
 
 

ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍຜ່ານບຸກຄົນໂດ
ຍຜ່ານໜ່ືງໃນທ່ີຕ້ັງດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ: 

 
ສູນການແພດ Dartmouth Hitchcock 
(Dartmouth Hitchcock Medical Center) 
ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນແກ່ຄົນເຈັບ/ຂັບສ່ົງ
ສູນການຢາ 
Lebanon, NH 03756 

 
Dartmouth Hitchcock Clinics Concord 
ທ່ີປືກສາດ້ານການເງິນ  
253 Pleasant Street 
Concord, NH 03301 

 
Dartmouth Hitchcock Clinics Manchester 
ຜູ້ໃຫ້ຄໍາປືກສາດ້ານການເງິນ  
100 Hitchcock Way 
Manchester, NH 03104 

 
ຄລີນິກ Dartmouth-Hitchcock Clinic 
ຜູ້ໃຫ້ຄໍາປືກສາດ້ານການເງິນ  
2300 Southwood Drive 
Nashua, NH 03063 

 
ໂຮງໝໍ Alice Peck Day Memorial Hospital 
ການລົງທະບຽນ/ຜູ້ໃຫ້ຄໍາປືກສາດ້ານການເງິນ  
10 Alice Peck Day Drive 
Lebanon, NH 03766 

 
ສູນການແພດ Cheshire  
ການລົງທະບຽນ/ລອບບີລວມແຄດເຊຍ  
580 Court Street 
Keene, NH 03431 

 
New London Hospital  
ຜູ້ໃຫ້ຄໍາປືກສາດ້ານການເງິນ/ຝ່າຍຕ້ອນຮັບ  
273 County Road 
New London, NH 03257 

ໂທຫາໜືງໃນຈໍານວນຄົນເຂັບຂອງພ
ວກເຮົາເພ່ືອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອໄດ້ນະທີ
ເບີ: 

(844) 647-6436 
 
 
ກະລຸນາຢ່ືນໃບສະໝັກສະບັບສົມບູນໄ
ປຍັງ: 

 
ສູນການແພດ Dartmouth Hitchcock 
Medical Center 
ຮຽນທ່ານ: PFS - ລະດັບL 3 – FAA  
ສູນການແພດໜ່ືງດຽວ  
Lebanon, NH 03756-0001 

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

 
ໂຮງໝໍ New London Hospital  
ຮຽນທ່ານ: ຜູ້ໃຫ້ຄໍາປືກສາດ້ານການເງິນ  
273 County Road 
New London, NH 03257 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

202205-82 

 
 
 

ນະໂຍບາຍການຊ່
ວຍເຫືຼອທາງດ້ານ
ການເງິນ 

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


ທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອເພ່ື
ອຈ່າຍຄ່າບິນສຸກເສີນ ຫືຼ 
ການດູແລທ່ີຈໍາເປັນທາງການແພດ
ຢູ່ສະຖານທ່ີປ່ີນປົວສຸຂະພາບ 
Dartmouth ບໍ? 
 
ທ່ານອາດໄດ້ສິດໃນການຮັບການຊ່ວຍເ
ຫືຼອດ້ານການເງິນ. 
Dartmouth Health 
ສະຫນອງການດູແລໂດຍບ່ໍເສຍຄ່າ ຫືຼ 
ສ່ວນຫຸຼດເພ່ືອການກຸສົນສໍາລັບກໍລະນີສຸກເສີນ ຫືຼ 
ການບໍລິການທ່ີຈໍາເປັນທາງການແພດອ່ືນໆທ່ີສະຫນອ
ງໃຫ້ຄົນເຈັບຜູ້ທ່ີມີເງ່ືອນໄຂ. 
ຄົນເຈັບຜູ້ທ່ີຖືກພິຈາລະນາວ່າເປັນຜູ້ມີສິດໄດ້ຮັບການ
ຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານການເງິນອາດຈະບ່ໍຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທໍາ
ນຽມເພ່ີມເຕີມສໍາລັບກໍລະນີສຸກເສີນ ຫືຼ 
ການດູແລທາງການແພດອ່ືນໆທ່ີມີຄວາມຈໍາເປັນເກີນ
ກ່ວາຈໍານວນທ່ີອອກມາໃນໃບບິນໃຫ້ຄົນເຈັບທ່ີມີປະກັ
ນໄພດູແລດຽວກັນ. 

 
ນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນ 
Dartmouth Health 
ສະຫນອງການດູແລສໍາລັບເງ່ືອນໄຂທາງການແພດສຸກເ
ສີນແລະການບໍລິການທ່ີຈໍາເປັນທາງການແພດແກ່ບຸກ
ຄົນໂດຍບ່ໍຄໍານຶງເຖິງຄວາມສາມາດໃນການຈ່າຍຂອງເຂົ
າເຈ້ົາ, 
ການມີສິດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານການເງິນຫືຼລັດ
ຖະບານ, ອາຍຸ, ເພດ, ເຊ້ືອຊາດ, 
ສະຖານະພາບການເຂ້ົາເມືອງ, 
ທັດສະນະທາງເພດຫືຼຄວາມກ່ຽວຂ້ອງທາງສາສະຫນາ. 
ພວກເຮົາໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານການເງິນແກ່ບຸກ
ຄົນຜູ້ທ່ີ (i) ອາໄສຢູ່ໃນລັດ New Hampshire ຫືຼ 
Vermont, ຫືຼ 
ຜູ້ທ່ີບ່ໍຢູ່ອາໄສທ່ີປະສົບກັບພາວະສຸກເສີນທາງການແພດ
ໃນຂະນະທ່ີຢູ່ໃນບໍລິເວນອານາເຂດລັດ; ບ່ໍມີປະກັນໄພ ຫືຼ 
ຜູ້ທ່ີມີປະກັນສຸຂະພາບ 
ແຕ່ຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການເງິນ 
ເພ່ືອຊ່ວຍຄ່າປ່ິນປົວທ່ີຕ້ອງຄັອດກະເປົາ ເຊ່ັນ: 
ເງິນທ່ີຫັກອອກ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຮ່ວມ ແລະ ປະກັນໄພຮ່ວມ; 
ເປັນຜູ້ບ່ໍມີສິດໄດ້ຮັບສິດທິປະໂຫຍດດ້ານການດູແລສຸຂະ

ພາບຂອງລັດຖະບານ; 
ແລະກົງກັບເງ່ືອນໄຂທີມີສິດໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍທາງດ້ານກາ
ນເງິນຕາມເງ່ືອນໄຂທ່ີໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນນະໂຍບາຍຂອງກາ
ນຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານການເງິນຂອງພວກເຮົາ. 
ເງ່ືອນໄຂຂອງທ້ອງຖ່ິນ ຫືຼ 
ການຍົກເວ້ັນອາດຈະນໍາໃຊ້ຕາມທ່ີໄດ້ອະທິບາຍເພ່ີມເຕີມ 
ໃນນະໂຍບາຍທາງດ້ານການເງິນຂອງພວກເຮົາ. 
ຄົນເຈັບເປັນ 
ຄາດວ່າຈະຮ່ວມມືກັບຂ້ັນຕອນການທ່ີໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼ
ອທາງດ້ານການເງິນ ຫືຼ 
ການເຂ້ົາເຖິງແຫ່ຼງການຊໍາລະອ່ືນໆ, 
ແລະປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດູແລຂອງພວ
ກເຂົາໂດຍອີງໃສ່ຄວາມສາມາດໃນການຊໍາລະຂອງເຂົາເຈ້ົາ. 
ບຸກຄົນທ່ີໄດ້ຊ້ືປະກັນໄພສຸຂະພາບກ່ໍຄາດວ່າຈະຖືກປະຕິບັດເ
ຊ່ັນດຽວກັນ, 
ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າການເຂ້ົາເຖິງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ
ທ່ີເປັນສິດທິປະໂຫຍດຕ່ໍສຸຂະພາບໂດຍລວມຂອງພວກເຂົາ 
ເຊ່ັນດຽວກັນກັບການປົກປ້ອງຊັບສິນສ່ວນຕົວຂອງພວກເ
ຂົາ. 

 
ວິທີການ ແລະ 
ເວລາໃດທ່ີຄວນຈະສະຫມັກຂໍການຊ່ວຍເ
ຫືຼອທາງດ້ານການເງິນ? 
ທ່ານສາມາດສະຫມັກໄດ້ໃນທຸກຈຸດໃນຊ່ວງລະຫວ່າງການ
ດູແລຂອງທ່ານ ຫືຼ ຮອບວຽນຂອງການເກັບກໍາ. 
ເຖີງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, 
ພວກເຮົາຂໍຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະກອບໃບສະໝັກໃຫ້ຖ້ວນກ່ອນກາ
ນນັດພົບ. ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອແກ່ຄົນເຈັບ 
ສາມາດຊ່ວຍເຫືຼອທ່ານໃນການກໍານົດ ແລະ 
ຍ່ືນຄໍາຮ້ອງຂໍປະກັນໄພ ຫືຼ ຊັບພະຍາກອນອ່ືນໆ ແລະ 
ປະກອບໃບສະໝັກຂໍການຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານການເງິນ. 
ຖ້າທ່ານມີຍອດຄົງເຫືຼອຫັຼງຈາກບ່ໍມີທາງເລືອກການຄຸ້ມກັ
ນອ່ືນໆ, 
ທ່ານອາດຈະມີສິດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານການເງິ
ນ. ການສະຫມັກສາມາດສະເໜີດ້ວຍຕົນເອງ, 
ຜ່ານທາງໂທລະສັບ: dartmouth-
hitchcock.org/patients-visitors/ financial-
assistance. 
 
ອັດສ່ວນຂອງການລຸດ 
ຖ້າທ່ານບ່ໍຖືກກັບເງ່ືອນໄຂໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອທາງ
ດ້ານການເງິນ, 
ທ່ານອາດຈະຍັງມີສິດໄດ້ຮັບສ່ວນຫຸຼດໃນນາມທ່ີບ່ໍມີປະ
ກັນໄພ ຫືຼ 

ສ່ວນຫຸຼດອ່ືນໆຕາມນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົາ. 
ອັດຕາສ່ວນຫຸຼດເນ່ືອງບ່ໍມີປະກັນໄພດ່ັງກ່າວນ້ີ 
ຖືກນໍາໃຊ້ກ່ອນການຮຽກເກັບເງິນຄົນເຈັບ ແລະ 
ນໍາໃຊ້ເພ່ືອປັບປ່ຽນຈໍານວນຂອງການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການເ
ງິນ. ສ່ວນຫຸຼດທ່ີອີງໃສ່ “ນະໂຍບາຍດ້ານ Medicare 
ຄາດຫວັງໄວ້ລ່ວງໜ້າ” 
ຕາມທ່ີໄດ້ລະບຸໄວ້ພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບການທ່ີນໍາມາປະຕິບັດ 
ໃນມາດຕາ 501(r) ຂອງ 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລາຍຮັບພາຍໃນ. 
ອັດຕາສ່ວນຫຸຼດອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມສະຖານະການ. 

 
ການຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານການເງິນຖືກ
ກໍານົດຄືແນວໃດ? 
ຈໍານວນການຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານການເງິນທ່ີທ່ານໄດ້ຮັບແ
ມ່ນອີງໃສ່ລາຍຮັບລວມຍອດສຸດທິ ແລະ 
ຊັບສິນຂອງທ່ານເມ່ືອທຽບກັບຄໍາສ່ັງແນະນໍາຂອງລັດຖະບ
ານກາງວ່າດ້ວຍຄວາມທຸກຍາກ. 
ທ່ານຕ້ອງຄົບກັບເງ່ືອນໄຂ: 
ຖ້າລາຍຮັບຂອງຄອບຄົວຂອງທ່ານໄດ້ປະມານ ຫືຼ ຕ່ໍາກວ່າ 
300% 
ຂອງຂອບເຂດຄວາມທຸກຍາກທ່ີລັດຖະບານກາງກໍານົດ; 
ອີງໃສ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການບໍລິການມະນຸດ 
ແຫ່ງສະຫະລັດ ແລະ ສະບັບປັບປຸງໃນແຕ່ລະປີ; ຫືຼ 
ຖ້າທ່ານເຊ່ືອວ່າຊັບສິນຂອງທ່ານ, ສະພາບຄ່ອງ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນອ່ືນໆທ່ີມີຢູ່ແມ່ນບ່ໍພຽງພໍທ່ີຈະກວມເອົາຄ່າ
ໃຊ້ຈ່າຍໃນການດູແລສູຂະພາບຂອງທ່ານ. 
ຕາມການສະເໜີຂອງທ່ານ, 
ແບບຟອມສະໝັກຂໍການຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານການເງິນ ຫືຼ 
ສໍາເນົາຂໍນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານການເງິນຈະຖື
ກສ່ົງຜ່ານທາງໄປສະນີໄປຍັງທ່ານໂດຍບ່ໍເສຍຄ່າ. 
ນອກຈາກນ້ີ, ເອກະສານເຫ່ົຼານ້ີ ແລະ 
ບົດສະຫຸຼບຫຍ້ໍສະບັບດ່ັງກ່າວນ້ີຈະມີຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວ
ກເຮົາ, ທ່ີ dartmouth-hitchcock.org/ patients-
visitors/financial-assistance. 

 
 
 
ເອກະສານເຫ່ົຼານ້ີຍັງເຮັດເປັນພາສາດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ: 
ພາສາສະເປັນ, ພາສາຝະລັງ, 
ພາສາປອກຈຸຍການ, ພາສາຈີນ, ພາສາກະເຫັຼກ, 
ພາສາຫວຽດນາມ, ພາສາເນປານ, ພາສາອາລັບ, 
ພາສາລັດເຊຍ, ພາສາບອດສະເນຍ, ພາສາເກົາຫີຼ, 
ພາສາລາວ, ພາສາສູມາລີ, ພາສາສະວາຮິລີ, ແລະ 
ພາສາໄທ. 
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