
 
 

یُمكنك الحصول على مساعدة  
شخصیة بالذھاب إلى أحد المواقع  

 التالیة:
 

 ھیتشكوك الطبي  -مركز دارتموث
 الخدمات المالیة الخاصة بالمرضى/المجمع الرئیسي 

(Dartmouth-Hitchcock Medical Center 
Patient Financial Services) /Main Mall 

One Medical Center Drive 
Lebanon, NH 03756 

 
 عیادة دارتموث ھتشكوك كونكورد 

 مستشار مالي  
253 Pleasant Street 
Concord, NH 03301 

 
 عیادة دارتموث ھتشكوك مانشستر

 مستشار مالي  
100 Hitchcock Way 

Manchester, NH 03104 
 

 دارتموث ھتشكوك ناشوا عیادة 
 مستشار مالي  

2300 Southwood Drive 
Nashua, NH 03063 

 
 مستشفى ألیس بیك داي میمولایر 

 التسجیل/المستشار المالي  
(Alice Peck Day Memorial Hospital 

Registration/Financial Counselor)   
10 Alice Peck Day Drive  

Lebanon, NH 03766 
 

 مركز تشیشیر الطبي  
 تسجیل / ردھة الصرافیین الرئیسیة ال

(Cheshire Medical Center 
(Registration/Cashiers Main Lobby 

580 Court Street) 
Keene, NH 03431 

 
 مستشفى نیو لندن  

 المستشارین المالیین/االستقبال  
(Financial Counselor/Reception 

273 County Road 
New London, NH 03257 

مدافعینا عن حقوق المرضى  اتصل بأحد 
 على الرقم التالي: 

(844) 647-6436 
 
 

 یُرجى إرسال الطلب بعد استیفاءه إلى: 
 

 مركز دارتموث ھتشكوك الطبي  
)Dartmouth-Hitchcock Medical Center ( 

)  PFSعنایة: الخدمات المالیة مسبقة السداد (
 طلب المساعدة المالیة  – 3 المستوى –

(FAA) One Medical Center Drive 
Lebanon, NH 03756-0001 

 
 مركز شیشایر الطبي

 )FAAطلب المساعدة المالیة (  -) PFSعنایة: الخدمات السیاسیة مسبقة السداد (
580 Court Street 

Keene, NH 03431 
 

New London Hospital 
 عنایة: مستشار مالي  

273 County Road 
New London, NH 03257 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dartmouth-hitchcock.org/patients-visitors/financial-assistance 
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سیاسة  
المساعدة  

 المالیة 

http://dartmouth-hitchcock.org/patients-visitors/financial-assistance


ھل تحتاج إلى مساعدة لدفع فاتورتك  
عایة الطبیة  للرعایة الطارئة أو الر 

الالزمة في مرفق دارتموث للرعایة  
 الصحیة؟

 
 قد تكون مستحقًا للحصول على المساعدة المالیة. 

یُقدم مركز دراتموث للرعایة الصحیة رعایة خیریة مجانیة أو  
بأسعار مخفضة في حاالت الطوارئ أو غیرھا من الخدمات  

یُطالب  الطبیة الضروریة المقدمة للمرضى المستحقین لھا. ال 
المرضى الذین تقرر استحقاقھم الحصول على المساعدة المالیة  

بدفع أي رسوم عن حاالت الطوارئ أو غیرھا من حاالت  
الرعایة الطبیة الضروریة تزید على المبالغ المطالب بھا في  

الفواتیر بشكل عام للمرضى الذین یتمتعون بتغطیة تأمینیة  
 للرعایة ذاتھا. 

 
 

 السیاسة المالیة 
دم مركز دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة خدمات رعایة  یق

الحاالت الطبیة الطارئة والخدمات ذات الضرورة الطبیة  
لجمیع األفراد بغض النظر عن قدرتھم على السداد أو  

استحقاقھم للحصول على المساعدة المالیة أو الحكومیة أو السن  
أو    أو النوع أو العرق أو حالة الھجرة أو التوجھ الجنسي

) المقیمین في  1( االنتماء الدیني. ونقدم مساعدة مالیة لألفراد 
نیوھامبشیر أو فیرمونت، أو من غیر المقیمین فیھما من  

أصحاب الحاالت الطبیة الطارئة أثناء وجودھم في المنطقة، أو  
ممن ال یتمتعون بتأمین أو من یتمتعون بتأمین صحي لكنھم  
بحاجة إلى تلقي مساعدة مالیة للمساعدة على تغطیة النفقات  

مالھم الخاص كالخصومات،  الطبیة التي یدفعونھا من  
واالشتراك في سداد التكالیف، والتأمین المشترك، وغیر  
المستحقین ألي من برامج المعونات الحكومیة للرعایة  

الصحیة، ومن تنطبق علیھم معاییر استحقاق المساعدة المالیة  
المبینة في سیاستنا للمساعدة المالیة. قد تنطبق الشروط أو  

في سیاستنا للمساعدة المالیة.   ما ھو مبیناالستثناءات المحلیة ك 
إلى التعاون في تنفیذ إجراءات الحصول على   ندعو المرضى 

المساعدة المالیة أو الحصول على مصادر أخرى للسداد،  
 والمساھمة في دفع تكلفة رعایتھم حسب قدرتھم على الدفع،

ویتوقع أن یقوم األفراد القادرین على شراء تأمین صحي بذلك  
ن الحصول على خدمات الرعایة الصحیة التي تفید  لضما

 صحتھم العامة فضًال عن توفیر الحمایة ألصولھم الشخصیة. 

 كیف تتقدم للحصول على المساعدة المالیة، ومتى؟ 
یمكنك تقدیم طلب في أي وقت أثناء تلقي الرعایة أو ما یلي ذلك  
  من دورات التحصیل، ومع ذلك، نوصي بشدة باستیفاء الطلبات 

المدافعون عن حقوق المرضى   قبل المواعید. یمكن أن یساعدك
في تحدید التغطیة التأمینیة أو غیرھا من الموارد وتقدیم طلبات  

بشأنھا، وفي استیفاء طلب الحصول على المساعدة المالیة. إذا كان  
لدیك رصید متبِق بعد استنفاذ جمیع خیارات التغطیة التأمینیة  

ا للحصول على المساعدة المالیة، یمكنك  األخرى، فقد تكون مستحقً 
أن تطلب الحصول على الطلب بالحضور شخصیًا أو عبر  

-dartmouth-hitchcock.org/patientsالھاتف: 
visitors/ financial-assistance . 

 
 

 نسبة الخصم 
إذا لم تكن مؤھًال للحصول على المساعدة المالیة، فقد تظل مستحقًا  

للحصول على الخصم المقدم لغیر المؤمن علیھم أو غیره من  
أشكال الخصم المقدمة طبقًا لسیاستنا. یُطبق ھذا الخصم المقدم  

لغیر المؤمن علیھم قبل إعداد فواتیر المریض وتطبیق أي تسویات  
یعتمد الخصم على طریقة "برنامج  تخص المساعدة المالیة. 

Medicare   المتوقع" وفق ما ھو مذكور في قسم تطبیق اللوائح
وقد تختلف نسب   من قانون ضرائب الدخل، (r)501الساریة  

 الخصم حسب المنشأة. 
 
 

 كیف تُحدد قیمة المساعدة المالیة؟ 
تعتمد قیمة المساعدة المالیة التي تحصل علیھا على  

لي وأصولك مقارنة بالمبادئ التوجیھیة  إجمالي دخلك الك
الفیدرالیة للتعریف بالفقر. یمكن أن تكون مؤھًال  

للحصول على مساعدة مالیة في الحاالت التالیة: إذا كان  
% من حد الفقر الفیدرالي  300دخل أسرتك یساوي 

الذي حددتھ وزارة الصحة والخدمات البشریة األمریكیة  
)HHS منھ أو إذا كنت تعتقد أن  ) وتحّدثھ سنویاً أو أقل

أصولك الثابتة أو السائلة وغیرھا من الموارد المتوفرة  
لك ال تكفي لتغطیة رعایتك. وسوف یرسل لك بالبرید  

اإللكتروني مجانًا بناًء على طلبك نموذج طلب المساعدة  
المالیة أو نسخة من سیاسة المساعدة المالیة، ویمكنك  

وھذا الموجز على  أیًضا االطالع على ھذه الوثائق، 
-dartmouthموقعنا اإللكتروني عبر الرابط التالي 
hitchcock.org/ patients-

visitors/financial-assistance . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تتوفر ھذه الوثائق أیضاً باللغات التالیة: اإلسبانیة  
والفرنسیة والبرتغالیة والصینیة والیونانیة والفیتنامیة  

والنیبالیة والعربیة والروسیة والبوسنیة والكوریة والالویة  
 والتایالندیة. والصومالیة والسواحیلیة 
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