
 
 

िन� स्थानह� म�े एकमा 
गएर ���गत सहायता प्रा� 
गनु�होस्: 

 
Dartmouth Hitchcock Medical 
Center  
�बरामीको �वित्तय सेवा/Main Mall  
One Medical Center Drive 
Lebanon, NH 03756 

 
Dartmouth-Hitchcock Clinics Concord 
�वत्तीय परामशर्दाता 
253 Pleasant 
Street 
Concord, NH 03301 

 
Dartmouth Hitchcock Clinics 
Manchester 
�वत्तीय परामशर्दाता  
100 Hitchcock Way 
Manchester, NH 03104  

 
Dartmouth Hitchcock Clinics Nashua 
Financial Counselor  
2300 Southwood Drive 
Nashua, NH 03063 

 
Alice Peck Day Memorial Hospital 
दतार्/�वत्तीय परामशर्दाता  
10 Alice Peck Day Drive  
Lebanon, NH 03766 

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

 
New London Hospital  
�वत्तीय परामशर्दाता/Reception  
273 County Road 
New London, NH 03257 

हाम्रा िबरामी अिधवाचक (एडभोकेट) 
ह�म�े एक जनालाई िन�मा फोन 
गनु�होस्: 

(844) 647-6436 
 
 
कृपया पूरा ग�रएको आवेदन िन� 
ठेगानामा पठाउनुहोस् : 

 
Dartmouth-Hitchcock Medical Center 
ध्यान �दनुहोस:् PFS -स्तर 3 – FAA 
One Medical Center Drive  
Lebanon, NH 03756-0001 

 
Cheshire Medical Center 
ध्यान �दनुहोस:् PFS - FAA 
580 Court Street 
Keene, NH 03431 

 
New London Hospital  
Attn: �वत्तीय परामशर्दाता  
273 County Road 
New London, NH 03257 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

202205-82 

 
 
 

�वत्तीय सहायता 
नी�त 

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


के तपा�लाई Dartmouth Health 
सु�वधामा आकिस्मक वा 
�च�कत्सक�य रूपमा आवश्यक 
हेरचाहका ला�ग आफ्नो �बल 
भुक्तान सहयोग चा�हन्छ? 

 
तपाई ंआिथ�क सहयोगका लािग यो� �न 
पिन स�ु�न्छ। 
Dartmouth Health ले आपतका�लन वा योग्य 
�बरामीहरूलाई उपलब्ध गराइने अन्य �च�कत्सक�य 
रूपमा आवश्यक सेवाहरूका ला�ग �नःशलु्क वा 
छुटको परोपकार� सेवा प्रदान गदर्छ। आ�थर्क 
सहयोगका ला�ग योग्य ठह�रएका �बरामीहरूलाई 
आकिस्मक वा अन्य �च�कत्सक�य रूपमा आवश्यक 
स्याहारका ला�ग सामान्यतया बीमाल ेकभर गरेका 
(ओगटेका) �बरामीहरूलाई एउटै स्याहारका ला�ग 
�बजक ग�रए सरहको शुल्क भन्दा बढ� शुल्क वा 
चाजर् नग�रन सक्छ । 

 
आिथ�क नीित 
Dartmouth Health ले व्यिक्तहरूलाई आकिस्मक 
�च�कत्सा प�रिस्थ�त र �च�कत्सक�य रूपमा 
आवश्यक सेवाहरूका ला�ग उनीहरूको �तन� �मता, 
आ�थर्क वा सरकार� सहयोग पाउने िस्थ�त, उमरे, 
�लङ्ग, जा�त, आप्रवास िस्थ�त, यौ�नक झकुाव वा 
धा�मर्क आस्था ज ेजस्तो भए प�न स्याहार उपलब्ध 
गराउँछ। हामी �नम्न व्यिक्तहरूलाई आ�थर्क 
सहायता उपलब्ध गराउछ� (i) न्यु ह्याम्पसायर वा 
भरमोन्टका वा�सन्दाहरू हुन ्वा उक्त �ेत्रमा हँुदा 
आकिस्मक �च�कत्साको प�रिस्थ�त आइपरेका गैर-
वा�सन्दा हुन;् जसको बीमा छैन वा जसलाई 
स्वास्थ्य बीमा हँुदा प�न कटौतीहरू, सहभुक्तानीहरू 

र सह-बीमाजस्ता गोजी बा�हरका खचर् बेहोनर्का ला�ग 
आ�थर्क सहयोग आवश्यक हुन्छ; जो कुनै प�न सरकार� 
स्वास्थ्य स्याहार लाभ कायर्क्रमका ला�ग अयोग्य छन;् 
र जसल ेहाम्रो आ�थर्क सहयोग नी�तमा व्याख्या 
ग�रएका आ�थर्क योग्यता मापदण्डहरू पूरा गछर्न।् 
स्थानीय अवस्था वा ब�हष्करण हाम्रो आ�थर्क सहयोग 
नी�तमा थप व्याख्या ग�रएको रूपमा लागू गनर् 
स�कन्छ। �बरामीहरूलाई 

आ�थर्क सहयोग प्राप्त गन� वा भुक्तानीका अन्य 
स्रोतहरू पहँुच गनर्का ला�ग प्र�क्रयाहरूमा सहयोग गन� 
र �मता अनुसार आफ्नो स्याहार सुसारको खचर् 
योगदान गन� अपे�ा ग�रन्छ। आफ्नो समग्र 
स्वास्थ्यका ला�ग लाभदायी हुनुका साथ ैआफ्ना 
व्यिक्तगत सम्पित्तहरूमा सरु�ा �दन 
स्वास्थ्यस्याहारमा पहँुच सु�निश्चत गनर्का ला�ग 
स्वास्थ्य बीमा खर�द गनर् सक्ने व्यिक्तहरूल,े त्यस्त ै
गन� अपे�ा ग�रन्छ। 

 
िव�ीय सहायताको लािग कसरी र किहले 
आवेदन िदने? 
तपा�ल ेआफ्नो स्याहार हँुदै गदार्को कुनै प�न समयमा 
वा त्यसप�छको (रकम) सङ्कलन चक्रको अव�धमा मा 
आवेदन गनर् सक्नुहुन्छ। तथा�प, हामी आवेदनहरू 
एपोइन्टमने्ट (भेटवातार्को समय) अ�घ नै पूरा गनर् 
प्रोत्सा�हत गदर्छ�। �बरामीका अ�धवाचकहरूल े
तपा�लाई बीमा कभरेज वा अन्य स्रोत प�हचान गर� 
आवेदन गनर् वा आ�थर्क सहयोगका ला�ग आवेदन पूरा 
गनर् सहयोग गनर् सक्छन।् अन्य सबै कभरेजका 
�वकल्पहरू स�कएको अवस्थामा प�न य�द तपा� मा�थ 
बक्यौता रह्यो भने , तपा� आ�थर्क सहयोगका ला�ग 
योग्य हुन सक्नुहुन्छ। व्यिक्तगत रूपमा, 
टे�लफोनमाफर् त आवेदन अनुरोध गनर् स�कन्छः 
dartmouth-hitchcock.org/patients-visitors/ 
financial-assistance। 

 
 

छूट दर 
य�द तपा� आ�थर्क सहयोगका ला�ग योग्य हुनुहुन्न 
भने, तपा� हाम्रो नी�त अनुसार अबी�मत छूट वा अन्य 
छूटहरूका ला�ग अझपै�न योग्य हुन सक्नुहुन्छ। यो 
अबी�मत छूट �बरामीलाई �बजक गनुर् अगावै वा कुनै 
आ�थर्क सहयोग समायोजनका ला�ग आवेदन गनुर् 
अगावै लागू ग�रन्छ। यो छूट आन्त�रक राजस्व कोड को 
खण्ड ५०१(आर) लागू गन� लागूयोग्य �नयमनहरू 
अन्तगर्त "सम्भावी मे�डकेयर" �व�धमा आधा�रत छ। 
सु�वधाअनुसार छूटका दरहरू �भन्न हुन सक्छन।् 

 

िव�ीय सहायता कसरी िनधा�रण ग�रन्छ? 
तपा�ल ेप्राप्त गन� आ�थर्क सहयोगको मात्रा संघीय 
ग�रबी मागर्दशर्न अनुसार तपा�को जम्मा कुल आय 
र सम्पित्तहरूमा आधा�रत हुन्छ। तपा� योग्य हुन 
सक्नुहुन्छ य�द : तपा�को प�रवारको आम्दानी 
300% वा सोभन्दा कम संघीय सीमा�भत्र छ; 
संयुक्त स्वास्थ्य तथा मानव सेवा �वभागद्वारा 
जार� ग�रएको छ र वा�षर्क आधारमा अद्याव�धक 
ग�रएको छ वा तपा�ले आफ्नो आम्दानी, तरल 
सम्पित्त र अन्य उपलब्ध स्रोतहरूल ेतपा�को 
स्याहारको शुल्कलाई समेट्दैन भन्ने लागेमा। 
तपा�को अनुरोधमा एउटा आ�थर्क आवेदन फाराम 
वा आ�थर्क सहयोग नी�तको एक प्र�त तपा�लाई 
�न:शुल्क पे्र�षत ग�रनेछ। साथ,ै यी कागजातहरू र 
यो सारांश हाम्रो वेबसाइटकोdartmouth-
hitchcock.org/ patients-visitors/financial-
assistance मा उपलब्ध छ। 

 
 
 
यी दस्तावेजहरू �नम्न भाषाहरूमा प�न 
उपलब्ध छन ्: स्पे�नश, फ्रान्सले�, पोचुर्गाल�, 
�च�नया,ँ ग्रीक, �भयतनामी, नेपाल�, अरबी, 
रुसी, बोिस्नयाल�, को�रयाल�, लाओ, सोमाल�, 
स्वा�हल� र थाई। 
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	निम्न स्थानहरू मध्ये एकमा गएर व्यक्तिगत सहायता प्राप्त गर्नुहोस्:
	हाम्रा बिरामी अधिवाचक (एडभोकेट) हरूमध्ये एक जनालाई निम्नमा फोन गर्नुहोस्:
	कृपया पूरा गरिएको आवेदन निम्न ठेगानामा पठाउनुहोस् :
	तपाईं आर्थिक सहयोगका लागि योग्य हुन पनि सक्नुहुन्छ।
	आर्थिक नीति
	वित्तीय सहायताको लागि कसरी र कहिले आवेदन दिने?
	छूट दर
	वित्तीय सहायता कसरी निर्धारण गरिन्छ?


