ຮັັບການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອໃນການຂຽນໃບສະໝັັກດ້້ວຍໂຕ
ເອງໂດຍໄປທີ່່�ສະຖານທີ່່�ຕ່່າງໆດັ່່�ງຕໍ່່ໄປນີ້້�:
ໜ່່ວຍງານບໍໍລິິການທາງການເງິິນແກ່່ຄົົນເຈັັບຂອງສູູນການແພດ
Dartmouth-Hitchcock/ຫ້້ອງໂຖງຫຼັັ�ກ
(Dartmouth-Hitchcock Medical Center
Patient Financial Services/Main Mall)
One Medical Center Drive
Lebanon, NH 03756
ໜ່່ວຍງານໃຫ້້ຄຳຳປຶຶກສາທາງການເງິິນຂອງ
Dartmouth-Hitchcock Concord/ຊັ້້�ນ 1
(Dartmouth-Hitchcock Concord
Financial Counselor/Level 1)
253 Pleasant Street
Concord, NH 03301
ໜ່່ວຍງານໃຫ້້ຄຳຳປຶຶກສາທາງການເງິິນຂອງ
Dartmouth-Hitchcock Manchester/ຊັ້້�ນ 1
ທາງຕາເວັັນອອກ ແລະ ຕາເວັັນຕົົກ
(Dartmouth-Hitchcock Manchester
Financial Counselors/East & West Level 1)
100 Hitchcock Way
Manchester, NH 03104
ໜ່່ວຍງານໃຫ້້ຄຳຳປຶຶກສາທາງການເງິິນຂອງ
Dartmouth-Hitchcock Nashua/ຊັ້້�ນ 1
(Dartmouth-Hitchcock Nashua
Financial Counselor/Level 1)
2300 Southwood Drive
Nashua, NH 03063
ຂາອອກ-ຂາເຂົ້້�າຂອງໂຮງໝໍໍ Alice Peck Day/
ໜ່່ວຍງານໃຫ້້ຄຳຳປຶຶກສາທາງການເງິິນ
(Alice Peck Day Memorial Hospital
Registration/Financial Counselor)
10 Alice Peck Day Drive
Lebanon, NH 03766

ໂທຫາໜ່່ວຍງານເບິ່່�ງແຍງຄົົນເຈັັບຂອງພວກເຮົົາທີ່່�:
(844) 647-6436.

ກະລຸຸນາສົ່່�ງໃບສະໝັັກທີ່່�ຂຽນສຳຳເລັັດແລ້້ວໄປທີ່່�:
Dartmouth-Hitchcock
Attn: PFS - Level 3 – FAA
One Medical Center Drive
Lebanon, NH 03756-0001

Alice Peck Day Memorial Hospital
Attn: PFS
10 Alice Peck Day Drive
Lebanon, NH 03766

Cheshire Medical Center
Attn: PFS – FAA
580 Court Street
Keene, NH 03431

New London Hospital
Attn: Financial Counselor
273 County Road
New London, NH 03257

ຂາອອກ-ຂາເຂົ້້�າຂອງສູູນການແພດ Cheshire/
ຫ້້ອງໂຖງຫຼັັ�ກບ່່ອນຈ່່າຍເງິິນ
(Cheshire Medical Center Registration/
Cashiers Main Lobby)
580 Court Street
Keene, NH 03431
ໜ່່ວຍງານໃຫ້້ຄຳຳປຶຶກສາທາງການເງິິນຂອງໂຮງໝໍໍ
New London/ພະແນກຕ້້ອນຮັັບ
(New London Hospital Financial
Counselors/Reception)
273 County Road
New London, NH 03257

dartmouth-hitchcock.org/assistance

ນະໂຍບາຍ
ຊ່່ວຍເຫຼືື�ອທາງ
ການເງິິນ

ທ່່ານຕ້້ອງການການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອເພື່່� ອຈ່່າຍຄ່່າປິ່່�ນປົົວສຸຸກເສີີນ ຫຼືື� ການປິ່່�ນປົົວທາງການແພດທີ່່� ຈຳຳເປັັນທີ່່� ໂຮງໝໍໍ Dartmouth-Hitchcock,
Alice Peck Day Memorial Hospital, Cheshire Medical Center ຫຼືື� New London Hospital ບໍໍ?
ທ່່ານອາດມີີສິິດໄດ້້ຮັັບການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອທາງການເງິິນ.

ໂຮງໝໍໍ Dartmouth-Hitchcock, Alice Peck Day Memorial Hospital, Cheshire Medical Center ແລະ New London Hospital ໃຫ້້ບໍລິ
ໍ ິການປິ່່�ນປົົວຟຣີີ ຫຼືື� ມີີສ່່ວນຫຼຸຸ�ດໃນການປິ່່�ນປົົວຄົົນເຈັັບສຸຸກເສີີນ ຫຼືື� ການປິ່່�ນປົົວ
ທາງການແພດທີ່່� ຈຳຳເປັັນອື່່�ນໆໃຫ້້ແກ່່ຄົົນເຈັັບທີ່່� ເໝາະສົົມ. ຄົົນເຈັັບທີ່່� ຜ່າ່ ນການພິິຈາລະນາໃຫ້້ມີີສິິດໄດ້້ຮັັບການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອທາງການເງິິນ ອາດບໍ່່ໄດ້້ເສຍຄ່່າປິ່່�ນປົົວສຶຶກເສີີນ ຫຼືື� ຄ່່າປິ່່�ນປົົວທາງການແພດທີ່່� ຈຳຳເປັັນເພີ່່� ມເຕີີມນອກເໜືືອຈາກຄ່່າໃຊ້້ຈ່່າຍ
ທົ່່�ວໄປຂອງຄົົນເຈັັບທີ່່� ຄຸ້້�ມຄອງໂດຍໜ່່ວຍງານປະກັັນສຸຸຂະພາບສຳຳລັັບການປິ່່�ນປົົວທີ່່� ຄ້້າຍຄືືກັັນ.

ນະໂຍບາຍທາງການເງິິນຂອງ D-HH
ໂຮງໝໍໍ Dartmouth-Hitchcock, Alice Peck Day
Memorial Hospital, Cheshire Medical Center ແລະ
New London Hospital ໃຫ້້ບໍລິ
ໍ ິການປິ່່�ນປົົວສຸຸກເສີີນ ແລະ ບໍໍລິິ
ການທາງການແພດທີ່່� ຈຳຳເປັັນແກ່່ປະຊາຊົົນໂດຍບໍ່່ເສຍຄ່່າໃຊ້້ຈ່່າຍ, ບໍ່່
ຮຽກຮ້້ອງເຖິິງການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອທາງການເງິິນ ຫຼືື� ການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອຈາກ
ລັັດຖະບານ, ອາຍຸຸ, ເພດ, ເຊື້້�ອຊາດ, ສະຖານະພາບໃນການເປັັນຜູ້້�
ອົົບພະຍົົບ, ການບ່່ຽງເບນທາງເພດ ຫຼືື� ການນັັບຖືືສາສະໜາ. ພວກ
ເຮົົາໃຫ້້ການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອທາງການເງິິນແກ່່ບຸຸກຄົົນທີ່່� (i) ເປັັນ ຫຼືື� ບໍ່່ເປັັນ
ປະຊາຊົົນຂອງລັັດ New Hampshire ຫຼືື� ລັັດ Vermont, ທີ່່�
ຕ້້ອງການການປິ່່�ນປົົວສຸຸກເສີີນໃນພື້້� ນທີ່່� ດັ່່�ງກ່່າວ; ບໍ່່ມີປ
ີ ະກັັນ ຫຼືື� ຜູ້້�ທີ່່�
ມີີປະກັັນສຸຸຂະພາບ ແຕ່່ຕ້້ອງການການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອທາງການເງິິນ ເພື່່� ອ
ຊ່່ວຍຄ່່າປິ່່�ນປົົວທາງການແພດທີ່່� ຈຳຳເປັັນຕ້້ອງໄດ້້ຈ່່າຍກ່່ອນ ເຊັ່່�ນ:
ຄ່່າປິ່່�ນປົົວທີ່່� ຕ້້ອງຈ່່າຍເງິິນກ່່ອນ, ເງິິນສົົມທົົບຄ່່າປິ່່�ນປົົວ ແລະ ເງິິນ
ສົົມທົົບປະກັັນສຸຸຂະພາບ; ແມ່່ນບໍ່່ມີສິ
ີ ິດເຂົ້້�າຮ່່ວມໂຄງການຜົົນປະ
ໂຫຍດໃນການປິ່່�ນປົົວສຸຸຂະພາບຂອງລັັດຖະບານ; ແລະ ຜ່່ານເງື່່�ອນ
ໄຂການມີີສິິດໄດ້້ຮັັບການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອທາງການເງິິນທີ່່� ໄດ້້ລະບຸຸໃນນະໂຍ
ບາຍຊ່່ວຍເຫຼືື�ອທາງການເງິິນຂອງພວກເຮົົາ. ອາດມີີການນຳຳໃຊ້້ເງື່່�ອນ
ໄຂ ຫຼືື� ຂໍ້້ຍົກ
ົ ເວັ້້�ນຕ່່າງໆຂອງທ້້ອງຖິ່່�ນຕາມທີ່່� ໄດ້້ລະບຸຸໃນນະໂຍບາຍ
ຊ່່ວຍເຫຼືື�ອທາງການເງິິນຂອງພວກເຮົົາ. ຄົົນເຈັັບຈະຕ້້ອງປະຕິິບັດ
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ທຶຶນໃນການຊໍາາລະອື່່�ນໆ ແລະ ປະກອບສ່່ວນຈ່່າຍຄ່່າປິ່່�ນປົົວຂອງ
ພວກເຂົົາຕາມຄວາມສາມາດທີ່່� ຈ່່າຍໄດ້້. ບຸຸກຄົົນທີ່່� ສາມາດຊື້້�ປະກັັນ
ສຸຸຂະພາບໄດ້້ແມ່່ນຈະຕ້້ອງໄດ້້ຊື້້�ປະກັັນສຸຸຂະພາບ, ເພື່່� ອຮັັບປະກັັນການ
ເຂົ້້�າເຖິິງການບໍໍລິິການປິ່່�ນປົົວສຸຸຂະພາບທີ່່� ເປັັນປະໂຫຍດຕໍ່່ສຸຸຂະພາບ
ຂອງພວກເຂົົາໂດຍລວມ ແລະ ຍັັງຊ່່ວຍປະຢັັດຊັັບສິິນສ່່ວນຕົົວຂອງ
ພວກເຂົົານຳຳອີີກ.

ສາມາດຂໍໍການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອທາງການເງິິນໄດ້້ແນວໃດ
ແລະ ເມື່່�ອໃດ?
ທ່່ານສາມາດຂໍໍໄດ້້ຕະຫຼຼອດເວລາການປິ່່�ນປົົວຂອງທ່່ານ ຫຼືື� ຕາມ
ວົົງຈອນການເກັັບໜີ້້� ຕໍ່່ໆກັັນມາ. ເຖິິງຢ່່າງໃດກໍ່່ຕາມ, ພວກເຮົົາຮຽກ
ຮ້້ອງໃຫ້້ຂຽນໃບສະໝັັກໃຫ້້ຮຽບຮ້້ອຍກ່່ອນເວລາການນັັດໝາຍ.
ໜ່່ວຍງານຊ່່ວຍເຫຼືື�ອຄົົນເຈັັບສາມາດຊ່່ວຍເຫຼືື�ອທ່່ານໃນການກຳຳ
ນົົດ ແລະ ຂໍໍການຄຸ້້�ມຄອງປະກັັນສຸຸຂະພາບ ຫຼືື� ແຫຼ່່�ງທຶຶນອື່່�ນໆ ແລະ
ຂຽນໃບສະໝັັກຂໍໍການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອທາງການເງິິນ. ຖ້້າທ່່ານມີີຍອດເງິິນ
ເຫຼືື�ອຫຼັັ�ງຈາກນຳຳໃຊ້້ບໍລິ
ໍ ິການຄຸ້້�ມຄອງສຸຸຂະພາບອື່່�ນໆຈົົນໝົົດແລ້້ວ,
ທ່່ານອາດມີີສິິດໄດ້້ຮັັບການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອທາງການເງິິນ. ສາມາດສະໝັັກ
ດ້້ວຍໂຕເອງ, ຜ່່ານທາງໂທລະສັັບ ຫຼືື� ຜ່່ານທາງເວັັບໄຊດ້້ານລຸ່່�ມນີ້້� .

ອັັດຕາສ່່ວນຫຼຸຸ�ດ
ຖ້້າທ່່ານບໍ່່ຜ່າ່ ນການຄັັດເລືືອກສໍາາລັັບການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອທາງການເງິິນ,
ທ່່ານກໍ່່ຍັງັ ສາມາດຮັັບສ່່ວນຫຼຸຸ�ດສຳຳລັັບຜູ້້�ທີ່່�ບໍ່ມີີ
່ ປະກັັນ ຫຼືື� ສ່່ວນຫຼຸຸ�ດ
ອື່່�ນໆອີີງຕາມນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົົາ. ຈະໃຫ້້ສ່່ວນຫຼຸຸ�ດສຳຳລັັບຜູ້້�
ທີ່່� ບໍ່ມີີ
່ ປະກັັນນີ້້�ກ່່ອນອອກບິິນໃຫ້້ຄົົນເຈັັບ ແລະ ກ່່ອນທຸຸກໆການປັັບ
ປ່່ຽນການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອທາງການເງິິນ. ສ່່ວນຫຼຸຸ�ດດັ່່�ງກ່່າວແມ່່ນອີີງຕາມ
ວິິທີີການ “Medicare ທີ່່� ຄາດຄະເນໄວ້້” ຕາມທີ່່� ໄດ້້ລະບຸຸໃນການ
ຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
ັ ລະບຽບການພາກທີີ 501 (r) ໃນລະບຽບການຄຸ້້�ມ
ຄອງລາຍຮັັບພາຍໃນທີ່່� ໃຊ້້ໄດ້້. ອັັດຕາສ່່ວນຫຼຸຸ�ດຈະແຕກຕ່່າງກັັນຂຶ້້�ນ
ກັັບສະຖານທີ່່� .

ຈະພິິຈາລະນາການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອທາງການເງິິນແນວໃດ?
ຈຳຳນວນເງິິນໃນການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອທາງການເງິິນທີ່່� ທ່່ານໄດ້້ຮັັບແມ່່ນອີີງ
ຕາມລາຍຮັັບສຸຸດທິິ ແລະ ຊັັບສິິນທັັງໝົົດຂອງທ່່ານ ທຽບກັັບຂໍ້້ມູູນ
ໃນປື້້�ມຄູ່່�ມືືແກ້້ໄຂຄວາມທຸຸກຍາກແຫ່່ງລັັດ. ທ່່ານອາດຜ່່ານການຄັັດ
ເລືືອກ: ຖ້້າລາຍຮັັບໃນຄອບຄົົວຂອງທ່່ານຢູ່່�ທີ່່� ຫຼືື� ຕ່ຳຳ�ກວ່່າ 300% 
ຂອງຈຳຳນວນເງິິນທີ່່� ກຳຳນົົດໃນເກນຄວາມທຸຸກຍາກແຫ່່ງລັັດ; ຂຽນ
ໂດຍ ກົົມຊ່່ວຍເຫຼືື�ອສຸຸຂະພາບ ແລະ ມະນຸຸດສະທຳຳ (HHS) ສະຫະລັັດ
ອາເມລິິກາ ແລະ ອັັບເດດໃນແຕ່່ລະປີີ; ຫຼືື� ຖ້້າທ່່ານເຊື່່�ອວ່່າຊັັບສິິນ, ເງິິນ
ແລະ ແຫຼ່່�ງທຶຶນທີ່່� ທ່່ານຫາໄດ້້ນັ້້ນ
� ບໍ່່ພຽງພໍໍ ຈ່່າຍຄ່່າປິ່່�ນປົົວທ່່ານ. ນອກ
ເໜືືອຈາກການຂຽນໃບສະໝັັກໃຫ້້ສຳຳເລັັດແລ້້ວ, ພວກເຮົົາອາດຮ້້ອງ
ຂໍໍເອກະສານຢັ້້�ງຢືືນລາຍຮັັບ, ຊັັບສິິນ ແລະ ຄ່່າໃຊ້້ຈ່່າຍໃນການປິ່່�ນ
ປົົວຂອງທ່່ານ ເພື່່� ອພິິຈາລະນາວ່່າທ່່ານເໝາະສົົມກັັບການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອ
ຫຼືື� ບໍ່່. ທ່່ານຈະບໍ່່ໄດ້້ຮັັບການແຈ້້ງເຕືືອນພາຍໃນ 30 ມື້້� ຫຼັັ�ງຈາກທີ່່� ໄດ້້
ຮັັບໃບສະໝັັກ ແລະ ຂໍ້້ມູູນສະໜັັບສະໜູູນທັັງໝົົດຂອງທ່່ານ ບໍ່່
ວ່່າການຮ້້ອງຂໍໍຂອງທ່່ານຈະຖືືກຍອມຮັັບ ຫຼືື� ປະຕິິເສດພາຍໃຕ້້ນະ
ໂຍບາຍຂອງພວກເຮົົາກໍ່່ຕາມ. ໃນການຮ້້ອງຂໍໍຂອງທ່່ານ, ຈະມີີຟອມ
ສະໝັັກຂໍໍການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອທາງການເງິິນ ຫຼືື� ນະໂຍບາຍຊ່່ວຍເຫຼືື�ອທາງ
ການເງິິນໜຶ່່� ງສະບັັບສົ່່�ງມາໃຫ້້ທ່່ານທາງໄປສະນີີໂດຍບໍ່່ເສຍຄ່່າໃຊ້້ຈ່່າຍ.
ນອກຈາກນີ້້�, ຍັັງສາມາດເຂົ້້�າເບິ່່�ງເອກະສານເຫຼົ່່��ານີ້້� ແລະ ຂໍ້້ສະຫຼຸຸ�ບ
ໂດຍຫຍໍ້້ໄດ້້ໃນເວັັບໄຊຂອງພວກເຮົົາທີ່່� dartmouth-hitchcock.
org/billing-charges/financial_assistance.html ຫຼືື�
cheshire-med.com/patients_visitors/financial_
assistance.html.
ສາມາດເຂົ້້�າເບິ່່�ງເອກະສານເຫຼົ່່��ານີ້້�ເປັັນພາສາດັ່່�ງຕໍ່່ໄປນີ້້� ໄດ້້: ພາສາສະ
ເປນ, ພາສາຝລັ່່�ງ, ພາສາປອກຕຸຸຍການ, ພາສາຈີີນ, ພາສາເກຣັັກ,
ພາສາຫວຽດນາມ, ພາສາເນປານ, ພາສາອາລັັບ ແລະ ພາສາລັັດ
ເຊຍ.

