How can we help you?
हामी तपाईलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छौ?
रिफिल

रिफिल अनुिोधहरू सामान्यतः ३-५ व्याबसाहहक हिन लाग्छन ्। कुनै औषधधहरू पहहले प्राधधकिणको आवश्यकता पिद छ, यहि हामीले िामेसीबाट
अनुिोध प्राप्त गिाद १४ व्याबसाहहक हिन लाग्न सक्छ। तपाइले आफ्नो औषधध सफकनु भन्िा अगाबै वा औषधध समयमै सुननश्श्ित गनद, हामी यो

अनुिोध गि्िछौ फक तपाइ हामीलाई िोन मािदत सम्पकद गनह
ुद ोस वा बबिामी पोटदलको माध्यमद्बािा हामीलाई ईमेल पठाउनाले हामीलाई थाहा हुन्छ
फक तपाइलाई औषधधको रिफिल िाहहएको छ ।जब तपाइ कल गनह
ुद ु न्छ, तपाइलाई कल सेन्टिका प्रनतननधधसँग बोल्ने मौका ममल्छ वा तपाइको थप
सुववधाको लाधग, ववस्तत
ृ भ्वाइस मेल छोड्न अनुिोध गरिन्छ। हाम्रो भ्वाइसमेल ववकल्प सातै हिन िौबबसै घन्टा उपलब्ध छ।

कल सेन्टि

हाम्रो स्वास््य केन्रमा आउने कलहरू हाम्रा उच्ि प्रमिक्षित कमदिािीद्वािा जवाि िकादइने छ जुन तपाइको समस्यको समाधान खोश्जनेछ। उहाहरूले
केही प्रश्नहरू ननश्श्ित सोध्नु हुनेछ ि तपाइको श्जज्ञिसा सम्बन्धीत कमदिािीलाई अग्रेवषत गरिनेछ। सबै कलहरू प्राप्त भएको क्रम अनस
ु ाि जवाि
हिइन्छ।तपाइले कहहलेकाही सम्पकद हुन हिलाइ भएको अनभ
ु व गनद सक्नह
ु ु न्छ, कृपया हामीलाई थाहा छ फक हाम्रो कमदिािीले ग्राहक सेवा हिन
समवपदत छन ् ि तपाइलाई तपाइँको िोनको जवाि हििंिा कहहलेकही िीला हुन सक्छ।

रिसेप्िन

हाम्रो फ्रन्ट अफिसका कमदिािीहरू हाम्रो जनसािंश्ययकी अद्यावधधक गनद(केही िेिबिल जस्तै तपाइको नम्बि,ठे गाना आहि), तपाइका ननधादरित

हिलो आगमन

एपाइमेन्टका लाधग जानकाि मलन ि िािमका लाधग अनुिोधहरू वा जानकािी मागदििदन गनद सहयोग गनद उपलब्ध छ।

यहि तपाइले ननधादरित (एपाइमेन्ट)तामलकाबद्ध समय भन्िा हिलाआइपग्ु नु भयो भने, हामीले तपाइको प्रिायकको एपाइमेन्ट तामलकाको आधािमा
अको एपाइमेन्ट प्रस्ताव गनद सक्िछौं।

यातायत

• यहि तपाइसँग स्वास््य बीमा छै न भने, कृपया हाम्रा स्वास््य सेवा कमदिािीलाई जानकािीको लाधग सोध्नुहोस ् फक तपाइँ अन्य यातायात
ववकल्पहरूको लाधग योग्य हुनह
ु ु न्छ फक हुन्न।

o हाम्रा बबिामीका लागी, यहि एपाइमेन्ट छ भने म्यानिेस्टि ट्ािंश्जट प्राधधकिण )MAT"बस मसटी" वा (को हटकट उपलब्ध छन ्।

o स्टे प सेभि एमटीएद्वािा प्रिान गरिएको एक कायदक्रम हो जुन आवस्तका अनुसाि प्रिान गने प्रबन्ध छ जन
ु ननश्श्ित बस सेवा मागदमा िल्िछ
(वद्ध
ृ ि असिम सामान्यतया)बा बाटोसम्म पुग्ने िमतामा छै न। सेवालाई उधग्रम िोन गिे ि रिजभेसन गनद 8801-623 (603) हो।

िािम

तपाइले अननिोध गिे को िािम प्रिायकसमि िाँडै पुयादइनेछ ि सम्भवतगरिनेछ। प्रफक्रया : तपाइले अननिोध गिे पनछ त्यसलाई प्रिायकले समीिा

अनिु ोधहरू

गिे ि हस्तािि गनद समय आवश्यक छ। कृपया प्रिोधनको लाधग ननम्न समय फ्रेम आवश्यक पिद छ।

क. खोपको रिपोटद ( Immunization report)सक्छौं। गनद प्रिान अनुिोधमा सामान्यतया यसलाई हामी :
ख . िािीरिक पिीिा िािम (Physical form) :(FMLA Forms): ३-५ व्याबसाहहक हिन लाग्छ।

ग. (Return to Work/School Letters): कायद ववद्यालय / िकदनको ननम्ती पत्र िाहहइमा :3-5 व्याबसाहहक हिन लाग्छ।
घ. एिएमएलए िािम(FMLA Forms): 5-7 व्याबसाहहक हिन लाग्छ।
ङ. गभदबनतसम्बन्धी एिएमएलए िािामहरू प्रिायकसँग यो :एपाइमेन्ट अवधधमा पिू ा गरिन्छ।

ि. बसाइसिाइको लाधग िे कडदको रिलीज :7-10 व्याबसाहहक हिन लाग्छ।
छ. िे ििल :7-10 व्याबसाहहक हिन लाग्छ।
सूिना जािी

स्वास््य िािम रिलीजको लागी अमभभावक या कानूनी अधधकृत िे खख प्राप्त हुनु पछद , सिंिक्षित स्वास््य सूिनाको खुलासा गनदको लागी कुनै पनन

सवा ग्राही पोटल

तपाइको स्वास््य तपाइको लाधग महत्त्वपूणद छ, ि त्यसैले तपाइको धिफकत्सा जानकािीको पहुँि इलेक्ट्ोननक छ ।सेवा ग्राही उशेि ् पोटद लकोय

समय अनुिोध गनद ममल ्छ। यी िािमहरू हाम्रो फ्रन्ट कायादलयमा प्राप्त गनद वा कल गिे ि हामीलाई घिको ठे गानामा पठाउन अनुिोध गनद सफकन्छ।
तपाईसँग हामीलाई सिंवाि गनद, सश्जलैसग एपाइमेन्ट बनाउन, औषधधको रिफिल अनिु ोध गन,ुद हाम्रोबाट आधािभत
ू जानकािी प्राप्त गनद सश्जलो छ।
तपाइको धिफकत्सा िे कडद मभत्र समावेि भएका सबै जानकािी गोपनीय छन ् ि गोपनीय लगइन प्रयोगकतादको नाम ि पासवडद प्रयोग गिे ि मात्र तपाइले

कायादलय समय
पनछ

पहुँि गनद सफकन्छ। पासवडदको हाम्रो सुववधाजनक स्थानहरूमा पासवडदमा अनुिोध गनुद पछद ।

हाम्रो अन कल धिफकत्सक कायदलयको समय पस्िात पनछ उपलब्ध हुन्छन ि हामीलाई सम्पकद गिे सेवाको प्राप्त गनद सफकन्छ। कृपया हाम्रो

कायदलयको नम्बिमा सम्पकद गनह
ुद ोस ि हाम्रो उत्ति सेवामा पुग्नका लाधग सिंकेतहरूलाई सुन्नुहोस ्। नतनीहरूले तपाईंको कल िकादउन हाम्रो अन कलधिफकत्सकलाई सम्पकद गनेछ।
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