
 
 

નીચનેા સ્થાનોમાંથી કોઈ એક 
પર જઈન ે�બ� સહાય 
મેળવો: 

 
ડાટ�માઉથ િહચકોક મેિડકલ સેન્ટર  
પેશન્ટ ફાઇનાિન્સયલ સિવ�સીસ/મેઇન મોલ 
વન મેિડકલ સેન્ટર ડ� ાઇવ 
Lebanon, NH 03756 

 
ડાટ�માઉથ િહચકોક િ�લિનક્સ કોનકોડ� 
Financial Counselor 
253 Pleasant Street 
Concord, NH 03301 

 
ડાટ�માઉથ િહચકોક િ�લિનક્સ માન્ચેસ્ટર 
Financial Counselor 
100 Hitchcock Way 
Manchester, NH 03104 

 
ડાટ�માઉથ િહચકોક િ�લિનક્સ નાશુઆ 
Financial Counselor 
2300 Southwood Drive 
Nashua, NH 03063 

 
એિલસ પેક ડે મમેોિરયલ હોિસ્પટલ 
Registration/Financial Counselor 
10 Alice Peck Day Drive 
Lebanon, NH 03766 

 
Cheshire Medical Center  
Registration/Cashiers Main Lobby 
580 Court Street 
Keene, NH 03431 

 
New London Hospital  
Financial Counselor/Reception  
273 County Road 
New London, NH 03257 

અમારા દદ�ના વકીલોમાંના એકન ે
અહી ંકૉલ કરો: 
(844) 647-6436 

 
 
કૃપા કરીને પૂણ� થયેલ અર�ઓ 
અહી ંમોકલો: 

 
ડાટ�માઉથ-િહચકોક મેિડકલ સેન્ટર 
પ્રિત: PFS - Level 3 – FAA 
One Medical Center Drive 
Lebanon, NH 03756-0001 

 
ચેશાયર મેિડકલ સને્ટર 
પ્રિત: PFS – FAA 
580 Court Steet 
Keene, NH 03431 

 
ન્યૂ લંડન હોિસ્પટલ  
પ્રિત: Financial Counselor  
273 County Road 
New London, NH 03257 
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નાણાંકીય 
સહાયતા 
પોિલસી 

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


શું તમન ેડાટ�માઉથ હેલ્થ 
ફેિસિલટી પર કટોકટી અથવા 
તબીબી રીતે જ�રી સભંાળ માટે 
તમા�ં િબલ ચૂકવવા માટે 
સહાયની જ�ર છે? 

 
તમે નાણાકીય સહાય માટે પાત્ર બની 
શકો છો. 
ડાટ�માઉથ હેલ્થ લાયકાત ધરાવતા દદ�ઓને 
આપવામા ંઆવતી કટોકટી અથવા અન્ય તબીબી 
રીત ેજ�રી સેવાઓ માટે મફત અથવા િડસ્કાઉન્ટેડ 
ચેિરટી કેર ઓફર કર ેછે. જ ેદદ�ઓને નાણાકીય 
સહાય માટે લાયક ઠરાવવામા ંઆવ્યા હોય તેઓની 
પાસેથી કટોકટી અથવા અન્ય તબીબી રીત ેજ�રી 
સંભાળ માટે વીમા �ારા આવરી લવેામા ંઆવતા 
દદ�ઓને સમાન સંભાળ માટે સામાન્ય રીત ેિબલ 
કરવામા ંઆવતી રકમ કરતા ંવધુ ચાજ� વસૂલ કરી 
શકાતો નથી. 

 
 
નાણાંકીય પોિલસી 
ડાટ�માઉથ હેલ્થ વ્યિ�ઓને તેમની ચૂકવણી 
કરવાની �મતા, નાણાકીય અથવા સરકારી સહાય 
માટેની પાત્રતા, ઉંમર, િલંગ, �િત, ઇિમગે્રશન 
િસ્થિત, �તીય અિભગમ અથવા ધાિમ�ક જોડાણન ે
ધ્યાનમા ંલીધા િવના કટોકટીની તબીબી 
પિરિસ્થિતઓ અન ેતબીબી રીત ેજ�રી સવેાઓની 
સંભાળ પૂરી પાડે છે. અમે એવી વ્યિ�ઓન ે
નાણાકીય સહાય પરૂી પાડીએ છીએ કે જઓે (i) ન્યૂ 
હેમ્પશાયર અથવા વમ�ન્ટના રહેવાસીઓ અથવા 
િબન-િનવાસીઓ છે કે જઓે આ પ્રદેશમા ંતબીબી 
કટોકટીનો અનભુવ કર ેછે; વીમો લીધેલ નથી 
અથવા જમેની પાસ ેઆરોગ્ય વીમો છે પરંત ુ
કપાતપાત્ર, સહ-ચકુવણી અન ેસહ-વીમો જવેા 
�મતા ઉપરાતંના તબીબી ખચા�ઓને આવરી 
લેવામા ંમદદ માટે નાણાકીય સહાયની જ�ર છે; 
કોઈપણ સરકારી આરોગ્ય લાભ કાય�ક્રમ માટે 

અપાત્ર હોય; અન ેઅમારી નાણાકીય સહાય 
પોિલસીમા ંવણ�વલે નાણાકીય પાત્રતા માપદંડોન ેપૂણ� 
કરતા હોય. અમારી નાણાકીય સહાયતા પોિલસીમા ં
આગળ વણ�વ્યા પ્રમાણે સ્થાિનક શરતો અથવા 
અપવાદો લાગુ થઈ શકે છે. દદ�ઓ પાસેથી 

નાણાકીય સહાય મેળવવા અથવા ચકૂવણીના અન્ય 
�ોતો સુધી પહોચંવા માટેની પ્રિક્રયાઓમા ંસહકાર 
આપવાની અન ેતેમની ચૂકવણી કરવાની �મતાના 
આધાર ેતેમની સભંાળના ખચ�મા ંયોગદાન આપવાની 
અપે�ા રાખવામા ંઆવે છે. 
જ ેવ્યિ�ઓ સ્વાસ્થ્ય વીમો ખરીદી શકે છે તેમની 
પાસેથી તેમના એકંદર આરોગ્ય માટે લાભકારક હોય 
તેમજ તેમની વ્યિ�ગત સપંિ� માટે ર�ણ પૂ�ં પાડે 
તેમ હોય તવેી આરોગ્ય સવેાઓની ઍક્સેસ સુિનિ�ત 
કરવા માટે તેમ કરવાની અપે�ા રાખવામા ંઆવે છે. 

 
 
નાણાકીય સહાય માટે કેવી રીતે અને �ાર ે
અર� કરવી? 
તમે તમારી સભંાળ દરિમયાન અથવા પછીના સંગ્રહ 
ચક્ર દરિમયાન કોઈપણ સમયે અર� કરી શકો છો. 
જો કે, અમે તમન ેએપોઇન્ટમેન્ટ પહેલાં અર�ઓ પૂણ� 
કરવા માટે ભારપૂવ�ક પ્રોત્સાિહત કરીએ છીએ. દદ�ના 
વકીલો તમન ેવીમા કવરજે અથવા અન્ય સંસાધનોને 
ઓળખવામા ંઅન ેઅર� કરવામા ંઅન ેનાણાકીય 
સહાય માટે અર� પૂણ� કરવામા ંમદદ કરી શકે છે. જો 
અન્ય તમામ કવરજે િવકલ્પો સમા� થઇ ગયા છી 
તમારી પાસ ેબાકી બેલને્સ હોય, તો તમે નાણાકીય 
સહાય માટે પાત્ર બની શકો છો. �બ�મા,ં ટેિલફોન 
પર અર�ની િવનંતી કરી શકાય છે: dartmouth-
hitchcock.org/patients-visitors/ financial-
assistance. 

 
 
િડસ્કાઉન્ટેડ રટે 
જો તમે નાણાકીય સહાય માટે પાત્ર બનતા ન 
હોય, તો પણ તમે અમારી પોલીસી અનસુાર વીમા 
િવનાનુ ંિડસ્કાઉન્ટ અથવા અન્ય િડસ્કાઉન્ટ માટે 
પાત્ર બની શકો છો. આ વીમા િવનાનુ ંિડસ્કાઉન્ટ 
દદ�ને િબિલંગ અન ેકોઈપણ નાણાકીય સહાય 
ગોઠવણો કરતાં પહેલાં લાગુ પડે છે. િડસ્કાઉન્ટ 

આતંિરક રવેન્યુ કોડની કલમ 501(r) ને અમલમા ંમૂકતા 
લાગુ થતા િનયમો હેઠળ વણ�વ્યા મુજબ "સંભિવત 
મેિડકેર" પ�િત પર આધાિરત છે. 
િડસ્કાઉન્ટના દરો સિુવધા પ્રમાણે અલગ અલગ હોઈ 
શકે છે. 

નાણાકીય સહાય કેવી રીતે ન�ી 
કરવામા ંઆવે છે? 
તમન ેમળતી નાણાકીય સહાયની રકમ ફેડરલ 
ગરીબી માગ�દિશ�કાઓની તુલનામા ંતમારી કુલ 
ગ્રોસ આવક અન ેસપંિ� પર આધાિરત છે. તમે 
પાત્ર બની શકો છો: જો તમારી કૌટંુિબક આવક; 
યુએસ િડપાટ�મેન્ટ ઓફ હેલ્થ એન્ડ �ુમન સિવ�સ 
�ારા �રી કરવામા ંઆવતી અન ેવાિષ�ક ધોરણે 
અપડેટ કરવામા ંઆવતી ફેડરલ ગરીબી 
મયા�દાના 300% અથવા તેનાથી ઓછી હોય; 
અથવા જો તમે માનતા હોવ કે તમારી 
અસ્કયામતો, પ્રવાહી અસ્કયામતો અન ેઅન્ય 
ઉપલબ્ધ સંસાધનો તમારી સંભાળના ખચ�ને 
આવરી લવેા માટે પૂરતા નથી. તમારી િવનંતી 
પર, નાણાકીય અર� ફોમ� અથવા નાણાકીય 
સહાય પોિલસીની એક નકલ તમન ેકોઈ ચાજ� 
િવના મોકલવામાં આવશ.ે ઉપરાતં, આ 
દસ્તાવજેો અન ેઆ સારાશં અમારી વબેસાઇટ 
dartmouth-hitchcock.org/ patients-
visitors/financial-assistanceપર ઉપલબ્ધ છે. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
આ દસ્તાવજેો નીચેની ભાષાઓમા ંપણ 
ઉપલબ્ધ છે: સ્પેિનશ, ફે્રન્ચ, પોટુ�ગીઝ, 
ચાઈનીઝ, ગ્રીક, િવયેતનામીસ, નપેાળી, 
અરબી, રિશયન, બોિસ્નયન, કોિરયન, લાઓ, 
સોમાલી, સ્વાિહલી અન ેથાઈ. 
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