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जनँ्मदा लािेिो नु्यिोलचजिल िोटिा लाचि फ्लोरिडा िाज्यिो क्षचतपूचतय 

योजना (2022 अिस्ट 25 मा स्वीिृत) 

परििय 

जन्मुँदा लागेको नु्यरोलतजकल चोटका लातग फ्लोररडा राज्यको क्षततपूतति र्ोजना ("र्ोजना") मा तपाईंलाई स्वागत छ । NICA को नामले 

तचतनने र्स र्ोजनाको उदे्दश्य संरक्षकत्वमा गररने स्याहार र पुनर्सथािपनाका लातग असामान्य रूपमा अत्यतधक खचि लागे्न गरी भएका तनतित 

प्रकारका तवनाशकारी चोटपटकहरूका लातग तबना दोषको आधारमा क्षततपूतति प्रदान गने रहेको छ । त्यसका लातग, र्स र्ोजनाअन्तगित 

तवतभन्न प्रकारका लाभहरू प्रदान गररन्छ । 

हामी प्रते्यक पररवारलाई लाभसम्बन्धी र्ो हातेपुस्तिका अध्यर्न गनि आग्रह गदिछ ुँ । र्ो हातेपुस्तिकामा NICA र्ोजनाअन्तगित उपलब्ध हन 

सके्न लाभहरूका बारेमा स्पष्ट मागिदशिन तदइएको छ । फ्लोररडा राज्यको तवधातर्काले 2021 मा कानुनमा गरको पररवतिनको पररणाम 

स्वरूप NICA र्ोजनाअन्तगित कर् ुँ अततररक्त तथा पररषृ्कत लाभहरू प्रदान गररन्छ । सबै पररवारहरूले ती लाभहरूका बारेमा पढ्न र 

बुझ्न जरुरी छ । 

लाभसम्बन्धी र्स हातेपुस्तिकाको उदे्दश्य NICA अन्तगित उपलब्ध लाभहरूका बारेमा र पररवारहरूले ती लाभ कसरी अनुरोध गनि सक्छन् 

भने्न बारेमा सरल तथा स्पष्ट जानकारी प्रदान गनुि हो । र्द्यतप, लाभसम्बन्धी र्ो हातेपुस्तिका एउटा मागितनदेशक हो । अन्ततः , NICA का 

गतततवतधहरू फ्लोररडाको कानुनको दफा 766.301-766.316 अन्तगित सञ्चातलत हन्छन् । र्ी दफाहरूलाई कतहलेकाही ुँ NICA को 

तवधानको रूपमा पतन उले्लख गररन्छ । लाभसम्बन्धी र्स हातेपुस्तिमा तदइएको जानकारी र फ्लोररडाको कानुनका तबचमा कुनै द्वन्द्व उत्पन्न 

भएमा र्ो हातेपुस्तिका नभएर उक्त कानुनलाई नै सदर मातनने छ भने्न कुरा बुझ्नु जरुरी छ । 

सामान्यतर्ा, फ्लोररडाको कानुनअनुसार NICA ले सहभागीको "तचतकत्सकीर् तहसाबले आवश्यक र मुनातसब" तनम्नलगार्तका वाितवक 

खचिहरूको भुक्तानी गछि : 

• मेतडकल तथा अस्पताल, दैतनक जीवनर्ापन क शलमा सहर्ोग पुर्र्ाउने स्वास्थ्य सेवा र प्रतशक्षण, आवासीर् वा संरक्षकत्वमा गररने 

स्याहार 

• पेसागत आवासीर् र संरक्षकत्वमा गररने स्याहार र सेवा 

• तचतकत्सकीर् तहसाबले आवश्यक औषतधहरू 

• तचतकत्सकीर् तहसाबले आवश्यक तवशेष उपकरण तथा सुतवधाहरू र सम्बस्तन्धत र्ात्रा  

(हेनुिहोस्: दफा 766.31(1)(a), फ्लोररडाको कानुन) 

र्स हातेपुस्तिकामा पररवारहरूलाई उपलब्ध हने तवतभन्न प्रकारका लाभहरूको व्याख्या गने प्रर्ास गररएको भए तापतन, NICA ले 

सहभागीको अवर्सथा र तचतकत्सकीर् आवश्यकताहरूसुँग सम्बस्तन्धत अन्य तचतकत्सकीर् तहसाबले आवश्यक सामग्री, उपकरण वा खचिबापत 

लागे्न रकम पतन भुक्तानी गनि सके्न छ । पररवारहरूले लाभसम्बन्धी र्स हातेपुस्तिकामा अन्यथा सम्बोधन नगररएका तचतकत्सकीर् तहसाबले 

आवश्यक खचिहरूको बारेमा तवचार गररतदनका लातग उनीहरूका सहभागीको केस प्रबन्धकलाई पेस गनुिपछि  । 

हरेक सहभागीको तवशेष अवर्सथा, तचतकत्सकीर् आवश्यकता वा अन्य उपलब्ध कभरेजको कारणले कुनै एक पररवारले अको पररवार सरह 

लाभहरू प्राप्त गनि र्ोग्य हन वा नहन सक्छन् । तर NICA ले सबै पररवारहरूलाई समान रूपमा व्यवहार गररने कुरा सुतनतित गने प्रर्ास 

गछि  र फ्लोररडाको कानुनको दफा 766.31 मा तोतकएका सीतमतताहरूको अधीनमा रही सबै तचतकत्सकीर् तहसाबले आवश्यक र उतचत 

खचिहरू कभर गररन्छ । NICA सुँग अनुरोध गररएको कुनै पतन लाभका लातग तचतकत्सकीर् तहसाबले आवश्यक रहेको पत्र मागे्न अतधकार 

सुरतक्षत हन्छ । 

कृपर्ा ध्यान तदनुहोस्, फ्लोररडाको कानुनमा हालसालै भएका पररवतिनहरूको पररपे्रक्षमा, NICA ले आफूलाई मेतडकएडको प्रमुख पक्ष र 

NICA ले कभर गने सेवाहरूका लातग तेस्रो पक्ष मान्दछ । हामी अझै पतन हाम्रा सहभागीहरूलाई तनबािध सेवा प्रवाह सुतनतित गनि सेवाहरू 

समन्वर् गने र्ोजनाको सम्बन्धमा AHCA सुँग सहकार्ि गरररहेका छ ुँ । उक्त र्ोजनाले अस्तन्तम रूप नतलएसम्म, सहभागी पररवारहरूले 

आफ्ना प्रदार्कहरूबाट सेवाहरू प्राप्त गने तररकामा पररवतिन ल्याउनु हुँदैन । सङ्क्रमणकालीन र्ोजना पूरा भइसकेपतछ र्स र्ोजनाको 

बारेमा पररवारहरूलाई जानकारी गराइने छ । कुनै नर्ाुँ प्रतक्रर्ा ल्याइएको भए त्यसबारे पतन जानकारी गराइने छ । तर कुनै पररवारले 

मेतडकएड सेवाहरू प्राप्त गने क्रममा कुनै समस्या सामना गरररहनुभएको छ भने NICA अगातड बढेर ती सेवाहरू NICA कोषमा 

र्सथानान्तरण गनि सकोस् भन्नाका लातग कृपर्ा आफ्नो केस प्रबन्धकलाई सम्पकि  गनुिहोस् । 

लाभहरू 
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क्षचतपूचतय वा लाभहरूिा लाचि दाबी अनुिोि 
नर्ाुँ लाभका लातग अनुरोध पेस गनि, NICA सहभागीका आमाबाबु वा अतभभावकलाई तनम्नमधे्य कुनै एक वा धेरै कुराहरू उपलब्ध गराउन 

आग्रह गनि सतकने छ: 

• तप्रिाइब गने तचतकत्सक वा उपरु्क्त र्ोग्य र इजाजतपत्र प्राप्त स्वास्थ्य सेवा प्रदार्क र/वा इजाजतपत्र प्राप्त थेरातपस्टबाट तचतकत्सकीर् 

तहसाबले आवश्यक रहेको पत्र 

• तपाईंको बीमकबाट लाभहरूको व्याख्या (EOB) वा कभरेज अस्वीकार गरेको प्रमाण 

• रतसद वा खररदको अन्य कुनै प्रमाण वा तपाईंलाई वा तसधै प्रदार्कलाई क्षततपूतति भुक्तानीका लातग तनदेशन 

• उक्त लाभ तकन सहभागीको सवोत्तम तहतमा छ र र्ो कसरी उहाुँ जन्मुँदा लागेको चोटसुँग सम्बस्तन्धत छ भने्न ब्यहोरा खुलाउने गरी 

आमाबाबु वा अतभभावकको तफि बाट तलस्तखत स्पष्टीकरण । 

प्रते्यक प्रकारको लाभका लातग पेस गनुिपने कागजातहरूको तविृत तववरणका लातग कृपर्ा हरेक लाभको बारेमा तदइएको व्याख्या 

पढ्नुहोस् । र्तद तपाईंलाई तचतकत्सकीर् तहसाबले आवश्यकता रहेको जनाउने पत्रमा के समावेश गनुिपछि  वा के आवश्यक छ भने्न सम्बन्धमा 

मागिदशिन चातहएको छ भने कृपर्ा आफ्नो नसि केस प्रबन्धकलाई सम्पकि  गनुिहोस् । 

कृपर्ा ध्यान तदनुहोस्, NICA लाई धेरै सरकारी तनकार् र संर्सथाहरूको तनरीक्षण गने छन् र र्ो ती तनकार्हरूप्रतत जवाफदेही हने छ । त्यस 

अथिमा, NICA ले अनुरोध गररएका कागजातहरू र सम्बस्तन्धत भुक्तानीहरूमाफि त पररवारहरूलाई सबै भुक्तानीहरूको सटीकता र वैधता 

प्रष्ट्याउन सकु्न पने छ । 

NICA ले तचतकत्सकीर् तहसाबले आवश्यक रहेको जनाउने पत्राचार र बीजक वा रतसदहरूसतहत अनुरोध गररएमा खचि गररएको चार 

वषितभत्र (फ्लोररडाको कानुनको दफा 95.11(3)(f) बमोतजम) पेस गररएको मेतडकल प्रदार्क र फामेसीहरूबाट भएको खचिका लातग 

क्षततपूतति मातगएको रकम प्रदान गने छ । सहभागीलाई NICA कार्िक्रममा स्वीकृत गररनुअतघ भएका खचिहरूका हकमा भने र्ो समर्सीमा 

लागू हने छैन । क्षततपूतति समर्मै भुक्तानी गररने छ र र्तद कुनै लाभ अस्वीकार भर्ो वा लाभ भुक्तानी गनिका लातग NICA ले पर्ािप्त 

जानकारी वा कागजात प्राप्त गरेन भने तपाईंलाई तलस्तखत रूपमा सूतचत गररने छ । 

अचभभाविले पाउने प्रािस्तिि क्षचतपूचतय 
2021 जनवरी 1 देस्तख, NICA सहभागीका आमाबाबु वा कानुनी अतभभावकहरूले अतधकतम $250,000 सम्मको क्षततपूतति प्राप्त गनि सके्न 

छन् । 2021 पतछ हरेक वषि, कार्िक्रममा सामेल हने नर्ाुँ पररवारहरूका लातग अतभभावकले पाउने क्षततपूतति रकम वातषिक रूपमा 3 

प्रततशतले बढ्ने छ । 

नचसयङ सेवा 
NICA मा सहभातगता जनाउने अतधकांश मान्छेलाई उनीहरूको जीवनकालमा कुनै न कुनै िरको पेसागत नतसिङ वा पररचर सेवा चातहन्छ 

। धेरै पररवारहरू घरमै बसेर आफ्ना सहभागीको स्याहार गने तनणिर् गछि न् भने केही पररवारहरू पेशेवर नतसिङ वा पररचर स्याहार सेवाहरू 

प्राप्त गनि रुचाउुँछन् । र्ोग्य पररवारहरूका लातग दुवै तवकल्पहरू उपलब्ध छन् र उनीहरू आफ्नो स्वतववेकमा जुनसुकै तवकल्प रोज्न सक्छन् 

। हरेक सहभागीको अलग-अलग तचतकत्सकीर् आवश्यकता र स्याहारकतािका तसपहरूको आधारमा नतसिङ स्याहारको िर र त्यिो 

स्याहारका लातग भुक्तानी गररने रकम पररवार-पररवारमा फरक-फरक हन सक्छ । 

NICA ले कुनै सहभागीका लातग नतसिङ स्याहारबापत भुक्तानी गनिका लातग, तपाईंका केस प्रबन्धकले सहभागीलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गने 

तचतकत्सकलाई तबरामी तथा नतसिङ स्याहारकताि फाराम (PNCF) भनिका लातग पठाउने छन् । र्ही फाराम प्रर्ोग गरेर NICA ले उपलब्ध 

रकम र स्याहारको प्रकारलाई स्वीकृत गने छ । कतत घण्टा स्याहार प्रदान गनुि पछि  र त्यो समर्तभत्र प्रदान गनुिपने स्याहारको िर (अथाित् 

CNA, LPN वा RN) का बारेमा फाराममा उले्लख गररएको हन्छ । NICA ले समर्-समर्मा सहभागीको तवद्यमान र कतहलेकाही ुँ देस्तखने 

नर्ाुँ आवश्यकताहरूको मूल्याङ्कन गनि स्वास्थ्यकमीहरूसुँग आवतधक रूपमा समीक्षा गनि सके्न छ । 

लागू हने भएमा, NICA ले तपाईंको तबमा र्ोजनाबाट उनीहरूले प्रदान गने नतसिङ स्याहार कभरेजको बारेमा जानकारी माग्न पतन सके्न छ । 

तपाईंका केस प्रबन्धकले र्स प्रतक्रर्ामा तपाईंलाई मद्दत गनि सके्न छन् । 
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आमाबाबु वा िानुनी अचभभाविद्वािा घिमा प्रदान िरिने नचसयङ स्याहाि: 

पेशेवर नतसिङ वा पररचरबाट स्याहार आवश्यक हुँदा, NICA ले PNCF मा अतभलेख गररएअनुसार तचतकत्सकीर् तहसाबले आवश्यक र 

उतचत संरक्षकत्वमा तदइने स्याहारका लातग आमाबाबु वा कानुनी अतभभावकलाई क्षततपूतति तदन सके्न छ । र्ो पेशेवर नतसिङ स्याहार वा अन्य 

पेशेवर पररचारकहरूका लातग भुक्तानीको तवकल्प वा सो भुक्तानीमा थप हने छ । 

2002 जुन 7 पचि जने्मिा सहभािीहरूिो हिमा: 

क्षततपूतति तदुँदा फ्लोररडाको कानुनको दफा 766.302(10) र 766.31 मा तोतकएका सीमाहरू लागू हन्छन् । र्ी दफाहरूले तनतदिष्ट 

गरेअनुसार NICA ले आमाबाबु वा कानुनी अतभभावकलाई 24-घणे्ट अवतधतभत्र सहभागीलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रदान गने 10 घण्टासम्मको 

पाररवाररक आवासीर् वा संरक्षकत्वमा गररने स्याहारका लातग क्षततपूतति भुक्तानी गनि सक्छ । र्तद 10 घण्टाभन्दा बढी समर्का लातग 

क्षततपूतति स्वीकृत गररएको छ भने 10 घण्टाभन्दा बढी समर् प्रदान गररएको स्याहारबापत अन्य स्याहारकतािहरूलाई क्षततपूतति तदन सतकने छ 

। NICA ले सहभागी तवद्यालर् वा PPEC मा हुँदाको कुनै पतन समर्का लातग क्षततपूतति तदने छैन । 

र्तद कुनै सहभागीलाई 10 घण्टाभन्दा बढी स्याहारको आवश्यकता छ र आमाबाबुलाई स्वास्थ्यकमी (जिै, CNA, LPN, RN) मातनन्छ भने 

10-घणे्ट सीमा छुट गररने छ । आमाबाबुलाई तचतकत्सकीर् तहसाबले आवश्यक मातनएको र आमाबाबुले प्रदान गरेको स्याहारको समर्बापत 

उनीहरूको इजाजतपत्रको िरअनुसार (फ्लोररडा मेतडकएड दरमा) क्षततपूतति तदन सतकने छ । उदाहरणका लातग, र्तद आमा/बाबु LPN 

हनुहन्छ र PNCF ले 12 घण्टा CNA स्याहार र 12 घण्टा LPN स्याहार स्वीकृत गरेको छ र आमा/बाबुले 24सै घण्टा स्याहार प्रदान गरेर 

तबताउनुहन्छ भने तनज आमा/बाबुलाई 12 घण्टाका लातग CNA दरमा र अको 12 घण्टा LPN दर मा क्षततपूतति दिइने छ । 

2002 जुन 7 भन्दाअचघ जने्मिा NICA सहभािीहरूिो हिमा: 

क्षततपूततिमा क्लास एक्सन सेटलमेन्ट एतग्रमेन्ट तथा फाइनल जजमेन्ट एण्ड अडिर अपू्रतभङ क्लास एक्सन सेटलमेन्ट एतग्रमेन्ट (nica.com मा 

उपलब्ध छ) मा तोतकएका सीमाहरू लागू हन्छन् । र्ी पररवारहरूको हकमा, NICA ले आमाबाबु वा कानुनी अतभभावकलाई उनीहरूले 

सहभागीलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रदान गरेको प्रतत तदन 20 घण्टासम्मको स्याहारबापत क्षततपूतति तदन सके्न छ । र्तद स्याहारमा अन्य 

स्याहारकतािहरू संलग्न छन् भने सबैको समर् जोडेर प्रतत तदन 20 घण्टासम्मका लातग क्षततपूतति तदइने छ । सु्कलमा तबताउने समर् पतन 

कट ती गररने छ । र्तद आमाबाबु वा अतभभावकले सहभागीको प्रत्यक्ष स्याहार गनुिहन्छ र इजाजतपत्र प्राप्त पेशेवर स्याहारकताि हनुहन्छ 

(जिै, प्रमातणत नसि सहार्क, इजाजतपत्र प्राप्त पेसागत नसि वा पञ्जीकृत नसि), स्याहारकतािलाई प्रतत तदन 24 घण्टासम्म भुक्तानी गनि सतकने 

छ । भुक्तानी दरहरू आमाबाबु वा अतभभावकको इजाजतपत्रको िर र तचतकत्सकले स्वीकृत गरेको स्याहार गनुिपने समर्मा आधाररत हने 

छन् । 

अस्पतालमा भनाय हँदा िरिने स्याहाि: 

र्तद NICA सहभागीलाई अस्पताल भनाि गररएको छ र अस्पतालमा हुँदा आमाबाबु वा कानुनी अतभभावक उनीहरूसुँग रहनुपने भर्ो भने 

NICA ले आमाबाबु वा कानुनी अतभभावकलाई उनीहरूको सामान्य तलब दरमा भनािको तदन र तडर्सचाजि तदनसतहत गरेर प्रतत तदन 24 

घण्टासम्मका लातग क्षततपूतति तदने छ । र्ो पररवतिन 2021 जनवरी 1 देस्तख लागू हने छ । 

घिमा प्रदान िरिने पेिेवि नचसयङ वा परििििो स्याहाि: 

तचतकत्सकले तसफाररस गरेका खण्डमा NICA ले सहभागीहरूलाई प्रदान गररएको तचतकत्सकीर् तहसाबले आवश्यक र उतचत पेशेवर 

नतसिङ वा पररचर स्याहारबापत पररवारहरूलाई क्षततपूतति तदने छ । NICA ले आमाबाबु वा कानुनी अतभभावकले रोजेबमोतजम प्रदार्क 

एजेन्सी वा अन्य र्ोग्य स्याहारकतािलाई तसधै क्षततपूतति तदने छ । तेस्रो-पक्ष स्याहारकतािले तसफ्ट छुटाएमा र केही समर् आमाबाबुले स्याहार 

उपलब्ध गराउनुपने भएमा NICA लाई छुटेका तसफ्टहरूको कागजात उपलब्ध गराएको अवर्सथामा आमाबाबुलाई पतन क्षततपूतति तदन सतकने 

छ । 

र्िो लाभका लातग अनुरोध गनि, आमाबाबु वा कानुनी अतभभावकले आफ्नो नसि केस प्रबन्धकलाई सम्पकि  गनि सकु्नहने छ । केस प्रबन्धकले 

सहभागीको स्याहार गनि आमाबाबुले रोजेका व्यस्तक्त वा नतसिङ एजेन्सीका लातग गररएको भुक्तानी तववरण मागे्न छन् । 

NICA िाययक्रममा सामेल हनुअचघ प्रदान िरिएिो नचसयङ स्याहाििो सम्बन्धमा: 

NICU बाट तडर्सचाजि भएको तमततदेस्तख NICA कार्िक्रममा सामेल भएको तमततसम्म प्रदान गररएको नतसिङ स्याहारबापतको क्षततपूतति मातथ 

उस्तल्लस्तखत मापदण्डहरूबमोतजम भुक्तानी पाउन र्ोग्य हन्छ । कार्िक्रममा सामेल भएपतछ PNCF प्राप्त हने छ र पतहलेको तमततमा लागू 

गररने छ । 

https://ahca.myflorida.com/medicaid/review/Reimbursement/2022-01-01_Fee_Sched_Billing_Codes/2022-Personal_Care_Services_Fee_Schedule.pdf
https://ahca.myflorida.com/medicaid/review/Reimbursement/2022-01-01_Fee_Sched_Billing_Codes/2022-PDN_Fee_Schedule.pdf
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संिक्षित्वमा प्रदान िरिने आवासीय स्याहाि 

सहभागीलाई आफ्नो घरबातहर रहेको पेशेवर स्याहार केन्द्रमा सानुि पने अवर्सथामा अन्य कुनै भुक्तानीकताि उपलब्ध नभएमा NICA ले 

कन्द्रमा लागे्न खचि बेहोने छ । 
 

चिचित्सा उपिाि 
NICA ले लागू भएसम्म सह-भुक्तानी र कट तीहरू लगार्त जन्मुँदा लागेको चोटसुँग सम्बस्तन्धत नु्यरोलतजकल स्याहार र उपचारसुँग 

सम्बस्तन्धत तचतकत्सक परामशिबापत क्षततपूतति तदने छ । 

NICA ले जन्मुँदा लागेको चोटसुँग सम्बस्तन्धत स्याहार र उपचारसुँग सम्बस्तन्धत आपत्कालीन स्याहार अतन केन्द्रको शुल्क लगार्त अस्पतालको 

अन्तरङ तथा बतहरङ स्याहारबापत क्षततपूतति तदने छ । 

दन्त उपिाि 
2022 जनवरी 1 देस्तख, तचतकत्सकीर् तहसाबले आवश्यक र जन्मुँदा लागेको चोटसुँग सम्बस्तन्धत दन्त सेवाहरूका लातग रकम उपलब्ध 

गराइन्छ । रकम उपलब्ध नगराइने शीषिकहरूमा वषिमा दुई पटक गररने तनर्तमत सफाइ मात्र पछि न् । तनवेदन गररएमा तवगत चार वषिदेस्तख 

अस्वीकार गररएका पतहलेका अनुरोधहरू पुनतविचार गररने छ । 

पे्रस्तिप्सन औषचिहरू 
रतसद र लेबलको प्रतततलतप पेस गरेपतछ पे्रस्तिप्सन औषतधहरू खररद गनि लागेको खचिको क्षततपूतति तदइने छ । र्ो क्षततपूतति जन्मुँदा लागेको 

नु्यरोलतजकल चोटसुँग सम्बस्तन्धत स्याहार र उपचारसुँग सम्बस्तन्धत औषतधहरूका लातग मात्र हो । 

चबमा पोचलसी ि चप्रचमयमहरू 
सहभागी पररवारको तबमा र्ोजना, कुनै पतन राज्यको वा सङ्घीर् कार्िक्रम वा अन्य कुनै प्रकारको स्वास्थ्य र्ोजनाले कभर नगने अवर्सथामा 

NICA ले पररवारहरूलाई स्वास्थ्य तबमा गनि प्रोत्सातहत गदिछ र अनुरोध गरेमा कभरेजको खचि क्षततपूतति तदने छ। र्तद तपाईं स्वास्थ्य तबमा 

प्राप्त गनि इचु्छक हनुहन्छ भने कृपर्ा आफ्नो नसि केस प्रबन्धकसुँग र्स लाभका बारेमा सोधपुछ गनुिहोस् । 

चबमा चप्रचमयमहरू 

NICA लाई तलस्तखत रूपमा अनुरोध गरेको तमततदेस्तख सुरु हने स्वास्थ्य तबमा तप्रतमर्मको सहभागीले बेहोनुिपने तहस्साको रकम NICA ले 

पररवारहरूलाई क्षततपूतति तदने छ । 2022 जनवरी 1 ताररख वा त्यसपतछ कार्िक्रममा प्रवेश गने सहभागीहरूको हकमा, NICA ले 

सहभागीको जन्म तमततदेस्तख तबमा तप्रतमर्मको सहभागीको तहस्साको रकम पररवारहरूलाई क्षततपूतति तदने छ । 

NICA लाई कभरेजको कागजात र तप्रतमर्मको प्रतततलतप उपलब्ध गराउनु पने हन्छ । उक्त कागजातमा र्स खचि भुक्तानी गनिका लातग 

सहभागीले तप्रतमर्मका रूपमा भुक्तानी गनुि पने तहस्सा उले्लख गररएको हन्छ । र्तद कागजातहरूमा सहभागीले बेहोनुिपने तनतित तहस्सा 

खुलाइएको गररएको छैन भने NICA सुँग प्रो-राटा (समानुपाततक) आधारमा आफूले कतत तप्रतमर्म क्षततपूतति तदने भने्न कुरा तनधािरण गने 

अतधकार सुरतक्षत हन्छ । 
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थेिापी 

NICA ले तचतकत्सकद्वारा तचतकत्सकीर् तहसाबले आवश्यक र उतचत हने कुरा तनधािरण गररएका र इजाजतपत्र प्राप्त थेरातपस्टद्वारा गररएका 

थेरापीहरूबापत पररवारहरूलाई क्षततपूतति तदने छ । 

कभर गररने केही उपचारहरू र्स प्रकार छन्: 

• शारीररक थेरापी 

• पेसागत थेरापी 

• स्तस्पच (बोली) थेरापी 

• अक्वा (जल) थेरापी 

• सघन थेरापी 

• सङ्गीत थेरापी 

• इक्वाइन (अश्व) थेरापी 

• मसाज थेरापी 

• व्यवहारजन्य थेरापी 

• तभजन (दृतष्ट) थेरापी 

वातषिक थेरापी तशतवर कार्िक्रमहरूका लातग अतधकतम $2000 सम्म कभर गररने छ । र्तद थेरापीले गहन थेरापीका मापदण्डहरू पूरा गरेमा 

थेरापी तशतवरका लातग $2000 भन्दा बढी रकम पतन कभर गनि सतकने छ । तपाईंका नसि केस प्रबन्धकले थेरापी तशतवरको खचि कभर गनि 

सतकने-नसतकने कुरा तनधािरण गनि थेरापी तशतवर कार्िक्रमको स्याहार र्ोजनाको मूल्याङ्कन गने छन् । 

थप उपचारहरू पतन कभरेज प्राप्त गनि र्ोग्य हन सक्छन् । कुनै तचतकत्सा प्रदार्कले मातथ सूचीबद्ध नभएका उपचार तसफाररस गरेका खण्डमा 

त्यसबारे आफ्नो नसि केस प्रबन्धकसुँग कुरा गनुिहोस् । 

NICA ले तवतभन्न थेरापीहरू जारी राख्न तचतकत्सकीर् रूपमा आवश्यक छ तक छैन भने्न सन्दभिमा उपरु्क्त मेतडकल पेशेवरहरूसुँग आवतधक 

रूपमा परामशि गनि सके्न छ । 

सहभागीका लातग थेरापी अनुरोध गनि, NICA लाई थेरातपस्टद्वारा तलस्तखत र सहभागीको तचतकत्सकद्वारा हिाक्षर गररएको स्याहार र्ोजनाका 

साथै तबमा, तप्रपेड र्ोजना, HMO वा उपलब्ध हन सके्न सरकारी सहार्ता जिा अन्य सबै भुक्तानीकतािहरूले थेरापीको खचि बेहोनि अस्वीकार 

गरेको दशािउने जानकारी पेस गनुिपने हन्छ । र्तद थेरापीको खचि आंतशक रूपमा तबमा र्ोजना वा अन्य तनकार्द्वारा कभर गररएको छ भने 

NICA ले सहभुक्तानी गने छ वा तबरामीले ततनुिपने तहस्सा रकम बेहोने छ । 

मानचसि स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवाहरू 
NICA हाम्रा सहभागी र ततनका पररवारहरूको भलाइको प्रवद्धिन गने कुरामा तवश्वास गदिछ । NICA ले 2021 जुन 21 देस्तख पररवारका तनकट 

सदस्यहरू (वा सहभागीसुँग बसे्न कानुनी अतभभावकहरू) लाई फ्लोररडाको कानुनको च्याप्टर 490 र च्याप्टर 491 (वा अन्य राज्यहरूमा 

समान कानुनहरू) अन्तगित इजाजतपत्र प्राप्त प्रदार्कहरूबाट मानतसक स्वास्थ्य सेवाहरू प्राप्त गनि अतधकतम $10,000 सम्मको कुल 

वातषिक लाभ प्रदान गने छ । र्ी च्याप्टरहरूअन्तगितका प्रदार्कहरूमा मनोतवद्, तववाह र पाररवाररक थेरातपस्ट, मानतसक स्वास्थ्य परामशिदाता 

र सामातजक कमिचारीहरूलगार्त पदिछन् । फ्लोररडाको कानुनको च्याप्टर 458 (वा अन्य राज्यका समान कानुनहरू) अन्तगित इजाजतपत्र 

प्राप्त मनोतचतकत्सकहरूद्वारा प्रदान गररने मानतसक स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवाहरू पतन क्षततपूततिका लातग र्ोग्य हने छन् । NICA ले कुनै पतन सह-

भुक्तानी वा कट तीबापतको रकम पतन भुक्तानी गने छ । कुनै सहभागीको मृतु्य भएमा, रकम समाप्त नभएसम्म मानतसक स्वास्थ्य 

सेवाहरूबापत पररवारहरूले त्यो वषिमा पाउनुपने बाुँकी रकम ($10,000 सम्म), साथै मानतसक स्वास्थ्य सेवाहरूबापत थप दुई वषिको रकम 

($20,000 सम्म) प्राप्त गनि सके्न छन् । 

क्षचतपूचतय प्राप्त िनयिा लाचि, प्रदायिले आफ्नो िृह िाज्यमा त्यिा सेवाहरू प्रदान िनय इजाजतपत्र प्राप्त ििेिो जनाउने 
िािजातहरू, लाभहरूिो व्याख्या (यचद लािू हने भएमा), भुक्तानीिो प्रमाण ि सेवा प्रदान िरिएिा चमचतसम्बन्धी जानिािी NICA 
लाई उपलब्ध ििाउनुपने ि । 

यस लाभअन्तियत मानचसि स्वास्थ्य प्रदायिहरूले परिवाििा सदस्यहरूलाई चदएिा थेिापी बाचहििा चसफारिसहरू (जिै, 
पे्रस्तिप्सन औषचि, मसाज थेिापी, योि, आचद) िा लाचि क्षचतपूचतय चदइने िैन । 
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उपििण 

NICA ले सहभागीको स्याहारका लातग अनुरोध गररएको उपकरण खररद गने छ वा लागेको वाितवक खचिको क्षततपूतति तदने छ । NICA 

सहभागीहरूलाई आवश्यक पने उपकरणहरू तभन्न-तभन्न हने हनाले, हालसम्म कभर गररएका उपकरणहरूको सूची पररतशष्ट A मा फेला पानि 

सतकन्छ । 

$3,000 भन्दा कम रकम पने उपकरणको अडिर गनि वा क्षततपूतति तदन, NICA लाई उक्त उपकरण तकन आवश्यक छ (र्तद स्पष्ट रूपमा 

चोटपटकसुँग सम्बस्तन्धत छैन भने) र र्तद सो उपकरण सहभागीको तबमा र्ोजनाले कभर गनि सके्न भएमा तबमाले अस्वीकार गनुिको कारण 

सहभागीका आमाबाबु वा कानुनी अतभभावकले तलस्तखत रूपमा उपलब्ध गराउनु पने हन्छ । 

$3,000 भन्दा बढी रकम पने उपकरण अडिर गनि वा क्षततपूतति तदन NICA लाई मेतडकल आवश्यकताको पत्र वा पे्रस्तिप्सन र र्तद सो 

उपकरण सहभागीको तबमा र्ोजनाले कभर गनि सके्न भएमा तबमाले अस्वीकार गरेको प्रमाण उपलब्ध गराउनु पने हन्छ । केही अवर्सथामा, 

(जिै र्सयान्डर वा तिलचेर्र) तवके्रताबाट तसधै खररद गने हो भने NICA लाई अडिर गरेको तववरण पतन उपलब्ध गराउनु पने हन्छ । 

केही तनतित उपकरणका हकमा NICA ले कुनै तवशेष प्रकार वा उपकरणको ब्रान्डका तवके्रतासुँग सम्बन्ध बनाएको हन्छ र तसधै र्ी 

तवके्रताहरूबाट ती उपकरणहरू अडिर गनि चाहन्छ । तपाईं पररतशष्ट A मा उपकरणको नामको छेउमा "*" सतहत र्िा उपकरणहरूको 

सूची फेला पानि सकु्नहने छ । र्ी अवर्सथाहरूमा पतन, मातथका कोटीहरूमा आवश्यक पने कागजातहरू अझै लागू हने छन् । 

*अनुरोध गररएको उपकरणका हकमा तबमाले अस्वीकार गरेको प्रमाण पेस गनि आवश्यक छ वा छैन भने्न बारेमा अन्योल भएमा NICA नसि 

केस प्रबन्धकहरूलाई सम्पकि  गनि सतकन्छ । 

चबजुली भत्ता 

2021 अक्टोबर 15 देस्तख लागू हने गरी, सहभागीको नु्यरोलतजकल समस्यासुँग सम्बस्तन्धत तचतकत्सकीर् तहसाबले आवश्यक उपकरणहरूको 

प्रर्ोग गदाि खपत हने अततररक्त तबजुलीको खचि व्यवर्सथापन गनि पररवारहरूले मातसक भत्ता मागेका खण्डमा NICA ले ती पररवारलाई तबजुली 

भत्ता तदन सके्न छ । मातसक भत्ता रकम दतक्षण एट्लास्तन्टक के्षत्रका लातग अमेररकी श्रतमक तथ्याङ्क बू्यरो प्रतत तकलोवाट घण्टाको आधारमा हने 

छ । पतछल्लो वषिको नोभेम्बरदेस्तख तकलोवाट घण्टामा भएको पररवतिनलाई प्रतततबस्तम्बत गनि हरेक जनवरी 1 मा भत्तामा समार्ोजन गररने छ । 

र्ी दुईमधे्य कुनै कोटीमा पने पररवारहरू तबजुली भत्ताका लातग र्ोग्य हन्छन्: 

िोटी 1: 

सहभागीले तनम्नमधे्य कुनै एउटा उपकरण प्रर्ोग गदाि अततररक्त तबजुली खचि हन्छ: इलेस्तक्टि क बेड, अस्तक्सजन कने्सन्टि ेटर वा CPAP/BIPAP । 

कोटी 2: 

सहभागीले तफतडङ पम्प, सक्सन मेतसन र तचतकत्सकीर् तहसाबले आवश्यक कुनै तेस्रो उपकरण प्रर्ोग गदाि अततररक्त तबजुली खचि हन्छ । 

पररवारहरूले भत्ताका लातग अनुरोध गनि आफ्नो नसि केस प्रबन्धकलाई सम्पकि  गनुिपने हन्छ र घरमा प्रर्ोग भइरहेको हाल आवश्यक पने 

तचतकत्सा उपकरणहरूको बारेमा आफ्नो केस प्रबन्धकलाई जानकारी गराउनुपने छ । आमाबाबु वा अतभभावकले मात्र भत्ताका लातग अनुरोध 

गनि सक्छन् र सहभागी कार्िक्रममा सामेल भएको मतहनाको 1 ताररखदेस्तख भुक्तानी गनि सतकने छ । 

सामग्रीहरू 
NICA ले सहभागीको स्याहारका लातग अनुरोध गररएका सामग्रीहरू खररद गने छ वा लागेको वाितवक खचिको क्षततपूतति तदने छ । NICA 

सहभागीहरूलाई आवश्यक पने सामग्रीहरू तभन्न-तभन्न हने हनाले, हालसम्म कभर गररएका सामग्रीहरूको सूची पररतशष्ट B मा फेला पानि 

सतकन्छ । 

एक पटकको खचि $3000 वा मातसक $1000 भन्दा कम तनर्तमत खचि पने सामग्रीहरू अडिर गनि वा क्षततपूतति तदन, NICA लाई सामग्रीहरू 

तकन आवश्यक छ (र्तद स्पष्ट रूपमा चोटपटकसुँग सम्बस्तन्धत छैन भने) र र्तद ती सामग्रीहरू सहभागीको तबमा र्ोजनाले कभर गनि सके्न 

भएमा तबमाले अस्वीकार गनुिको कारण सहभागीका आमाबाबु वा कानुनी अतभभावकले तलस्तखत रूपमा उपलब्ध गराउनु पने हन्छ । 

https://www.bls.gov/regions/midwest/data/averageenergyprices_selectedareas_table.htm#ro5xggas.f.3


 

10 NICA - लाभसम्बन्धी हातेपुस्तिका  
 

एक पटकको खचि $3000 वा मातसक $1000 भन्दा कम तनर्तमत खचि बराबरको सामग्रीहरू अडिर गनि वा क्षततपूतति तदन NICA लाई 

मेतडकल आवश्यकताको पत्र वा पे्रस्तिप्सन र र्तद ती सामग्री सहभागीको तबमा र्ोजनाले कभर गनि सके्न भएमा तबमाले अस्वीकार गरेको 

प्रमाण उपलब्ध गराउनु पने हन्छ । 

*तपाईंलाई अनुरोध गररएको सामग्री तबमाअन्तगित कभर गररन्छ तक गररन्न भने्न कुरा स्पष्ट थाहा छैन भने तपाईं NICA नसि केस 

प्रबन्धकहरूलाई सम्पकि  गनि सकु्नहन्छ । 

चविेष पोषणयुक्त उत्पादनहरू 

सामान्य आहार ग्रहण गनि असमथि र नु्यरोलतजकल चोटसुँग सम्बस्तन्धत पाचन प्रणालीमा रहेको गड्बडीको कारणले पररमातजित नरम/पु्यरी 

खाना चातहने, सहभागीहरूका लातग, 2 वषिको उमेरबाट सुरु हने गरी NICA ले तप्र-प्याकेज गररएका तवशेष पोषण उत्पादनहरू उपलब्ध 

गराउने छ वा ताजा खाद्य सामग्रीबाट घरमै पु्यरी तर्ार गनि मातसक भत्ता प्रदान गने छ । र्ीमधे्य कुनै पतन तवकल्प छन ट गने पररवारहरूले 

मेतडकल आवश्यकता रहेको पत्र उपलब्ध गराउनुपने हन सक्छ: 

चविल्प 1: चप्र-प्यािेज िरिएिा चविेष पोषण उत्पादनहरूिा लाचि क्षचतपूचतय: 

NICA ले आवश्यक पोषण मान प्रदान गने र तचतकत्सकीर् तहसाबले आवश्यक पने तवशेष पोषण उत्पादनहरूका लातग क्षततपूतति तदने छ । 

पु्यरी बनाइएका बच्चाका खानाहरू, इन्टरल फमुिला (पाउडर दुध) र अन्य तवशेष पोषण उत्पादनहरू तचतकत्सकीर् तहसाबले आवश्यक 

भएसम्म क्षततपूतति प्राप्त गनि र्ोग्य हने छन् । पररवारहरूले क्षततपूततिका लातग अनुरोध गदाि रतसद पतन पेस गनुिपने हन्छ । 

चविल्प 2: ताजा खाद्या सामग्रीिा लाचि माचसि भत्ता: 

NICA ले पररवारहरूलाई ताजा खाद्य सामग्री प्रर्ोग गनि प्रोत्सातहत गदिछ र NICA ले 2022 अक्टोबर 1 देस्तख पररवारहरूलाई घरमै पु्यरी 

खाना तर्ार गनि आवश्यक पने ताजा खाद्य सामग्रीका लातग मातसक भत्ता प्रदान गने छ । मातसक भत्ता USDA को तमतव्यर्ी खाद्य र्ोजना मा 

आधाररत हन्छ । र्सले उमेरमा आधाररत प तष्टक आहारका लातग मातसक खचि अनुमान गदिछ । 2022 अक्टोबर 1 देस्तख लागू हने मातसक 

भत्ता 2022 जुन मतहनाको USDA तमतव्यर्ी खाद्य र्ोजना ररपोटिमा आधाररत हने छ । NICA ले हरेक जनवरी 1 ताररखमा पररवारहरूलाई 

प्रदान गररने मातसक भत्ता रकम त्यस बेलाको USDA को तमतव्यर्ी खाद्य र्ोजनाको मातसक औसत प्रततवेदनको आधारमा अद्यावतधक गने 

छ । 

यचद परिवािहरूले ताजा खाद्य सामग्रीिा लाचि माचसि भत्ता िोजे्न हो भने चविेष पोषणयुक्त उत्पादनहरूिा लाचि क्षचतपूचतय चदइने 
िैन । 

बे्लन्डि 

त्यस बाहेक, NICA ले सहभागीलाई पररमातजित नरम/पु्यरी खानाजन्य आहार चातहने पररवारहरूलाई बे्लन्डरबापत हरेक तीन वषिमा $500 

सम्म क्षततपूतति तदने छ । पररवारहरूले बे्लन्डरका लातग क्षततपूतति माग्दा रतसद पतन पेस गनुिपने हन्छ र तचतकत्सकीर् तहसाबले आवश्यक 

रहेको जनाउने पत्र पेस गनुिपने हन सक्छ । 

वाचषयि चविेष लाभ 

NICA ले पररवारहरूलाई सहभागीको सवोत्तम तहतसुँग सम्बस्तन्धत कुनै पतन विुहरूका लातग प्रतत वषि $500 सम्म क्षततपूतति तदने छ । 

उदाहरणहरूमा एडातप्टभ खेल ना, पुल उपकरण, गेम, इलेक्टि ोतनक्स र जीवनको गुणिर सुधार गने अन्य विुहरू पनि सक्छन् । 2021 को 

लाभदेस्तख, कुनै पतन प्रर्ोग नगररएको रकम अतनतित कालका लातग रोल ओभर गनि (तनरन्तरता तदन) सतकन्छ । 

यातायात ि यात्रा 

भिपदो यातायात 

कुनै सहभागीलाई भरपदो र्ातार्ात चातहएका खण्डमा NICA ले अतभभावकको अनुरोधमा भरपदो गाडी वा पहुँचर्ोग्य भ्यान खररद गनि 

समन्वर् गने छ । र्सका लातग, हालको सवारी तबमा रकम भुक्तानी गरेको प्रमाण र वैध चालक इजाजतपत्र पेस गनुिपने छ । 

सवारी साधनको तलर्नहोल्डर (तधतोवापत स्वातमत्वको हकदारवाला) को रूपमा NICA सूचीबद्ध हने छ । र्द्यतप, सवारी साधन फ्लोररडा 

रु्तनफमि टि ान्सफर टु माइनसि एक्ट अन्तगित सहभागीका लातग संरक्षकको रूपमा आमाबाबु वा कानुनी अतभभावकको नाममा रहने छ । 

https://fns-prod.azureedge.us/sites/default/files/media/file/CostofFoodJun2022Thrifty.pdf
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चलयनहोल्डििो रूपमा, NICA ले चनम्न खियहरू भुक्तानी िने ि ि/वा क्षचतपूचतय चदने ि: 

• सवारी साधनको खररद मूल्य र सम्बस्तन्धत अतधग्रहण खचि 

• लाइसेन्स याग/दताि र नवीकरण 

• ममितसिार खचि । $500.00 भन्दा बढी रकमको खचिका लातग पूवि-स्वीकृतत चातहन्छ वा उक्त खचिबापत क्षततपूतति नतदइन सक्छ । 

• आधारभूत तबमा कभरेज, ठक्करको पूणि कभरेज र तविृत कभरेज । NICA लाई पोतलसीमा तलर्नहोल्डरको रूपमा सूचीबद्ध गनुि पछि  । 

• मेतडकल अपोइन्टमेन्ट वा पूवि-स्वीकृत र्ात्राका लातग माइलेज सरकारले उपलब्ध गराएको सवारी साधनका लातग तर् गररएको GSA दर 

को दोब्बर रकम क्षततपूतति तदइने छ । 

NICA ले हरेक सात वषिमा वा 150,000 माइल पुगेपतछ (जुन पतहले आउुँछ) नर्ाुँ सवारी साधन फेररतदन्छ । 

कुनै पररवारलाई गाडी नचातहने भएमा उक्त पररवारले NICA लाई 60 तदनतभत्र राम्रो काम गने अवर्सथामा सो गाडी तफताि गनुिपने छ । 

यात्रािो क्षचतपूचतय 

NICA ले NICA सहभागी तचतकत्सकसुँगको परामशि, थेरापी वा अन्य तचतकत्सकीर् तहसाबले आवश्यक र्ात्रा जिा तचतकत्सकीर् रूपमा 

आवश्यक अपोइन्टमेन्टहरूमा र्ात्रा गदाि लागे्न खचिहरूको क्षततपूतति तदने छ । त्यस बाहेक, NICA ले सहभागीको जन्मुँदा लागेको चोटसुँग 

सम्बस्तन्धत पे्रस्तिप्सनअनुसारका औषतध खररद गनि फामेसीसम्मको र्ात्रासुँग सम्बस्तन्धत माइलेज क्षततपूतति तदने छ (तमतत सतहतको रतसद र 

लेबल चातहन्छ) । 

र्तद सहभागीलाई डि ाइतभङ गरेर लतगएको छ भने NICA ले पातकि ङ शुल्क र टोलहरू (रतसदहरू पेस गरेपतछ) का साथै तनम्न दरहरूमा 

दिावेज गररएको माइलेज क्षततपूतति तदने छ: 

• भरपदो र्ातार्ात प्रर्ोग गदाि: 

– मेतडकल अपोइन्टमेन्ट वा पूवि-स्वीकृत र्ात्राका लातग माइलेज सरकारले उपलब्ध गराएको सवारी साधनका लातग तर् गररएको GSA 

दर को दोब्बर रकम क्षततपूतति तदइने छ । 

• तनजी सवारी साधन प्रर्ोग गदाि: 

– मेतडकल अपोइन्टमेन्ट वा पूवि-स्वीकृत र्ात्राका लातग माइलेज सरकारले तनजी सवारी साधनका लातग तोतकएको GSA दर को रकम 

क्षततपूतति दिइने छ । 

माइलेजका लातग क्षततपूतति तदन, NICA सुँग सहभागी उपस्तर्सथत भएको क्षततपूतति र्ोग्य अपोइन्टमेन्टको कागजात हनुपछि  । माइलेज क्षततपूतति 

सहभागीको नसि केस प्रबन्धकद्वारा आमाबाबु वा कानुनी अतभभावकद्वारा प्रदान गररएका र्सथानहरूको ठेगानाहरू प्रर्ोग गरेर गणना गररने 

छ । र्तद आमाबाबु वा कानुनी अतभभावकले क्षततपूततिका लातग प्रर्ोग गररएको कुनै तवशेष नक्सा मागि चाहनुहन्छ भने उहाुँहरूले आफ्नो नसि 

केस प्रबन्धकलाई क्षततपूततिका लातग सम्बस्तन्धत र्सथानमा पुग्न प्रर्ोग गररएको नक्सा उपलब्ध गराउनुपने छ । 

कुनै सहभागीले मेतडकल, थेरापु्यतटक वा अन्यथा क्षततपूतति र्ोग्य अपोइन्टमेन्टका लातग घरबाट एकतफी 30 माइल वा 45 तमनेट भन्दा बढी 

र्ात्रा गनुि पदाि, लागू हने भएमा दुई जनासम्म स्याहारकताि र NICA सहभागीहरूका लातग, NICA र्ात्रा गने तदनको GSA दर (प्रतत तदन भत्ता 

दरको 75%) मा खाना र भैपरी आउने खचिका लातग क्षततपूतति तदने छ । र्सका लातग रतसद देखाउनु पदैन । ध्यान तदनुहोस्, प्रर्ोग गररने दर 

गन्तव्य सहरमा लागू हने दर हने छ । 

https://www.gsa.gov/travel/plan-book/transportation-airfare-pov-etc/privately-owned-vehicle-pov-mileage-reimbursement-rates
https://www.gsa.gov/travel/plan-book/transportation-airfare-pov-etc/privately-owned-vehicle-pov-mileage-reimbursement-rates
https://www.gsa.gov/travel/plan-book/transportation-airfare-pov-etc/privately-owned-vehicle-pov-mileage-reimbursement-rates
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सहभागी र एक जना आमाबाबु/अतभभावक घरबाट कम्तीमा 50 माइल र्ात्रा गरेर रातभर बसु्नपदाि, NICA ले गन्तव्य सहरका लातग 1.3 

गुणा GSA आवास दर (प्लस प्रचतलत तबक्री करहरू) सम्म लागेको बास बसे्न खचिको क्षततपूतति तदने छ । 

र्तद लागू हने भएमा, दुई जनासम्म स्याहारकताि र NICA सहभागीहरूका लातग GSA नीततअनुसार र्ात्रा गरेर रात बस्नका लातग खाना र 

अन्य भइपरी आउने खचिको पतन क्षततपूतति तदइने छ । 

सहभागीलाई 2022 जनवरी 1 पतछ हवाइ मागिबाट लतगर्ो भने NICA ले सहभागी र दुई जना आमाबाबु/अतभभावकहरूका लातग 

एर्रलाइन कोच (हवाइ) र्ात्राको भाडाको क्षततपूतति तदने छ र GSA आवास दरको 1.3 गुणासम्मको लागेको आवास खचिको क्षततपूतति तदने छ 

। कृपर्ा ध्यान तदनुहोस्, र्ो GSA दर सबै र्ातु्रहरूलाई कभर गनिका लातग हो । 

रतसदहरू पेस गरेपतछ, NICA ले मातथ उले्लख नगररएको तचतकत्सकीर् तहसाबले आवश्यक र्ातार्ात खचिहरूको क्षततपूतति तदन सके्न छ । 

तपाईंसुँग र्ात्रासम्बन्धी अन्य खचिहरूको क्षततपूततिको बारेमा प्रश्नहरू छन् भने कृपर्ा आफ्नो नतसिङ केस प्रबन्धकलाई सम्पकि  गनुिहोस् । 

आवास सहायता 
सहभागीहरूले आफ्नो जीवनभर $100,000 सम्मको आवास सहार्ता लाभ पाउन सके्न छन् । र्ो लाभ पररवारहरूले हालको घरमा 

पहुँचर्ोग्य ममितसिार, नर्ाुँ घर तनमािण, तधतो कजािको मातसक भुक्तानी वा भाडा भुक्तानी, अझ पहुँचर्ोग्य आवासमा सने खचि, पूणि घरेलु 

जेनेरेटर वा नर्ाुँ घरका लातग डाउनपेमेन्ट भुक्तानीलगार्त तवतभन्न प्रर्ोजनका लातग प्रर्ोग गने गरेका छन् । तपाईंसुँग र्स लाभका सम्बन्धमा 

कुनै प्रश्न छ र तपाईं र्ो तवशेष लाभ प्रर्ोग गनि आवश्यक पने कागजातहरूसम्बन्धी जानकारी प्राप्त गनि चाहनुहन्छ भने आफ्नो केस 

प्रबन्धकलाई सम्पकि  गनुिहोस् । 

िोि सहायता िोष 
सहभागी र पररवारलाई जीवनका हरेक दुः खसुखमा सहार्ता प्रदान गनुि NICA को मुख्य लक्ष्य हो । NICA लाई सहभागीको मृतु्यको बारेमा 

सूतचत गररएको अवर्सथामा पररवारहरूलाई अस्तन्तम संस्कारको खचिको बोझबाट मुक्त गने प्रर्ास स्वरूप $50,000 तदइने छ । शोक परेको 

बेला मान्छे तनकै भावुक हन सक्छन् र के गने भने्न कुरा छुयाउन सकै्दनन् । त्यसैले, NICA र्िो कतठन समर्मा शोकाकुल पररवारका लातग 

सहार्ता गनि चाहन्छ । 

संिक्षित्व 
सहभागी 18 वषि पुगेपतछ, सामान्यतर्ा राज्यहरूको कानुनबमोतजम आमाबाबुलाई उनीहरूको तफि बाट तचतकत्सकीर् तनणिर्हरू तलइराख्न 

कानुनी अतभभावकको भूतमका तनभाउनुपने हन्छ । NICA ले पररवारहरूलाई उनीहरूको NICA सहभागीको अतभभावकत्व प्राप्त गनिका 

लातग लागे्न खचिहरू बेहोने छ । 

पररवारहरूले आफ्नै वतकल छनोट गनि सक्छन् वा आमाबाबुले अनुरोध गरेमा, NICA ले अतभभावकत्वमा तवशेषज्ञता हातसल गरेका 

वतकलहरूको सूची उपलब्ध गराउन सके्न छ । अतभभावकत्व प्राप्त गने खचिका लातग कुनै प्रततबन्ध नभए पतन, सबै खचिहरू जोड्दा $3,000-

$7,500 हने अपेक्षा गररएको छ । NICA ले वातषिक अतभभावकत्व नवीकरणका लातग लागे्न खचिहरू पतन कभर गने छ । 
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प्रयोिात्मि िाययक्रम वा उपििण 
आमाबाबु वा कानुनी अतभभावकले NICA लाई कुनै प्रर्ोगात्मक कार्िक्रममा भाग तलन वा प्रर्ोगात्मक उपकरणहरू प्राप्त गनिका लातग 

भुक्तानी गनि अनुरोध गरेमा, कार्िकारी तनदेशकले तनम्न मापदण्डहरूको आधारमा अनुरोध स्वीकृत गनि सके्न छन्: 

1. कार्िक्रम वा उपकरणसुँग सम्बस्तन्धत समग्र खचि अत्यतधक हनु हुँदैन र पूवि-स्वीकृततका लातग पेस गररनु पछि  । र्समा कार्िक्रमको अवतध; 

अपेतक्षत तचतकत्सकीर् लाभ; र र्तद र्ो सहभागीको घर रहेको के्षत्र बातहर अवस्तर्सथत छ भने फ्लोररडाको अन्यत्र ठाउुँमा कार्िक्रमको 

उपलब्धता लगार्त पनि सक्छन् । 

2. सहभागीको प्राथतमक स्वास्थ्य सेवा तचतकत्सकबाट प्रर्ोगात्मक कार्िक्रम वा उपकरणको तववरणसतहत तचतकत्सकीर् आवश्यकताको 

तसफाररस गररएको ररपोटि पेस गनुिपने छ । 

3. प्रर्ोगात्मक कार्िक्रम वा उपकरणले विुगत, स्पष्ट देख्न सतकने वा प्रदशिन गनि सतकने तचतकत्सकीर् लाभ देखाएको, साथै सहभागीले 

प्रर्ोगात्मक कार्िक्रम वा उपकरणबाट लाभास्तन्वत भएको वा लाभास्तन्वत हने छन् भने्न प्रमाण उपलब्ध गराउनुपने छ । 

4. कार्िकारी तनदेशकले अनुरोध गररएको प्रर्ोगात्मक कार्िक्रम वा उपकरण कतत पटक र कतहलेसम्म प्रर्ोग गनि तदने भने्न कुरा स्वीकृत 

गनि सकु्नहन्छ । 

5. र्तद कुनै तचतकत्सकद्वारा आवतधक मूल्याङ्कन गदाि सहभागीलाई विुगत, स्पष्ट देख्न सतकने वा प्रदशिन गनि सतकने तचतकत्सकीर् लाभ 

देस्तखएमा कार्िक्रम वा उपकरणको तनरन्तरताका लातग स्वीकृतत प्रदान गनि सतकने छ । 

र्तद मूल्याङ्कनले अन्य मापदण्डहरू तवचार गनुिपने कुरातफि  संकेत गरेमा, थप जानकारी मातगने छ र समीक्षाका लातग पेस गररनुपने छ । 

चविेष रूपमा सम्बोिन निरिएिा लाभहरू 
बोडिले लाभसम्बन्धी र्स हातेपुस्तिकामा वणिन गररएका लाभहरू स्वीकृत गनि कार्िकारी तनदेशकलाई अतधकार प्रदान गरेको छ । तथातप, 

सहभागी र उनीहरूको पररवारका लातग मूल्यवान हन सके्न तर लाभसम्बन्धी र्स हातेपुस्तिकामा सम्बोधन नगररएका तनतित प्रकारका 

उपकरण वा अन्य विुहरू हन सक्छन् भने्न कुरा बोडि स्वीकार गदिछ । तपाईंलाई कभर गनुिपने र उले्लख नगररएको कुनै विु वा सेवा छ भने्न 

लागेमा कृपर्ा आफ्नो केस प्रबन्धकसुँग कुरा गनुिहोस् । 
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तपाईिंो चबमा योजनाले िभि िने के्षत्र वा िाज्य बाचहि सेवाहरू प्राप्त िने 

अनुमचत 
आमाबाबु वा कानुनी अतभभावकहरूले सहभागीलाई मूल्याङ्कन, शल्यतक्रर्ा वा अन्य तचतकत्सकीर् रूपमा आवश्यक उपचारका लातग 

उनीहरूको तबमा र्ोजनाले कभर गने के्षत्र वा फ्लोररडा राज्यबातहर लानुअतघ NICA लाई जानकारी गराउनुपने छ । राज्यबातहर गररने 

उपचारका लातग NICA ले पूवि-स्वीकृतत तदनु पने हन्छ । NICA ले पूवि-स्वीकृत उपकरण र सेवाहरूका लातग भुक्तानीमा दु्रत प्रतक्रर्ा 

अपनाउन र कतहलेकाही ुँ ततनका लातग पूवि-भुक्तानी गनि सके्न छ । पूविस्वीकृतत तबना, NICA ले उपचारको समर्मा आपत्कालीन अवर्सथा 

आइलागेको तथर्ो भने मात्र तबमा र्ोजनाले कभर गने के्षत्रबातहर वा राज्यबातहर गररने उपचारका लातग भुक्तानी गने छ । 

असहमचतहरू, लाभहरूिो अस्वीिृचत 
र्तद लाभहरूका लातग गररएको दाबीमा असहमतत उत्पन्न भएमा, हामी तपाईंलाई सो समस्याको बारेमा नसि दाबी सुपररवेक्षकसुँग छलफल 

गनि आग्रह गदिछ ुँ । उनीहरूले असहमतत समाधान गने आशा राख्दै तपाईंसुँग सहकार्ि गनि स्वागत गने छन् । NICA ले केही अवर्सथामा 

अझ स्पष्ट ढङ्गले तचतकत्सकीर् आवश्यकताको तविार गररएको तलस्तखत पत्र वा थप कागजातहरू माग्न सके्न छ । 

र्तद कुनै असहमतत उत्पन्न भएमा र नसि दाबी सुपररवेक्षकले र्सलाई समाधान गनि नसकेमा तलस्तखत अनुरोध गरेपतछ कार्िकारी तनदेशकले 

दाबीको समीक्षा गने र आमाबाबु वा कानुनी अतभभावकहरूसुँग असहमततको समाधान गने प्रर्ास गनि सकु्नहने छ । 

कार्िकारी तनदेशकले असहमतत समाधान गनि नसकेर भएर लाभ अस्वीकार गररएमा, आमाबाबु वा कानुनी अतभभावकहरूलाई वाितवक 

खचिको क्षततपूतति रकम वा लाभहरूको अस्वीकृततमा असनु्ततष्ट जनाई तडतभजन अफ एड्तमतनस्टि ेतटभ तहर्ररङ्स (प्रशासतनक सुनुवाइ 

तडतभजन) मा तनवेदन दार्र गने अतधकार हन्छ । अझ तविृत तववरणका लातग DOAH.fl.us मा हेनुिहोस् । आमाबाबु वा कानुनी 

अतभभावकहरूले अन पचाररक आधारमा थप मागिदशिनका लातग फ्लोररडाको तवत्तीर् सेवा तवभागअन्तगित तबमा उपभोक्ता अतधवक्तालाई 

सम्पकि  गनि सके्न छन् । 

पत्र वा तनवेदन पेस गने ठेगाना: 

Division of Administrative Hearings 
1230 Apalachee Parkway 
Tallahassee, FL 32399 
फोन: (850) 488-9675 

फ्याक्स: (850) 921-6847 

तबमा उपभोक्ता अतधवक्ताको सम्पकि  तववरण: 

Office of the Insurance Consumer Advocate  
Florida Department of Financial Services 

कार्ािलर्ः  850.413.2868 

फ्याक्स: 850.487.0453 
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NICA ले खरिद िरिएिो सवािी सािनसम्बन्धी सम्झौता 
र्ो सम्झ ता फ्लोररडा बथि-ररलेटेड नु्यरोलतजकल इन्ज्योरी कमे्पने्ससन एसोतसएसन ("NICA") र ________________________ ("सहभागी") 

का आमाबाबु र/वा कानुनी अतभभावकको रूपमा ________________ ("आमाबाबु") द्वारा र दुई पक्षका तबचमा ____________ को ______ 

ताररखमा गररएको छ । 

र्सअन्तगित सहभागीलाई जन्मुँदा लागेको नु्यरोलतजकल चोटका लातग फ्लोररडा राज्यको क्षततपूतति र्ोजना ("र्ोजना") ले कभर गछि ; र 

फ्लोररडाको कानुनको दफा 766.31 बमोतजम, सहभागीले "तचतकत्सकीर् तहसाबले आवश्यक र उतचत मेतडकल तथा अस्पताल, दैतनक 

जीवनर्ापन क शलमा सघाउने सेवा र प्रतशक्षण, पाररवाररक आवासीर् वा संरक्षकत्वमा गररने स्याहार, पेसेवर आवासीर् र संरक्षकत्वमा 

गररने स्याहार तथा सेवाबापत, तचतकत्सकीर् तहसाबले आवश्यक औषतध, तवशेष उपकरण र सुतवधाहरू र सोसुँग सम्बस्तन्धत र्ात्राका लातग 

वाितवक खचिको" भुक्तानीका लातग NICA क्षततपूतति प्राप्त गछि न्, र 

सहभागीका लातग तचतकत्सकीर् तहसाबले आवश्यक स्तिलचेर्र लान-ल्याउन सतकने कुरा सुतनतित गनि  

सहभागीको फाइदाका लातग तचतकत्सकीर् तहसाबले आवश्यक, तवशेष रूपमा तर्ार गररएको तनम्न सवारी साधन खररद गनि उपरु्क्त 

मातनएको कुरालाई मानै्द (उत्पादन वषि ______________, मेक ______________, मोडेल ______________, VIN ______________: 

र्सपतछ "सवारी साधन" भतनने); र 

NICA र्स सम्झ तामा उस्तल्लस्तखत तनर्म र सतिहरू बमोतजम त्यिो सवारी साधन उपलब्ध गराउन इचु्छक छ र अतभभावकहरू र्स 

सम्झ ताका तनर्म र सतिहरू पालना गनि सहमत छन् । 

तसथि, र्समा तनतहत पारस्पररक सम्झ ता तथा सहमततहरू र अन्य राम्रो र मूल्यवान तवचारहरूलाई ध्यानमा राख्दै, जसको प्रास्तप्त र 

पर्ािप्ततालाई र्हाुँ स्वीकार गरी NICA र अतभभावक तनम्न बुुँदाहरूमा सहमत छन्: 

1. सवािी सािन खरिद: 

सवारी साधनको खररद मूल्य र त्यससुँग सम्बस्तन्धत खचिहरू NICA ले बेहोने छ तर सवारी साधनको स्वातमत्व NICA को नाममा कार्म रहने 

छैन । NICA ले सवारी साधनको स्वातमत्व वा प्रर्ोगबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा उत्पन्न हने कुनै कानुनी तजमे्मवारी वा दातर्त्व बहन गने 

छैन । 

NICA ले सवारी साधन खररद गररतदएको पररणाम स्वरूप अतभभावकले प्राप्त गनि सके्न कुनै पतन छुट वा तफताि रकम NICA को सम्पतत्त 

हने छ र अतभभावकले प्राप्त गरेको दस (10) तदनतभत्र NICA लाई फवािडि वा तफताि गररनुपने छ । त्यिो कुनै पतन छुट वा तफताि आएको 

रकम NICA लाई तफताि नगररएको अवर्सथामा, NICA ले त्यिो तफताि र छुटको रकम बराबरको अतभभावकलाई भुक्तानी गनि बाुँकी कुनै 

पतन रकम कट्टा गनि सके्न छ । 

2. स्वाचमत्व: 

सहभागीको सुतवधाका लातग सवारी साधन फ्लोररडा रु्तनफमि टि ान्सफर टु माइनसि एक्ट अन्तगित सहभागीका लातग संरक्षकको रूपमा 

आमाबाबुको नाममा रहने छ । NICA लाई सवारी साधनको स्वातमत्व (टाइटल) प्रमाणपत्रमा तलर्नहोल्डर (ग्रहणातधकार धारक) को रूपमा 

सूचीबद्ध गररने छ तर अतभभावक र सहभागीहरूले र्स सम्झ ताका सबै तनर्म र सतिहरू पालना गरेसम्म NICA लाई सवारी साधनको 

खररद मूल्य असुलउपर गनि बाध्य नहने कुरा पक्षहरूले स्वीकार गदिछन् । 

3. सवािी सािनिो प्रयोि ि सञ्चालन: 

सवारी साधन मुख्य रूपमा तचतकत्सकीर् तहसाबले आवश्यक र्ात्राका लातग सहभागीलाई ओसारपसार गनिका लातग प्रर्ोग र सञ्चालन गररने 

कुरामा अतभभावक सहमत हनुहन्छ । र्सको अथि, तचतकत्सकसुँगको परामशि, थेरापी वा अन्य र्िै तकतसमका र्ात्रालगार्तका 

अपोइन्टमेन्टहरूमा उपस्तर्सथत हन अतभभावक सवारी साधनमा सहभागीसुँग र्ात्रा गनुि हने छ । अतभभावक सवारी साधन अतभभावकको 

व्यस्तक्तगत वाहन होइन; कुनै अवैध पदाथि वा कागो ओसारपसार वा ढुवानी गनि प्रर्ोग गररने छैन र सहभागीको तचतकत्सकीर् तहसाबले 

आवश्यक उपकरणहरू बाहेक अन्य विुहरू ओसारपसार वा ढुवानी गनि प्रर्ोग गररने छैन भने्न कुरामा पतन सहमतत जनाउनुहन्छ । 

र्हाुँ वणिन गररएको सवारी साधन प्रास्तप्तलाई सहभागीको तफि बाट तचतकत्सकीर् तहसाबले आवश्यक र उतचत र्ात्राका लातग हने खचिको 

क्षततपूतति मातनने छ र NICA द्वारा तवशेष ढङ्गले स्वीकृत गररएको अवर्सथामा बाहेक त्यिो र्ात्राका लातग कुनै अततररक्त दावी वा माइलेज र 

अन्य खचिहरूको भुक्तानीको सट्टामा र्ो सवारी साधनलाई तलनुपदिछ । NICA द्वारा स्वीकृत गररएको भएमा, तचतकत्सकीर् तहसाबले 

भ्यानसम्बन्धी सम्झौता 
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आवश्यक र पूवि-स्वीकृत र्ात्राका लातग पेटि ोलको दर सरकारी सवारी साधनका लातग U.S. जेनेरल सतभिसेज एड्तमतनस्टि ेसन (GSA) द्वारा 

तोतकएको प्रतत माइल दरको दोब्बर रकम क्षततपूतति तदइने छ । 

4. सवािी सािनिो ममयतसिाि ि अवस्था: 

NICA सबै इजाजतपत्र याग/दताि र नवीकरण, टार्र, ब्याटि ी र सवारी साधन ममितसिारका लातग उतचत रूपमा आवश्यक अन्य भुक्तानी 

गनि सहमत छ । ममित सिारको क्षततपूततिका लातग अतभभावकले रतसदहरू पेस गनुिपने छ । $500.00 भन्दा बढी खचि गदाि पूवि-स्वीकृतत 

तलनु पछि  वा त्यिा खचिको क्षततपूतति नतदइन सक्छ । 

अतभभावक सवारी साधनलाई उत्पादकको सतभिस तातलकाअनुसार र राम्ररी काम गने अवर्सथामा, बातहरबाट हेदाि उले्लख्य क्षतत नपुगेको 

अवर्सथामा राख्न सहमत हनुहन्छ । मुनातसब ढङ्गको टुट-फुट अपेतक्षत हने छ । मेकातनकले तसफाररस गरेअनुसार कुनै पतन आवश्यक 

ममितकार्ि समर्मै पूरा गनि पतन अतभभावक सहमत हनुहन्छ । अतभभावक आफूले सवारी साधनलाई चुिदुरुि अवर्सथामा कार्म राख्न 

नसकेमा सवारी साधनको जीवन र मूल्य कम हने कुरा स्वीकार गनुिहन्छ । NICA सुँग चुिदुरुि अवर्सथामा रहेका र सात (7) वषि पूरा 

नभएका वा 150,000 माइल नगुुँडेका सवारी साधनहरू नबदल्ने अतधकार सुरतक्षत हन्छ । सवारी साधनमा कुनै पतन क्षतत भएमा त्यसलाई 

बदल्नुअतघ ममित गनुिपने हन्छ । 

साथै, अतभभावक सवारी साधनलाई उतचत ढङ्गले सफा अवर्सथामा राख्न सहमत हनुहन्छ (अथाित्, सवारी साधनमा सहभागी र सहभागीको 

तिलचेर्र राखेर र्ात्रा गनि प्रर्ोग गररने कुनै तवशेष उपकरणमा अवरोध आउने गरी अत्यतधक फोहोर जम्मा हन तदने र/वा फोहोर राखे्न गनुि 

हुँदैन) । उतचत ढङ्गले सफा अवर्सथामा नरास्तखएको कुनै पतन सवारी साधन बदलेर अको सवारी साधन प्रदान गनि सतकने छैन । 

5. चबमााः  

$10,000/$20,000/$10,000 को सीमा सतहतको शारीररक चोटपटक/सम्पतत्त क्षतत दातर्त्व तबमा, पूणि तविृत र दुघिटना तबमा, 

आधारभूत व्यस्तक्तगत चोटपटक सुरक्षा (कुनै दोष नहने) साथै राज्य वा अन्य प्रचतलत कानुनले अतनवार्ि गरेका हन सके्न अन्य कुनै पतन तबमा 

लगार्त राज्यले अतनवार्ि गरेका नू्यनतम कभरेजहरू कार्म राख्न अतभभावक सहमत हनुहन्छ । NICA ले तवशेष गरी तल उले्लख 

गररएअनुसार तबमा कभरेजका लातग अतभभावकलाई क्षततपूतति तदने छ । 

NICA ले अतभभावकले सवारी साधन चलाउन गररने तबमा कभरेजका लातग मात्र क्षततपूतति तदने छ । अतभभावक वा कुनै अततररक्त 

चालकको खराब डि ाइतभङ रेकडिको कारणले अटोमोबाइल तबमा तप्रतमर्मको राशी बढेका खण्डमा NICA ले क्षततपूतति तदने छैन । र्स 

सम्झ तामा अतनवार्ि गररएबमोतजम तबमा कभरेज कार्म गनि नसकेका खण्डमा सवारी साधन जफत हन सक्छ वा सवारी साधन बदतलने 

छैन । 

र्तद सवारी साधन दुघिटनामा परेमा वा क्षतत पुगेमा त्यसबापत हने तबमा कट ती अतभभावककै तजमे्मवारी हने छ । तविृत र दुघिटना तबमामा 

क्षततबापत भुक्तानकतािको रूपमा NICA लाई सूचीबद्ध गररने छ । दुघिटना भएमा र/वा सवारी साधनमा क्षतत पुगेमा सोको जानकारी दुघिटना 

भएपतछ जतत सक्दो चाुँडो वा सवारी साधनमा भएको क्षतत पत्ता लागे्नतबतत्तकै NICA र अतभभावकको तबमा कम्पनीलाई ररपोटि गनि 

अतभभावक सहमत हनुहन्छ । NICA र अतभभावकको तबमा कम्पनीलाई सवारीसाधनमा भएको क्षततको र्ो सम्झ ताअनुसार ररपोटि 

नगररएमा, सवारी साधन जफत हन सके्न छ वा पूणि रूपमा क्षतत भएमा, सवारीसाधन बदतलने छैन । 

6. सवािी सािनिो आयु: 

र्ो सम्झ ता सहभागीको संरक्षकको रूपमा कार्ि गनि सके्न कुनै पतन उत्तरातधकारी संरक्षक, अतभभावक वा समान तकतसमका तवश्वासीलाई 

बाध्यकारी हने छ । सवारी साधनको आरु् अतभभावकको स्वातमत्वमा आएको तमततदेस्तख सात (7) वषि वा 150,000 माइल रहने छ । NICA 

सुँग अन्य व्यवर्सथा गररएको अवर्सथामा बाहेक, सात (7) वषितभत्र वा सवारी साधन 150,000 माइल गुतडसकेपतछ (दुईमधे्य जुन चाुँडो पुग्छ), 

सवारी साधनको अतधकार र स्वातमत्व NICA लाई हिान्तरण गनि अतभभावक सहमत हनुहन्छ । कुनै पतन कारणले त्यसपतछ सहभागीको 

फाइदाका लातग सवारी साधनको प्रर्ोग आवश्यक नपने अवर्सथामा अतभभावकले NICA लाई सोको जानकारी गराउनुपने छ र सवारी 

साधनको अतधकार र स्वातमत्व NICA लाई हिान्तरण गनुिपने छ । 

7. यस सम्झौतािो अिीनमा िहेिो सवािी सािन चनम्नानुसाि पचहिान िरिएिो ि: 

वषि/मेक/मोडेल: ________________________ रङ: ___________________I.D. नं.: ___________________ 
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साक्षी चिनािािा सदि, पक्षहरूले तल उले्लख िरिए अनुरूप यो सम्झौतामा हिाक्षि ििेिा िन्: 

अचभभावि: 
_______________________________________________ 

अतभभावकको टाइप गररएको नाम राख्नुहोस् 

फ्लोररडा राज्य 

काउन्टी: _____________________ 

मातथको उपकरण मेरो उपस्तर्सथततमा 2022 ________________________ को  ____________ ताररख ______________________________ 

ले बुतझतलएको साुँचो र सत्य हो, जसलाई म व्यस्तक्तगत रूपमा तचन्छु वा जसले पतहचानको रूपमा __________________  देखाएका छन् र 

शपथ तलए (वा तलएनन्) । 

_______________________________________________ 

नोटरी पस्तब्लक - फ्लोररडा राज्य 

_______________________________________________ 

नोटरी पस्तब्लकको नाम तप्रन्ट, टाइप गनुिहोस् वा छाप लगाउनुहोस्; 

कतमसन नम्बर र म्याद सतकने तमतत: 

जनँ्मदा लािेिो नु्यिोलचजिल िोटिा लाचि फ्लोरिडा िाज्यिो क्षचतपूचतय योजना (NICA): 

प्रतततनतध: _______________________________________________ 

Melissa Jaacks (मेतलसा ज्याक्स), अन्तररम कार्िकारी तनदेशक 

फ्लोररडा राज्य  

तलर्न काउन्टी 

मातथको उपकरण मेरो उपस्तर्सथततमा 2022 ________________________ को ____________ ताररख  

NICA को कार्िकारी तनदेशकको हैतसर्तमा Melissa Jaacks (मेतलसा ज्याक्स) ले बुतझतलएको साुँचो र सत्य हो, जसलाई म व्यस्तक्तगत 

रूपमा तचन्छु वा जसले पतहचानको रूपमा __________________ देखाएका छन् र जसले शपथ तलए (वा तलएनन्) । 

_______________________________________________ 

नोटरी पस्तब्लक - फ्लोररडा राज्य 

_______________________________________________ 

नोटरी पस्तब्लकको नाम तप्रन्ट, टाइप गनुिहोस् वा छाप लगाउनुहोस्; 

कतमसन नम्बर र म्याद सतकने तमतत: 
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2021 फ्लोरिडािो िानुन च्याप्टि 766 

766.301 चविायी चनष्कषय ि अचभप्राय । 

(1) व्यवर्सथातपकाले तनम्न तनष्कषि तनकालेको छ: 

(a) प्रसूततसुँग सम्बस्तन्धत तचतकत्सकहरू उच्च जोस्तखममा रहने तचतकत्सा तवशेषज्ञहरू हन् र उनीहरूको दूराचार (अपराध) तबमा तप्रतमर्महरू 

धेरै महुँगो हन्छ र अन्य तचतकत्सकहरूको तुलनामा त्यिा तचतकत्सकहरूका लातग त्यिा तप्रतमर्महरूमा हालसालै बढी वृस्तद्ध भएको 

देस्तखएको छ । 

(b) सामान्य प्रसूतत बाहेक कुनै पतन प्रसूततमा प्रार्ः  उपस्तर्सथत तचतकत्सकको तवरुद्धमा दाबी पेस गररन्छ; फलस्वरूप, त्यिा तचतकत्सकहरू 

वतिमान तचतकत्सा दूराचार समस्याहरूबाट सबैभन्दा गिीर रूपमा प्रभातवत तचतकत्सकहरू हन् । 

(c) प्रसूतत सेवाहरू अत्यावश्यक हने हनाले फ्लोररडामा त्यिा सेवाहरू प्रदान गनेहरूका लातग दूराचार तबमा तप्रतमर्महरूलाई स्तर्सथरीकरण 

र नू्यनीकरणका लातग तडजाइन गररएको र्ोजना उपलब्ध गराउनु तवधातर्काको दातर्त्व हो । 

(d) जन्मसुँग सम्बस्तन्धत नु्यरोलतजकल चोटसुँग सम्बस्तन्धत दाबीहरूको खचि तवशेष गरी उच्च हन्छ र तु्रतट जिोसुकै भए पतन सीतमत क्षततपूतति 

प्रणालीको र्सथापना गनुि अपररहार्ि छ । त्यिा दाबीहरू र्स ऐनअन्तगित समेतटएका छन् तक छैनन् भने्न सवाल तवशेष प्रशासतनक 

कार्िवाहीमा तनधािरण गररनुपदिछ । 

(2) व्यवर्सथातपकाको अतभप्रार् संरक्षणमा हने स्याहार र पुनर्सथािपनाका लातग असामान्य रूपमा अत्यतधक खचि लागे्न गरी भएका तनतित 

प्रकारका तवनाशकारी चोटपटकहरूका लातग, तबना दोषको आधारमा क्षततपूतति प्रदान गनुि हो । र्ो र्ोजना केवल जन्मुँदा पुगेका 

नु्यरोलतजकल चोटपटकहरूमा मात्र लागू हने छ । 

इचतहास.—s. 60, ch. 88-1; s. 1, ch. 98-113. 

766.302 परिभाषाहरू; ss. 766.301-766.316.—ss. 766.301-766.316 मा प्रयोि भए बमोचजम, 

िब्दावली: 

(1) "एसोतसएसन" भनेको s. 766.315 बमोतजम र्सथातपत जन्मुँदा लागेको नु्यरोलतजकल चोटका लातग फ्लोररडा राज्यको क्षततपूतति 

र्ोजना र s. 766.314 मा व्यवर्सथा गररएको सञ्चालन र्ोजना सञ्चालन गनि र्सथातपत फ्लोररडा बथि-ररलेटेड नु्यरोलतजकल 

इन्ज्योरी कमे्पने्ससन एसोतसएसन हो । 

(2) "Birth-related neurological injury (जन्मसुँग सम्बस्तन्धत नु्यरोलतजकल चोट)" भन्नाले एकल गभिका लातग कम्तीमा 2,500 ग्राम वा 

एकभन्दा बढी गभिको अवर्सथामा, कम्तीमा 2,000 ग्राम त ल भएको जीतवत तशशुको मस्तिष्क वा मेरुदण्डमा अस्तक्सजनको अभावको 

कारणले चोट पुगेको वा अस्पतालमा प्रसवपतछ तत्काल ब्यथा लागे्न, प्रसव वा पुनजीवनको क्रममा हने मेकातनकल चोट पुगेको अवर्सथा हो, 

जसले तशशुलाई र्सथार्ी रूपमा र उले्लख्य ढङ्गले मानतसक र शारीररक रूपमा अशक्त बनाउुँछ । 

र्ो पररभाषा जीतवत नवजात तशशुहरूमा मात्र लागू हने छ र र्समा आनुवंतशक वा जन्मजात दोषको कारणले हने अपाङ्गता वा मृतु्य समावेश 

हुँदैन । 

(3) “दाबीकताि” भनेको s. 766.305 बमोतजम कुनै तशशुलाई जन्मुँदा पुगेको चोटबापत क्षततपूततिका लातग दाबी दार्र गने व्यस्तक्त हो । र्िो 

दाबी घाइते तशशुको तफि बाट कुनै पतन कानुनी प्रतततनतधद्वारा दार्र गनि सतकने छ र मृत तशशुको जने्मको अवर्सथामा, त्यिो दाबी प्रशासक, 

व्यस्तक्तगत प्रतततनतध वा अन्य कानुनी प्रतततनतधद्वारा दार्र गनि सतकने छ । 

(4) "प्रशासकीर् कानुनसम्बन्धी न्यार्ाधीश" भन्नाले तडतभजनद्वारा तनरु्क्त गररएको प्रशासतनक कानुनसम्बन्धी न्यार्ाधीशलाई बुझाउुँछ । 

(5) “तडतभजन” भन्नाले व्यवर्सथापन सेवा तवभागअन्तगितको प्रशासतनक सुनुवाइ तडतभजन बुतझन्छ । 

(6) "अस्पताल" भनेको फ्लोररडामा इजाजतपत्र प्राप्त कुनै पतन अस्पताल हो । 

(7) "सहभागी तचतकत्सक" भन्नाले फ्लोररडामा तचतकत्सा अभ्यास गनि इजाजतपत्र प्राप्त कुनै पतन तचतकत्सकलाई बुझाउुँछ । उक्त 

तचतकत्सकले प्रसूतत तचतकत्सा अभ्यास गरेको हनु पछि  वा पूरा वा आंतशक समर् प्रसूतत सेवाहरू प्रदान गनुि पछि  र चोट लागेको वषिका लातग 

NICA िानुन दफा 766.301-766.316, 

फ्लोरिडािो िानुन 
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जन्मुँदा लागेको नु्यरोलतजकल चोटको क्षततपूतति र्ोजनामा सहभातगताका लातग आवश्यक मूल्याङ्कनका लातग चोट लागेको समर्मा भुक्तानी 

गरेको वा छुट पाएको हनु पछि  । र्िो शब्दावली सङ्घीर् सरकारको अतधकृत, कमिचारी वा एजेन्टको रूपमा तचतकत्सा अभ्यास गने कुनै पतन 

तचतकत्सकलाई लागू हने छैन । 

(8) "र्ोजना" भनेको s. 766.303 अन्तगित र्सथातपत जन्मुँदा लागेको नु्यरोलतजकल चोटका लातग फ्लोररडा राज्यको क्षततपूतति र्ोजना हो । 

(9) "पररवारका सदस्य" भनेको बुबा, आमा वा कानुनी संरक्षक हो । 

(10) "पाररवाररक आवासीर् वा संरक्षकत्वमा गररने स्याहार" भन्नाले सामान्यतर्ा प्रतशतक्षत पेसेवर पररचारकहरूद्वारा प्रदान गररने स्याहार हो 

। र्ो सहभागीको स्याहार गने कतिव्यहरूको दार्राभन्दा बातहर हन्छ तर पररवारका सदस्यहरूद्वारा प्रदान गररन्छ । गैर-पेसागत आवासीर् 

वा संरक्षकत्वमा स्याहार प्रदान गने पररवारका सदस्यहरूलाई र्स ऐनअन्तगित सहभागीको स्याहारसम्बन्धी कतिव्यहरू र पररवारका 

सदस्यहरूद्वारा सामान्य रूपमा र तनः शुल्क उपलब्ध गराइने अन्य सेवाहरूको दार्रातभत्र पने स्याहारबापत क्षततपूतति तदइने छैन । 

पाररवाररक आवासीर् वा संरक्षकत्वमा गररने स्याहार तचतकत्सकीर् तहसाबले आवश्यक भएमा तचतकत्सकको तनदेशन र तनर्न्त्रणमा मात्र 

गररन्छ । पाररवाररक आवासीर् वा पररवारको सदस्यद्वारा संरक्षकत्वमा प्रदान गररने स्याहारको खचिका सम्बन्धमा उतचत शुल्कहरू 

तनम्नानुसार तनधािरण गररने छ: 

(a) पररवारको सदस्य कुनै रोजगारीमा संलग्न छैनन् भने प्रतत घण्टा दर सङ्घले तोकेको प्रतत घण्टाको नू्यनतम पाररश्रतमक बराबर हने छ । 

(b) र्तद पररवारका सदस्य कुनै रोजगारीमा संलग्न छन् र त्यिो स्याहार प्रदान गनि उक्त जातगर छोड्ने तनणिर् गरेमा त्यो स्याहारको प्रतत-घण्टा 

दर घरेलु स्वास्थ्य सहार्कद्वारा उपलब्ध गराइने तनजी डु्यटी सेवाहरूका लातग मेतडकएडद्वारा र्सथातपत दरहरू बराबर हने छ । र्स 

पररभाषाअनुसार स्याहार प्रदान गने पररवारको सदस्य वा पररवारका तवतभन्न सदस्यहरूले प्रतत तदन कुल 10 घण्टाभन्दा बढी समर्का लातग 

क्षततपूतति पाउन सके्न छैनन् । पाररवाररक स्याहार पेसागत आवासीर् वा संरक्षकत्वमा गररने स्याहारको सट्टामा उपलब्ध गराइन्छ र पाररवाररक 

स्याहार प्रदान गररने तदउुँसोको अवतधमा कुनै पतन पेसागत आवासीर् वा संरक्षकत्वमा गररने स्याहारबापत क्षततपूतति प्रदान गररने छैन । 

(c) र्स दफामा पररभातषत गररएको पाररवाररक आवासीर् वा संरक्षकत्वमा गररने स्याहारको क्षततपूतति रकम s. 766.314(9)(c) को 

प्रर्ोजनका लातग हालको अनुमानमा समावेश गररने छैन । 

इचतहास.—s. 61, ch. 88-1; s. 36, ch. 88-277; s. 16, ch. 91-46; s. 2, ch. 93-251; s. 307, ch. 96-410; s. 149, ch. 2001-

277; s. 5, ch. 2002-401.766.303 जन्मुँदा लागेको नु्यरोलतजकल चोटका लातग फ्लोररडा राज्यको क्षततपूतति र्ोजना; उपचार बाहेक । 

(1) जन्मुँदा लागेको नु्यरोलतजकल चोटका लातग फ्लोररडा राज्यको क्षततपूतति र्ोजना जिोसुकै तु्रतट भएको भए पतन, जन्म तदने क्रममा 

लागेका नु्यरोलतजकल चोटसम्बन्धी दाबीहरूमा क्षततपूतति प्रदान गने उदे्दश्यले र्सथापना गररएको छ । र्िो र्ोजना 1989 जनवरी 1 ताररख वा 

त्यसपतछ हने जस्तन्मने बच्चाहरूमा लागू हने छ र फ्लोररडा बथि-ररलेटेड नु्यरोलतजकल इन्ज्योरी कमे्पने्ससन एसोतसएसनद्वारा सञ्चालन गररने 

छ । 

(2) जन्मसुँग सम्बस्तन्धत नु्यरोलतजकल चोटका कारणले र्स र्ोजनाअन्तगित प्रदान गररने अतधकार र उपचारहरूले त्यिा तशशु, ततनको 

व्यस्तक्तगत प्रतततनतध, आमाबाबु, आतश्रत र आफन्तहरूका सामान्य कानुनमा वा अन्यथा रहेका र त्यिो चोटको सम्बन्धमा तचतकत्सकीर् 

लापरवाही दाबीबाट उत्पन्न वा सोसुँग सम्बस्तन्धत चोट पुगेको समर्मा प्रसव, डेतलभरी वा तत्काल प्रसवोत्तर पुनजीवनसुँग प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न 

कुनै पतन व्यस्तक्त वा संर्सथा तवरुद्ध अन्य सबै अतधकार र उपचारहरू समेट्ने छैन; अपवादको रूपमा दुराशर् वा दुभािवनापूणि उदे्दश्य वा 

मानव अतधकार, सुरक्षा वा सम्पतत्तको जानाजान र पूणि बेवािा गररएको स्पष्ट र तवश्वसनीर् प्रमाणहरू भएमा कुनै पतन देवानी मुद्दालाई तनषेध 

गररने छैन । तर त्यिो मुद्दा भुक्तानी गनुिअतघ र ss. 766.301-766.316 अन्तगितको क्षततपूततिको सट्टामा दार्र गररएको हनुपने छ । त्यिो 

मुद्दा s. 766.311 मा व्यवर्सथा गररएअनुसार तडतभजनले तदने क्षततपूतति रकम टुङ्गो लागु्नअतघ र बाध्यकारी हनुअतघ दार्र गनुिपने छ । 

(3) फ्लोररडा बथि-ररलेटेड नु्यरोलतजकल इन्ज्योरी कमे्पने्ससन एसोतसएसनको तफि बाट s. 766.31 मा व्यवर्सथा गररएको क्षततपूततिको भुक्तानी 

सुतनतित गनि आवश्यक हने हदसम्म मात्र साविभ म प्रततरक्षा र्सैसाथ छुट गररएको छ । 

(4) एसोतसएसनले जन्मसुँग सम्बस्तन्धत नु्यरोलतजकल चोटहरू पुगेका बालबातलकाहरूको स्वास्थ्य र सवोत्तम तहतलाई प्रवद्धिन र संरक्षण गने 

हेतुले र्ो र्ोजना सञ्चालन गने छ । 

इचतहास.—s. 62, ch. 88-1; s. 37, ch. 88-277; s. 1, ch. 89-186; s. 1154, ch. 97-102; s. 74, ch. 2003-416; s. 2, ch. 2021-
134. 
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766.304 दाबी ििम चनिायिण िनय प्रिासचनि िानुनसम्बन्धी न्यायािीि 

प्रशासतनक कानुनसम्बन्धी न्यार्ाधीशले ss. 766.301-766.316 बमोतजम दार्र गररएका सबै दाबीहरू सुनेर तनधािरण गनुिहने छ र त्यिा 

दफाहरूका उदे्दश्य पूरा गनिका लातग आवश्यक भएमा च्याप्टर 120 मा तनजलाई प्रदान गररएको समू्पणि शस्तक्त र अतधकार प्रर्ोग गनुिहने छ 

। र्स ऐनअन्तगित दार्र गररएको दाबी क्षततपूतति र्ोग्य छ तक छैन भनेर तनधािरण गनि प्रशासतनक कानुनसम्बन्धी न्यार्ाधीशलाई तवशेष 

के्षत्रातधकार प्रदान गररएको छ । प्रशासतनक कानुनसम्बन्धी न्यार्ाधीशले s. 766.309 अन्तगितको फैसला नगरेसम्म कुनै पतन देवानी मुद्दा 

दार्र गनि सतकने छैन । र्तद प्रशासतनक कानुनसम्बन्धी न्यार्ाधीशले दाबीकताि एसोतसएसनबाट क्षततपूततिको हकदार रहेको फैसला गरेमा वा 

र्तद दाबीकतािले s. 766.31 अन्तगित जारी गररएको क्षततपूतति स्वीकार गरेमा s. 766.303 को उपचारको तवतशष्टताको उल्लङ्घनमा कुनै पतन 

देवानी मुद्दा दार्र गनि वा जारी राख्न पाइने छैन । र्तद र्ो ऐनअन्तगित दार्र गररएको दाबी क्षततपूतति र्ोग्य नभएको फैसला भएमा, 

दाबीकतािलाई साझा कानुन र वैधातनक कानुनअन्तगित उपलब्ध कुनै पतन र सबै देवानी उपचारहरू खोज्नबाट न त कोल्याटरल एस्टोपेलको 

तसद्धान्त न त प्राङन्यार्को तसद्धान्तले तनषेध गनि सके्न छ । प्रशासतनक कानुनसम्बन्धी न्यार्ाधीशको कानुनको तथ्य र तनष्कषिहरूको फैसला 

त्यसपतछ हने कुनै पतन कार्िवाहीमा पेस गनि तमल्ने छैन । तर प्रमाणसम्बन्धी तनर्मावलीबमोतजम प्रशासतनक कार्िवाहीको पक्ष तवरुद्धको कुनै 

पतन पतछल्ला देवानी मुद्दामा कुनै पतन व्यस्तक्तको शपथ गवाही र प्रशासतनक मुद्दामा प्रमाणको रूपमा प्रिुत गररएका प्रमाणहरू 

महातभर्ोगको रूपमा स्वीकार्ि हन्छन् । दाबीकतािले कुनै सम्झ ताअन्तगित पुन: प्रास्तप्त गरेमा वा देवानी मुद्दामा अस्तन्तम फैसला सुनाइएको 

भएमा ss. 766.301- 766.316 अन्तगित कुनै क्षततपूतति रकम तदन वा भुक्तानी गनि सतकने छैन । 

इचतहास.—s. 63, ch. 88-1; s. 17, ch. 91-46; s. 3, ch. 93-251; s. 308, ch. 96-410; s. 1803, ch. 97-102; s. 2, ch. 98-113; 
s. 90, ch. 99-3; s. 75, ch. 2003-416; s. 109, ch. 2013-18. 

766.305 दाबी ि प्रचतचक्रयाहरूिो फाइचलङ; चिचित्सा अनुिासनात्मि समीक्षा । 

(1) र्स र्ोजनाअन्तगित क्षततपूततिका लातग दार्र गररएका सबै दाबीहरू दाबीकतािले तडतभजनमा क्षततपूततिका लातग तनवेदन दार्र गरेर सुरु 

हनुपने छ । त्यिो तनवेदनमा तनम्न तववरण समावेश गररनुपने छ: 

(a) कानुनी प्रतततनतधको नाम र ठेगाना र घाइते तशशुको तफि बाट गररने प्रतततनतधत्वको आधार । 

(b) घाइते तशशुको नाम र ठेगाना । 

(c) जन्म तदने बेला उपस्तर्सथत प्रसूतत सेवा प्रदान गने तचतकत्सकको नाम र ठेगाना र तशशु जस्तन्मएको अस्पतालको नाम र ठेगाना । 

(d) दाबी गररएको अपाङ्गताको तववरण । 

(e) चोट लागेको समर् र र्सथान । 

(f) चोटसुँग सम्बस्तन्धत तथ्य र पररस्तर्सथततहरू र दाबी गनुिपने अवर्सथाको संतक्षप्त तववरण । 

(2) दाबीकतािले तडतभजनलाई तनवेदनमा नाम उले्लख भएका कुनै पतन तचतकत्सक र अस्पताल र मेतडकल क्वातलटी एस्योरेन्स तडतभजन, 

प्रशासतनक तडतभजनलाई तामेलीका लातग आवश्यक पने तनवेदनका प्रतततलतपहरू प्रशासतनक सुनुवाइ तडतभजनलाई ततनुिपने फाइतलङ 

शुल्क $15 सतहत पेस गनुिपने छ । तनवेदन प्राप्त भएपतछ, तडतभजनले तुरुनै्त एसोतसएसनको तफि बाट तामेली स्वीकार गनि तोतकएको 

एजेन्टमाफि त रतजस्टडि वा प्रमातणत हलाकद्वारा एसोतसएसनलाई तामेल गने छ र तनवेदनका प्रतततलतपहरू रतजस्टडि वा प्रमातणत हलाकबाट 

तनवेदनमा नाम उले्लख भएका कुनै पतन तचतकत्सक, स्वास्थ्य सेवा प्रदार्क र अस्पताललाई पठाउने छ र मेतडकल क्वातलटी एस्योरेन्स 

तडतभजन र एजेन्सी फर हेल्थ केर्र एडतमतनस्टि ेसनलाई तनर्तमत पत्राचारमाफि त एक-एक प्रतत पठाउने छ । 

(3) दाबीकतािले फ्लोररडा बथि-ररलेटेड नु्यरोलतजकल इन्ज्योरी क्षततपूतति एसोतसएसनलाई तनम्न तववरण प्रिुत गने छ, जुन उपदफा (1) मा 

उले्लख गररएअनुसार तनवेदन दार्र गरेको 10 तदनतभत्र एसोतसएसनमा प्रिुत गररनुपने छ: 
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(a) जन्मसुँग सम्बस्तन्धत नु्यरोलतजकल चोटसुँग सम्बस्तन्धत सबै उपलब्ध सान्दतभिक मेतडकल रेकडिहरू र दाबीकतािलाई थाहा भएको कुनै पतन 

अनुपलब्ध रेकडिहरू पतहचान गने सूची र रेकडिहरू उपलब्ध नहनुका कारणहरू । 

(b) उतचत परीक्षा, मूल्याङ्कन र रोगको पुवािनुमानहरू र जन्मसुँग सम्बस्तन्धत नु्यरोलतजकल चोटका कारण घाइते तशशुलाई वा तशशुको 

तफि बाट भुक्तानी गररने क्षततपूततिको रकम तनधािरण गनि मुनातसब ढङ्गले आवश्यक पने त्यिा अन्य अतभलेख र कागजातहरू । 

(c) उक्त तमततसम्म त्यिा खचि र सेवाहरूबापत गररएको कुनै पतन भुक्तानी भुक्तानीकतािको पतहचान गने खचि र सेवाहरूसुँग सम्बस्तन्धत 

दिावेज । 

(d) कमजोरीहरूको सम्बन्धमा सेवाहरू वा क्षततपूततिका कुनै पतन लागू हने तनजी वा सरकारी स्रोतको कागजात । 

अनुचे्छद (a)-(d) मा माग गररएका तववरण गोप्य रहने छन् र s. 766.315(5)(b) का प्रावधानहरूअन्तगित छुट हने छ । 

(4) एसोतसएसनलाई तनवेदनको जवाफ पेस गनि र कतथत चोट जन्मसुँग सम्बस्तन्धत नु्यरोलतजकल चोट हो वा होइन भने्न सवालसुँग सम्बस्तन्धत 

तलस्तखत जानकारी पेस गनिका लातग उपदफा (1) र (2) बमोतजम दार्र गररएको पूणि दाबी तामेलीको तमततदेस्तख 45 तदन समर् हने छ । 

(5) र्िो तनवेदन प्राप्त भएपतछ मेतडकल क्वातलटी एस्योरेन्स तडतभजनले र्समा तदइएको जानकारीको समीक्षा गने छ र र्समा च्याप्टर 458 

अन्तगित इजाजतपत्र प्राप्त तचतकत्सक वा च्याप्टर 459 अन्तगित इजाजतपत्र प्राप्त ओस्तस्टर्ोप्यातथक तचतकत्सकको s. 456.073 का 

प्रावधानहरू लागू हने गरी अनुशासनात्मक कारबाही गनुिपने आचरण समावेश छ तक छैन भनेर तनधािरण गने छ । 

(6) र्िो तनवेदन प्राप्त भएपतछ एजेन्सी फर हेल्थ केर्र एडतमतनस्टि ेसनले दाबीको छानतबन गने छ र र्तद र्समा च्याप्टर 395 मा उले्लख 

गररएको प्रावधानको उल्लङ्घन हने गरी अस्पतालको तफि बाट कतिव्यको उल्लङ्घन भएको कारणले चोट लागेको वा बढेको हो भनेर तनधािरण 

गरेमा र्सले उपरु्क्त हन सके्न अनुशासनात्मक अस्तिर्ार अनुरूप हने कुनै पतन कारबाही गने छ । 

(7) एसोतसएसनले क्षततपूततिका लातग र्ोग्य भनी तनधािरण गरेको कुनै पतन दाबी क्षततपूततिका लातग स्वीकार गनि सतकने छ तर उक्त स्वीकृतत 

क्षततपूततिका लातग दाबी गने तजम्मा तदइएका प्रशासतनक कानुनसम्बन्धी न्यार्ाधीशद्वारा अनुमोदन गररएको हनुपने छ । 

इचतहास.—s. 64, ch. 88-1; s. 2, ch. 89-186; s. 18, ch. 91-46; s. 4, ch. 93-251; s. 1, ch. 94-106; s. 309, ch. 96-410; s. 
1804, ch. 97-102; s. 165, ch. 98-166; s. 287, ch. 99-8; s. 226, ch. 2000-160; s. 115, ch. 2002-1; s. 76, ch. 2003-416. 

766.306 सीचमतता िानुनिो खािेजी । 

कतथत रूपमा जन्मसुँग सम्बस्तन्धत नु्यरोलतजकल चोटबाट उत्पन्न भएको वा सोसुँग सम्बस्तन्धत कारणले घाइते तशशुद्वारा वा उक्त तशशुको 

तफि बाट, दार्र गररने कुनै पतन देवानी मुद्दाको सम्बन्धमा उत्पन्न हने सीतमतता कानुन ss. 766.301-766.316 बमोतजम दाबी दार्र गरेर 

खारेज गररने छ र त्यिो दाबी तवचाराधीन रहेको र पुनरावेदन रहेको समर्लाई त्यिो देवानी मुद्दा दार्र गनुिपने अवतधको अंशको रूपमा 

गणना गररने छैन । 

इचतहास.—s. 65, ch. 88-1. 
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766.307 सुनुवाइ; पक्षहरू; चनष्कषय । 

(1) प्रशासतनक कानुनसम्बन्धी न्यार्ाधीशले दाबीकतािले s. 766.305 बमोतजम तनवेदन दार्र गरेको तमततले 60 तदनदेस्तख पछातड र 120 

तदनसम्म सुनुवाइको तमतत तर् गनुिहने छ । प्रशासतनक कानुनसम्बन्धी न्यार्ाधीशले त्यिो सुनुवाइको समर् र र्सथान पक्षहरूलाई तुरुनै्त 

जानकारी गराउनु हने छ । उक्त सुनुवाइमा पक्षहरूले अन्यथा सहमतत जनाएमा र तडतभजनले स्वीकृत गरेको अवर्सथामा बाहेक चोट लागेको 

काउन्टीमा सम्पन्न गररने छ । 

(2) सुनुवाइका पक्षहरूमा दाबीकताि र एसोतसएसन हने छन् । 

(3) ss. 766.301-766.316 अन्तगितको कार्िवाहीका कुनै पतन पक्षले, प्रिुत गररने प्रमाणको सान्दतभिकता वा महत्त्व जनाई प्रशासतनक 

कानुनसम्बन्धी न्यार्ाधीशलाई तनवेदन गरेर सोधपुछ गनि वा राज्यतभत्र वा बातहर बसे्न साक्षीहरूको बर्ान तलनका लातग तामेली गनि सके्न छन् 

र सो कार्िमा लागे्न खचिलाई दाबी तनवेदन दार्र गने सम्बन्धमा भएको खचिको रूपमा असुलउपर गररने छ । त्यिा बर्ानहरू सूचना 

तदएपतछ र कानुनी कारबाहीमा बर्ान तलने व्यवर्सथा गररएबमोतजम तलइने छ तर ततनलाई कारबाही तवचाराधीन हन सके्न प्रशासतनक 

कानुनसम्बन्धी न्यार्ाधीश तफि  अगातड बढाइने छ । 

इचतहास.—s. 66, ch. 88-1; s. 19, ch. 91-46; s. 2, ch. 94-106; s. 310, ch. 96-410. 

766.309 दाबी ििमिो चनिायिण; अनुमान; सहभािीहरूलाई बाध्यिािी हने प्रिासचनि िानुनसम्बन्धी 

न्यायािीििो फैसला । 

(1) प्रशासतनक कानुनसम्बन्धी न्यार्ाधीशले सबै उपलब्ध प्रमाणहरूको आधारमा तनम्न तनष्कषिहरू तनकाल्नुहने छ: 

(a) दाबी गररएको चोट जन्मसुँग सम्बस्तन्धत नु्यरोलतजकल चोट हो तक होइन । र्तद दाबीकतािले प्रशासतनक कानुनसम्बन्धी न्यार्ाधीश समक्ष 

सन्तोषजनक ढङ्गले तशशुलाई अस्तक्सजन अभाव वा मेकातनकल चोटको कारणले गदाि मस्तिष्क वा मेरुदण्डमा चोट पुगेको र त्यसले गदाि 

तशशु र्सथार्ी र उले्लख्य ढङ्गले मानतसक तथा शारीररक रूपमा अशक्त भएको देखाएमा चोट s. 766.302(2) मा पररभातषत गररएअनुसार 

जन्मसुँग सम्बस्तन्धत नु्यरोलतजकल चोट हो भने्न कुरामा खण्डनर्ोग्य अनुमान गररने छ । 

(b) अस्पतालमा प्रसव पतछको तत्काल अवतधमा श्रम, सुते्करी वा पुनजीवनको क्रममा सहभागी तचतकत्सकले प्रसूतत सेवाहरू प्रदान गरेका 

तथए तक तथएनन् वा तशक्षण अस्पतालको हकमा प्रमातणत नसि तमडवाइफले सहभागी तचतकत्सकको तनरीक्षणमा प्रसवपतछको तत्कालीन 

अवतधमा अस्पतालमा हुँदा प्रसव, सुते्करी वा पुनजीवनको क्रममा प्रसूतत सेवाहरू प्रदान गरेका तथए तक तथएनन् । 

(c) s. 766.31 बमोतजम कुनै क्षततपूतति तदनुपने भएमा कतत रकम प्रदान गनि र्ोग्य छ । 

(d) दाबीकताि वा अन्य पक्षले उठाएका हन् भने s. 766.316 मा व्यवर्सथा गररएको सूचना तदनुपने मापदण्डहरूसम्बन्धी तथ्यगत तनधािरणहरू 

पूरा भएका छन् तक छैनन् । र्ी तथ्यात्मक तनष्कषिहरू तनकाल्न प्रशासतनक कानुनसम्बन्धी न्यार्ाधीशसुँग तवशेष के्षत्रातधकार उपलब्ध छ । 

(2) र्तद प्रशासतनक कानुनसम्बन्धी न्यार्ाधीशले आरोप लगाइएको चोट जन्मसुँग सम्बस्तन्धत नु्यरोलतजकल चोट होइन वा जन्मको समर्मा 

सहभागी तचतकत्सकद्वारा प्रसूतत सेवाहरू प्रदान गररएको तथएन भने्न फैसला गरेमा, तनजले एक आदेश तदनु हने छ र त्यिो आदेशको 

प्रतततलतप रतजस्टडि वा प्रमातणत पत्राचारमाफि त पक्षहरूलाई तुरुनै्त पठाउन लगाउनुहने छ । 

(3) सहभागी तचतकत्सक बनेपतछ कुनै पतन तचतकत्सक सबै प्रर्ोजनका लातग त्यिो चोट जन्मसुँग सम्बस्तन्धत नु्यरोलतजकल चोट हो वा होइन 

भने्न सम्बन्धमा प्रशासतनक कानुनसम्बन्धी न्यार्ाधीश वा त्यसपतछ कुनै पतन पुनरावेदनको फैसला मान्न बाध्य हने छन् । 

(4) र्ो न्यातर्क अथितन्त्रको तहतमा भएमा वा दाबीकतािले अनुरोध गरेको खण्डमा प्रशासतनक कानुनसम्बन्धी न्यार्ाधीशले पतहले s. 

766.316 बमोतजम क्षततपूतति र्ोग्यता र सूचनाको सम्बोधन गरेर कारबाहीलाई तवभाजन गनि सकु्नहने छ र दोस्रो, s. 766.31 बमोतजम कुनै 

क्षततपूतति तदनुपने भएमा छुटै्ट कारबाहीमा तदनुपने क्षततपूतति रकमको तनधािरण गनुिहने छ । प्रशासतनक कानुनसम्बन्धी न्यार्ाधीशले s. 766.31 

अन्तगित क्षततपूतति रकम जारी गनुिअतघ क्षततपूतति र्ोग्य रहे-नरहेको र सूचनाको बारेमा अस्तन्तम आदेश जारी गनि सकु्नहने छ । उक्त 

आदेशउपर s. 766.311 बमोतजम पुनरावेदन गनि सतकने छ । 

इचतहास.—s. 68, ch. 88-1; s. 4, ch. 89-186; s. 21, ch. 91-46; s. 3, ch. 94-106; s. 312, ch. 96-410; s. 1805, ch. 97-102; 
s. 77, ch. 2003-416; s. 1, ch. 2006-8. 
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766.31 जन्मसँि सम्बस्तन्धत नु्यिोलचजिल िोटहरूबापत प्रिासचनि िानुनसम्बन्धी न्यायािीिद्वािा 

क्षचतपूचतय ििम चनिायिण; क्षचतपूचतयसम्बन्धी सूिना । 

1) प्रशासतनक कानुनसम्बन्धी न्यार्ाधीशले सबै उपलब्ध प्रमाणहरूको आधारमा तनम्न तनष्कषिहरू तनकाल्नुहने छ: 

(a) दाबी गररएको चोट जन्मसुँग सम्बस्तन्धत नु्यरोलतजकल चोट हो तक होइन । र्तद दाबीकतािले प्रशासतनक कानुनसम्बन्धी न्यार्ाधीश समक्ष 

सन्तोषजनक ढङ्गले तशशुलाई अस्तक्सजन अभाव वा मेकातनकल चोटको कारणले गदाि मस्तिष्क वा मेरुदण्डमा चोट पुगेको र त्यसले गदाि 

तशशु र्सथार्ी र उले्लख्य ढङ्गले मानतसक तथा शारीररक रूपमा अशक्त भएको देखाएमा चोट s. 766.302(2) मा पररभातषत गररएअनुसार 

जन्मसुँग सम्बस्तन्धत नु्यरोलतजकल चोट हो भने्न कुरामा खण्डनर्ोग्य अनुमान गररने छ । 

(b) अस्पतालमा प्रसव पतछको तत्काल अवतधमा श्रम, सुते्करी वा पुनजीवनको क्रममा सहभागी तचतकत्सकले प्रसूतत सेवाहरू प्रदान गरेका 

तथए तक तथएनन् वा तशक्षण अस्पतालको हकमा प्रमातणत नसि तमडवाइफले सहभागी तचतकत्सकको तनरीक्षणमा प्रसवपतछको तत्कालीन 

अवतधमा अस्पतालमा हुँदा प्रसव, सुते्करी वा पुनजीवनको क्रममा प्रसूतत सेवाहरू प्रदान गरेका तथए तक तथएनन् । 

(c) s. 766.31 बमोतजम कुनै क्षततपूतति तदनुपने भएमा कतत रकम प्रदान गनि र्ोग्य छ । 

(d) दाबीकताि वा अन्य पक्षले उठाएका हन् भने s. 766.316 मा व्यवर्सथा गररएको सूचना तदनुपने मापदण्डहरूसम्बन्धी तथ्यगत तनधािरणहरू 

पूरा भएका छन् तक छैनन् । र्ी तथ्यात्मक तनष्कषिहरू तनकाल्न प्रशासतनक कानुनसम्बन्धी न्यार्ाधीशसुँग तवशेष के्षत्रातधकार उपलब्ध छ । 

(2) र्तद प्रशासतनक कानुनसम्बन्धी न्यार्ाधीशले आरोप लगाइएको चोट जन्मसुँग सम्बस्तन्धत नु्यरोलतजकल चोट होइन वा जन्मको समर्मा 

सहभागी तचतकत्सकद्वारा प्रसूतत सेवाहरू प्रदान गररएको तथएन भने्न फैसला गरेमा, तनजले एक आदेश तदनु हने छ र त्यिो आदेशको 

प्रतततलतप रतजस्टडि वा प्रमातणत पत्राचारमाफि त पक्षहरूलाई तुरुनै्त पठाउन लगाउनुहने छ । 

(3) सहभागी तचतकत्सक बनेपतछ, कुनै पतन तचतकत्सक सबै प्रर्ोजनका लातग त्यिो चोट जन्मसुँग सम्बस्तन्धत नु्यरोलतजकल चोट हो वा होइन 

भने्न सम्बन्धमा प्रशासतनक कानुनसम्बन्धी न्यार्ाधीश वा त्यसपतछ कुनै पतन पुनरावेदनको फैसला मान्न बाध्य हने छन् । 

(4) र्ो न्यातर्क अथितन्त्रको तहतमा भएमा वा दाबीकतािले अनुरोध गरेको खण्डमा, प्रशासतनक कानुनसम्बन्धी न्यार्ाधीशले पतहले s. 

766.316 बमोतजम क्षततपूतति र्ोग्यता र सूचनाको सम्बोधन गरेर कारबाहीलाई तवभाजन गनि सकु्नहने छ र दोस्रो, s. 766.31 बमोतजम कुनै 

क्षततपूतति तदनुपने भएमा, छुटै्ट कारबाहीमा तदनुपने क्षततपूतति रकमको तनधािरण गनुिहने छ । प्रशासतनक कानुनसम्बन्धी न्यार्ाधीशले s. 

766.31 अन्तगित क्षततपूतति रकम जारी गनुिअतघ क्षततपूतति र्ोग्य रहे-नरहेको र सूचनाको बारेमा अस्तन्तम आदेश जारी गनि सकु्नहने छ । उक्त 

आदेशउपर s. 766.311 बमोतजम पुनरावेदन गनि सतकने छ । 

इचतहास.—s. 68, ch. 88-1; s. 4, ch. 89-186; s. 21, ch. 91-46; s. 3, ch. 94-106; s. 312, ch. 96-410; s. 1805, ch. 97-102; 
s. 77, ch. 2003-416; s. 1, ch. 2006-8. 

1766.31 जन्मसँि सम्बस्तन्धत नु्यिोलचजिल िोटहरूबापत प्रिासचनि िानुनसम्बन्धी न्यायािीिद्वािा 

क्षचतपूचतय ििम चनिायिण; क्षचतपूचतय ििमिो सूिना । 

(1) कुनै तशशुलाई जन्मसुँग सम्बस्तन्धत नु्यरोलतजकल चोट पुगेको र तशशु जन्मुँदा सहभागी तचतकत्सकद्वारा प्रसूतत सेवाहरू प्रदान गररएको 

कुरा तनधािरण गररसकेपतछ, प्रशासतनक कानुनसम्बन्धी न्यार्ाधीशले र्िो चोटको सम्बन्धमा तनम्न शीषिकहरूमा क्षततपूतति प्रदान गने रकमको 

व्यवर्सथा गनुिहने छ: 

(a) तचतकत्सकीर् तहसाबले आवश्यक र उतचत मेतडकल तथा अस्पताल, दैतनक जीवनर्ापन क शलमा सघाउने सेवा र प्रतशक्षण, पाररवाररक 

आवासीर् वा संरक्षकत्वमा गररने स्याहार, पेसेवर आवासीर् र संरक्षकत्वमा गररने स्याहार तथा सेवाबापत, तचतकत्सकीर् तहसाबले आवश्यक 

औषतध, तवशेष उपकरण र सुतवधाहरू र सोसुँग सम्बस्तन्धत र्ात्राबापत वाितवक खचि । 

कम्तीमा, तनम्न वाितवक खचिहरूको क्षततपूतति प्रदान गनुिपने छ: 

1. च्याप्टर 490 वा च्याप्टर 491 अन्तगित इजाजतपत्र प्राप्त प्रदार्कहरूबाट प्राप्त मनोतचतकत्सा सेवाहरूबापत तशशुसुँग बसे्न पररवारको 

तनकट सदस्यहरूलाई $10,000 सम्मको कुल वातषिक लाभ । 
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2. सहभागीको जीवनको हकमा, सहभागीको स्याहारका लातग आमाबाबु वा कानुनी अतभभावकलाई र्ातार्ातको भरपदो तवकल्प प्रदान गने 

वा तिलचेर्र र्ातार्ातका लातग तचतकत्सकीर् तहसाबले आवश्यक पदाि सहभागीका आवश्यकताहरू समार्ोजन गनि तवद्यमान सवारी 

साधनको िरवृस्तद्ध गदाि लागेको खचिको क्षततपूतति तदइने छ । र्ातार्ातको माध्यम चर्न गदाि सहभागीअनुसार आवश्यक पने सुतवधाका 

बारेमा ध्यान तदनु पने हन्छ । र्ोजनाले सहभागीको उमेर वा त लका आधारमा र्ातार्ातसम्बन्धी त्यिो सहार्तालाई सीतमत गनि सके्न छैन । 

र्ोजनाअन्तगित खररद गररएको भ्यान हरेक 7-7 वषिमा वा 150,000 माइल (जुन पतहले आउुँछ) गुुँडेपतछ बदलेर अको भ्यान उपलब्ध 

गराउनु पने हन्छ । 

3. घर तनमािण र पररमाजिन खचिसतहत सहभागीको जीवनभरमा $100,000 सम्मको आवास सहार्ता । 

(b) तर तनम्न खचिहरूको क्षततपूतति तदइने छैन: 

1. त्यिो अपवाद सङ्घीर् कानुनबमोतजम तनषेध गररएको हदसम्म बाहेक, कुनै पतन राज्य वा सङ्घीर् सरकारको कानुनअन्तगित तशशुले प्राप्त 

गरेको वा प्राप्त गनि र्ोग्य विु वा सेवाहरूबापतको खचि । 

2. कुनै पतन तप्रपेड स्वास्थ्य र्ोजना, स्वास्थ्य सिार संर्सथा वा अन्य तनजी तबमक तनकार्बाट तशशुले प्राप्त गरेको वा सम्झ ताबमोतजम प्राप्त 

गने विु वा सेवाहरूबापतको खचि । 

3. त्यिो अपवादलाई सङ्घीर् कानुनबमोतजम तनषेध गररएको हदसम्म बाहेक राज्य वा सङ्घीर् सरकारको कुनै पतन कानुनअन्तगित तशशुले 

क्षततपूतति प्राप्त गररसकेको वा क्षततपूतति प्राप्त गने खचि । 

4. कुनै पतन स्वास्थ्य वा तबरामी तबमा नीतत वा अन्य तनजी तबमा कार्िक्रमका प्रावधानहरूबमोतजम तशशुले क्षततपूतति प्राप्त गररसकेको वा 

क्षततपूतति प्राप्त गनि सम्झ ता भइसकेका खचि । 

(c) प्रकरण (a) अन्तगित समावेश गररएका खचिहरू घाइते व्यस्तक्तले उही समुदार्मा उिै उपचारका लातग भुक्तानी गदाि लागे्न चलेको उतचत 

शुल्कहरूमा सीतमत हन्छन् । र्ोजनाअन्तगित लाभ प्राप्त गने आमाबाबु वा कानुनी अतभभावकहरूले वाितवक खचिको क्षततपूतति रकम वा 

क्षततपूतति अस्वीकृतत तवरुद्ध तडतभजन अफ एड्तमतनस्टि ेतटभ तहर्ररङ्समा तनवेदन दार्र गनि सके्न छन् । (d)1.a. जन्मसुँग सम्बस्तन्धत 

नु्यरोलतजकल चोट पुगेको तनधािरण गररएको तशशुका आमाबाबु वा कानुनी अतभभावकहरूलाई क्षततपूतति रकमको आवतधक भुक्तानी, जुन 

क्षततपूतति रकम अतधकतम $100,000 सम्म हन सक्छ । र्द्यतप, प्रशासतनक कानुनसम्बन्धी न्यार्ाधीशको स्वतववेकमा र्िो क्षततपूतति रकम 

एकमुष्ट भुक्तानी गनि पतन सतकने छ । 2021 जनवरी 1 देस्तख, क्षततपूतति स्वरूप बढीमा $250,000 तदइने छ र त्यसपतछ हरेक वषि जनवरी 1 

ताररखमा र्स अनुचे्छदअन्तगित स्वीकृत अतधकतम क्षततपूतति रकम 3 प्रततशतले वृस्तद्ध गररने छ । 

b. 2021 जनवरी 1 अतघ र्स दफाबमोतजम क्षततपूतति रकम प्राप्त गने र र्ोजनाअन्तगित हाल लाभ पाइरहेका सहभागीका आमाबाबु वा 

कानुनी अतभभावकहरू उपअनुचे्छद a.अनुसार आमाबाबु वा कानुनी अतभभावकहरूलाई भुक्तानी गररएको कुल क्षततपूतति रकम 

$250,000 सम्म पुगे्न गरी पर्ािप्त रकम पूविव्यापी भुक्तानी प्राप्त गनुिपने छ । र्ो अततररक्त भुक्तानी आमाबाबु वा कानुनी अतभभावकहरूले 

तोकेअनुसार एकमुष्ट वा आवतधक रूपमा गनि सतकने छ र 2021 जुलाई 1 सम्म भुक्तानी गररसकु्नपने छ । 

2.a. तशशुको मृतु्य भएमा $50,000 लाभ । 

b. र्स दफाबमोतजम क्षततपूतति रकम प्राप्त गने सहभागी र कार्िक्रम सुरु भएको समर्मै मृतु्य भएका सहभागीका आमाबाबु वा कानुनी 

अतभभावकहरूले उप-अनुचे्छद a.अनुसार आमाबाबु वा कानुनी अतभभावकहरूलाई भुक्तानी गररएको कुल क्षततपूतति रकम $50,000 सम्म 

पुगे्न गरी पर्ािप्त रकम पूविव्यापी भुक्तानी प्राप्त गनुिपने छ । र्ो अततररक्त भुक्तानी आमाबाबु वा कानुनी अतभभावकहरूले तोकेअनुसार 

एकमुष्ट वा आवतधक रूपमा गनि सतकने छ र 2021 जुलाई 1 सम्म भुक्तानी गररसकु्नपने छ । 
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(e) प्रशासतनक कानुनसम्बन्धी न्यार्ाधीशको स्वीकृतत र तनजले तोकेको रकमअनुसार वतकलको उतचत शुल्कसतहत ss. 766.301- 766.316 

अन्तगित दाबी दार्र गदाि भएको उतचत खचि । वतकलको शुल्कबापत क्षततपूतति रकम तनधािरण गदाि, प्रशासतनक कानुनसम्बन्धी न्यार्ाधीशले 

तनम्न पक्षहरूलाई तवचार गनुिहने छ: 

1. आवश्यक समर् र श्रम, संलग्न प्रश्नहरूको नवीनता र कतठनाइ र कानुनी सेवाहरू सही ढङ्गले प्रदान गनि आवश्यक पने क शल । 

2. समान कानुनी सेवाहरूका लातग सो इलाकामा सामान्यतर्ा तलइने शुल्क । 

3. दाबीकताि वा पररस्तर्सथततहरूले लगाएका समर् सीमा । 

4. दाबीकतािसुँग व्यावसातर्क सम्बन्धको प्रकृतत र अवतध । 

5. सेवाहरू प्रदान गने वतकल वा वतकलहरूको अनुभव, प्रततष्ठा र क्षमता । 

6. शुल्कको आकस्तिकता वा तनतितता । 

र्तद अस्तन्तम क्षततपूतति रकम तनधािरण गररने हो र दाबीकतािहरूले र्स दफाअन्तगित क्षततपूतति रकम स्वीकार गने हो भने र्स दफाअन्तगित 

प्रदान गररएको खचिबाहेक दाबीकतािहरूले ss. 766.301-766.316 अन्तगित दाबी दार्र गने सम्बन्धमा भएको वतकलको शुल्कलगार्त 

कुनै पतन खचि बेहोनुिपने छैन । 

(2) क्षततपूतति रकममा पतहले गरेको खचिको तुरुनै्त भुक्तानी गनुिपने हन्छ र भतवष्यमा हने खचिहरूको हकमा खचि भएपतछ भुक्तानी गनुिपने 

हन्छ । 

(3) s. 766.305(2) अन्तगित तनवेदनको प्रतततलतप तामेल गररएका हरेक व्यस्तक्तलाई क्षततपूतति रकमको प्रतततलतप तुरुनै्त रतजस्टडि वा प्रमातणत 

पत्राचारमाफि त पठाइने छ । 

इचतहास.—s. 69, ch. 88-1; s. 5, ch. 89-186; s. 22, ch. 91-46; s. 4, ch. 94-106; s. 313, ch. 96-410; s. 150, ch. 2001- 

277; s. 6, ch. 2002-401; s. 78, ch. 2003-416; s. 3, ch. 2021-134.766.311 क्षततपूतति रकमको तनणिर्को तनतितता; पुनरावेदन । 

(1) प्रशासतनक कानुनसम्बन्धी न्यार्ाधीशले s. 766.309 अन्तगित क्षततपूततिको प्रर्ोजनका लातग गरेको दाबीको र्ोग्यता तनधािरण वा s. 

766.31 बमोतजम प्रशासतनक कानुन न्यार्ाधीशले गरेको क्षततपूतति रकमको तनधािरण सबै तथ्यगत प्रश्नहरू जिै तनणािर्क र बाध्यकारी हने 

छ । तजल्लाको पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन दार्र गरेर प्रशासतनक कानुनसम्बन्धी न्यार्ाधीशले जारी गरेको आदेशमातथ समीक्षा गनि 

सतकने छ । त्यिा आदेशहरूको पुनरावलोकनका लातग सवोच्च अदालतले तोकेको कार्ितवतधमा उस्तल्लस्तखत तनर्मबमोतजम पुनरावेदन 

दार्र गनुिपने छ । 

(2) प्रशासतनक कानुनसम्बन्धी न्यार्ाधीशद्वारा क्षततपूतति रकमको तवषर्मा गररएको तनणिर्को पुनरावेदनको हकमा, क्षततपूतति रकम र्सथतगत 

गरेर पुनरावेदन प्रतक्रर्ा अगातड बढ्ने छ र र्स मुद्दामा उठेका मुद्दाहरूको पूणि रूपमा फैसला नभएसम्म एसोतसएसनले पुनरावेदनमा संलग्न 

क्षततपूतति रकम भुक्तानी गनुि पदैन । 

इचतहास.—s. 70, ch. 88-1; s. 23, ch. 91-46; s. 6, ch. 93-251; s. 314, ch. 96-410. 

766.312 क्षचतपूचतय ििमिो िायायन्वयन । 

(1) तनजले तनधािरण गरेको क्षततपूतति रकम लागू गने र कुनै पतन क्षततपूतति रकमसम्बन्धी तनणिर्मा पुगे्न क्रममा हन सके्न कुनै पतन छलकपट वा 

असहर्ोगबाट आफूलाई बचाउने पूणि अतधकार प्रशासतनक कानुनसम्बन्धी न्यार्ाधीशलाई नै हने छ । र्िो अतधकारमा अवहेलनासम्बन्धी 

आदेशका लातग सतकि ट अदालतमा तनवेदन गने अतधकार पतन पने छ । 

(2) पररस्तर्सथततले बाध्य पारेमा, कुनै पक्षले प्रशासतनक कानुनसम्बन्धी न्यार्ाधीशले अस्तन्तम तनणिर् सुनाएर तोकेको क्षततपूतति रकम लागू गनि 

सतकि ट अदालतमा तनवेदन गनि सके्न छन् । 

इचतहास.—s. 71, ch. 88-1; s. 24, ch. 91-46; s. 5, ch. 94-106; s. 315, ch. 96-410; s. 1806, ch. 97-102. 

766.313 दाबी ििममा सीमा । 

ss. 766.301-766.316 अन्तगित जन्मसुँग सम्बस्तन्धत नु्यरोलतजकल चोट पुगेको आरोपमा क्षततपूततिका लातग तशशु जने्मको 5 वषिभन्दा बढी 

समर्पतछ दार्र गररएको कुनै पतन दाबीमा खारेज गररने छ । 
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इचतहास.—s. 72, ch. 88-1; s. 38, ch. 88-277; s. 1, ch. 93-251. 

766.314 मूल्याङ्कन; सञ्चालन योजना । 

(1) र्स दफाअनुसार र्सथातपत परीक्षणहरू जन्मुँदा लागेको नु्यरोलतजकल चोटका लातग फ्लोररडा राज्यको क्षततपूतति र्ोजनाको आतथिक 

व्यवर्सथापन गनि प्रर्ोग गररने छ । 

(2) र्ोजनामा समतपित मूल्याङ्कन र तवतनर्ोजनहरू s. 766.315 बमोतजम र्सथातपत फ्लोररडा बथि-ररलेटेड नु्यरोलतजकल इन्ज्योरी कमे्पने्ससन 

एसोतसएसनद्वारा तनम्न मापदण्डहरूअनुसार सञ्चातलत हने छन्: 

(a) एसोतसएसनका सञ्चालकहरूले 1988 जुलाई 1 ताररख वा त्योभन्दा अगातड र्ोजनालाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गनिका लातग र 

र्ोजना तवरुद्ध गररएका दाबीहरू र र्ोजनाको तफि बाट हने क्षततपूतति रकमहरूको तुरुन्त कारवाही गने व्यवर्सथा गनि तबमा तवभागमा सञ्चालन 

र्ोजना समीक्षाका लातग पेस गने छन् । 

सञ्चालन र्ोजनामा तनम्न कुराहरूको व्यवर्सथा गनुिपने छ: 

1. आवश्यक सुतवधाहरूको र्सथापना; 

2. र्ोजनाको तफि बाट सङ्कतलत रकमको व्यवर्सथापन; 

3. र्ोजना तवरुद्ध आएका दाबीको व्यवर्सथापन; 

4. क्षततपूतति रकम र खचिहरू भुक्तानी गनि उपदफा (4) र (5) मा सूचीबद्ध व्यस्तक्त र संर्सथाहरूको मूल्याङ्कन उपदफा (4) र (5) मा उस्तल्लस्तखत 

सीमाहरूको अधीनमा रही तबमातङ्कक तहसाबले सही आधारमा गररने छ; र 

5. जन्मुँदा लागेको नु्यरोलतजकल चोटका लातग क्षततपूतति र्ोजनाको कुशल सञ्चालनका लातग आवश्यक कुनै पतन अन्य मातमलाहरू । 

(b) र्ोजनाका सञ्चालकहरूले सञ्चालन र्ोजनामा संशोधन गनि सके्न छन् । सो संशोधन फाइनास्तन्सर्ल सतभिसेज कतमसनको तबमा तनर्मन 

कार्ािलर्ले अनुमोदन गनुिपने छ । 

(3) सबै मूल्याङ्कन शुल्कहरू फ्लोररडा बथि-ररलेटेड नु्यरोलतजकल इन्ज्योरी कमे्पने्ससन एसोतसएसनमा जम्मा गररने छ । एसोतसएसनले सङ्कलन 

गरेको रकम र त्यसबाट प्राप्त हने आम्दानी ss. 766.301-766.316 अन्तगितको क्षततपूतति रकम भुक्तानी र र्ोजना सञ्चालनमा लागे्न उतचत 

खचि भुक्तानी गनिका लातग मातै्र तवतरण गररने छ । 

(4) तनम्न व्यस्तक्त र संर्सथाहरूले सञ्चालन र्ोजनाअनुसार एसोतसएसनलाई प्रारस्तिक मूल्याङ्कन शुल्क भुक्तानी गनेछन्: 

(a) 1988 अक्टोबर 1 मा वा त्योभन्दा अगातड, च्याप्टर 395 अन्तगित इजाजतपत्र प्राप्त हरेक अस्पतालले गत वषि एजेन्सी फर हेल्थ केर्र 

एडतमतनस्टि ेसनलाई ररपोटि गररएअनुसार अस्पतालमा डेतलभर गररएको प्रतत तशशु $50 प्रारस्तिक मूल्याङ्कन शुक्ल ततने छन् । तर राज्य वा 

काउन्टी तवशेष कर लगाउने तजल्ला वा राज्यको अन्य राजनीततक उपतवभागको स्वातमत्वमा रहेको वा उनीहरूद्वारा सञ्चातलत अस्पतालले 

प्रारस्तिक मूल्याङ्कन वा उपदफा (5) बमोतजम ततनुिपने कुनै पतन मूल्याङ्कन शुल्क ततनुि आवश्यक छैन । "डेतलभर गररएको तशशु" शब्दावलीले 

जीतवत नवजात तशशु समेट्छ र मृत जने्मका तशशुहरू समावेश गदैन । तर र्ो शब्दावलीले राज्य तवश्वतवद्यालर्को बोडि अफ टि स्टीका 

कमिचारी वा एजेन्टहरूले डेतलभर गरेका तशशुहरू, s. 408.07, 2 मा पररभातषत गररएका तशक्षण अस्पतालमा जने्मका वा s. 395.806 मा 

पररभातषत गररएका तशक्षण अस्पतालमा जने्मका तशशुहरूलाई समेट्दैन, जसलाई एसोतसएसनद्वारा आतथिक वषि 1997 देस्तख आतथिक वषि 

2001 सम्म मूल्याङ्कन शुल्क छुट हने भनी मातनएको छ । परोपकारी तबरामीहरू र अस्पतालको वातषिक मेतडकएड सम्झ ताबमोतजमको 

कुल वातषिक शुल्क अस्पतालको कुल वातषिक कार्िसञ्चालन आर्को 10 प्रततशतभन्दा बढी भएमा परोपकारी तबरामी (एजेन्सी फर हेल्थ केर्र 

एडतमतनस्टि ेसनको तनर्मले पररभातषत गरेअनुसार) वा अस्पतालले मेतडकएड क्षततपूतति प्राप्त गने तबरामीबाट जने्मको कुनै पतन तशशुलाई 

प्रारस्तिक मूल्याङ्कन र उपदफा (5) बमोतजम लागू गररएको कुनै पतन मूल्याङ्कनमा समावेश नगनि सतकने छ । मूल्याङ्कनअन्तगित समावेश 

नगररएको कुनै पतन तशशुको बारेमा एसोतसएसन सनु्तष्ट हने ढङ्गले अतभलेख राखे्न तजमे्मवारी अस्पतालको हने छ । अस्पतालले आतथिक 

आवश्यकता रहेको कुरा दशािएमा, एसोतसएसनले मूल्याङ्कनबापतको भुक्तानी तकिा-तकिामा उपलब्ध गराउन सके्न छ । 

(b) 1. सहभागी तचतकत्सकहरू बाहेक, 1988 अक्टोबर 15 ताररख वा त्यसअतघ 1988 अक्टोबर 1 ताररखसम्ममा च्याप्टर 458 वा च्याप्टर 

459 बमोतजम इजाजतपत्र प्राप्त गने सबै तचतकत्सकहरूका हकमा प्रारस्तिक मूल्याङ्कन शुल्क $250 मूल्याङ्कन गररने छ । उक्त रकम 

1988 तडसेम्बर 1 ताररखतभत्र भुक्तानी गररसकु्न पने हन्छ । 
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2. 1988 सेपे्टम्बर 30 पतछ र 1989 जनवरी 1 ताररखअगातड इजाजतपत्र प्राप्त गने कुनै पतन त्यिा तचतकत्सकले इजाजतपत्र प्राप्त गरेपतछ 

प्रारस्तिक मूल्याङ्कन शुल्क स्वरूप एसोतसएसनलाई $250 भुक्तानी गनुिपने छ । 

3. 1989 जनवरी 1 ताररख वा त्यसपतछ इजाजतपत्र प्राप्त गने कुनै पतन त्यिा तचतकत्सकले र्ो अनुचे्छद, अनुचे्छद (5) (a), वा अनुचे्छद (7) 

(b)अनुसार गररएको सबैभन्दा पतछल्लो मूल्याङ्कन बराबरको प्रारस्तिक मूल्याङ्कन शुल्क भुक्तानी गने छन् । 

4. र्द्यतप, र्तद कुनै तचतकत्सक र्स उप-अनुचे्छदमा तनतदिष्ट गररएको तचतकत्सक हन् भने मूल्याङ्कन शुल्क लागे्न छैन: 

a. बोडि अफ मेतडतसन वा बोडि अफ ओस्तस्टर्ोप्यातथक मेतडतसनद्वारा तनर्ममा पररभातषत गररएअनुसार एक रेतजडेन्ट तचतकत्सक, सहार्क 

रेतजडेन्ट तचतकत्सक वा कुनै स्वीकृत स्नातकोत्तर प्रतशक्षण कार्िक्रममा कार्िरत इन्टनि; 

b. तचतकत्सा पेसा छोडेका तर स्वास्थ्य तवभागमा दार्र गररएको शपथ पत्रद्वारा प्रमातणत गररएअनुसार सतक्रर् इजाजतपत्र कार्म राखे्न कुनै 

सेवातनवृत्त तचतकत्सक । र्स राज्यमा तचतकत्सा पेसामा पुन: प्रवेश गनुिअतघ र्हाुँ पररभातषत गररएअनुसार सेवातनवृत्त तचतकत्सकले बोडि अफ 

मेतडतसन वा बोडि अफ ओस्तस्टर्ोपैतथक मेतडतसनलाई सूतचत गनुिपने छ र र्स दफाबमोतजम उपरु्क्त मूल्याङ्कन शुल्कहरू भुक्तानी गनुिपने 

हन्छ; 

c. s. 458.317अनुसार सीतमत इजाजतपत्र भएका तचतकत्सक र जसलाई तचतकत्सा सेवाहरूबापत क्षततपूतति प्रदान गररुँ दैन; 

d. रु्नाइटेड से्टट्स तडपाटिमेन्ट अफ भेटेरन्स अफेर्सिमा पूणिकालीन रूपमा कार्िरत र रु्नाइटेड से्टट्स तडपाटिमेन्ट अफ भेटेरन्स 

अफेर्सिका अस्पतालहरूमा मात्र तचतकत्सा पेसा गने तचतकत्सक; वा e. अमेररकी सशस्त्र बलको सदस्य रहेको र s. 456.024 अन्तगितका 

मापदण्डहरू पूरा गने कुनै तचतकत्सक । 

f. फ्लोररडा राज्यअन्तगित पूणिकालीन रूपमा कार्िरत रहेको र जसको अभ्यास राज्यको स्वातमत्वमा रहेका सुधारमुखी संर्सथाहरू (कारागार), 

काउन्टी स्वास्थ्य तवभाग वा राज्यको स्वातमत्वमा सञ्चातलत मानतसक स्वास्थ्य वा तवकासात्मक सेवामूलक संर्सथाहरूमा मात्र तचतकत्सा पेसा गने 

वा स्वास्थ्य तवभागमा पूणिकालीन रूपमा कार्िरत कुनै तचतकत्सक । 

(c) 1988 तडसेम्बर 1 ताररख वा त्यसअतघ, च्याप्टर 458 वा च्याप्टर 459 बमोतजम इजाजतपत्र पाएका र जन्मुँदा लागेको नु्यरोलतजकल चोटका 

लातग फ्लोररडा राज्यको क्षततपूतति र्ोजनामा भाग तलन चाहने र अन्यथा ss. 766.301-766.316 अन्तगित सहभागी तचतकत्सकको रूपमा र्ोग्य 

हने हरेक तचतकत्सकले प्रारस्तिक मूल्याङ्कन शुल्क स्वरूप $5,000 ततनुिपने छ । तर कुनै तचतकत्सक बोडि अफ मेतडतसन वा बोडि अफ 

ओस्तस्टर्ोप्यातथक मेतडतसनद्वारा तनर्ममा पररभातषत गररएअनुसार एक रेतजडेन्ट तचतकत्सक, सहार्क रेतजडेन्ट तचतकत्सक वा कुनै स्वीकृत 

स्नातकोत्तर प्रतशक्षण कार्िक्रममा कार्िरत इन्टनि हन् र अके्रतडटेसन काउस्तन्सल फर ग्र्याजुएट मेतडकल एजुकेसन वा अमेररकन 

ओस्तस्टर्ोप्यातथक एसोतसएसनद्वारा र्सथातपत कार्िक्रम मापदण्डहरूअनुसार र्ोजनामा सहभागी तचतकत्सकबाट सुपररवेक्षण गररने हो भने त्यिा 

रेतजडेन्ट तचतकत्सक, सहार्क रेतजडेन्ट तचतकत्सक वा इन्टनिलाई मूल्याङ्कन शुल्क भुक्तानी गनि नलगाइकन नै सहभागी तचतकत्सक मातनने छ 

। सहभागी तचतकत्सकहरूमा र्स अनुचे्छद र अनुचे्छद (5)(a) मा व्यवर्सथा गररएअनुसार मूल्याङ्कन शुल्क भुक्तानी गने कुनै राज्यको 

तवश्वतवद्यालर्को बोडि अफ टि स्तस्टजका कुनै पतन कमिचारी र त्यिा कमिचारीले सुपररवेक्षण गने कुनै पतन प्रमातणत नसि तमडवाइफहरू पतन 

पदिछन् । सहभागी तचतकत्सकहरूमा र्स अनुचे्छद र अनुचे्छद (5)(a) मा व्यवर्सथा गररएबमोतजम तचतकत्सक मूल्याङ्कन शुल्कको 50 प्रततशत 

भुक्तानी गरेका र र्स अनुचे्छद र अनुचे्छद (5)(a) मा व्यवर्सथा गररएबमोतजम मूल्याङ्कन शुल्क भुक्तानी गरेका सहभागी तचतकत्सकद्वारा 

सुपररवेक्षण गररने कुनै पतन प्रमातणत नसि तमडवाइफहरू पदिछन् । नसि तमडवाइफहरूको सुपररवेक्षणका लातग सुपररवेक्षक तचतकत्सक 

सतजलैसुँग उपलब्ध हनुपदिछ र तबरामीका तोतकएका समस्याहरूको उपचारको तनर्ोतजत र्ोजना बनाएको हनु पछि  । उक्त र्ोजना सुपररवेतक्षत 

प्रमातणत नसि तमडवाइफले सतजलैसुँग कार्ािन्वर्न गनि सके्न खालको हनु पछि  । 1989 जनवरी 1 वा त्यसपतछ त्यिो र्ोजनामा भाग तलन 

चाहने र र्सरी सहभागी हने तनणिर् गरेको समर्मा सहभागी तचतकत्सक नभएका र अन्यथा ss. 766.301-766.316 अन्तगित सहभागी 

तचतकत्सकको रूपमा र्ोग्य रहेका कुनै पतन तचतकत्सकले र्स अनुचे्छद, अनुचे्छद (5)(a) वा अनुचे्छद (7)(b) अनुसार गररएको सबैभन्दा पतछल्लो 

मूल्याङ्कन बराबरको अततररक्त प्रारस्तिक मूल्याङ्कन शुल्क भुक्तानी गनुिपने हन्छ । 

(d) अस्पतालले पतहले र्िो भुक्तानी गनिका लातग मुख्य उते्प्ररक उदे्दश्य अस्पतालका तबरामीहरूलाई ss. 766.301- 766.316 मा 

व्यवर्सथा गररएका प्रावधानहरूअन्तगित कभरेज सुतनतित गनुि हो भने्न कुरा तनधािरण गरेका खण्डमा स्वास्थ्य सेवा उत्तरदातर्त्व ऐनअन्तगित 

एजेन्सी फर हेल्थ केर्र एडतमतनस्टि ेसनले तनधािरण गरेअनुसार 2003 जनवरी 1 मा 11 लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको काउन्टीमा रहेको 

कुनै पतन अस्पतालले सहभागी तचतकत्सक र प्रमातणत नसि तमडवाइफहरूका लातग शुल्क ततने तनणिर् गनि सक्छन् । तर कुनै पतन अस्पतालले 

भुक्तानी गने अस्पतालबाहेक अन्य अस्पतालका कमिचारीहरू भएकै कारण देखाएर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा तचतकत्सक वा नसि 

तमडवाइफलाई सहभागी हनबाट प्रततबन्ध लगाउन भने सकै्दन । हरेक अस्पतालले हरेक सहभागी तचतकत्सक र प्रमातणत नसि तमडवाइफको 



 

 NICA - लाभसम्बन्धी हातेपुस्तिका  27 
 

तफि बाट अस्पतालले तकन भुक्तानी गने तनणिर् तलएको हो भनेर तनतित कारणहरू खुलाई एसोतसएसनमा शपथ पत्र दार्र गनुिपने छ । र्स 

अनुचे्छदअन्तगित स्वीकृत भुक्तानीहरू अनुचे्छद (5)(a) मा उस्तल्लस्तखत मूल्याङ्कन शुल्कबाहेक थप भुक्तानी हने छन् । 

(5)(a) 1990 जनवरी 1 देस्तख ती प्रावधानहरूमा तवशेष रूपमा समावेश नगररएका व्यस्तक्त वा संर्सथाहरूबाहेक अनुचे्छद (4)(b) र (c) मा 

सूचीबद्ध व्यस्तक्त र संर्सथाहरूले सञ्चालन र्ोजनामा तोतकएको तमततसम्म प्रारस्तिक मूल्याङ्कन शुल्कको भुक्तानीपतछ इजाजतपत्र प्राप्त 

व्यस्तक्तहरूलाई ध्यानमा राखेर अनुचे्छद (4)(b) र (c) मा व्यवर्सथा गररएबमोतजमको प्रारस्तिक मूल्याङ्कन शुल्क बराबरको रकम वातषिक 

मूल्याङ्कन शुल्कको रूपमा भुक्तानी गनुिपने छ । कुनै तचतकत्सकको वातषिक मूल्याङ्कन शुल्कको भुक्तानी एसोतसएसनले वषिको जनवरी 31 

सम्ममा प्राप्त गरेमा तनज तचतकत्सक वषिभरर नै सहभागी तचतकत्सकको रूपमा र्ोग्य हने छन् । वषिको जनवरी 31 पतछ भुक्तानी प्राप्त भएमा 

सो तचतकत्सकलाई एसोतसएसनले भुक्तानी प्राप्त गरेको तमततदेस्तख मात्र त्यो वषिका लातग सहभागी तचतकत्सकको रूपमा मान्यता तदने छ । 

एसोतसएसनले 1991 जनवरी 1 र त्यसपतछ हरेक जनवरी 1 ताररखमा सञ्चालन र्ोजनाबमोतजम तर् गररएको तवतध अपनाएर उपदफा (7) 

बमोतजम आवश्यक अततररक्त मूल्याङ्कन शुल्क तनधािरण गने छ र उक्त शुल्क अनुचे्छद (7)(b) बमोतजम 3 तबमा तनर्मन कार्ािलर्द्वारा 

तनधािरण गररएको आवश्यक रकम बमोतजम बढाइन सके्न छ । 1991 जुलाई 1 र त्यसपतछ हरेक जुलाई 1 ताररखमा तवशेष रूपमा उक्त 

प्रावधानहरूमा नसमेतटएका व्यस्तक्त वा संर्सथाहरूबाहेक अनुचे्छद (4) (b) र (c) मा सूचीबद्ध व्यस्तक्त र संर्सथाहरूले जनवरी 1 मा तनधािरण 

गररएको अततररक्त मूल्याङ्कन शुल्कहरू भुक्तानी गनुिपने हन्छ । 1990 जनवरी 1 देस्तख 1988 अक्टोबर 1 सम्म वा त्यसपतछ इजाजतपत्र 

प्राप्त गने व्यस्तक्त वा संर्सथाहरूलगार्तका अनुचे्छद (4)(a) मा सूचीबद्ध संर्सथाहरूले गत वषि डेतलभर गररएको प्रतत तशशु बराबर $50 वातषिक 

मूल्याङ्कन शुल्क भुक्तानी गनुिपने हन्छ । उपदफा (7) का प्रावधानहरू बमोतजम 1991 जनवरी 1 मा तनधािरण गररएको अततररक्त मूल्याङ्कन 

शुल्क बक्य ता राख्न तमल्ने छैन र अनुचे्छद (4) (a) मा सूचीबद्ध संर्सथाहरूले जुलाई 1 तभत्र भुक्तानी गनुिपने हन्छ । 

(b) र्तद उपदफा (4) बमोतजम सङ्कलन गररएको मूल्याङ्कन शुल्क र फ्लोररडाको कानुनको s. 76, च्याप्टर 88-1, फ्लोररडाको संशोतधत 

कानुनको s. 41, च्याप्टर 88-277 मा व्यवर्सथा गररएबमोतजम इन्स्योरेन्स रेगुलेटोरी टि स्ट फन्डबाट र्ोजनामा गररने रकमको तवतनर्ोजन 

र्ोजनालाई तबमातङ्कक तहसाबले चुिदुरुि अवर्सथामा र्ोजनालाई सञ्चालन गररराख्न अपर्ािप्त हन्छ भनेर इन्स्योरेन्स रेगुलेटोरी टि स्ट 

फन्डबाट र्सैसाथ एसोतसएसनमा टि ान्सफरका लातग $20 तमतलर्नसम्म थप रकम तवतनर्ोजन गररएको छ । 

(c) 1. उपदफा (4) बमोतजम सङ्कलन गररएको मूल्याङ्कन शुल्क र इन्स्योरेन्स रेगुलेटोरी टि स्ट फन्डबाट तवतनर्ोतजत रकमलाई ध्यानमा राख्दै, 

र्ोजनालाई तबमातङ्कक तहसाबले चुिदुरुि अवर्सथामा सञ्चालन गररराख्न आवश्यक परेमा, तबमा तनर्मन कार्ािलर्ले s. 624.605(1)(b), (k) 

र (q) मा पररभातषत गररएबमोतजम दुघिटना तबमा जारी गनि इजाजतपत्र प्राप्त हरेक संर्सथालाई सञ्चालन र्ोजनामा तोतकएको तवतध अपनाएर 

अनुचे्छद (7)(a) बमोतजम कार्ािलर्द्वारा तनधािररत रकम वातषिक मूल्याङ्कन शुल्कका रूपमा भुक्तानी गनि लगाउने छ । 

2. सबै वातषिक मूल्याङ्कनहरू कार्ािलर्लाई ररपोटि गररएबमोतजम तडसेम्बर 31 मा समाप्त हने गएको वषिमा राज्यमा र्ोजनाको लातग 

कोषको स्रोतको रूपमा त्यिा हरेक संर्सथाको समावेश गने आधार बने्न व्यावसातर्क गतततवतधका लातग तलस्तखत नेट प्रत्यक्ष तप्रतमर्महरूको 

आधारमा गररने छ र र्ोजनामा र्ो समावेश हने आधार तनमािण गने व्यावसातर्क गतततवतधलाई ध्यानमा राखेर हरेक बीमकद्वारा तलस्तखत खुद 

प्रत्यक्ष तप्रतमर्म र त्यिा सबै तनकार्हरूद्वारा र्स राज्यमा त्यिा सबै व्यावसातर्क गतततवतधहरूबापत तलस्तखत कुल खुद प्रत्यक्ष तप्रतमर्मको 

अनुपातमा हनुपने छ । 

3. र्स अनुचे्छदमा सूचीबद्ध कुनै पतन संर्सथा व्यस्तक्तगत रूपमा उक्त संर्सथाको तलस्तखत प्रत्यक्ष तप्रतमर्मको 0.25 प्रततशतभन्दा बढी वातषिक 

मूल्याङ्कनका लातग उत्तरदार्ी हने छैन । 

4. दुघिटना तबमा प्रदार्कहरूले आफ्नो प्रारस्तिक र वातषिक मूल्याङ्कनहरूको रकम भतवष्यका पोतलसीहरूबाट अततररक्त शुल्क, सिातवत 

रूपमा लागू हने दरको वृस्तद्ध वा दुवै तमलाएर पुनः प्राप्त गनि पाउने छन् । 

(6)(a) एसोतसएसनले 1988 अक्टोबर 1 वा त्यसपतछ इजाजतपत्र प्राप्त तचतकत्सकहरूको प्रारस्तिक मूल्याङ्कनबाहेक र्स दफामा व्यवर्सथा 

गररएबमोतजमका सबै मूल्याङ्कनहरू गने छ । उपअनुचे्छद (5)(c) 1. बमोतजमका दुघिटना तबमाकतािहरूको मूल्याङ्कनबाहेक अन्य 

मूल्याङ्कनहरू तडपाटिमेन्ट अफ तबजनेस एन्ड प्रोफेसनल रेगुलेसनले गने छ । दुघिटना तबमाकतािहरूको मूल्याङ्कन भने तबमा तनर्मन 

कार्ािलर्ले गने छ । 1989 अक्टोबर 1 देस्तख, कुनै पतन वषिको अक्टोबर 1 देस्तख तडसेम्बर 31 ताररखको तबचमा इजाजतपत्र प्राप्त गने कुनै 

पतन तचतकत्सकका लातग, तडपाटिमेन्ट अफ तबजनेस एन्ड प्रोफेसनल रेगुलेसनले प्रारस्तिक मूल्याङ्कन र अको वषिका लातग मूल्याङ्कन गने छ । 

तडपाटिमेन्ट अफ तबजनेस एन्ड प्रोफेसनल रेगुलेसनले एसोतसएसनलाई आवश्यक पने भनी तनधािरण गररएको आवृतत्तमा कम्पु्यटर मा पढ्न 

सतकने ढाुँचामा च्याप्टर 458 वा च्याप्टर 459 अन्तगित इजाजतपत्र प्राप्त सबै तचतकत्सकहरूको नाम र ठेगानाहरू सतहत सूची उपलब्ध 

गराउने छ । 



 

28 NICA - लाभसम्बन्धी हातेपुस्तिका  
 
 

(b) 1. एसोतसएसनले काउन्टी अदालतमा मुद्दा दार्र गरेर ss. 766.301-766.316 बमोतजम भुक्तानी असुलउपर गराउनुपने मूल्याङ्कन 

शुल्कहरू सङ्कलन गनि सके्न छ । तचतकत्सकले मूल्याङ्कन शुल्क नततरेर उक्त तचतकत्सक तवरुद्ध फैसला सुनाइएको खण्डमा एसोतसएसनले 

वतकलको शुल्क, खचि र ब्याज बराबरको क्षततपूतति रकम प्राप्त गने छ र उक्त क्षततपूतति रकम भुक्तानी नगरुन्जेल लागे्न ब्याज पतन प्राप्त गने 

छ । च्याप्टर 47 र 48 मा जेजिा प्रावधानहरू भए पतन एसोतसएसनले त्यिो मुद्दा तलर्ोन काउन्टी वा प्रततवादी बसोवास गने काउन्टीमा 

दार्र गनि सके्न छ । 

2. एसोतसएसनले मूल्याङ्कन शुल्क भुक्तानी नगररएको र सम्बस्तन्धत तचतकत्सक तवरुद्ध असनु्तष्ट तनणिर् गररएको सूचना तदएपतछ तडपाटिमेन्ट 

अफ तबजनेस एन्ड प्रोफेसनल रेगुलेसनले उक्त तनणिर् पूणि रूपमा कार्ािन्वर्न नभएसम्म च्याप्टर 458 वा च्याप्टर 459 अनुसार तचतकत्सकीर् 

अभ्यास गनिका लातग जारी गररएको तचतकत्सकको इजाजतपत्र नवीकरण गने छैन । 

(c) एसोतसएसनले समर्मै मूल्याङ्कन शुल्क भुक्तानी नगरेको सूचना तदएपतछ एजेन्सी फर हेल्थ केर्र एडतमतनस्टि ेसनले ss. 766.301-

766.316 बमोतजमका अस्पतालहरूले ततनुिपने त्यिा मूल्याङ्कन शुल्कहरू बाध्यकारी ढङ्गले सङ्कलन गने छ । र्िो मूल्याङ्कन शुल्क 

भुक्तानी गनि अस्पताल असमथि भएमा त्यिो कारवाही तवरुद्ध कानुनमा जुनसुकै प्रावधान भए पतन s. 395.1065 बमोतजम 

अनुशासनसम्बन्धी कारबाही हन सके्न छ । 

(7)(a) तबमा तनर्मन कार्ािलर्ले र्ोजनाको सञ्चालनको पतहलो वषिको अनुभव र र्ोजनाका सम्पतत्त र दातर्त्वहरू लगार्त कुनै पतन 

अततररक्त सान्दतभिक सूचनाका आधारमा र्ोजनाका आवश्यकताहरूको तबमातङ्कक अनुसन्धान गने छ । 

त्यिो अनुसन्धानको आधारमा, तबमा तनर्मन कार्ािलर्ले 1990 जनवरी 1 देस्तख कर वषिका लातग अनुचे्छद (5) (c) मा सूचीबद्ध संर्सथाहरूले 

गनुिपने र्ोगदानको दर तनधािरण गने छ । प्रारस्तिक मूल्याङ्कनपतछ, तबमा तनर्मन कार्ािलर्ले कम्तीमा दुई वषिको एक पटक र्ोजनाका 

सम्पतत्त र दातर्त्वहरूको तबमातङ्कक मूल्याङ्कन गराउने छ । त्यिा मूल्याङ्कनका नततजाहरूबमोतजम तबमा तनर्मन कार्ािलर्ले अनुचे्छद 

(5)(c) मा सूचीबद्ध संर्सथाहरूका लातग लागू हने र्ोगदान दरको तववरण तर्ार गने छ । र्द्यतप, कुनै पतन बेला तनधािररत दर तलस्तखत प्रत्यक्ष 

तप्रतमर्मको 0.25 प्रततशतभन्दा बढी हनु हुँदैन । 

(b) तबमा तनर्मन कार्ािलर्ले उपदफा (4) र (5) मा सूचीबद्ध मूल्याङ्कन र तवतनर्ोजनका आधारमा र्ोजनालाई तबमातङ्कक तहसाबले 

चुिदुरुि ढङ्गले सञ्चालन गररराख्न सतकुँ दैन भने्न कुरा तनधािरण गरेमा कार्ािलर्ले आवश्यकताअनुसार उपदफा (4) मा तोतकएको मूल्याङ्कन 

शुल्क समानुपाततक तररकाले बढाउने छ । 

(8) एसोतसएसनले कोषलाई तबमातङ्कक तहसाबले चुिदुरुि रूपमा कार्म राख्न तनधािरण गरेको वातषिक लागत व्यवर्सथातपकालाई ररपोटि गने 

छ । सो लागत तनधािरण गदाि, एसोतसएसनले सबै अस्पताल, तचतकत्सक, दुघिटना तबमाकताि, अतधवक्ता, उपभोक्ता र त्यिा कुनै पतन व्यस्तक्त 

वा संर्सथाको प्रतततनतधत्व गने संघहरूबाट प्राप्त तसफाररसहरूलाई मध्यनजर गने छ । s. 395.3025 मा जुनसुकै प्रावधानहरू भए पतन, सबै 

अस्पताल, दुघिटना तबमाकताि, तवभाग, बोडि, आर्ोग र तवधार्क सतमततहरूले एसोतसएसनलाई तनधािरण गनि सघाउन अनुरोध गररुँदा सबै 

सान्दतभिक रेकडि र सूचना प्रदान गनुिपने छ । एसोतसएसनले अनुरोध गदाि, सबै अस्पतालहरूले एसोतसएसनलाई कुनै पतन जीतवत बच्चा 

जने्मको सम्बन्धमा उनीहरूसुँग भएको रेकडिबाट तववरण उपलब्ध गराउनुपने हन्छ । र्िो तववरणमा कुनै पतन तचतकत्सकको नाम, 

अस्पतालका कमिचारी वा एजेन्टको नाम, तबरामीको नाम वा जन्ममा संलग्न तशशुको पतहचान गने अन्य कुनै जानकारी समावेश गनुि हुँदैन । 

र्सरी प्राप्त भएको जानकारी एसोतसएसनलाई सहर्ोग गने प्रर्ोजनका लातग मात्र प्रर्ोग गररने छ र त्यिो सूचना खुलासा गरेबापत 

अस्पताललाई कुनै पतन देवानी वा फ जदारी दातर्त्वको भागी बनाइने छैन । त्यिा तववरण अन्यथा गोप्य रहने छन् र s. 119.07(1) र s. 

24(a), राज्यको तवधानको धारा  I का प्रावधानहरूबाट छुट पाउने छन् । 

(9)(a) दाबी दार्र भएको 60 तदनतभत्र एसोतसएसनले दाबीकताि, दाबीकतािको वतकललाई ततनुिपने दाबी रकम, दाबीसुँग सम्बस्तन्धत 

एसोतसएसनको वतकलको शुल्क र दाबीको तनणिर् र भुक्तानीको सम्बन्धमा एसोतसएसनले बेहोनुिपने उतचत अनुमातनत अन्य कुनै खचिहरू 

लगार्त दाबीको कुल लागतको हालको मूल्य अनुमान गनुिपने छ । र्स अनुमानको प्रर्ोजनका लातग, एसोतसएसनले गैर-आतथिक 

क्षततहरूबापतका अतधकतम लाभहरू समावेश गनुिपने छ । 

(b) एसोतसएसनले र्ी अनुमानहरूलाई तै्रमातसक रूपमा लागेको वाितवक खचि र र्स अनुमानको अस्तन्तम समीक्षापतछ एसोतसएसनलाई 

उपलब्ध हने कुनै पतन अततररक्त सूचनाको आधारमा पररमाजिन गने छ । हालको अनुमानमा समावेश गररएका एसोतसएसनले भुक्तानी गरेको 

कुनै पतन रकमलाई अनुमातनत लागतबाट घटाइने छ । 

(c) सबै चालु अनुमातनत लागतहरू हाल उपलब्ध कोष र उपदफा (4) र (5) र अनुचे्छद (7)(a)मा वणिन गररएका सबै स्रोतहरूबाट आगामी 

12 मतहनातभत्र एसोतसएसनलाई उपलब्ध हने रकमको 80 प्रततशत बराबर भएको अवर्सथामा एसोतसएसनले व्यवर्सथातपकाको स्पष्ट 
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स्वीकृतततबना कुनै पतन नर्ाुँ दाबी स्वीकार गने छैन । र्स तनलम्बन लागू हने तमततभन्दा 18 मतहना वा सोभन्दा बढी समर् अगातड चोट पुगेको 

हो भने र्समा उले्लख भएका कुनै पतन कुराले एसोतसएसनलाई दाबी स्वीकार गनिबाट रोके्न छैन । र्ो तनलम्बन लागू भएको तमततले 30 

तदनतभत्र एसोतसएसनले गभनिर, प्रतततनतध सभाका सभामुख, तसनेटका अध्यक्ष, तबमा तनर्मन कार्ािलर्, एजेन्सी फर हेल्थ केर्र 

एडतमतनस्टि ेसन, स्वास्थ्य तवभाग र तडपाटिमेन्ट अफ तबजनेस एन्ड प्रोफेसनल रेगुलेसनलाई र्स तनलम्बनको बारेमा सूतचत गनुिपने छ । 

(d) र्तद कुनै व्यस्तक्तलाई अनुचे्छद 

(c) को कारणले एसोतसएसन तवरुद्ध दाबी गनिबाट रोतकएको छ भने र्ोजनाले त्यिो व्यस्तक्त, तनजको व्यस्तक्तगत प्रतततनतध, आमाबाबु, आतश्रत 

वा नतजकका आफन्तहरूका लातग तवशेष उपचार उपलब्ध गराउने छैन । 

इचतहास.—s. 73, ch. 88-1; s. 39, ch. 88-277; s. 44, ch. 88-294; s. 6, ch. 89-186; s. 103, ch. 92-33; s. 122, ch. 92-149; 
s. 1, ch. 92-196; s. 94, ch. 92-289; s. 66, ch. 93-268; s. 1, ch. 94-85; s. 248, ch. 94- 218; s. 426, ch. 96-406; s. 1807, 
ch. 97-102; s. 81, ch. 97-237; s. 167, ch. 98-166; s. 288, ch. 99-8; s. 227, ch. 2000-160; s. 7, ch. 2002-401; s. 4, ch. 
2003-258; s. 1901, ch. 2003-261; ss. 79, 84, ch. 2003-416. 

1नोट.—तबमा तवभागका कतिव्यहरू ch. 2002-404, र s. 20.13 बमोतजम तवत्तीर् सेवा तवभाग वा तवत्तीर् सेवा आर्ोगमा हिान्तरण 

गररएको तथर्ो, तबमा तवभागको तसजिना गने प्रावधान s. 3, ch. 2003-1 बमोतजम खारेज गररएको तथर्ो । 

2नोट.—2003 को तनर्तमत सत्रमा लागू गररएको s. 4, ch. 2003-258 बमोतजम संशोधन गररएको । 2003 को तवशेष सत्र D मा 

अनुमोतदत, दफा 79, ch. 2003-416 ले एसोतसएसनले "वा आतथिक वषि 1997 देस्तख आतथिक वषि 2001 सम्मको मूल्याङ्कनबाट छुटेको 

मानेको s. 395.806 मा पररभातषत गररएअनुसार तशक्षण अस्पतालमा जने्मका तशशुहरू" भाषा राखेर s. 4, ch. 2003-258 मा भएका 

संशोधन समार्ोजन गनि असमथि रह्यो । 

3नोट.—2003 को तनर्तमत सत्रमा लागू गररएको संशोतधत s. 1901, ch. 2003-261अनुसार । 2003 को तवशेष सत्र D मा लागू गररएको 

धारा 79, ch. 2003- 416 ले तबमा तवभागको सन्दभिलाई तबमा तनर्मन कार्ािलर्को सन्दभिले प्रततर्सथातपत गने s. 1901, ch. 2003-261 

बमोतजम गररएको संशोधन समावेश गनि सकेन । 

766.3145 आिािसंचहता । 

(1) हरेक वषिको जुलाई 1 वा त्योभन्दा अगातड, एसोतसएसनका कमिचारीहरूले च्याप्टर 112 को खण्ड III मा पररभातषत गररएअनुसार 

आफूसुँग स्वाथिको द्वन्द्व नभएको प्रमातणत गने बर्ानमा हिाक्षर गरी पेस गनुिपने छ । रोजगारीको एक सतिको रूपमा, सबै सिातवत 

कमिचारीहरूले स्वाथिको द्वन्द्वसम्बन्धी कथनमा हिाक्षर गरी एसोतसएसनलाई पेस गनुिपने छ । 

(2) कार्िकारी तनदेशक, वररष्ठ प्रबन्धक र सञ्चालक सतमततका सदस्यहरूका हकमा च्याप्टर 112 को खण्ड III मा उले्लख गररएको 

आचारसंतहता लागू हने छ । कार्िकारी तनदेशक, वररष्ठ प्रबन्धक र सञ्चालक सतमततका सदस्यहरूका गतततवतधमा च्याप्टर 112 को खण्ड III 

लागू गने प्रर्ोजनका लातग ती व्यस्तक्तहरूलाई सरकारी अतधकारी वा कमिचारीहरू मातनन्छ र एसोतसएसनलाई उनीहरूको एजेन्सी मातनन्छ । 

सञ्चालक सतमततका सदस्यले आफ्नो तनतित तनजी लाभ वा नोक्सानीमा प्रर्ोग हने कुनै पतन प्रावधानमा मतदान गनि सके्न छैनन् र s. 

112.3143(2) मा जिोसुकै व्यवर्सथा गररएको भए पतन, तनजलाई कार्म राखे्न प्रमुख व्यस्तक्तको वा s. 112.312 मा पररभातषत कुनै 

एजेन्सीबाहेक तनजलाई कार्म राखे्न प्रमुख व्यस्तक्तको मूल संर्सथा वा सहार्क संर्सथाको तनतित तनजी लाभ वा नोक्सानीमा प्रर्ोग हने थाहा 

भएको वा सरकारी अतधकारीको आफन्त वा व्यापाररक सहर्ोगीको तनतित तनजी लाभ वा नोक्सानीमा प्रर्ोग हन्छ भने्न थाहा भएको कुनै पतन 

प्रावधानमा मतदान गनि सके्न छैनन् । त्यिो सदस्यले मतदान गनुिअतघ आफूले मतदान नगरेको तवषर्मा आफ्नो स्वाथिको प्रकृतत साविजतनक 

रूपमा बोडिमा राख्नुपने छ र मतदान भएको 15 तदनतभत्र बैठकको तववरण रेकडि गनि तजमे्मवार व्यस्तक्तसमक्ष साविजतनक रेकडिको रूपमा 

तटप्पणी दार्र गरी तनजको स्वाथिको प्रकृतत खुलाउनुपने छ र उक्त तजमे्मवार व्यस्तक्तले उक्त तटप्पणीलाई तववरणमा समावेश गने छन् । 

(3) s. 112.3148, s. 112.3149, वा कुनै अन्य कानुनमा जेजिो व्यवर्सथा गररएको भए तापतन कुनै कमिचारी वा सञ्चालक सतमततका 

सदस्यले जानीजानी, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा एसोतसएसनसुँग करार सम्बन्ध रहेको वा सम्झ ताका लातग तवचाराधीन रहेको कुनै व्यस्तक्त वा 

संर्सथा वा त्यिो व्यस्तक्त वा संर्सथाका कमिचारी वा प्रतततनतधबाट कुनै उपहार वा रकम स्वीकार गनुिहने छैन । 

(4) उपदफा (2) वा उपदफा (3) को पालना नगने कमिचारी वा सञ्चालक सतमततको सदस्य ss. 112.317 र 112.3173 अन्तगित व्यवर्सथा 

गररएका सजार्को भागी हने छन् । 

(5) 2022 जनवरी 1 वा त्यसपतछ तनरु्स्तक्त गररएका एसोतसएसनका कुनै पतन वररष्ठ प्रबन्धक वा कार्िकारी तनदेशकलाई जुन तमततमा तनरु्स्तक्त 
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गररएको भए पतन, पतछ सेवातनवृत्त हने वा रोजगारी छोड्ने वररष्ठ प्रबन्धक वा कार्िकारी तनदेशकलाई एसोतसएसनबाट सेवातनवृतत्त भएको वा 

रोजगारी छोडेको 2 वषिसम्म एसोतसएसन समक्ष अको व्यस्तक्त वा संर्सथाको प्रतततनतधत्व गनि तनषेध गररएको छ । 

इचतहास.—s. 4, ch. 2021-134. 

766.315 फ्लोरिडा बथय-रिलेटेड नु्यिोलचजिल इन्ज्ज्योिी िमे्पने्ससन एसोचसएसन; सञ्चालि सचमचत । 

(1)(a) जन्मुँदा लागेको नु्यरोलतजकल चोटका लातग फ्लोररडा राज्यको क्षततपूतति र्ोजना सात जना सञ्चालकहरू सस्तम्मतलत सतमततद्वारा 

सञ्चातलत हने छ जसलाई फ्लोररडा बथि-ररलेटेड नु्यरोलतजकल इन्ज्योरी कमे्पने्ससन एसोतसएसन भनेर तचतनने छ । र्ो एसोतसएसन कुनै 

राज्यको तनकार्, बोडि वा आर्ोग होइन । s. 15.03 मा जुनसुकै प्रावधान रहेको भए पतन, एसोतसएसनलाई राज्यको छाप प्रर्ोग गनि स्वीकृतत 

तदइएको छ । 

(b) सञ्चालकहरू तनतित अवतध (तनतदिष्ट वषिमा तनतित सङ्ख्यामा सञ्चालकहरू तनरु्क्त हने गरी) 3 वषि वा ततनका उत्तरातधकारीहरू तनरु्क्त 

नभएसम्म र र्ोग्य नठहररएसम्मका लातग तनरु्क्त गररने छन्; र्द्यतप, कुनै पतन सञ्चालक लगातार 6 वषिभन्दा बढी उक्त पदमा रहन पाउने 

छैनन् । 

(c) सञ्चालकहरू प्रमुख तवत्तीर् अतधकारीद्वारा तनम्नानुसार तनरु्क्त हने छन्: 

1. उपअनुचे्छद 2.-7 मा पतहचान गररएका कुनै पतन समूहसुँग आबद्ध नभएका एक जना नागररक प्रतततनतध । 

2. सहभागी तचतकत्सकहरूको तफि बाट एक जना प्रतततनतध । 

3. अस्पतालहरूको तफि बाट एक जना प्रतततनतध । 

4. दुघिटना तबमाकतािहरूको तफि बाट एक जना प्रतततनतध । 

5. सहभागी तचतकत्सकबाहेक अन्य तचतकत्सकहरूको तफि बाट एक जना प्रतततनतध । 

6. र्ोजनाअन्तगित चोट पुगेका तशशुको एक जना अतभभावक वा कानुनी अतभभावक प्रतततनतध । 

7. अपाङ्गता भएका बालबातलकाका लातग वकालत गने संर्सथाको एक जना प्रतततनतध । 

(2)(a) प्रमुख तवत्तीर् अतधकारीले अमेररकन कङ्गे्रस अफ अब्स्से्टतटि तसर्न्स एन्ड गाइनेकोलतजस््टस, तडस्तस्टि क्ट XII बाट तसफाररस गररएका 

कम्तीमा तीन जनाको सूचीबाट सहभागी तचतकत्सकहरूको प्रतततनतध; फ्लोररडा हस्तस्पटल एसोतसएसनद्वारा तसफाररस गररएको कम्तीमा तीन 

नामहरूको सूचीबाट अस्पतालहरूको प्रतततनतध; अमेररकी इन्स्योरेन्स एसोतसएसनद्वारा तसफाररस गररएको एक जना, फ्लोररडा इन्स्योरेन्स 

काउस्तन्सलद्वारा तसफाररस गररएको एक जना र प्रपटी क्याजुअल्टी इन्योरसि एसोतसएसन अफ अमेररकाद्वारा तसफाररस गररएको एक जना 

गरेर कम्तीमा तीन नामहरूको सूचीबाट दुघिटना तबमाकतािहरूको प्रतततनतध; र फ्लोररडा मेतडकल एसोतसएसनले तसफाररस गरेको तीन 

नामहरूको सूचीबाट र फ्लोररडा ओस्तस्टर्ोपैतथक मेतडकल एसोतसएसनले तसफाररस गरेको तीन नामहरूको सूचीबाट सहभागी नहने 

तचतकत्सकहरूको प्रतततनतध चर्न गनि सके्नछन् । तर, प्रमुख तवत्तीर् अतधकृतले सम्बस्तन्धत एसोतसएसनबाट मनोतनत व्यस्तक्तहरूमधे्यबाट नै 

तनरु्स्तक्त गनुिपछि  भने्न छैन । दाबीका लातग तवचाराधीन तनवेदनमा नाम उले्लख गररएको सहभागी तचतकत्सकलाई बोडिमा तनरु्क्त गनि तमलै्दन 

। तनरु्क्त गररएको सहभागी तचतकत्सक रहेका सञ्चालकको नाम दाबीका लातग दार्र गररएको तनवेदनमा तचतकत्सकको रूपमा उले्लख छ 

भने क्षततपूततिका लातग स्वीकार गररएको दाबीसम्बन्धी कुनै पतन सतमततका मातमलामा मतदान गनि तमलै्दन । (b) लागू हने भएमा, कुनै पतन पद 

खाली हन गएको अवर्सथामा प्रमुख तवत्तीर् अतधकारीले अनुचे्छद (a) मा उले्लख गररएको उपरु्क्त एसोतसएसन वा व्यस्तक्तलाई तसफाररस गनि 

र ररक्त पद पूतति गनिका लातग मनोनर्न गनि तुरुनै्त सूतचत गनुिपने छ । 

(c) गभनिर वा प्रमुख तवत्तीर् अतधकारीले कुनै पतन सञ्चालकलाई दुव्यिवहार, दुष्कमि, अपकृत्य वा कतिव्यमा बेवािा गरेबापत पदबाट हटाउन 

सके्न छन् । र्सरी तसजिना भएको कुनै पतन पद ररक्त हुँदा अनुचे्छद (a) मा उले्लख भएबमोतजम पूतति गररने छ । 

(3) सञ्चालकहरूले कुनै पतन कार्ि गदाि वा र्ोजनाको कुनै शस्तक्त प्रर्ोग गदाि उक्त कदमको पक्षमा चार जना सञ्चालकको मत प्राप्त गनै पने 

हन्छ । सञ्चालकहरूले तबना तलब सेवा गने छन् तर s. 112.061 बमोतजम र्ोजनाको सञ्चालकको रूपमा आफ्नो आतधकाररक कतिव्यहरू 

सम्पन्न गदाि हने वाितवक र आवश्यक खचिहरूका लातग क्षततपूतति प्राप्त गन सके्न छन् । र्ोजना सञ्चालनको सन्दभिमा सञ्चालकहरूले कुनै 

दातर्त्व बहन गनुिपने छैन । 
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(4) सञ्चालक सतमततसुँग तनम्नलगार्तका अतधकारहरू हने छन्: 

(a) र्ोजना सञ्चालन गने । 

(b) र्ोजनाको तफि बाट सङ्कतलत रकम व्यवर्सथापन गने । 

(c) र्ोजनाको तफि बाट दाबीहरूको भुक्तानी व्यवर्सथापन गने । 

(d) घाटा र खचिहरूबाट बचेको कोषलाई लगानी र पुन: लगानी गने, र्तद र्सबाट भएको लगानीबाट कुनै आर् आमदानी भएमा सो आर् 

र्ोजनामा जम्मा हने छ । 

(e) र्ोजनाका जोस्तखमहरू पूणि वा आंतशक रूपमा पुनतबिमा गने । 

(f) र्ोजनाको नाममा कुनै प्राकृततक व्यस्तक्त सरह मुद्दा दार्र गने र मुद्दा दार्र गररने र सबै कार्ि र कारबाहीमा उपस्तर्सथत हने र प्रततरक्षा गने । 

(g) र्ोजना तर्ार गररएको कुनै पतन वा सबै उदे्दश्यहरूलाई प्रभाव पानि चातहने वा सुतवधाजनक सबै अतधकार राखे्न र प्रर्ोग गने । 

(h) र्ोजना सञ्चालन गनि आवश्यक वा उपरु्क्त हने सम्झ ताहरू गने । 

(i) र्ोजनाको प्रशासतनक र तवत्तीर् कारोबार र तजमे्मवारीहरू पूरा गनि र कानुनद्वारा तनषेध नगररएका अन्य आवश्यक र उपरु्क्त कार्िहरू 

गनिका लातग आवश्यक पने व्यस्तक्तहरूलाई कमिचारीको रूपमा तनरु्क्त गने वा कार्म राखे्न । 

(j) अनुतचत दाबीको भुक्तानीबाट बच्न आवश्यक पने कानुनी कारबाही गने । 

(k) कुनै पतन कमिचारी, एजेन्ट, सञ्चालक सतमततका सदस्य वा सोको वैकस्तल्पक व्यस्तक्त वा आतधकाररक क्षमतामा र्ोजनाको तफि बाट कार्ि 

गने व्यस्तक्तलाई त्यिो व्यस्तक्तले असल तनर्तसतहत कार्ि गरेको र तनज व्यस्तक्तले गने भनी मुनातसब रूपमा तवश्वास गररएको ढङ्गले कार्ि 

गरेको भएमा वा र्ोजनाको उतृ्कष्ट तहत र जन्मसुँग सम्बस्तन्धत नु्यरोलतजकल चोट लागेका सहभागीको स्वास्थ्य र सवोत्तम तहत तवपरीत 

नगएको र कुनै आपरातधक कार्ि वा कार्िवाहीको सन्दभिमा, त्यिो व्यस्तक्तसुँग तनजको आचरण कानुनसम्मत रहेको तवश्वास गने र्थोतचत 

कारण रहेको अवर्सथामा, वतकलको शुल्क, फैसला, जररवाना र र्ोजनाको तफि बाट कार्ि गने त्यिो व्यस्तक्तको क्षमताबाट उत्पन्न हने कुनै पतन 

कारवाही, त्यसपतछको पुनरावेदन लगार्त मुद्दा-मातमला वा सुनुवाइको सम्बन्धमा वाितवक र उतचत ढङ्गले भएका फरफारखमा भुक्तानी 

गररएको रकमलगार्तका खचिहरूबापत क्षततपूतति तदलाउने । 

(5)(a) एसोतसएसनले अनुमतत तदएअनुसारको भाउचर भरेर मात्र र्ोजनाको तफि बाट रकम तनकासा गनि सतकने छ । 

(b) सञ्चालक सतमततका सबै बैठकहरू s. 286.011 मा तदइएका मापदण्डहरू अनुरूप हने छन् र र्ोजनाका सबै खाता, रेकडि र 

लेखापरीक्षणहरू सविसाधारणबाट र्थोतचत तनरीक्षणका लातग खुला रहने छन् । तर एसोतसएसन वा र्सका प्रतततनतधको स्वातमत्वमा रहेका 

दाबी फाइलहरू मुद्दाको तकनारा नलागेसम्म वा दाबीको फरफारख नभएसम्म गोप्य रहने छन् र राज्यको तवधानको धारा  I को s. 

119.07(1) s. 24(a) बमोतजमका मापदण्डहरूबाट छुट पाउने छन् । तर कानुनले अन्यथा व्यवर्सथा गरेअनुसार मेतडकल रेकडि र दाबी 

फाइलमा रहेका अन्य प्रमाणहरू गोप्य नै रहने छन् र मातथका मापदण्डहरूबाट छुट पाउने छन् । कुनै पतन तकताब, अतभलेख, कागजात, 

लेखापरीक्षण वा एसोतसएसनले प्राप्त गरेका, तर्ार गरेका वा भुक्तानी गरेका सम्पतत्त सञ्चालक सतमततको अस्तिर्ारको अधीनमा रहने छन् र 

ती सबका लातग सतमतत तजमे्मवार रहने छ ।  

(c) आकस्तिक बैठकहरू बाहेक, एसोतसएसनले सतमततको अन्य कुनै पतन बैठक बस्दा बैठक बसु्नभन्दा कम्तीमा 7 तदनअतघ 

एसोतसएसनको वेबसाइटमा प्रकाशन गरेर सूचना तदनुपने छ । एसोतसएसनले समर्मै कार्िसूची तर्ार गरी कार्िसूचीको प्रतत अनुरोध गने र 

प्रतततलतपको उतचत मूल्य ततने व्यस्तक्तले बैठक हनुभन्दा कम्तीमा 7 तदनअतघ एजेन्डाको प्रतत प्राप्त गनि सके्न कुरा सुतनतित गनुिपने छ । गोप्य 

र छुटप्राप्त सूचनाबाहेक इलेक्टि ोतनक ढाुँचामा उपलब्ध कुनै पतन बैठक सामग्री सतहत कार्िसूची एसोतसएसनको वेबसाइटमा प्रकातशत गररने 

छ । कार्िसूचीमा प्रिुतीकरणको क्रममा तवचार गनुिपने तवषर्हरू र सतमततको बैठकमा टेतलफोनबाट सहभागी हन सविसाधारणका लातग 

टेतलफोन नम्बर समावेश गररने छ । कार्िसूची उपलब्ध गराइसकेपतछ, सो कार्िसूची अध्यक्षता गनि तोतकएको व्यस्तक्तले तनधािरण गरेबमोतजम 

मुनातसब कारण भएमा मात्र पररवतिन गररने छ र अतभलेखमा उले्लख गररनुपने छ । र्िो पररवतिनको सूचना र्थाशीघ्र तछटो तदनुपने छ । 

(d) तनके्षप बुतझतलने, भाउचर जारी गने वा कुनै पतन रकम तनकासा वा अन्यथा तवतरण गने अतधकार प्राप्त हरेक व्यस्तक्तले र्ोजनाका 

सम्पतत्तहरू सुरतक्षत गनि सञ्चालन र्ोजनाले तनधािरण गरेबमोतजम मुनातसब ढङ्गले पर्ािप्त रकमको ब्ल्याने्कट फाइडतलटी बन्ड पोस्ट गनुिपने 

छ । र्िो बन्डको खचि र्ोजनाको सम्पतत्तबाट भुक्तानी गररने छ । 
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(e) वातषिक रूपमा, एसोतसएसनले अनुरोध गररएको खण्डमा र्ोजनाका कुनै पतन सहभागीहरूलाई लेखा परीक्षण गररएका तवत्तीर् ररपोटिहरू 

फाइनास्तन्सर्ल सतभिसेज कतमसनको तबमा तनर्मन कार्ािलर् र जोइन्ट लेतजसे्लतटभ अतडतटङ कतमतटलाई पेस गनुिपने छ । ररपोटिहरू 

स्वीकृत लेखा कार्ितवतधअनुसार तर्ार गररनुपने छ र तबमा तनर्मन कार्ािलर् वा जोइन्ट लेतजसे्लतटभ अतडतटङ कतमतटले मागेको तववरण 

समावेश गनुिपने छ । आवश्यक परेमा कुनै पतन बेला, तबमा तनर्मनको कार्ािलर् वा जोइन्ट लेतजसे्लतटभ अतडतटङ कतमतटले र्ोजनाको 

लेखापरीक्षण गराउन सके्न छ । 

(f) र्ोजनाको तफि बाट रास्तखएको कोष फ्लोररडा राज्यको सम्पतत्त हो । एसोतसएसनले र्ोजनाको कोष s. 215.47 मा वणिन गररएका लगानी 

र सेकु्यररटीहरूमा मात्र लगानी गनि सके्न छ र उक्त दफामा समावेश गररएका लगानीहरूसम्बन्धी सीतमतताहरूको अधीनमा रहने छन् । 

र्िा लगानीहरूबाट प्राप्त हने सबै आर् र्ोजनामा जम्मा गररने छ । से्टट बोडि अफ एडतमतनस्टि ेसनले र्ोजनाको तफि बाट रास्तखएको रकम 

एसोतसएसन र से्टट बोडि अफ एडतमतनस्टि ेसनद्वारा स्वीकृत टि स्ट सम्झ ताबमोतजम र ss. 215.44-215.53 का प्रावधानहरूतभत्र रही लगानी 

र पुन: लगानी गनि सके्न छ । 

(6) एसोतसएसनले र्ोजनाअन्तगित लाभ प्राप्त गने हरेक आमाबाबु र कानुनी अतभभावकलाई र्ोजनाअन्तगित क्षततपूतति तदन तमल्ने खचिहरूको 

सूची वातषिक रूपमा हलाक वा इलेक्टि ोतनक माध्यमबाट उपलब्ध गराउने छ । 

(7) एसोतसएसनले 2022 जनवरी 1 तभत्र र त्यसपतछ हरेक जनवरी 1 ताररखमा आफ्नो वेबसाइटमा ररपोटि प्रकातशत गने छ । ररपोटिमा तनम्न 

कुराहरू समावेश गररने छ: 

(a) हरेक सञ्चालक सतमततका सदस्य र कार्िकारी कमिचारी सदस्यका नाम र पदावतध । 

(b) एसोतसएसनका हरेक कमिचारीलाई भुक्तानी गररएको क्षततपूतति रकम । 

(c) क्षततपूततिसम्बन्धी तववाद र समाधानहरूको सारांश । 

(d) वतकल शुल्क र लतबङ शुल्कका लातग गररएको खचिको सूची । 

(e) हरेक र्ोजना दाबीको तवरुद्ध भएका अन्य खचिहरू । आमाबाबु, कानुनी अतभभावक वा दाबीमा संलग्न सहभागीको कुनै पतन व्यस्तक्तगत र 

पतहचान खुलाउने तववरण र्स सूचीबाट हटाइनुपने छ । 

(8) 2021 नोभेम्बर 1 वा त्यसअतघ र त्यसपतछ हरेक नोभेम्बर 1 सम्ममा, एसोतसएसनले गभनिर, तसनेटका अध्यक्ष, प्रतततनतध सभाका सभामुख 

र प्रमुख तवत्तीर् अतधकारीलाई प्रततवेदन पेस गनुिपने छ । ररपोटिमा तनम्न कुराहरू समावेश गररनुपछि : 

(a) तडतभजनमा क्षततपूततिका लातग दार्र गररएका तनवेदनहरूको सङ्ख्या, क्षततपूतति भुक्तानी गररएका दाबीकतािहरूको सङ्ख्या, क्षततपूतति 

अस्वीकार गररएका दाबीकतािहरूको सङ्ख्या र क्षततपूतति अस्वीकार गनुिका कारणहरू । 

(b) कोटीअनुसार खचिका लातग भुक्तानी गररएको र अस्वीकृत क्षततपूततिको सङ्ख्या र डलर रकम र कोटीअनुसार खचिका लातग क्षततपूतति 

अस्वीकार गनुिका कारणहरू । 

(c) खचिका लातग क्षततपूतति भुक्तानी गनि वा अस्वीकार गनिका लातग लागे्न औसत समर् । 

(d) कार्िक्रम सुधार गनिका लातग कानुनी तसफाररसहरू । 

(e) वषिभररको अवतधमा र्ोजनालाई असर गने कुनै पतन तवचाराधीन वा समाधान गररएका मुद्दाहरूको सारांश । 

(f) एसोतसएसनका हरेक कमिचारी वा सञ्चालक सतमततका सदस्यलाई भुक्तानी गररएको क्षततपूतति रकम । 

(g) 2021 नोभेम्बर 1 वा त्यसअतघको प्रारस्तिक ररपोटिको हकमा एक स्वतन्त्र तबमाङ्ककद्वारा सम्पन्न गररएको एक तबमातङ्कक प्रततवेदनले 

र्ोजनामा तनम्न पररवतिनहरू कार्ािन्वर्न गनि लागे्न अनुमातनत खचिहरूको तवशे्लषण प्रिुत गदिछ: 

1. र्ोजनामा सहभागीका लातग नू्यनतम जन्म त लको र्ोग्यतालाई 2,500 ग्रामबाट 2,000 ग्राममा घटाउने । 

2. र्ोजनामा सहभातगताका लातग र्ोग्यता पररमाजिन गरी कुनै तशशु र्सथार्ी र उले्लख्य रूपमा मानतसक तथा शारीररक रूपमा अशक्त 

हनुको सट्टा र्सथार्ी र उले्लख्य रूपमा मानतसक वा शारीररक रूपमा अपाङ्ग हनुपने व्यवर्सथा गने । 

3. हरेक वषि वातषिक तवशेष लाभ वा गुणिरीर् जीवनसम्बन्धी लाभ $500 देस्तख $2,500 सम्म बढाउने । 
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इचतहास.—s. 74, ch. 88-1; s. 40, ch. 88-277; s. 7, ch. 89-186; s. 2, ch. 94-85; s. 427, ch. 96-406; s. 1808, ch. 97-102; 
s. 3, ch. 98-113; s. 2, ch. 98-409; s. 1902, ch. 2003-261; s. 3, ch. 2006-8; s. 11, ch. 2014-103; s. 5, ch. 2021-134. 

766.316 योजनामा सहभािी हने प्रसूचत सहभािीहरूलाई सूिना । 

आफ्नो कमिचारीतभत्र सहभागी तचतकत्सक समावेश गने हरेक अस्पताल र जन्मुँदा लागेको नु्यरोलतजकल चोटका लातग फ्लोररडा राज्यको 

क्षततपूतति र्ोजनाअन्तगित s. 766.314(4)(c) बमोतजमका सहभागी तचतकत्सक मातनने रेतजडेन्ट, सहार्क रेतजडेन्ट र इन्टनिहरूबाहेक हरेक 

सहभागी तचतकत्सकले प्रसूतत तबरामीहरूलाई जन्मसुँग सम्बस्तन्धत नु्यरोलतजकल चोटहरूका लातग सीतमत दोषरतहत तवकल्पको बारेमा सूचना 

प्रदान गनुिपने छ । त्यिो सूचना एसोतसएसनद्वारा उपलब्ध गराइएका फारामहरूमा प्रदान गनुिपने छ र र्ोजनाअन्तगित तबरामीका अतधकार 

र सीमाहरूको स्पष्ट र संतक्षप्त व्याख्या समावेश गनुिपने छ । अस्पताल वा सहभागी तचतकत्सकले तबरामीलाई सूचना फाराम प्राप्त गरेको 

स्वीकार गरी फाराममा हिाक्षर गराउन सके्न छन् । सूचना फाराम प्राप्त गरेको स्वीकार गरी तबरामीले हिाक्षर गनािले र्स दफाको 

सूचनासम्बन्धी मापदण्डहरू पूरा भएको भनी खण्डनीर् अनुमान खडा गदिछ । तबरामीको s. 395.002(8)(b) मा पररभातषत गररएअनुसारको 

आपत्कालीन तचतकत्सा समस्या हुँदा वा सूचना तदन व्यावहाररक नभएको अवर्सथामा तबरामीलाई सूचना तदनु आवश्यक छैन । 

इचतहास.—s. 75, ch. 88-1; s. 8, ch. 89-186; s. 4, ch. 98-113; s. 91, ch. 99-3; s. 205, ch. 2007-230. 
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परिचिष्ट A: उपििण 

पररतशष्ट A - उपकरण 
र्ो सूचीमा पतहले स्वीकृत गररएका लगार्तका उपकरणहरू समावेश गररएको छ । 

 

उपििण < $3000   उपििण > $3000 

गतततवतध तसट/कुसी   बेड 

AFOs   तसतलङ तलफ्ट (गततशीलता कार्िहरू)* 

एर्र लस म्याटि ेस   सञ्चारजन्य र्न्त्र 

बेबी मतनटर / तभतडर्ो   कमे्प्रसन भेस्ट 

नुहाउने कुसी   इलेस्तक्टि क स्तिलचेर्र 

कारको तसट   फार्रफ्लाइ (कुसीहरू)* 

चेस्तन्जङ टेबल   स्वतन्त्रता अवधारणा (बाइक)* 

कम्पु्यटर   गेट टि ेनर 

खाना खुवाउने कुसी   अस्पतालको शैर्ा 

तफतडङ पम्प   र्सथार्ी र्र्ाम्प 

फ्लोर र्र्ाम्प/थे्रसहोल्ड   पोटेबल 02 कन्सन्टि ेटर 

चश्मा   पोटेबल पुल तहटर 

भ्यानका लातग तहच   पोटेबल र्र्ाम्प 

होर्र तलफ्ट   Ppod कुसी 

हट टब वा पुल तहटर ($2500 सीमा)   सु्कटर 

ह्रु्तमतडफार्र   सुरतक्षत सुते्न पलङ* 

आईप्याड ***   र्सयान्डर 

म्यानुअल टि ान्फर स्तिलचेर्र   स्तस्टम तडजाइन (ग्यातलतलर्ो प्रणाली)* 

मेगा रबर रोल   स्टि ोलर 

नेबुलाइजर   याबे्लट 

O2 कन्सन्टि ेटर   Tobii Dynavox* 

पोटेबल र्र्ाम्प   Trexo* 

पोटेबल सक्सन मेतसन   वाकर 

पोटेबल जेनरेटर ($3000 सीमा)    

पल्स ओक्स    

उपकरणका लातग फेने भागहरू    

से्टथेस्कोप    

सक्सन मेतसन    

थेरापी बेन्च    

थेरापी म्याट    

श चालर् प्रणाली    

टि ान्फर बेल्ट - ह्यान्डल सतहत    

मूत्र सङ्कलन प्रणाली    

*NICA को तनतित तवके्रतासुँग सम्बन्ध रहेका सामग्रीहरू 

** 1/1/2022 देस्तख आईप्याड खररद गदाि $500 को सीमा लागू हुँदैन 
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परिचिष्ट B: सामग्रीहरू 

पररतशष्ट B - सामग्रीहरू 
र्ो सूचीमा पतहले स्वीकृत गररएका उपकरणहरू लगार्तका सामग्रीहरू समावेश गररएको छ । 

एड्यातप्टभ कपडा  पेतडर्ालाइट 
मतदरा  पेरोक्साइड 
बेबी फुड  पुलअप 
ब्याकप्याक (अन-द-गो आपत्कालीन आपूततिहरू राख्नका 
लातग) 

 सलाइन 

तबब्स  सेतनटाइजर 
बुस्टर प्याडहरू  AFOs का लातग जुत्ता 
बपि कपडा  AFOs का लातग मोजा 
क्लोरोक्स वाइप  तवशेषीकृत तफतडङ कप 
डार्पर र्र्ास तक्रम  सक्सन क्याथेटर 
डार्पर (3 वषिपतछ)  सक्सन टि े 
तफतडङ ब्याग - दबाब राहत प्रणाली  सस्तप्लमेन्ट 
तफतडङ पम्प तकट  तसररन्ज 
खुवाउने चम्चा  टेप 
तफतडङ युब सरसफाइ सामग्री  टुथेट 
फोम क्लाइस्तम्बङ ब्लक  टि ाक सामग्री 
फमुिला  टि ाक 
गज  फोहोर ब्याग 
पन्जा  युतबङ 
जी-यूब एके्ससोरी  अन्डरप्याडहरू (टेप सतहत वा टेप तबना) 
ह्यान्डतग्रप  मूत्र सङ्कलन प्रणालीका लातग चातहने सामग्री 
तहप्पोथेरापी हेलमेट  एमेतसस ब्याग 
मास्कहरू  वासक्लोथ 
भोजन प्रततर्सथापन पाउडर  पानी (उपकरण वा फमुिलाका लातग) 
तमकी बटनहरू  गहु्रङ्गो कम्बल 
माउथ स्वाब  वाइप (3 वषिको उमेरपतछ) 
ननेसल कनुला   
ओरल सक्सन टुथब्रस   
अस्तक्सजन   



 

 

फ्लोरिडा बथय-रिलेटेड नु्यिोलचजिल 
इन्ज्ज्योिी िमे्पने्ससन एसोचसएसन 

P.O. Box 14567  
Tallahassee, Florida 32317  

 

टोल फ्री नम्बर  1-800-398-2129 

 

परिवाि तथा चिचित्सिहरूिा लाचि 
सहायि सेवाहरू 

फोन (850) 488-8191  

फ्याक्स (850) 922-5369  

वेब NICA.com 
 

लाभसम्बन्धी हातेपुस्तििा 
2022 अगस्ट 25 मा स्वीकृत 




