धिय आवे दक:
यधद आफ्नो स्वास्थ्य स्याहािका खर्चहरूको भु क्तानी गदाच तपाईँलाई आधथचक कधिनाइ धिर्चना हुनिक्छ भने कृपया यो आवे दन भनुचहोि् । यो
आवे दनले हामीलाई कुनै पधन Dartmouth-Hitchcock, Cheshire Medical Center वा Alice Peck Day Memorial Hospital स्थानमा
उपलब्ध गिाइएका िे वाहरूका लाधग ती खर्चहरू कम गने हाम्रो क्षमतालाई धनिाच िण गनच मद्दत गनेछ। कृपया आफू वा आफ्नो घिपरिवािमा लागू
हुने िबै िश्नहरूको र्बाफ धदनुहोि् । तपाईँले िदान गिे को कुनै पधन र्ानकािी गोप्य िहन्छ ि त्यिलाई तपाईँको आवे दनलाई िधियामा लैर्ाने
कमचर्ािीले मात्र िमीक्षा गछच न्।
यधद तपाईँिँ ग बीमा छ भने पधन तपाईँ अन्य NH Health Access Network (एनएर् स्वास्थ्य पहुँ र् िं र्ाल) का अन्य िहभागी िदायकहरूिँ ग
आधथचक िहयोगका लाधग योग्य हुन िक्नुहुन्छ। एनएर् स्वास्थ्य पहुँ र् िं र्ाल अस्पतालहरू ि अन्य स्वास्थ्य स्याहाि िदायकहरूको एउटा िञ्जाल
हो र्िले न्यु ह्याम्पिायि िाज्यका अल्प-बीधमत बच्चाहरू ि वयस्क धनवािीहरूको स्वास्थ्य स्याहािको पहुँ र्मािु िाि गि काम गछच ।
कुनै पधन आधथचक िहयोग स्वीकृत हुनुपूवच, बीमा, िावच र्धनक िहयोग, मुद्दा माधमला, वा ते स्रो-पक्ष िधतको दाधयत्व िधहत तपाईँका भु क्तानीका िबै
स्रोतहरू धनधिएको हुनुपनेछ। आफूले िबै र्ानकािी िामेल गिे को धनधित हुनका लाधग कृपया तलको रूर्ुिूर्ी ियोग गनुचहोि् ।
आवश्यक

लागू
नहुने

1. तपाईँको िबै भन्दा पधछल्लो िं घीय आय कि दाखखलाको िम्पूणच िधत ि िबै अनुिूर्ीहरू





2. िबै भन्दा पधछल्ला डब्लु -२ फािामका िधतहरू।





3. िबै भन्दा पधछल्ला तीन(३) वटा पेर्ेक स्टबका िधतहरू वा िोर्गािदाता(हरू) बाट धबविण





4. िबै भन्दा पधछल्ला तीन(३)वटा बै ङ्क स्टे टमेन्टका िधतहरू (उदाहिणका लाधग, बर्त, र्ेधकङ, मनी माकेट
फन्डहरू, आइआिए, ४०१के आधद)





5. बे िोर्गाि, अिक्तता वापत क्षधतपूधतच िु धबिा धबविणका िधतहरू





6. िामाधर्क िु िक्षण ि/वा पेन्सन िु धबिाका िधतहरू





7. फुड स्याम्प धनधदच धि (भागबन्डा) को िधत





8. लाभान्सका स्रोतहरू, टर स्ट फन्डहरू ि िम्पधि कि धबविणका िधतहरू













9. ििकािी िहयोगको िू र्नाका िधतहरू;
स्वास्थ्य ि मानव िे वा धवभागका िू र्नाहरू (िबै पानाहरु)
Medicaid स्पेन्ड डाउन पत्रहरू, Medicaid बाट पिाइएका अस्वीकिण िू र्नाका िधतधलधपहरू
धिधमयम एधिस्टे न्ट प्लान(हरू) ि माकेटप्लेि बीमा(हरू)बाट िाप्त िू र्नाहरू
तपाईँले यो आवे दन पूिा गनचका लाधग तलका स्थानहरूमा व्यखक्तगत िहयोग िाप्त गनच िक्नुहुन्छः
Dartmouth-Hitchcock
Medical Center
One Medical Center
Drive
Lebanon, NH 03756
स्थानीय: (603) 650-6222

Dartmouth-Hitchcock
Concord
253 Pleasant Street
Concord, NH 03301
(603) 229-5080

Dartmouth-Hitchcock
Manchester
100 Hitchcock Way
Manchester, NH
03104
(603) 695-2692

DartmouthHitchcock Nashua
2300 Southwood
Drive
Nashua, NH 03063
(603) 577-4055

Dartmouth-Hitchcock
Keene
580-590 Court Street
Keene, NH 03431
स्थानीय:
(603) 354-5430

Alice Peck Day
Memorial Hospital
10 Alice Peck Day डा.
Lebanon, NH 03766
(603) 443-9579

तपाईँको पूिा गरिएको आवे दन िाप्त नहुन्र्े ल आफूले िाप्त गिे का कुनै पधन िे वाहरूका लाधग तपाईँ आधथचक रूपमा धर्म्मेवाि भै िहनुहुनेछ। यधद
तपाईँले आफ्नो आवे दन दाखखला गिे को ३० धदनिम्म पधन हामीबाट केही िू र्ना पाउनुभएन भने वा तपाईँलाई आवे दन पूिा गनच िहयोग र्ाधहन्छ
भने कृपया हाम्रा प्यािे न्ट एडभोकेट (बीिाधम अधिवार्क) हरूमध्ये एक र्नालाई (८४४) ६४७-६४३६ मा फोन गनुचहोि् ।
कायाच लय िमय िोमबािदे खख शुिबाििम्म धबहान ९:०० – बे लुकी ४:३० िम्म हो।
पूिा गरिएका आवे दनहरू तलका िे गानाहरू मध्ये एउटामा धफताच गरिनुपछच ।
Dartmouth-Hitchcock Medical Center
One Medical Center Drive PFS: Level 3 FAA
Lebanon, NH 03766
फ्याक्स: (603) 442-5135

Dartmouth-Hitchcock/Cheshire
580-590 Court St. PFS: FAA
Keene, NH 04431
फ्याक्स: (६०३)३५४-६५९६

Alice Peck Day Memorial Hospital
10 Alice Peck Day डराइभ FAA
Lebanon, NH 03756
फ्याक्स: (603) 650-6142

FAA अदयावधिक गरिएको 4/16/19

Dartmouth-Hitchcock/Cheshire
ध्यान दिनुहोस्: PFS-FAA
580 Court St., Keene, NH 03431

ध्यान दिनुहोस्: PFS - Level 3 - FAA
One Medical Center डा., Lebanon, NH 03756

Alice Peck Day Memorial Hospital
ध्यान दिनुहोस्: FAA
10 Alice Peck Day डा., Lebanon, NH 03766

आदथिक सहयोग आवेिन बेिन
1. धबिामीको र्ानकािी:
थि

पधहलो नाम

मध्य (धबर्को) नाम

खस्टर ट िे गाना

िोिल िेक्युरिटी नम्बि

िहि

पत्रार्ाि िे गाना

िाज्य
िहि

घिको फोन नम्बि

र्न्म धमधत
धर्प कोड

िाज्य

िे गानामा बिेको अवधि

धर्प कोड

 अधववाधहत
 धववाधहत
 छु धिएको
 िम्बन्ध धवच्छे द
 यु.एि नागरिक
 NH धनवािी

कायाचलय फोन नम्बि

 नागरिक युधनयन
 धविुवा

2. धबल भु क्तानी गनचका लाधग धर्म्मेवाि व्यखक्त
थि

पधहलो नाम

मध्य (धबर्को) नाम

यधद धबिामीको भन्दा धभन्न भए िे गाना

धबिामीिँगको िम्बन्ध
घिको फोन नम्बि

कायाचलय फोन नम्बि

बीमा कम्पनीको नाम

िभावकािी धमधत

3. **कृपया आवेिक सदहत घरमा बस्ने सबै मादनसहरूलाई सङ्केत गनुिहोस् :
नाम
1

िोिल िेक्युरिटी नम्बि

धबिामीिँगको नाता

आवश्यक पिे मा थप कागर्को पाना ियोग गनुचहोि्

र्न्मधमधत

िोिल िोक्युरिधट नम्बि

आवेदन गदै हो/होइन

आफैैँ

2
3
4
5
6

4. के यो आवेदन भधवष्यका वा धवगतका िेवाहरूका लाधग हो ?  भधवष्य

 धवगत

िेवाहरूको धमधत(हरू):

5. यधद आफ्नो घिपरिवािमा किैको बीमा छ भने कृपया भनुच होि्:
स्वास्थ्य बीमा (योर्ना/नाम)
, स्वास्थ्य बर्त खाता(गोलो लगाउनु होि् ) –  हो  होइन
पोधलिी नं ./आइधड नं.
कटौतीहुने िकम:
Medicare भाग A
, Medicare भाग B
Medicare भाग B भुक्तानी गनच का लाधग िहायता िाप्त गनुच हुन्छ
को:

को:

6. के तपाईँको घिपरिवािमा किैले मे धडकेडका लाधग आवेदन गिे को छ ?  हो  होइन
को:
यधद छ ि अस्वीकृत भयो भने कृपया मे धडकेड अस्वीकृती िूर्नाको िधतधलधप धदनु होि्।
7. के तपाईँले अको िाउँ मा आधथचक िहयोगका लाधग आवेदन गनुच भएको छ ?  हो
8. के तपाईँको घिपरिवािमा कोही गभचवती छ ?

छ

9. के तपाईँको घिपरिवािमा किैले िेनामा िेवा गिे को छ ?

 होइन

हो भने , कहाँ :

 होइन
 हो

 होइन

को:

10. के तपाईँले हालिालै कामदािको क्षधतपूधतच वा मोटि वाहन दु घचटना दावी दताच गनुच भएको छ ?  हो  होइन

धमधत:

11. के तपाईँको घिपरिवािमा कोही िोिल िेक्युरिटी बेधनधफट (िामाधर्क िुिक्षण िुधबिा) का लाधग योग्य छ?
 हो  होइन
को:
12. के अन्य किैले उनको आयकि दाखखलामा तपाईँलाई दावी गछच ?  हो  होइन

को:
NHHAN आवेदन संशोधित 5/09/2019

13. घरपररवारबारे मा जानकारी

व्यक्ति १

व्यक्ति २

व्यक्ति ३

*घरपररवारका प्रत्येक सिस्यको नाम:
रोजगारिाताको नाम:

दनम्न (स्रोत)बाट कुल मादसक आय:
िोर्गािी:

डलि
डलि
डलि
डलि
डलि
डलि

डलि
डलि
डलि
डलि
डलि
डलि

डलि
डलि
डलि
डलि
डलि
डलि

डलि
डलि
डलि

डलि
डलि
डलि

डलि
डलि
डलि

बर्त ि धिधड खातामा िकमहरू

डलि
डलि

डलि
डलि

डलि
डलि

आइआिएहरू, ४०३धब, ४०१के:
उल्लेख गनुच होि्:

डलि

डलि

डलि

अन्य बर्त तथा लगानीहरू:
उल्लेख गनुच होि्:

डलि

डलि

डलि

स्व-िोर्गािी:
लगानी (खाता) अकाउन्टहरू:
अर्ल भूिम्पधतबाट भाडाहरू:
बेिोर्गािीः (

/

/

दे खख)

अवकाि:
(िामाधर्क िुिक्षण, पेन्सन (धनवृधि भिण,
एन्युइटी)
एधलमनी (धनवाचह भिण)/बच्चालाई िहयोग:
िावचर्धनक िहायता, फुड स्याम्प्स:
अन्य आय:

बचत र लगानीहरू:
र्ेधकङ खाताहरुमा ब्याले न्स (िकम):

अन्य:
अटोमोबाइल (िवािी िािन): वर्च , बनोट
(बनाउने कम्पधन), मोडल?
मनोिञ्जनात्मक वाहन: वर्च , बनोट (बनाउने
कम्पधन), मोडल?

14. घरपररवारक खचिहरू
माधिक भाडा भुक्तानी डलि :___________वा मोटच गेर् (धितो धकस्ता) भुक्तानी डलि ___________ धितो ऋण बक्यौता डलि ____________
माधथको भुक्तानी िकममा िामे ल नगरिएको िम्पधि कि िकम डलि___________ घिको मू ल्य डलि : ____________
िाथधमक आवाि बाहे क तपाईंको अरु कुनै िम्पधि छ ? {१} छ {२} छै न यधद छ भने मू ल्य डलि: ______ धितो धकस्ता बक्यौता डलि:_______________
यधद अन्य िम्पधि कुनै धबधर्ने ि (व्यवशाधयक) हो भने , िे गाना उल्लेख गनुच होि्:
माधिक ऋण भुक्तानी डलि: ____________ लाई

__________________ का लाधग भुक्तानी गने :____________________________

िामाधर्क िुिक्षण र्ेकबाट मे धडकेयि भाग डी कटौती गरिएको: {१} छ {२} छै न
युधटधलटीहरू

डलि

धनवाचह भिण/बच्चालाई
िहयोग
बच्चा स्याहाि
र्ीधवका(ग्याि, खाद्य,
कपडाहरू)

िकम डलि:
डलि

अन्य:

डलि

डलि

बीम (िवािी
िािन/र्ीवन/िम्पधि)
स्वास्थ्य बीमा धिधमयम

डलि

अन्य:

डलि

डलि

स्वास्थ्यस्याहािका धबलहरू

डलि

अन्य:

डलि

डलि

और्धिहरू

डलि

अन्य:

डलि

15. अदिकारहरूको प्रत्यायोजन

ध्यान दिएर पढ् नुहोस्

तल हस्ताक्षि गिे ि म मे िो िेधडट रिपोटच ि/वा कि दाखखलाको अनु िोि गनच अधिकाि िदान गदच छु। यि आवेदनलाई िधियामा लै र्ानका लाधग कि दाखखला हुनु
आवश्यक छ ि मे िो योग्यता धनिाचिण गनुच अधघ थप र्ानकािीको लाधग अनुिोि गनच िधकने छ भन्ने मै ले बुझेको छु । यधद मै ले आफ्नो आय वा िम्पधिहरू पूणच रूपमा
खुलाइन वा गलत रूपमा िस्तुत गिे ँ भने, पिोपकािी स्याहाि छूट िदान गने कुनै पधन िहमधत अमान्य हुने छ ि बाँकी धबलको पधतनुच पने पुिानै धमधत कायम हुने छ ।
िङ्कलन िधियाका िममा म कुनै/िबै कानु नी शुल्कहरूका लाधग उििदायी हुन िक्नेछु।
तल हस्ताक्षि गने घिपरिवािका िबै वयस्क िदस्यहरूले उनीहरूको स्वास्थ्य स्याहाि वा उनीहरूको आधथचक िहयोग योग्यतािँग िोझै िम्बखन्धत कुनै पधन
मे धडकल, आधथचक वा िोर्गािीको र्ानकािीको िकटीकिणका लाधग अधिकाि िदान गदच छन् यो र्ानकािी त्यस्ता स्वास्थ्य स्याहाि िदायकहरूलाई िकटीकिण
गनच िधकने छ र्िबाट घिपरिवािका िदस्यहरूले स्वास्थ्य स्याहाि िेवाहरू वा आधथचक िहयोग खोर्ेका हुन्छन् । िदान गरिएका िबै र्ानकािीहरू
धहपा(एर्आइधपएए) िंघीय धनयमनहरूको िाविान अन्तगचत गोप्य िहने छन् । िहयोगका लाधग इच्छािीन िधियाहरू िोर्-धवर्ाि नगिीन िक्छन् ।
यि आवेदनले िमे टेका कुनै पधन िकािका धर्धकत्सा िेवाहरूको लाधग यधद मै ले भुक्तानी पाएँ भने म पूणच आधथचक िहयोग धफताच भुक्तानी गने छु भनी िहमधत
र्नाउँ छु, उदाहिणका लाधग बीमा भुक्तानीहरू, ििकािी कायचिम भुक्तानीहरू, मु द्दा माधमलाबाट िाप्त िकम, वा अन्य कुनै भुक्तानी।
यधद मै ले आधथचक िहयोग िाप्त गिे ँ भने, मै ले पधहले आवेदन गिे को िङ्गिनलाई मे िो योग्यतामा िभाव पाने कुनै पधन परिवतचन िूर्ीत गनच म िहमत छु , र्िमा
परिवािको आकाि, आय ि स्वास्थ्य बीमा कभिे र्मा भएका परिवतचनहरू िामे ल छन् । यधद मे िो/हाम्रो धर्धकत्सा परिखस्थधत परिवतचन भएमा म/हामी िामाधर्क
िहयोग कायचिमका लाधग योग्य हुन िक्छौँ,मै ले िो कायचिमका लाधग आवेदन गनुच पने छ, ि आवेदन गिे को िमाण पेश गनुच पने छ भन्ने कुिा मै ले बुझेको छु ।
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