 

गन ुप्राथलमकता दिइनेर्। 

(21) संरचनात्मक उपहारहरूको आिारमा तपाईंका चाहनाहरूलाई पररधचत िनाउनहुोस।् सोह्र वर् ुवा माधथका व्यष्ट्क्तहरूले NYS Donate Life Registry 

मा नामांकन भइ वा िेरै तररकाहरूमा ललखित रूपमा इष्ट्न्िय र/वा तन्त ुिानको लाधग उनीहरूको अधिकार कागजात गरी मरणपतर् उनीहरूका 
इष्ट्न्ियहरू आाँिा र/वा तन्तहुरू िान दिने उनीहरूको सहमततलाई कागजात गन ुसक्र्न।् अस्पतालिाट स्वास््य स्याहार प्रोक्सी उपलब्ि र्। 
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