
भेटघाटको मार्गनिर्देशिहरू |

अन्तरङर भेटहरू
्तपाईंलाई आफिो बच्ाको भिा्ग अवधिमा भभजिट रि्ग अिुमन्तका लाधर 2 सहयोर वयज््त 
(आमा वा बाबु लराय्त) को िाम दर्ि लराइिे छ।

मुखय सहयोर वयज््तहरूले 24-घणटा पहँु् पाउि स्छि।्

यदि तपाईंको पारिवारिक स्थिततमा हेिफेि भएमा वा तपाईंलाई आफ्ो बच्ाका लागि सहयोि 
प्ापत ि््न वा प्िा् ि््न सम्या हँुिैछ भ्े, सामासिक काय्न सहायतालाई अ्ुिोध ि्ु्नहोस।् 
घिेलु/बच्ाको सिममेवािी समबनधधी सम्याहरू भएको बेला, सामासिक कममीहरूले समा् रूपमा 
भेटको सुत्स््त ि््न परिवािहरूसँि ममलेि काम ि््न सक्ेछ्।्

अततरिकत परिवाि तथिा साथिधीहरूले आफ्ो सहायता वा्तवमा धेिै तरिकाहरूमा साझा ि््न 
सक्ुहुनछ। कनसि्न सेवाहरू (Concierge Services)ले तपाईंलाई तपाईंको मभसिटहरूको अवगध 
भरि उपलबध हु्े, मभडियो कल ि न्े स्ोतहरू समेतका, सहयोि सेवाहरूसँि समपक्न  ििाउ् सकछ्।् 
कृपया कनसि्न सेवालाई 513-636-5009 मा टोल-फ्रि 888-894-1374 मा समपक्न  ि्ु्नहोस।्

24-घणटा पहँु् भएका वयसकतहरूको लागि सुत्े वयव्थिाहरू युत्ट अ्ुसाि फिक हुनछ्।् 
कोठाहरूमा कमतधीमा एउटा वयसकतको लागि फोलि-आउट बब्तिा हुनछ। कृपया ्ोट ि्ु्नहोस:् 
भुइँमा सुत्ाले तपाईं, तपाईंले माया ि न्े वयसकत ि हाम्ो कम््न ािीलाई सुिक्ा िोखिम भएको 
कािण कोही पत् भुइँमा सुत् सक्ुहुन्। अ्पताल बादहि सुत्े वयव्थिा ि््नलाई, कृपया 
छूटप्ापत ििको लसिङका बािेमा िा्कािीका लागि कनसि्न सेवामा समपक्न  ि्ु्नहोस।्

बदहरङर भेटहरू 
(आपतकाली्, आकस्मक ्याहाि (Urgent Care), सकलत्क (Clinic), दिवा ग्फ्कतसालय 
(Day Surgery), पिीक्ण भेटहरू)

बबरामीसँर परीक्षण कक्षमा िाँर्ा 2 ििा भनर्ा बढी मुखय सहयोर वयज््तहरू (्तपाईं आमा वा 
बाबु भए बाहेक 18 वर्ग वा बढी उमेरको) िाि पाउँरै्िि।् मूलयाङकि रराउिु पिदे बच्ाहरूलाई 
मात्र एपोइनटमेनटहरूमा लयाउिु पछ्ग।

मस्मस्ाटी बाल अ्पताल (Cincinnati Children’s) उग्त का्ू् को अ्पुाल्ा िछ्न ि मात्स 
ववरूद्ध भेिभाव ििदै् वा िात, िङ, िासट्रिय मलू, िातत, िङ, िासट्रिय, वंशावली, धम्न, उमेि, मलङि, 
लङैगिक झकुाव, ववैादहक स्थितत, अपाङिता वा अनय अ्ुग्त कािणहरूको आधािमा मभन् 
रूपमा वयवहाि ििदै्। 

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de 
asistencia lingüística (interpretación y traducción). Llame al 1-513-517-4652.

注意：如果您使用中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-513-517-0662。

आगन्तुकहरूले |
• आइपुगेपछि तापमान जाँच गन्न 
र लक्षणहरू ि िैन भनेर जाँचन 
COVID-19 स्क्रिछनङ क््थलमा रोकिनु 
पि्न। भभस्जटरहरूले उनीहरूिो 
भभस्जट अवधििा लाधग आफूले 
लगाउन एउटा माक्ि प्ापत गननेिन।् 

• एउटा फोटो नाम ब्ाजिा लाधग 
क्वागत डके्िमा (Welcome Desk) 
जानु पननेि। भभस्जटरहरूले एउटा 
फोटो ID देखाउनु पननेि।

• क्वक््थ रहनुपि्न—जवरो, खोिी 
लागने वा धचसो वा पेटिो 
भाइरसिा लक्षणहरूबाट मुकत हुनु 
र क्वक््थ व्स्कतहरूसँग बक्नुपि्न। 
आगनतुिहरूिो घरमा िोही बबरामी 
हुनुहुनि भने उहाँहरूले अज्ात रूपमा 
िीटाणुहरू फैलाउन सकनुहुनि।

• ववशषेगरी बबरामीलाई भेटनु  
भनदा अछघ र पछि आफनो  
हातहरू िुनुपि्न।

COVID-19 प्रयोगशाला 
परीक्षणका बारमा विशषे 
जानकारी
लक्षण हुने माछनसहरूलाई परीक्षणिा 
लाधग प्ा्थभमिता ददइनि। लक्षण नहुने 
माछनसहरूले ववशषे पररस्क््थछतहरूमा 
ओहा्ो क्वाक््थ् ववभागबाट (The 
Ohio Department of Health) 
वा उनीहरूिो धचकितसिबाट परीक्षण 
गराउन सकिन,् जक्त ैशल्करि्ा 
वा िेमो्ेथरापी गराउन लागेिा वा 
COVID-19 पोजेदटभ छनदान गररएिो 
िसिैो समपि्न मा आएिो भएमा; 
्समा समपि्न  वा ववधि अनुसार फरि 
पन्न सकि।

मार्च 16, 2020 देखि अकको सूरना नआएसमम लागतु।
जीिाणतुबाट सतुरक्क्ष्, पररिारदिारा समर्््च
हाम्ो पदहलो प्ा्थभमिता भनेिो तपाईंिो बचचालाई र हाम्ा बबरामीहरूलाई सुरक्क्षत 
राखनु हो। ततिाल लागु हुने गरर, 18 िष्च िा बढी उमेरका 2 जना मतुखय सहयोग 
वयक्् (्पाईं आफैँ  आमा िा बाबतु नभएसमम) लाई मात्र अन्रङग िा बहहरङग 
भभकजटहरूमा ्पाईंको बचरासँग रहने अनतुमत् हदइन्छ।

हामी मानिौं भसस्बलङगहरूले पछन बदहरङग वा आिस्क्मि ववभाग (Emergency 
Department) भभस्जटमा जानु पनने ववशषे पररस्क््थछतहरू हुन सकि। िृप्ा समभव 
भएमा अग्ीम रूपमा एउटा ्ोजना बनाउन हाम्ो िम्नचारीलाई जानिारी ददनुहोस।्

भभस्जट गनने समबनिी अधििारहरू: COVID-19 िो  
अवधिमा भभस्जट गनने समबनिी ववशषे माग्न-छनदनेभशिाहरू
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बबरामी ््ा आमाबतुिा/अभभभािकहरूसँग तनमन 
कतु राहरूको अरिकार ्छ: 
• आफनो िनोटिो पररवारिो सदक्् वा प्छतछनधि र आफनो 
धचकितसिलाई अक्पतालमा भना्निो बारे तुरुनत ैसूधचत गराउने;

• आफनो जाछत, िम्न, भलङग, ्ौन झुिाव, लङैधगि पदहचान/
अभभव्स्कत, सांक्िृछति पषृ्ठभूभम, आध्थ्नि स्क््थछत, भशक्षा वा 
बबमारीिो बावजुद ववशषे र सममानपूव्नि व्वहार गररने;

• आफनो भसनभसनाटी बाल अक्पतालिा धचकितसि र पररचाररिाहरूिा 
नामहरू र उनीहरूले छनवा्नह गनने भूभमिाबारे ्थाहा पाउने;

• बबमारी, उपचार र छनिो हुने समभावनाहरूबारे तपाईंले बुझझने 
शबदहरूमा धचकितसिदवारा बताइने;

• िुन ैपछन प्क्ताववत उपचारिो लाधग तपाईंले सहमछत ददन वा 
अक्वीिार गन्न आवश्ि हुने जछत जानिारी प्ापत गनने;

• क््ाहार ्ोजनािो वविास र िा्ा्ननव्न सदहत धचकितसा क््ाहारिा 
छनण््न हरूमा सकरि् भूभमिा छनवा्नह गनने जसमा उप्ुकत भए अनुसार 
पीडािो व्वक््थापन समावेश हुन सकनेि;

• िानूनले अनुमछत ददएिो हदसमम क््ाहारिो अक्वीिार सदहत 
क््ाहारसँग समबस्नित सूधचत छनण््न  भलने;

• धचकितसा क््ाहार र उपचारमा गोपनी्ता; ्समा उपचार वा 
िलफलहरूिो अवधिमा क््ाहार र सामान्त्ा व्स्कतगत 
गोपनी्तामा प्त्क्ष रूपमा संलगन नभएिा व्स्कतहरू किन 
उपस्क््थत हुनिन ्भनी सूधचत हुने अधििार समावेश हुनि;

• सब ैप्िारिा दवु््नवहार, उतपीडन वा शारीररि सजा्बाट क्वतनत्र 
सुरक्क्षत पररवेशमा क््ाहार प्ापत गनने;

• बाध् पान्न, अनुशासनमा राखन, प्छतिार गन्न वा सहजतािो लाधग 
अवरोि वा प्ृथिताबाट मुकत हुने; अनुमछत ददइएिो अवरोि वा 
प्ृथिलाई सुरक्क्षत रूपमा िा्ा्ननव्न गन्न प्भशक्क्षत िम्नचारी राखने;

• उधचत सम् अवधिमा धचकितसा अभभलेखिो जानिारीलाई पहँुच गन्न 
भसनभसनाटी बाल अक्पतालमा प्ापत गररएिो क््ाहारसँग समबस्नित 
सब ैसञचार र अभभलेखहरूिो गोपनी् प््ोग गररने;

• भसनभसनाटी बाल अक्पताललाई उपचार उपलबि गराउन िानूनी िा््नवाही 
आवश्ि हुनि भनी महससु हुनि भनेर सचेत र सधूचत रहने;

• पररणामहरू पूवा्ननुमाछनत पररणामहरूबाट महततवपूण्न रूपमा भभनन-
भभनन हँुदा िुन ैपछन उपचार वा िा््नववधिहरूिो पररणामिो क्पषट 
व्ाख्ा प्ापत गनने;

• ववशषे आवश्िताहरूलाई पूरा गन्नमा मद्दत गन्निो लाधग िुन ैपछन 
उधचत अनुरोिमा प्छतकरि्ािो अपेक्षा गनने;

• डडक्चाज्न ्ोजनामा सहा्तािो अनुरोि गनने;
• िानूनले अनुमछत ददएिो हदसमम धचकितसिहरूले तपाईंलाई नगन्न 
सुझाव ददइएतापछन आफनो बचचालाई हटाउन वा अक्पताल िोडन 
िनोट गनने; तपाईंलाई तपाईंिो वा तपाईंिो बचचािो िल्ाणिो 
लाधग भसनभसनाटी बाल अक्पतालिो स्जममेवारीलाई मुकत गनने 
फाराममा हक्ताक्षर गन्न आवश्ि पननेि;

• आफनो वा आफनो बचचािो क््ाहारसँग समबस्नित भएसमम 
भसनभसनाटी बाल अक्पताल र अन् संक््थाहरू बीचिा िुन ैपछन 
समबनिहरू बारे ्थाहा पाउने;

• िुन ैपछन अनुसनिान परर्ोजनामा सहभागी हुन सहमछत जनाउने 
वा अक्वीिार गनने;

• अक्पताल वा बदहरंग सेवापछि िक्ता छनरनतर क्वाक््थ् क््ाहार 
आवश्िताहरू िन ्भनने ्थाहा पाउने;

• आफना धचकितसा क््ाहार बबलहरूिो जाँच गन्न र शुलिहरूिो 
व्ाख्ा प्ापत गन्निो लाधग उपलबि गराइएिा सेवाहरूिो लाधग 
शुलिहरूबारे ्थाहा पाउने।

बबरामी र आमाबतुिा/अभभभािकहरूको तनमन 
कजममेिारी हतुन्छ:
• सब ैक्वाक््थ् माभमलाहरू बारेमा आफनो ज्ानले भ्ाएसमम, सही  
र पूण्न जानिारी उपलबि गराउने;

• अधग्म छनदनेशनहरू बनाउने र क््ाहार उपलबि गराउने अक्पतालिो 
िम्नचारी र अभ्ासिता्नहरू बाहेि ्ी छनदनेशनहरूलाई िानूनले 
अनुमछत ददएिो हदसमम अनुपालना गनने;

• अन् बबमारीहरू र िम्नचारीिो ध्ान ददने र आफना 
आगनतुिहरूलाई पछन ध्ान ददनिो लाधग प्ोतसाहन गनने;

• बीमा दाबीहरूिो प्करि्ा गन्न आवश्ि जानिारी उपलबि गराउन  
र/वा समभव भएसमम छिटो क्वाक््थ् क््ाहार बबलहरूिो भुकतानीिो 
लाधग ्ोजना बनाउन उपलबि गराइएिा अक्पताल र बदहरङग 
सेवाहरूिो लाधग भुकतानी गनने;

• आध्थ्नि िद्ठनाइिा माभमलाहरूमा अक्पताल र बदहरङग बबलहरूिो 
भुकतानीमा मद्दत गन्निो लाधग आध्थ्नि सहा्तािो समभावनालाई 
आध्थ्नि परामश्नदातासँग िलफल गनने (हाम्ो आध्थ्नि परामश्नदातालाई 
513-636-0201 मा समपि्न  गनु्नहोस)्;

• अभ्ासिता्नदवारा भसफाररस गरेिो र तपाईं दवारा सहमछत 
जनाइएिो उपचार ्ोजनािो पालना गनने;

• भसनभसनाटी बाल अक्पतालिो बबरामीिो क््ाहार त्था सञचालन 
समबस्नित नीछत त्था प्करि्ाहरूिो पालना गनने;

• तपाईं र तपाईंिो अभ्ासिता्नदवारा त्ार गररएिो क्वाक््थ् 
समक््ा(हरू) बारे बुझन िुन ैपछन आवश्ि प्शनहरू सोिेर क्वाक््थ् 
क््ाहार प्दा्िहरूबाट समभाववत हदसमम जानिारी खोजने।

्पाईंसँग ्पाईंको सयाहार टोलीदिारा त्ुरुन्तै समबोिन गन्च नसककने 
ररन्ा िा गतुनासो ्छ भने, ्पाईंले तनमनमा समपक्च  गन्च स्नतुहतुन्छ:
हाम्ो पररवार समबनि ववभागलाई (Family Relations Department) 
513-636-4700 वा advocates@cchmc.org

ओहा्ो क्वाक््थ् ववभागलाई 1-800-342-0553 वा 
hccomplaints@odh.ohio.gov; इस्नड्ाना राज् क्वाक््थ् 
ववभागलाई (Indiana State Department of Health) 
317-233-5359 वा complaints@isdh.in.gov; वा िेनतिीिो महा 
छनरीक्षििो िा्ा्नल्लाई (Kentucky’s Office of the Inspector 
General) 859-246-2307 (सेवाहरू िहाँ उपलबि गराइएिो हो 
त्सिो आिारमा)
सह आ्ुकतिो वेबसाइट (The Joint Commission) 
www.jointcommission.org (अगें्जीमा मात्र उपलबि ि)
मेडडिे्र लभा्थथीहरूले आफनो गुनासोहरूिो अनुरोि गनने अधििार 
पाउँिन।् मेडडिे्र बबरामीहरूले पररवार समबनि माफ्न त वा 
मेडडिे्र लभा्थथी हेलपलाईनिो 1-855-408-8557 (OH वा IN), 
1-844-430-9504 (KY) मा िल गरेर वा www.keproqio.com 
बाट ्ो अनुरोि गन्न सकनेिन।्

तपाईंिा अधििार त्था उततरदाछ्तवहरू


