กรอกใบสมั ค
ั รการขอความช่่ ว ยเหลืือ
ด้้ว ยตั วั เองโดยไปยั งั สถานที่่แ
� ห่่ง ใดแห่่ง
หนึ่่ง� ดั ังต่่อไปนี้้� :
Dartmouth-Hitchcock Medical Center
Patient Financial Services/Main Mall
One Medical Center Drive
Lebanon, NH 03756
Dartmouth-Hitchcock Concord
Financial Counselor/Level 1
253 Pleasant Street
Concord, NH 03301
Dartmouth-Hitchcock Manchester
Financial Counselors/East & West Level 1
100 Hitchcock Way
Manchester, NH 03104
Dartmouth-Hitchcock Nashua
Financial Counselor/Level 1
2300 Southwood Drive
Nashua, NH 03063
Alice Peck Day Memorial Hospital
Registration/Financial Counselor
10 Alice Peck Day Drive
Lebanon, NH 03766
Cheshire Medical Center
Registration/Cashiers Main Lobby
580 Court Street
Keene, NH 03431

ั ติดต่
โทรศัพท์์
ิ อ
่ ผู้้แ
� นะนำำ�ผู้้ �รั ับบริิการ
(Patient Advocates) แห่่งหนึ่่ง� ที่่� :
(844) 647-6436.

กรุุณาส่ง่ ใบสมั ัครที่่ก
� รอกข้้อความครบถ้้วน
สมบููรณ์์แล้้วไปยั ัง :
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

New London Hospital
Financial Counselors/Reception
273 County Road
New London, NH 03257
dartmouth-hitchcock.org/assistance

นโยบายการช่ว่ ย
เหลืือทางการเงิิน

คุุณต้ ้องการความช่ว่ ยเหลืือในการชำ�ำ ระเงิินค่่าบริิการภาวะฉุุกเฉิิน หรืือการดููแลรัักษาที่่จำ� ำ�เป็็ นทางการแพทย์์ที่ ่� DartmouthHitchcock, Alice Peck Day Memorial Hospital, Cheshire Medical Center หรืือ New London Hospital หรืือไม่่
ำ หรั ับการช่ว่ ยเหลืือทางการเงิิน
คุุณอาจมีีคุุณสมบั ัติิสำ�

Dartmouth-Hitchcock, Alice Peck Day Memorial Hospital, Cheshire Medical Center และ New London Hospital เสนอการดููแลโดยไม่่ต้ ้องชำำ�ระเงิิน หรืือรัับส่่วนลดหย่่อนในการดููแลรัักษาด้ ้วยเงิิน
บริิจาคค่่าบริิการภาวะฉุุกเฉิิน หรืือค่่าบริิการที่่จำ
� ำ�เป็็ นทางการแพทย์์ที่จั
่� ัดให้ ้แก่่ผู้้�รัับบริิการทางการแพทย์์ที่มีี
่� คุุณสมบััติต
ิ ามเกณฑ์์ ผู้้�รัับบริิการซึ่่ง� ได้ ้ถููกกำำ�หนดว่่ามีีคุุณสมบััติสำ
ิ ำ�หรัับการช่่วยเหลืือทางการเงิิน
จะต้ ้องไม่่ถูก
ู คิิดเงิินเพิ่่�มขึ้้น
� สำำ�หรัับการดููแลฉุุกเฉิิน หรืือการดููแลที่่จำ
� ำ�เป็็ นทางการแพยท์์เกิินกว่่าจำำ�นวนที่่ส่
� ง่ เรีียกเก็็บเงิินจากผู้้�รัับบริิการโดยทั่่�วไป จากบริิษััทประกัันสุุขภาพสำำ�หรัับการดููแลรัักษาเดีียวกััน

นโยบายทางการเงิินของ D-HH
Dartmouth-Hitchcock, Alice Peck Day Memorial
Hospital, Cheshire Medical Center และ New
London Hospital ให้ ้การดููแลรัักษาสำำ�หรัับเงื่่�อนไขการ
บริิการทางการแพทย์์แบบฉุุกเฉิินและการบริิการที่่จำ
� ำ�เป็็ น
ทางการแพทย์์ ไม่่ว่า่ ผู้้�รัับบริิการจะสามารถชำำ�ระเงิิน
การมีีคุุณสมบััติท
ิ างการเงิิน หรืือความช่่วยเหลืือจากรััฐ
อายุุ เพศ สััณชาติิ สถานะการเข้ ้าเมืือง ความหลาก
หลายทางเพศหรืือความผููกพัันทางศาสนา เราให้ ้ความ
ช่่วยเหลืือทางการเงิินแก่่บุคคล
ุ
ผู้้�ซึ่ง่� (i) เป็็ นผู้้�อยู่่�อาศััย
ในรััฐนิิวแฮมป์์ เชีียร์์ หรืือรััฐเวอร์์มอนต์์ หรืือผู้้�ที่่ไ� ม่่ได้ ้อยู่่�
ในรััฐและประสบกัับภาวะฉุุกเฉิินทางการแพทย์์ขณะอยู่่�
ในพื้้�นที่่นี้้
� ,� ไม่่มีีการประกัันสุุขภาพ หรืือผู้้�ที่่มีี
� การประกััน
สุุขภาพแต่่ต้ ้องการความช่่วยเหลืือทางการเงิินเพื่่�อช่่วย
ครอบคลุุมค่า่ ใช้ ้จ่่ายทางการแพทย์์ที่ต้
่� ้องชำำ�ระเงิินเอง
เช่่นเงิินค่่าลดหย่่อน การชำำ�ระเงิินร่่วม และการประกััน
สุุขภาพร่่วม, ไม่่มีีคุุณสมบััติสำ
ิ ำ�หรัับโปรแกรมการดููแล
รัักษาสุุขภาพของรััฐ และมีีคุุณสมบััติท
ิ างการเงิินตรง
ตามเกณฑ์์ ดัังที่่ไ� ด้ ้บรรยายไว้ ้ในนโยบายการช่่วยเหลืือ
ทางการเงิิน (Financial Assistance Policy) ของเรา
เงื่่�อนไขในท้ ้องถิ่่�น หรืือข้ ้อยกเว้ ้นในท้ ้องถิ่่�นอาจนำำ �มาใช้ ้
ดัังที่่ไ� ด้ ้อธิิบายเพิ่่�มเติิมไว้ ้ในนโยบายการช่่วยเหลืือทาง
การเงิิน (Financial Assistance Policy) ผู้้�รัับบริิการได้ ้
ถููกคาดหมายว่่าจะต้ ้องให้ ้ความร่่วมมืือกัับการดำำ�เนิินการ
ดำำ�เนิินการเพื่่�อขอความช่่วยเหลืือทางการเงิิน หรืือการ
เข้ ้าถึึงแหล่่งชำำ�ระเงิินอื่่�น ๆ และรัับผิิดชอบต่่อค่่าใช้ ้จ่่าย
จากการดููแลรัักษาของตนที่่ต
� นสามารถชำำ�ระได้ ้ บุุคคล
ที่่ส
� ามารถซื้้�อการประกัันสุุขภาพคาดว่่าจะซื้้�อการประกััน
สุุขภาพเอง เพื่่�อให้ ้แน่่ใจในการเข้ ้าถึึงการบริิการด้ ้านการ
ดููแลรัักษาซึ่่ง� จะให้ ้ประโยชน์์แก่่สุข
ุ ภาพโดยรวม และให้ ้
ิ ส่่วนตััวของตน
การคุ้้�มครองทรััพย์์สิน

วิิธีแ
ี ละการสมั ัครขอความช่ว่ ยเหลืือทาง
การเงิินทำำ�อย่่างไรและเมื่่�อใด

การกำำ�หนดความช่ว่ ยเหลืือทางการเงิิน
ทำำ�อย่่างไร

คุุณสามารถสมััครได้ ้ในขณะการดููแลรัักษาของคุุณ หรืือ
หรืือวััฎจัักรการรวบรวมตามลำำ�ดับ
ั อย่่างไรก็็ตาม เราขอ
สนัับสนุุนอย่่างยิ่่�งให้ ้คุุณกรอกใบสมััครให้ ้ครบถ้ ้วนก่่อน
วัันนััด ตััวแทนผู้้�รัับการบริิการสามารถช่่วยคุุณในการระบุุ
และการสมััครสำำ�หรัับการครอบคลุุมการประกัันสุุขภาพ
หรืือแหล่่งข้ ้อมููลอื่่น
� ๆ และใบสมััครที่่ก
� รองข้ ้อมููลครบ
ถ้ ้วนสำำ�หรัับการช่่วยเหลืือทางการเงิิน ถ้ ้าคุุณยัังมีีจำำ�นวน
เงิินค้ ้างชำำ�ระ หลัังจากทีีได้ ้ใช้่่�ตััวเลืือกอื่่�น ๆ ทั้้�งหมดแล้ ้ว
คุุณอาจมีีคุุณสมบััติใิ นการขอความช่่วยเหลืือทางการเงิิน
ได้ ้ คุุณสามารถขอรัับใบสมััครด้ ้วยตนเองทางโทรศััพท์์
หรืือผ่่านลิิงก์์จากเว็็บไซต์์ที่ด้
่� ้านล่่าง

จำำ�นวนเงิินจากความช่่วยเหลืือทางการเงิินที่่คุ
� ณ
ุ ได้ ้รัับ
ิ ของคุุณ
จะขึ้้�นอยู่่�กัับจำำ�นวนรายได้ ้สุุทธิิและทรััพย์์สิน
เทีียบกัับแนวทางกำำ�หนดความยากจนของรััฐ คุุณอาจมีี
คุุณสมบััติ ิ : หากรายได้ ้ครอบครััวของคุุณอยู่่�ที่่ห
� รืือต่ำำ��
กว่่า 300% ของเขตจำำ�กัดค
ั วามยากจนของรััฐ (Federal
Poverty Limit) ซึ่่ง� ออกโดย กรมการบริิการสุุขภาพและ
มนุุษย์์ของสหรััฐฯ (HHS) และได้ ้รัับการปรัับปรุุงแก้ ้ไข
ิ ทรััพย์์สิน
ิ คล่่อง
ในแต่่ละปีี หรืือ หากคุุณเชื่่�อว่่าทรััพย์์สิน
ตััวของคุุณ และแหล่่งทรััพยากรอื่่�น ๆ ที่่มีี
� อยู่่�ของคุุณไม่่
เพีียงพอที่่จ
� ะครอบคลุุมค่า่ ใช้ ้จ่่ายจากการดููแลสุุขภาพ
ของคุุณ นอกเหนืือจากใบสมััครที่่ก
� รอกข้ ้อมููลครบถ้ ้วน
ของคุุณแล้ ้ว เราอาจต้ ้องการเอกสารยืืนยัันรายได้ ้
ิ ของคุุณ และค่่าใช้ ้จ่่ายทางการแพทย์์เพื่่�อ
ทรััพย์์สิน
กำำ�หนดว่่าคุุณมีีคุุณสมบััติใิ นการขอรัับความช่่วยเหลืือ
หรืือไม่่ คุุณจะได้ ้รัับการแจ้ ้งให้ ้ทราบภายใน 30 วัันหลััง
จากที่่ไ� ด้ ้รัับใบสมััครและข้ ้อมููลการสนัับสนุุนทั้้�งหมดของ
งคุุณ ว่่าคำำ�ร้ ้องขอของคุุณได้ ้รัับการยอมรัับหรืือปฎิิเสธ
ภายในนโยบายของเรา แบบฟอร์์มใบสมััครทางการเงิิน
หรืือสำำ�เนานโยบายความช่่วยเหลืือทางการเงิินจะถููกจััด
ส่่งไปให้ ้คุุณทางไปรษณีีย์์ตามคำำ�ร้ ้องขอของคุุณโดยที่่�
คุุณไม่่ต้ ้องเสีียค่่าธรรมเนีียม นอกจากนี้้� เอกสารเหล่่านี้้�
และข้ ้อสรุุปนี้้มีี
� บริิการทางเว็็บไซต์์ของเราที่่� dartmouthhitchcock.org/billing-charges/financial_assistance.
html or cheshire-med.com/patients_visitors/
financial_assistance.html

อั ัตราที่่ไ� ด้้รั ับการลดหย่่อน
หากคุุณไม่่มีีคุุณสมบััติใิ นการขอความช่่วยเหลืือทาง
การเงิิน คุุณยัังอาจมีีคุุณสมบััติสำ
ิ ำ�หรัับส่่วนลดหย่่อนใน
ส่่วนที่่ไ� ม่่ได้ ้รัับประกััน หรืือส่่วนลดหย่่อนอื่่�น ๆ ตาม
นโยบายของเรา การลดหย่่อนที่่ไ� ม่่ได้ ้รัับประกัันนี้้�นำำ�มา
ใช้ ้ก่่อนการส่่งใบเรีียกเก็็บเงิินไปยัังผู้้�รัับบริิการเพื่่�อนำำ �มา
ปรัับใช้ ้ต่่อการช่่วยเหลืือทางการเงิินใด ๆ การลดหย่่อน
ขึ้้�นอยู่่�กัับมาตรการของ “เมดิิแคร์์ในอนาคต” ดัังที่่อ
� ธิิบาย
ไว้ ้ในการเริ่่�มกฎข้ ้อบัังคัับ ในส่่วนมาตรา 501(r) ตาม
ประมวลรััฐฎากร อััตราการลดหย่่อนอาจแตกต่่างกัันไป
ตามหน่่วยงาน

นอกจากนี้้� เอกสารเหล่่านี้้�ยัง
ั มีีบริิการให้ ้ในภาษาต่่าง ๆ
ดัังนี้้� : สเปน ฝรั่่�งเศส โปรตุุเกส จีีน กรีีก เวีียดนาม
เนปาล อาหรัับ และรััสเซีีย

