
 
 

รบัความชว่ยเหลอืแบบส่วนตวัไ
ดจ้ากสถานทีเ่หล่านี ้

 
Dartmouth Hitchcock Medical Center  
บรกิารความชว่ยเหลอืทางการเงินแก่ผูป่้วย/Main Mall  
One Medical Center Drive 
Lebanon, NH 03756 

 
Dartmouth-Hitchcock Clinic Concord 
ทีป่รกึษาทางการเงิน  
253 Pleasant Street 
Concord, NH 03301 

 
Dartmouth-Hitchcock Clinic Manchester 
ทีป่รกึษาทางการเงิน  
100 Hitchcock Way 
Manchester, NH 03104 

 
Dartmouth-Hitchcock Clinic 
ทีป่รกึษาทางการเงิน  
2300 Southwood Drive 
Nashua, NH 03063 

 
Alice Peck Day Memorial Hospital 
แผนกลงเบยีน/ทีป่รกึษาทางการเงิน  
10 Alice Peck Day Drive 
Lebanon, NH 03766 

 
Cheshire Medical Center  
แผนกลงทะเบยีน/เจา้หนา้ทีก่ารเงิน Main Lobby  
580 Court Street 
Keene, NH 03431 

 
New London Hospital  
ทีป่รกึษาทางการเงิน/แผนกตอ้นรบั  
273 County Road 
New London, NH 03257 
 

 

 

โทรหาทีป่รกึษาทางการเงนิของเราได ้
ทีห่มายเลข 

(844) 647-6436 
 
 
โปรดส่งใบสมคัรทีก่รอกเสรจ็เรยี
บรอ้ยแลว้ไปยงั 

 
Dartmouth-Hitchcock Medical Center 
Attn: PFS - Level 3 – FAA  
One Medical Center Drive  
Lebanon, NH 03756-0001 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

202205-82 

 
 
 

นโยบายความชว่
ยเหลอืทางการเงนิ 

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


คุณตอ้งการความชว่ยเหลอืเพือ่ชาํร
ะบลิค่าใชจ่้ายสาํหรบัการรกัษาพยา
บาลในกรณีฉุกเฉินหรอืกรณีจําเป็น
ทีส่ถานพยาบาลของ Dartmouth 
Health ใชไ่หม 

 
คุณอาจมสีทิธิไ์ดร้บัความช่วยเหลอืทา
งการเงิน 
Dartmouth Health เสนอการรกัษาพยาบาลฟร ี
หรอืการอนุเคราะหท์างการเงินแบบใหส้่วนลด 
สําหรบัการใหบ้รกิารทางการแพทยก์รณีฉุกเฉินหรอืก
รณีจําเป็นอืน่ ๆ แก่ผูป่้วยทีม่ีคุณสมบตัติามเกณฑ ์
ผูป่้วยทีไ่ดร้บัการพิจารณาว่ามีสทิธิไ์ดร้บัความชว่ยเห
ลอืทางการเงิน 
จะไม่ตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายสําหรบัการรบับรกิารทางการแ
พทยก์รณีฉุกเฉินหรอืกรณีจําเป็นอืน่ ๆ 
เกนิกว่าจํานวนทีเ่รยีกเก็บจากผูป่้วยทีไ่ดร้บัการค◌ุ้มค
รองจากประกนัสุขภาพสําหรบัการรกัษาทีเ่หมือนกนั 

 
 
นโยบายทางการเงิน 
Dartmouth Health 
จะใหบ้รกิารฉุกเฉินทางการแพทยแ์ละบรกิารทีจํ่าเป็นแ
ก่บุคคลต่าง ๆ 
โดยไม่คํานึงถงึความสามารถในการชาํระเงิน 
สทิธิท์ีจ่ะไดร้บัความชว่ยเหลอืทางการเงินหรอืความชว่
ยเหลอืจากรฐับาล อายุ เพศ เชือ้ชาต ิ
สถานะทางสงัคมหรอืสถานะการเขา้เมือง 
ตลอดจนรสนิยมทางเพศ หรอืความเชือ่ทางศาสนา 
เราใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงินแก่บุคคลที ่(i) 
เป็นผูพํ้านักอาศยัในรฐันิวแฮมเชยีรห์รอืรฐัเวอรม์อนต ์
หรอืไม่ใชผู่พํ้านักอาศยัทีไ่ดร้บัการรกัษาพยาบาลในก
รณีฉุกเฉินในขณะทีอ่ยู่ในพืน้ที ่
ผูท้ีไ่ม่มีประกนัสุขภาพหรอืมีประกนัสุขภาพ 
แต่ตอ้งการความชว่ยเหลอืทางการเงินเพือ่ชาํระค่ารกั
ษาพยาบาลในส่วนทีต่อ้งจ่ายเอง เชน่ 
ความรบัผิดส่วนแรก การจ่ายรว่ม และการประกนัรว่ม 
ผูไ้มม่ีสทิธิต์ามเกณฑโ์ปรแกรมสทิธปิระโยชนใ์นการร ั

กษาพยาบาลใด ๆ จากรฐับาล 
และเขา้เกณฑม์สีทิธิไ์ดร้บัความชว่ยเหลอืทางการเงินตา
มทีไ่ดอ้ธบิายในนโยบายความชว่ยเหลอืทางการเงินของเ
รา อาจมีการพิจารณาเงือ่นไขในพืน้ที ่
หรอืการยกเวน้ต่าง ๆ อย่างทีไ่ดอ้ธบิายเพิม่เตมิไว ้

ในนโยบายความชว่ยเหลอืทางการเงินของเรา ผูป่้วย 

จะตอ้งใหค้วามรว่มมือตามขัน้ตอนต่าง ๆ 
เพือ่ทีจ่ะไดร้บัความชว่ยเหลอืทางการเงิน 
หรอืเขา้ถงึแหล่งชาํระเงินอืน่ 
และตอ้งมีส่วนรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายตามความสามารถใน
การชาํระหนีข้องตนเองดว้ย 
ผูท้ีส่ามารถซือ้ประกนัสุขภาพได ้ควรจะทําเชน่นัน้ 
เพือ่ใหแ้น่ใจว่าสามารถเขา้ถงึบรกิารทางการแพทยท์ีเ่ป็น
ประโยชนต่์อสุขภาพโดยรวม 
และยงัเป็นการปกป้องคุม้ครองทรพัยส์นิส่วนตวัดว้ย 

 
 
จะสมคัรขอรบัความช่วยเหลอืทางการเงิ
นอย่างไรและเมือ่ไหร ่
คุณสามารถสมคัรไดทุ้กเมือ่ในระหว่างการเขา้รบัการรกั
ษาพยาบาล หรอืในระหว่างรอบการตดิตามหนี ้
อย่างไรก็ตาม 
เราขอแนะนําใหส้่งใบสมคัรใหเ้รยีบรอ้ยก่อนทีจ่ะทําการนั
ดหมายทางการแพทย ์ทีป่รกึษาผูป่้วย 

สามารถชว่ยชีแ้นะและชว่ยเหลอืในเร ือ่งการสมคัรรบัควา
มค◌ุ้มครองจากประกนัสุขภาพหรอืแหล่งอืน่ ๆ 
และชว่ยกรอกใบสมคัรเพือ่ขอรบัความชว่ยเหลอืทางการเ
งิน 
ถา้คุณยงัมียอดทีต่อ้งชาํระหลงัจากใชท้างเลอืกในการค ้
◌ุมครองอืน่ ๆ หมดแลว้ 
คุณอาจมีสทิธิข์อรบัความชว่ยเหลอืทางการเงิน 
คุณสามารถไปขอใบสมคัรไดเ้อง หรอืทางโทรศพัท:์ 
dartmouth-hitchcock.org/patients-visitors/ 
financial-assistance 

 
 
อตัราส่วนลด 
หากคุณไม่มสีทิธิข์อรบัความชว่ยเหลอืทางการเงิน 
คุณอาจยงัคงมีสทิธิไ์ดร้บัส่วนลดสําหรบัผูไ้ม่มปีระกนัสุข
ภาพ หรอืส่วนลดอืน่ ๆ ตามนโยบายของเรา 
จะใชส้่วนลดสําหรบัผูไ้มม่ีประกนัสขุภาพนีก่้อนออกบลิเร ี
ยกเก็บเงินจากผูป่้วย 

และก่อนทีจ่ะปรบัยอดจากความชว่ยเหลอืทางการเงินใด ๆ 
ส่วนลดจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์“ค่าธรรมเนียมบรกิาร 
Medicare แบบกําหนดล่วงหนา้” 
ตามทีอ่ธบิายไวใ้นกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งภายใตม้าตรา 
501(r) ของประมวลกฎหมายภาษีอากร 

อตัราส่วนลดอาจแตกต่างกนัไปตามสถานพยาบาล 
 
 
จะมกีารพจิารณาตดัสนิใจเกีย่วกบัค
วามช่วยเหลอืทางการเงินอย่างไร 
จํานวนเงินความชว่ยเหลอืทางการเงินทีคุ่ณไดร้บัจะ
ขึน้อยู่กบัรายไดร้วมและทรพัยส์นิทัง้หมดของคุณ 
เปรยีบเทยีบกบัแนวทางการกําหนดความยากจนขอ
งรฐับาลกลาง คุณอาจมีสทิธิไ์ดร้บัความชว่ยเหลอื: 
หากรายไดข้องครอบครวัคุณเท่ากบัหรอืต่ํากว่า 
300% ของเกณฑค์วามยากจนของรฐับาลกลาง 
ทีกํ่าหนดโดยกระทรวงสุขภาพและบรกิารมนุษยส์หร ั
ฐ ซึง่ไดร้บัการปรบัปรุงแกไ้ขทุกปี 
หรอืหากคุณเชือ่ว่าทรพัยส์นิ 
สนิทรพัยท์ีม่ีสภาพคล่อง และทรพัยส์นิอืน่ ๆ 
ทีม่ีอยู่นัน้ 
ไม่เพียงพอทีจ่ะจ่ายเป็นค่ารกัษาพยาบาลของคุณได ้
เราจะจดัส่งแบบฟอรม์การสมคัรขอรบัความชว่ยเหลื
อทางการเงิน 
หรอืสําเนานโยบายความชว่ยเหลอืทางการเงินไปให ้
คุณทางไปรษณียฟ์ร ีตามทีคุ่ณรอ้งขอ 
คุณยงัสามารถเขา้ดูเอกสารเหล่านีแ้ละการสรุปไดท้ีเ่
ว็บไซตข์องเราdartmouth-hitchcock.org/ 
patients-visitors/financial-assistance 

 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารเหล่านีจ้ดัทําไวเ้ป็นภาษาต่าง ๆ ดงันี ้
สเปน ฝร ัง่เศส โปรตุเกส จนี กรกี เวยีดนาม 
เนปาล อาหรบั รสัเซยี บอสเนีย เกาหล ีลาว 
โซมาล ีซวาฮิล ีและไทย 
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