
เรียีน ผู้้ �สมัคัรี

หากการีชำำารีะคา่ใชำ �จ่า่ยด้ �านการีรัีกษาพยาบาลกอ่ให �เกดิ้ภารีะหนักทางการีเงนิแกค่ณุ โปรีด้กรีอกใบสมัคัรีนี�

ใบสมัคัรีนี�จ่ะใชำ �เพ่�อพจิ่ารีณาปรีะกอบการีตัดั้สนิใจ่ของเรีาในการีลด้คา่ใชำ �จ่า่ยสำาหรัีบการีบรีกิารีตัา่ง ๆ ที�คณุได้ �รัีบจ่ากสถานพยาบาล Dartmouth Health 
ใด้ ๆ  โปรีด้ตัอบคำาถามัทกุข �อที�เกี�ยวข �องกบัคณุหรีอ่ครีอบครัีวของคณุ ข �อมัล้ใด้ ๆ ที�คณุให �ไว �จ่ะถอ่เป็นความัลบั และมัเีพยีงพนักงานที�ด้ำาเนนิการี
ปรีะมัวลใบสมัคัรีของคณุเทา่นั�นที�จ่ะเข �าด้ไ้ด้ �

หากคณุมัปีรีะกนัสขุภาพ คณุยงัอาจ่มัสีทิธิ์ิ�ได้ �รัีบความัชำว่ยเหลอ่ทางการีเงนิจ่ากผู้้ �ให �บรีกิารีทางการีแพทยท์ี�เข �ารีว่มัใน NH Health Access Network ของ
เรีาด้ �วย NH Health Access Network เป็นเครีอ่ขา่ยของโรีงพยาบาลและผู้้ �ให �การีด้แ้ลสขุภาพอ่�น ๆ ที�รีว่มัมัอ่กนัเพ่�อชำว่ยเหลอ่ผู้้ �พำานักอย้ใ่นรัีฐนวิแฮมั
เชำยีรีท์ั�งเด็้กและผู้้ �ใหญ่ซ่ึ่่�งไมัไ่ด้ �รัีบการีคุ �มัครีองจ่ากปรีะกนัสขุภาพที�เหมัาะสมั ให �สามัารีถเข �าถง่บรีกิารีด้ �านการีด้แ้ลด้ �านสขุภาพที�ด้ขี ่�น

กอ่นที�จ่ะได้ �รัีบความัชำว่ยเหลอ่ทางการีเงนิใด้ ๆ คณุตั �องหาทางชำำารีะเงนิจ่ากแหลง่อ่�น ๆ ทั�งหมัด้กอ่น รีวมัถง่ปรีะกนัสขุภาพ ความัชำว่ยเหลอ่จ่ากรัีฐ การี
ฟ้�องรี �อง หรีอ่การีรัีบผู้ดิ้ของบคุคลภายนอก โปรีด้ใชำ �รีายการีตัรีวจ่สอบด้ �านลา่ง เพ่�อให �แน่ใจ่วา่คณุได้ �ให �ข �อมัล้อยา่งครีบถ �วน

จ่ำาเป็น ไมัม่ัี

1. สำาเนาที�ครีบถ �วนเกี�ยวกบัการีชำำารีะภาษีรีายได้ �รัีฐบาลกลางลา่สดุ้ และการีนัด้หมัายตัา่ง ๆ

2. สำาเนาแบบฟ้อรีม์ั W-2 ลา่สดุ้ทั�งหมัด้

3. สำาเนาตั �นขั�วเชำค็คา่จ่ �างสามั (3) ครัี�งลา่สดุ้ หรีอ่เอกสารีรัีบรีองจ่ากนายจ่ �าง

4. สำาเนาใบแจ่ �งยอด้บญั่ชำธีิ์นาคารีสามั (3) เด้อ่นลา่สดุ้ (เชำน่ บญั่ชำอีอมัทรัีพย ์บญั่ชำกีรีะแสรีายวนั กองทนุในตัลาด้เงนิ, 
IRA, 401K เป็นตั �น)

5. สำาเนาเอกสารีเงนิชำด้เชำยกรีณีการีงานและการีทพุพลภาพ

6. สำาเนาเอกสารีเงนิสวสัด้กิารีจ่ากปรีะกนัสงัคมัและ/หรีอ่เงนิบำานาญ่

7. สำาเนาเอกสารีการีได้ �รัีบแสตัมัป์อาหารี

8. สำาเนาเอกสารีแหลง่เงนิปันผู้ล กองทนุทรัีสตั ์และใบกำากบัภาษีโรีงเรีอ่นและที�ด้นิ

9. สำาเนาใบแจ่ �งการีให �ความัชำว่ยเหลอ่จ่ากรัีฐ

- ใบแจ่ �งจ่ากกรีะทรีวงสขุภาพและบรีกิารีมันุษย ์(ทกุหน �า)

-  จ่ด้หมัายการีได้ �รัีบสทิธิ์ิ�ความัชำว่ยเหลอ่จ่าก Medicaid เน่�องจ่ากใชำ �รีายได้ �สว่นเกนิจ่า่ยเป็นคา่รัีกษาพยาบาล สำาเนา
ใบแจ่ �งการีตัอบปฏิเิสธิ์จ่าก Medicaid

- ใบแจ่ �งจ่ากแผู้นความัชำว่ยเหลอ่รีะด้บัพรีเีมัยีมั และบรีษัิทปรีะกนัสขุภาพจ่ากตัลาด้ปรีะกนัสขุภาพ

คณุจ่ะตั �องรัีบผู้ดิ้ชำอบคา่ใชำ �จ่า่ยสำาหรัีบบรีกิารีใด้ ๆ ที�คณุได้ �รัีบตัอ่ไป จ่นกวา่เรีาจ่ะได้ �รัีบใบสมัคัรีที�กรีอกรีายละเอยีด้ครีบถ �วนจ่ากคณุแล �ว หากคณุไมัไ่ด้ �รัีบ
การีตัอบกลบัจ่ากเรีาภายใน 30 วนัหลงัจ่ากที�สง่ไปสมัคัรีไปแล �ว  หรีอ่คณุตั �องการีความัชำว่ยเหลอ่เพ่�อกรีอกใบสมัคัรี โปรีด้โทรีสอบถามัเจ่ �าหน �าที�ให �คำา
ปรีก่ษาชำว่ยเหลอ่ผู้้ �ป่วยของเรีาที�หมัายเลข (844) 647-6436 เวลาทำาการีตัั�งแตั ่9.00 น. -16.30 น. วันจั่นทรีถ์ง่วนัศุกุรี์

จะต้อ้งส่ง่ใบส่มัคัรที่่�กรอกเส่ร็จเรย่บรอ้ยแล้ว้ไปยงัที่่�อย่ใ่ดที่่�อย่ห่นึ่่�งดา้นึ่ล้า่ง

Dartmouth-Hitchcock
Medical Center
One Medical Center 
Drive
PFS: Level 3 FAA
Lebanon, NH 03756
โที่รส่าร : (603) 650-6142

New London Hospital
PO Box 2150
Attn: Financial Counselor
New London, NH 03257
โทรีสารี : (603) 526-5085

Cheshire Medical Center
580 Court Street
PFS: FAA
Keene, NH 03431
โทรีสารี : (603) 354-6533

Visiting Nurse and Hospice  
for Vermont and  
New Hampshire (VNH)
88 Prospect St.
White River Junction, VT 
05001
โทรีสารี : (603) 650-6142

10 Alice Peck Day 
Drive
Memorial Hosptial
10 Alice Peck Day Drive
FAA
Lebanon, NH 03766
โทรีสารี : (603) 650-6142

คณุส่ามัารถรบัความัช่ว่ยเหล้อืเป็นึ่การส่ว่นึ่ต้วัเพื่ื�อกรอกข้อ้มัล่้ใบส่มัคัร ณ ส่ถานึ่พื่ยาบาล้ต้อ่ไปนึ่่�

Dartmouth-Hitchcock
Medical Center
One Medical Center Drive
Lebanon, NH 03756
(603) 650-6222

Dartmouth-Hitchcock
Clinics Manchester
100 Hitchcock Way
Manchester, NH 03104
(603) 629-8293

Cheshire Medical Center
580 Court Street
Keene, NH 03431
(603) 354-5430

New London Hospital
273 County Road
New London, NH 03257
(603) 526-5082

Dartmouth-Hitchcock
Clinics Concord
253 Pleasant Street
Concord, NH 03301
(603) 229-5080

Dartmouth-Hitchcock
Clinics Nashua
2300 Southwood Drive
Nashua, NH 03063
(603) 577-4055

10 Alice Peck Day Drive
Memorial Hosptial
10 Alice Peck Day Drive
Lebanon, NH 03766
(603) 308-0007



ใบส่มัคัรข้อความัช่ว่ยเหล้อืที่างการเงนิึ่ 
1. ข้อ้มัล่้ผู้่ป่้วย

 
นามัสกลุ  ชำ่�อ  ชำ่�อกลาง  หมัายเลขปรีะกนัสงัคมั   วนัเด้อ่นปีเกดิ้

 
บ �านเลขที� ถนน  เมัอ่ง  รัีฐ  รีหสัไปรีษณีย ์ รีะยะเวลาที�อย้่

 
ที�อย้ส่ำาหรัีบสง่ไปรีษณีย ์ เมัอ่ง   รัีฐ   รีหสัไปรีษณีย์

  
หมัายเลขโทรีศุพัทท์ี�บ �าน หมัายเลขโทรีศุพัทท์ี�ทำางาน

2. บคุคล้ที่่�รบัผู้ดิช่อบในึ่การช่ำาระบลิ้

 
นามัสกลุ  ชำ่�อ  ชำ่�อกลาง  หมัายเลขปรีะกนัสงัคมั   วนัเด้อ่นปีเกดิ้

 
ที�อย้ ่หากแตักตัา่งจ่ากที�อย้ข่องผู้้ �ป่วย  หมัายเลขโทรีศุพัทท์ี�บ �าน  หมัายเลขโทรีศุพัทท์ี�ทำางาน

 
ชำ่�อบรีษัิทปรีะกนัสขุภาพ   วนัที�มัผีู้ลบงัคบัใชำ �

3. โปรดระบชุ่ื�อที่กุคนึ่ที่่�อย่ใ่นึ่ครวัเรอืนึ่ รวมัถง่ผู้่ส้่มัคัร: ถ �าจ่ำาเป็นให �เขยีนในกรีะด้าษเพิ�มัเตัมิั
 ชำ่�อ  ความัสมััพันธิ์ก์บัผู้้ �ป่วย วนัเด้อ่นปีเกดิ้  หมัายเลขปรีะกนัสงัคมั  เป็นผู้้ �สมัคัรี ใชำ/่ไมัใ่ชำ่

1  

2  

3  

4  

5  

6  

4. นึ่่�เป็นึ่การส่มัคัรส่ำาหรบัการบรกิารในึ่อนึ่าคต้หรอืที่่�ผู้า่นึ่มัา
อนาคตั  ที�ผู้า่นมัา  วนัที�ให �บรีกิารี:  

5. โปรดกรอกรายล้ะเอย่ด หากบคุคล้ในึ่ครวัเรอืนึ่ข้องคณุมัป่ระกนัึ่ส่ขุ้ภาพื่
ปรีะกนัสขุภาพ (แผู้น/ชำ่�อ) __________________ บญั่ชำอีอมัทรัีพยเ์พ่�อสขุภาพ (ทำาเครี่�องหมัายวงกลมั) มั ี ไมัม่ั ี ใครี:  
หมัายเลขกรีมัธิ์รีรีมั/์หมัายเลขปรีะจ่ำาตัวั ___________________________________ จ่ำานวนคา่เสยีหายสว่นแรีก:  
Medicare สว่น A ____ Medicare สว่น B_____ ได้ �รัีบความัชำว่ยเหลอ่เพ่�อจ่า่ยคา่ Medicare สว่น B _____ ใครี:  

6. มัใ่ครในึ่บา้นึ่ข้องคณุส่มัคัรข้อรบัความัช่ว่ยเหล้อืจาก Medicaid  หรอืไมั ่  มั ี  ไมัม่ั ี ใครี:  
ถ �าสมัคัรี แตัถ่ก้ปฏิเิสธิ์ โปรีด้แนบสำาเนาการีตัอบปฏิเิสธิ์จ่าก Medicaid

7. คณุส่มัคัรข้อรบัความัช่ว่ยเหล้อืที่างการเงนิึ่จากส่ถานึ่พื่ยาบาล้อื�นึ่หรอืไมั ่  สมัคัรี   ไมัไ่ด้ �สมัคัรี  หากสมัคัรี 
ที�ไหน:  
8. มัใ่ครในึ่บา้นึ่คณุต้ ั�งครรภห์รอืไมั ่  มั ี  ไมัม่ัี
9. มัใ่ครในึ่ครวัเรอืนึ่ข้องคณุรบัราช่การที่หารหรอืไมั ่  มั ่  ไมัม่ั ่ ใคร:    
10. คณุเพื่ิ�งยื�นึ่คำารอ้งข้อคา่ช่ดเช่ยส่ำาหรบัพื่นึ่กังานึ่ หรอืเรย่กรอ้งคา่ส่นิึ่ไหมัส่ำาหรบัอบุตั้เิหต้ดุา้นึ่ยานึ่พื่าหนึ่ะใช่่
หรอืไมั ่  ใชำ ่  ไมัใ่ชำว่นัที�:  
11. มัใ่ครในึ่ครวัเรอืนึ่ข้องคณุมัส่่ทิี่ธิ์ิ�ไดร้บัส่วสั่ดกิารจากประกนัึ่ส่งัคมัหรอืไมั ่  มั ี  ไมัม่ั ีใครี:  
12. มัใ่ครใส่ช่่ื�อคณุวา่เป็นึ่ผู้่อ้ย่ใ่นึ่อปุการะส่ำาหรบัยื�นึ่เส่ย่ภาษีร่ายไดห้รอืไมั ่  มั ี  ไมัม่ั ีใครี:  

 โสด้
 แยกกนัอย้่
 พลเมัอ่งสหรัีฐ

 แตัง่งาน
 หยา่รี �าง
 พำานักในรัีฐนวิแฮมัเชำยีรี์

 ค้ช่ำวีติั
 หมั �าย

ต้วัเอง

ใบสมัคัรี NHHAN แก �ไขเมั่�อ 5/7/2022



13. ข้อ้มัล่้ที่รพัื่ยส์่นิึ่ในึ่ครวัเรอืนึ่
บคุคล้ที่่� 1 บคุคล้ที่่� 2 บคุคล้ที่่� 3

ชำ่�อของสมัาชำกิแตัล่ะคนในครัีวเรีอ่น:    

ชำ่�อนายจ่ �าง:    

รายไดร้วมัต้อ่เดอืนึ่จาก:
การีจ่ �างงาน: $ $ $ 

ปรีะกอบธิ์รุีกจิ่สว่นตัวั: $ $ $ 

บญั่ชำกีารีลงทนุ: $ $ $ 

คา่เชำา่จ่ากอสงัหารีมิัทรัีพย:์ $ $ $ 

กรีณีวา่งงาน: ตัั�งแตั ่เด้อ่น / วนั / ปี ตัั�งแตั ่วนั / เด้อ่น / ปี ตัั�งแตั ่วนั / เด้อ่น / ปี

การีเกษียณ:
(สวสัด้กิารี ปรีะกนัสงัคมั เงนิบำานาญ่ เงนิรีาย
ได้ �ปรีะจ่ำาปี)

$ $ $ 

คา่เลี�ยงด้/้คา่เลี�ยงด้บ้ตุัรี: $ $ $ 

ความัชำว่ยเหลอ่จ่ากรัีฐ แสตัมัป์อาหารี $ $ $ 

รีายได้ �อ่�น ๆ: $ $ $ 

เงนิึ่ออมัแล้ะเงนิึ่ล้งที่นุึ่:
ยอด้เงนิในบญั่ชำกีรีะแสรีายวนั: $ $ $ 

ยอด้เงนิในบญั่ชำกีรีะแสรีายวนั:
(IRAs, 403B, 401K:)
รีะบ:ุ __________________

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

เงนิออมัและเงนิลงทนุอ่�น ๆ:
รีะบ:ุ __________________

$ $ $ 

14. คา่ใช่จ้า่ยในึ่ครวัเรอืนึ่
การีจ่า่ยคา่เชำา่รีายเด้อ่น: $ ______________ การีชำำารีะเงนิก้ �ซึ่่�อบ �าน $ ______________ ยอด้เงนิก้ �ซึ่่�อบ �าน $  

คา่ภาษีโรีงเรีอ่นและที�ด้นิ ไมัร่ีวมัจ่ำานวนเงนิที�จ่า่ยไปข �างตั �น: $ _________________________ มัล้คา่บ �าน: $  

คณุมัทีรัีพยส์นิเพ่�ออย้อ่าศุยัอ่�นนอกจ่ากที�อย้อ่าศุยัหลกัหรีอ่ไมั ่ มั ี  ไมัม่ัี

ถ �ามั ีมัล้คา่ $ _______________ ยอด้เงนิก้ �สำาหรัีบทรัีพยส์นิเพ่�ออย้อ่าศุยั: $ _______________

หากทรัีพยส์นิเพ่�ออย้อ่าศุยัอ่�นถอ่เป็นธิ์รุีกจิ่ ให �รีะบทุี�อย้:่ _______________________________ การีชำำารีะเงนิก้ �รีายเด้อ่น: $  

จ่า่ยให �กบั: _________________________________ เพ่�อ: _________________________________________________________

หกัจ่า่ย Medicare สว่น D จ่ากเงนิสวสัด้กิารีปรีะกนัสงัคมั: ใชำ ่  ไมัใ่ชำ ่จ่ำานวน:$  

คา่สาธิ์ารีณ้ปโภค $ _________________________ คา่ปรีะกนั (รีถยนตั/์ชำวีติั/ทรัีพยส์นิ) $ _______________ อ่�น ๆ: $  

คา่เลี�ยงด้/้คา่เลี�ยงด้บ้ตุัรี $ ____________________ เบี�ยปรีะกนัสขุภาพ $ __________________ อ่�น ๆ: $  

คา่ด้แ้ลบตุัรี $ ______________________ คา่รัีกษาพยาบาล $ __________________________ อ่�น ๆ: $  

คา่ใชำ �จ่า่ยในการีด้ำารีงชำวีติั (คา่นำ �ามันัรีถ คา่อาหารี คา่เส่�อผู้ �า) $ __________ คา่ยา $ ____________ อ่�น ๆ: $  

เมั่�อลงนามัด้ �านลา่ง ฉัันอนุญ่าตัให �มักีารีขอรีายงานเครีด้ติั และ/หรีอ่เอกสารีการีย่�นภาษีของฉััน ฉัันเข �าใจ่วา่เอกสารีการีย่�นภาษีจ่ำาเป็นตัอ่การีด้ำาเนนิการีเกี�ยวกบัใบสมัคัรีนี� และอาจ่มักีารี
ขอข �อมัล้เพิ�มัเตัมิักอ่นที�จ่ะมักีารีตัดั้สนิใจ่วา่ฉัันจ่ะได้ �รัีบสทิธิ์ิ�ในความัชำว่ยเหลอ่หรีอ่ไมั ่ในกรีณีที�ฉัันให �ข �อมัล้ไมัค่รีบถ �วน หรีอ่แสด้งข �อมัล้ที�ไมัถ่ก้ตั �องเกี�ยวกบัรีายได้ �หรีอ่ทรัีพยส์นิใด้ ๆ 
ความัตักลงที�ฉัันจ่ะได้ �รัีบสว่นลด้เพ่�อชำว่ยเหลอ่ด้ �านการีรัีกษาพยาบาลนั�น จ่ะถอ่เป็นโมัฆะและไมัม่ัผีู้ล และกลบัไปใชำ �บลิเรียีกเกบ็คา่ใชำ �จ่า่ยตัามัวนัที�เด้มิัที�ได้ �ลงไว � ฉัันอาจ่ตั �องรัีบผู้ดิ้ชำอบคา่
ธิ์รีรีมัเนยีมัใด้ ๆ/ทั�งหมัด้ตัามักฎหมัายในรีะหวา่งการีปรีะมัวลข �อมัล้นี�

สมัาชำกิในครัีวเรีอ่นที�เป็นผู้้ �ใหญ่ท่กุคนที�ได้ �ลงนามัด้ �านลา่ง อนุญ่าตัให �ใชำ �ข �อมัล้ทางการีแพทย ์การีเงนิ และการีจ่ �างงานที�เกี�ยวข �องโด้ยตัรีงกบัการีด้แ้ลสขุภาพ หรีอ่เกณฑ์ท์ี�จ่ะได้ �รัีบความั
ชำว่ยเหลอ่ทางการีเงนิ ข �อมัล้นี�อาจ่มัอบให �แกผู่้้ �ให �บรีกิารีทางสขุภาพใด้ ๆ ที�สมัาชำกิในครีอบครัีวเข �ารัีบบรีกิารีรัีกษาพยาบาล หรีอ่ขอรัีบความัชำว่ยเหลอ่ทางการีเงนิ ข �อมัล้ที�ได้ �รัีบทั�งหมัด้จ่ะ
ถอ่เป็นความัลบัภายใตั �บทบญั่ญั่ตัติัา่ง ๆ ตัามักฎรีะเบยีบของรัีฐบาลกลางเกี�ยวกบั HIPAA การีทำาหตััถการีทางเลอ่กอาจ่ไมัไ่ด้ �รัีบการีพจิ่ารีณาให �ความัชำว่ยเหลอ่

ฉัันยนิยอมัที�จ่ะจ่า่ยคน่ความัชำว่ยเหลอ่ทางการีเงนินี�เต็ัมัจ่ำานวน หากฉัันได้ �รัีบการีชำำารีะคา่บรีกิารีทางการีแพทยใ์ด้ ๆ ก็ตัามัที�รีวมัอย้ใ่บสมัคัรีนี�จ่ากปรีะกนัสขุภาพ โครีงการีรัีฐ เงนิที�ได้ �รัีบ
จ่ากการีฟ้�องรี �อง หรีอ่การีจ่า่ยเงนิอ่�นใด้ เป็นตั �น

หากฉัันได้ �รัีบความัชำว่ยเหลอ่ทางการีเงนิ ฉัันตักลงที�จ่ะแจ่ �งให �องคก์รีที�ฉัันสมัคัรีขอรัีบความัชำว่ยเหลอ่ถง่การีเปลี�ยนแปลงใด้  ๆ ที�อาจ่มัผีู้ลตัอ่สทิธิ์ิ�ที�ฉัันจ่ะได้ �รัีบ รีวมัถง่การีเปลี�ยนแปลง
ขนาด้ครีอบครัีว รีายได้ � และความัคุ �มัครีองด้ �านปรีะกนัสขุภาพ ฉัันเข �าใจ่วา่หากสถานการีณด์้ �านการีแพทยข์องฉััน/ของเรีาเปลี�ยนไป  ฉัันจ่ะตั �องสมัคัรีในโครีงการีความัชำว่ยเหลอ่จ่ากรัีฐ 
และให �หลกัฐานการีสมัคัรี เพ่�อที�ฉััน/เรีาจ่ะมัคีณุสมับตััติัามัโครีงการีด้งักลา่ว

ลายเซึ่น็ผู้้ �สมัคัรี _____________________________________________________________________ วันที�  

ลายเซึ่น็ผู้้ �สมัคัรีรีว่มั___________________________________________________________________ วันที�  


