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I. नीप्रिको उदे्दश्य 
 

स्वास्थ्य स्याहार सहायता काययक्रमका लागि Dartmouth-Hitchcock Health स्याहार सहायताको प्रबन्ध िर्यका गर्म्ति 

र्ीगतको स्थापर्ा िर्य। यो र्ीगतले समू्पर्य D-HH सुगिधाहरूद्वारा उपलब्ध िराइएका सबै आकम्तिक िा अन्य गिगकत्सगकय 

रूपमा आिश्यक स्याहारमा आदरका साथ अरु्सरर् िरे् कुरालाई दर्ायउँछ। 
 

 आगथयक सहयोिका लागि योग्यताको मापदण्ड 

 गिगध जसद्वारा गबरामीहरूले आगथयक सहयोिका लागि आिेदर् िर्य सक्छर्् 

 यस र्ीगत अन्तियत गिगिय सहायताका लागि योग्य गबरामीहरू र आकम्तिक तथा अन्य गिगकत्सकीय रूपमा आिश्यक 

स्याहारका लागि रु्ल्कहरूको सीमामा लिाइएको रु्ल्क िर्र्ाको आधार 

 D-HH’s ले सेिा प्रदार् िररएका समुदायमा र्ीगत प्रिार-प्रसार िर्य उपायहरू अपर्ाउँछ। 
 

यो र्ीगत NH RSA 151:12-b, आन्तररक राजस्व संगहता खण्ड 501(r) र गबरामी संरक्षर् तथा िहर्ीय स्याहार ऐर् 2010 का 

आिश्यकताहरूको अरु्पालर् िर्यको लागि यो र्ीगत अगिपे्रररत छ र यसलाई लािू योग्य कारु्र्द्वारा आिश्यक परेको हदसम्म 

समय-समयमा अद्यािगधक िररएको हुरे्छ। 
 

II. नीप्रिको दायिा  
 

यो र्ीगत आकम्तिक र अन्य गिगकत्सकीय रूपमा आिश्यक स्याहार प्रदार् िर्य गजमे्मिार कुरै् पगर् D-HH सुगिधामा कायय िरे् 

कुरै् पगर् D-HH प्रदायकमा लािु हुन्छ र D-HH प्रदायकद्वारा गबल बर्ाइएको हुन्छ। 
 

यो र्ीगतको उदे्दश्यका लागि, ''गििीय सहायता'' लाई D-HH द्वारा गर्युक्त िररएका कुरै् पगर् प्रदायकद्वारा कुरै् पगर् D-HH 

सुगिधामा आकम्तिक तथा अन्य गिगकत्सकीय रूपमा आिश्यक स्याहारको प्रािधार्सँि सरोकार राख्न आिश्यक पछय । 
 

III. िरिर्ार्ाहरू 
 

प्रवप्रिय सहायिा (''परोपकार स्याहार'' पगर् िगर्न्छ''): गर्:रु्ल्क स्वास्थ्य स्याहार सेिाहरूको प्रािधार् िा यो र्ीगत अरु्रूप 

स्थापर्ा िररएको मापदण्ड पूरा िरे् व्यम्तक्तहरूमा छुटप्राप्त दरमा। 
 

िरिवाि यु.एसद्वारा पररिागित िररएको छ। सँिै बसे्न र जन्म, गििाह, िा दिक ग्रहर्द्वारा सम्बम्तन्धत दुई िा दुईिन्दा बढी 

व्यम्तक्तहरूको समूहलाई पररिार िर्ी पररिागित िरेको छ। 
 

 पररिारमा को सामेल हुर्सक्छ िर्ी गर्धायरर् िर्य गििाह िा गसगिल युगर्यर्सँि सम्बम्तन्धत state law (राज्य कारु्र्) र 

Federal Guidelines (संघीय माियदर्यर्हरू) लाई प्रयोि िररन्छ। 
 

 यगद आिेदकहरूले आफ्र्ो घरमा असक्त ियस्कहरूको सेिा िरेर आय आजयर् िछय र्् िरे् ती असक्त ियस्कहरूलाई 

पगर् पररिारको सदस्यका रूपमा िर्र्ा िररन्छ र गतर्को (आिेदकहरुको) त्यस्तो आयलाई गर्धायरर्मा सामेल िररन्छ। 
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 आगथयक सहयोि स्वीकृत िदाय पररिारको आकारलाई िैधता गदर् कर प्रयोजर्का लागि कसलाई आगित िगर् दािी िर्य 

सगकन्छ िने्न कुरा पररिागित िरे् Internal Revenue Guidelines (आन्तररक राजस्व सेिा गर्देगर्का) लाई 

माियदर्यकका रूपमा प्रयोि िररन्छ। 
 

आनुमाप्रनक आप्रथभक सहयोग: गबरामीबाट कािजातपत्र िा प्रगतगक्रया समथयर्को कमीको कारर्ले पूर्य D-HH गििीय 

सहायताको फाराम र्िएको गबरामीहरूलाई गिगकत्सकीय रूपमा आिश्यक सेिाहरूका लागि गििीय सहायताको प्रािधार्। 

सहयोिका लागि योग्यताको गर्धायरर् आगथयक आिश्यकता प्रदगर्यत िरे् व्यम्तक्तित जीिर्का पररम्तस्थगतहरूमा आधाररत हुन्छ। 

आरु्मागर्क आगथयक सहयोि मेगिकेयर पगछको बक्यौताका लागि उपलब्ध छैर्। 
 

घििरिवाि: प्राथगमक रूपमा एउटै घरपररिारमा बसे्न िैध सम्बन्ध (रित, िैिागहक, दिक ग्रहर् (िएकाहरूको साथै साझा 

बच्चा िा बच्चाहरूका अगििागहत साझा आमाबाबुहरूको एउटा समूह। एउटा गबरामीको घरपररिारमा गबरामी, एक जर् पगत 

िा पत्नी, एक जर्ा आगित बच्चा, एउटै छार्ोमुगर् बसे्न आगित साझा बच्चा सगहतका अगििागहत जोिीहरू, समगलंिी जोिीहरू 

(गििागहत िा गसगिल युगर्यर्), र ियस्क बच्चाको दािी िा कर दाम्तखला िदाय दािी िररएका अगििािकहरू। 
 

िरिवारिक आय: अमेररकी स्वास्थ्य र मार्ि सेिा गििािले िागियक रूपमा प्रकागर्त िरेको Federal Poverty Level - FPL 

(संघीय िररबी तह) माियदर्यर् अरु्सार पररिागित िदयछ जुर् गर्म्न कुरामा आधाररत हुन्छ: 
 

 कमाईहरू, बेरोजिार ििा, कामदार ििा, सामागजक सुरक्षर्, पररपूरकीय सुरक्षा आय, साियजगर्क सहयोि, िेटेरार्का 

िुक्तार्ीहरू, अगतजीिी लािहरू, गर्िृगििरर् (पेन्सर्) िा अिकार् आय, ब्याज लािांर्हरु, िािाहरू, लेखकस्वहरू, 

स्थीर जायजेथाबाट आय, िुठी (टरस्ट) हरू, रै्गक्षक सहयोि, गर्िायह िरर्, बच्चा सहयोि, घरपररिार बागहरबाट सहयोि, 

र अन्य गिगिध स्रोतबाट प्राप्त आय;  
 

 र्िदमा प्राप्त र्हुरे् लािहरू (जसै्त खाद्य स्याम्प र आिास अरु्दार्) िर्र्ा िररँदैन  
 

 कर-अगघको आम्दार्ी 
 

 समू्पर्य पररिारका सदस्यहरूको आम्दार्ी (िैर-आफन्तहरू जसै्त घरमा सँिसँिै बसे्न व्यम्तक्तहरूलाई िर्र्ा िररदैन) 
 

अिीप्रमि प्रििामी: उसको/उर्को गिगकत्सकीय स्याहारका लागि िुक्तार्ी िर्य बीमा र्िएको िा तेस्रो पक्ष स्रोत र्िएको 

गबरामी। 
 

अल्पिीप्रमि प्रििामी: केही बीमा िा िुक्तार्ीको अन्य तेस्रो-पगक्षय स्रोत िएका गबरामीहरू, जसको व्यम्तक्तित खियहरू यस 

र्ीगत अरु्रूप गर्धायरर् िररए अरु्सार िुक्तार्ी िरे् उहाँको क्षमतािन्दा बगढ छ। 
 

कुि शुल्कहरू: गबरामीको स्वास्थ्यस्याहार सेिाहरूका लागि सङ्गठर्को पूर्य कायम दरहरू बमोगजम लागे्न जम्मा रु्ल्क। 
 

आकस्मिक प्रचप्रकत्साका िरिस्मथथप्रिहरू: Social Security Act (सामागजक सुरक्षर् ऐर् खण्ड १८६७ (42 

U.S.C.1395dd) कोअथयगित्र पररिागित िररए अरु्सार, एउटा त्यस्तो गिगकत्सा अिस्था जसमा पयायप्त िम्भीरताका तीब्र 

लक्षर्हरू(िम्भीर पीिा सगहत) देखा पछय र्् गक तत्कालगिगकत्सा िरे् ध्यार् र्पुिेमा त्यसले गर्म्न पररर्ाम ल्याउर् सक्छ : 
 

 व्यम्तक्तको स्वास्थ् (िा, िियिती मगहलाको हकमा, मगहला िा उर्को र्जम्तन्मएको बच्चाको स्वास्थ्य) लाई िम्भीर खतरामा 

पुऱ्याउँछ 
 

 र्रीरको काययप्रर्ालीलाई िम्भीर रूपले गबिाछय   
 

 र्रीरको कुरै् अङ्ग िा िािमा िम्भीर दुम्तिया ल्याउँछ 
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 िियिती मगहलाको सन्दियमा: 
 

o प्रसि अिागि अन्य अस्पतालमा प्रिािकारी रूपमा स्थार्ान्तरर् िरे् अपयायप्त समय 

o स्थार्ान्तरर् िा गिस्िाजय िएका खण्डमा मगहला िा र्जम्तन्मएको बच्चाको स्वास्थ्य िा सुरक्षाको त्रास   
 

प्रचप्रकत्सकीय रुिमा आवश्यक: स्वास्थ्यस्याहार िसु्तहरू िा सेिाहरूका सम्बन्धमा मेगिकेयरले पररिागित िरेअरु्सार, 

गबरामी िा िोटपटकको गर्दार् िा उपिारका लागि आिश्यक िा र्रीरको गिकृत अंिको  सुधारका लागि युम्तक्तसङ्गत र 

आिश्यक। 
 

इच्छाप्रिन: स्वास्थ्य स्याहार िसु्तहरू िा सेिाहरू जसलाई गिगकत्सकीय रूपमा आिश्यक मागरँ्दैर्। 
 

आप्रथभक सहयोग िस्मिप्रिकिण:  गिगकत्सकीय रूपमा आिश्यक र्ठागर्एका सेिाहरू िा इच्छागधर् मागर्एका सेिाहरू यो 

र्ीगत D-HH द्वारा गर्युक्त िररएका कुरै् पगर् प्रदायकद्वारा D-H, APD िा CMC सुगिधामा उपलब्ध िराइएको स्याहारमा लािु 

हुन्छ। साथै, प्रदायकहरूलाई D-H, APD िा िैर D-HH संस्थाको िािको रूपमा CMC स्थार्मा स्याहार उपलब्ध िराउर् 

सगकन्छ। यी सेिाहरू D-HH गििीय सहायता र्ीगतले समेट्दैर्। 

 

Dartmouth-Hitchcock Health: यस र्ीगतका उदे्दश्यहरूका लागि, Dartmouth-Hitchcock Health प्रर्ाली सदस्यहरू 
(D-HH) Alice Peck Day Memorial Hospital, Cheshire Medical Center, Mt. Ascutney Hospital and Health 

Center, New London Hospital र Visiting Nurse and Hospice Vermont तथा New Hampshire (VNH) हुर््। 

New Hampshire र Vermont मा िएका सबै अन्य अस्पतालहरूलाई िैर सदस्य सुगिधाहरू मागर्न्छ। 
 

मे 11, 2019 अरु्सार, यो र्ीगत Dartmouth-Hitchcock Clinic, Mary Hitchcock Memorial Hospital, Alice Peck 

Day Memorial Hospital र Cheshire Medical Center मा लािू हुन्छ। 
 

मे 2020 अरु्सार, यो र्ीगत New London Hospital मा पगर् लािू हुरे्छ। 
 

IV. नीप्रि प्रिविण 
 

Dartmouth-Hitchcock Health (D-HH) ले स्वास्थ्य स्याहार आिश्यक हुरे् व्यम्तक्तलाई गििीय सहायता उपलब्ध िराउरे् 

प्रगतबद्ध िदयछ तर गििीय र्िएका व्यम्तक्तहरू िन्नाले सेिा िा रकमहरूको लागि गतर्ीहरू गजमे्मिारी हुरे्लाई िुक्तार्ी िरे् । 
 

D-HH ले स्वास्थ्य स्याहार सेिाहरू आिश्यक िएका व्यम्तक्तहरूको आगथयक क्षमताको कारर्ले िदाय उर्ीहरूलाई स्याहार 

खोज्न िा प्राप्त िर्य बाट रोकै्दर् िर्ी गर्गित िर्य संघिय िछय । कुरै् पगर् गबरामीले गबरामी हुरु् अिािै, गबरामी हँुदै िा सेिा प्रदार् 

िररसकेपगछ, र गहसाब बागहरी संकलक संस्थालाई स्थार्ान्तरर् िररसकेपगछ समेत कुरै् पगर् बेला आगथयक सहयोिका लागि 

आिेदर् िर्य सक्छर््। 
 

D-HH ले आपतकालीर् गिगकत्सा अिस्थाहरू र व्यम्तक्तहरूलाई गतर्ीहरूको गििीय िा सरकारर सहायताको लागि िुक्तार् 

िरे् क्षमता िा योग्यतालाई ध्यार्मा र्राम्तख र उमेर, गलङ्ग, जागत, सामागजक िा आप्रिासी म्तस्थगत, लैग ्िक अरु्स्थापर् िा 

धागमयक सम्बद्धताको ध्यार् र्राम्तख गिगकत्सकीय रूपमा आिश्यक सेिाहरूको लागि स्याहार उपलब्ध िराउरे्छ। 

Emergency Medical Treatment and Active Labor Act (इएमगटएएलए) अरु्सार, कुरै् पगर् व्यम्तक्तलाई आकम्तिक 

गिगकत्सा अिस्थाहरूका लागि सेिाहरू प्रदार् िरररु्पूिय आगथयक सहयोि िा िुक्तार्ी जार्कारीको लागि छार्बीर् िरररे्छैर्। 
 

आगथयक सहयोिलाई व्यम्तक्तित गजमे्मिारीको प्रगतस्थापर् मागर्रे् छैर् । गबरामीहरूले गििीय सहायता िा अन्य स्वरूपको 

िुक्तार्ी प्राप्त िर्यको लागि D-HH प्रगक्रयाहरूसँि सहकायय िर्य र आफ्र्ो िुक्तार् िर्य सके्न व्यम्तक्तित क्षमताको आधारमा 

आफ्र्ो स्याहारको लाितमा योिदार् िरे् अपेक्षा िररन्छ। स्वास्थ्य बीमा खरीद िरे् आगथयक क्षमता िएका व्यम्तक्तहरूले स्वास्थ्य 

स्याहार सेिाहरूमा पहँुि सुगर्गित िरे् एउटा उपायका रूपमा तथा उर्ीहरूको समग्र व्यम्तक्तित स्वास्थ्य र व्यम्तक्तित 

सम्पगिहरूको सुरक्षार् पगर्, स्वास्थ्य बीमा िरु्य जरूरी छ।  
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D-HH ले गििीय सहायताको लागि गबरामी योग्य छ गक छैर् िरे्र गर्धायरर् िर्य सुरूमा उपयुक्त प्रयत्नहरू र्बर्ाई कुरै् पगर् 

गबरामीको लागि असामान्य सङ्कलर् काययिाही लािू हँुदैर्। कुरै् पगर् अपिादहरू प्रमुख आगथयक अगधकारीद्वारा स्वीकृत 

िररएको हुरु्परे्छ। जार्कारीको लागि D-HH काययहरूले िैर-िुक्तार्ीको काययक्रममा गलर् सक्छ, कृपया हाम्रो के्रगिट र 

सङ्कलर् र्ीगतमा ररफर िरु्यहोस्: के्रगिट र सङ्कलर् र्ीगत को प्रगतगलगप अर्लाइर्मा उपलब्ध छ, गबरामी गििीय सेिा 

कायायलयहरूमा अरु्रोध िर्य सकु्नहुन्छ िा तपाईंलाई 844-808-0730 कगल  िरेर मेल िररएको हुर्सक्छ। 
 

A.  HIV प्रििामीहरूको आप्रथभक सहायिाको िाप्रग योग्यिा मानदण्ड। यस र्ीगतअन्तियत आगथयक सहयोिका लागि योग्य 

हुर्,गबरामीहरूले गर्म्नगलम्तखत मापदण्ड पूरा िरेको हुरु्परे्छ: 
 

 D-HH सुगिधामा आकम्तिक उपिार प्राप्त िरे् NH िा VT िा िैर-गर्िासीको र्ािररक हुरु्पछय । 
 

 अबीगमत िा अल्पबीगमत, कुरै् पगर् सरकारी स्वास्थ्य स्याहार लाि काययक्रमका लागि अयोग्य, र के्रगिट र सङ्कलर् र्ीगतमा 

रेखागङ्कत िररएका उर्ीहरूका स्याहारका लागि िुक्तार्ी िर्य असमथय, यस र्ीगत अन्तियत आगथयक आिश्यकताको 

गर्धायरर्मा आधाररत।  

 

 गबतेका १२ मगहर्ाको अिगधमा गबरामीको घरपररिारका सबै सदस्यहरूको सगहत कुल पाररिाररक आय संघीय िररबी 

तहको ३००% िन्दा कम। 
 

 FPL को अत्यागधक 300% कूल पाररिाररक आम्दार्ी र 2 िियको पाररिाररक आम्दार्ीको अगधक 10% को D-HH मा 

सेिाहरू सम्पादर् िर्यको लागि समग्रमा गतर्य बाँकी रकम हुरु्पछय , आगित रकमहरू (तल व्याख्या िररएको जस्तो) को 

अगधकमा घरायसी सम्पगिहरूको मूल्यको10% प्लस िराउरु्होस्। 
 

 िाि C र िाि D को लागि NH Cares को HIV काययक्रम। NH राज्य (NH Cares को गिि व्यिस्था)को लागि योग्य हुर्, 

गबरामीले पगहला NH Medicaid को लागि आिेदर् गदरु्पछय  र अस्वीकृत हुरु्पछय । अस्वीकृत र FPL को 300% िन्दा 

कम आम्दार्ी िएमा र गबरामी योग्य हुरु्हुन्छ र आिश्यक कािजातहरू उपलब्ध िराउरु्हुन्छ िरे्, अरु्दार्ले HIV 

स्याहारको लागि बगहरङ्ग सेिाहरू मात्र किर िरे्छ। यस अरु्दार् अन्तियत अन्तरङ्ग सेिाहरू किर िररँदैर्, यद्यगप, यी 

रु्ल्कहरू व्यम्तक्तित रु्ल्कहरूमा िगर्न्छर््। अरु्दार् प्रयोजर्मा गबरामीको आम्दार्ीको प्रगतर्तमा आधाररत सीमा िा 

रु्ल्कहरूको क्याप आिश्यक पछय । क्यापमा लागे्न रु्ल्कहरूमा D-HH प्रदायकहरूद्वारा उपलब्ध र्िराइएतापगर् सबै 

गिगकत्सा स्याहार, िृह स्याहार, औिगधहरू समािेर् हुन्छर््। D-HH आगथयक सहायता सधै ँक्यापमा लागे्न रु्ल्कहरूिन्दा 

पगहला लािू िररन्छ। िाि C र िाि D क्यापमा लागे्न रु्ल्कहरूका लागि सम्पगिहरू िर्र्ा िररँदैर्ः 
 

काययक्रमका लागि आिश्यकताहरूः 

o HIV को गर्दार् (िाि C) 

o HIV को गर्दार् िा HIV िएको मगहला/बच्चाको पररिार सदस्य 
 

NH राज्य HAB (NH CARES) काययक्रमका लागि आिश्यकताहरूः 

 NH को बागसन्दा 

 HIV को गर्दार् 

 300% FPL िा सोिन्दा कम आम्दार्ी 

 िियमा कम्तिमा एकपटक Medicaid को लागि आिेदर् गदरै्पछय  

 

यो तागलकाले तल D-HH ले तपाईंलाई कुरै् पगर् अगतररक्त सामर्ा िरु्यपरे् समस्याहरूका लागि कुरै् पगर् कुराहरू 

(सह-िुक्तार्ी, सह-बीमा, कटौती िा भ्रमर् रु्ल्कहरू) मा तपाईंलाई रु्ल्क लिाउर् रोकु्निन्दा अिागि गबरामीले 

आफ्र्ो व्यम्तक्तित खियको िुक्तार्ी िर्य आम्दार्ीको कगत प्रगतर्त अपेक्षा िरु्यहुन्छ िने्न कुरालाई व्याख्या िछय । 
 

http://policy.hitchcock.org/docview/?docid=35955
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व्यस्मिगि आम्दानी अप्रिकिम शुल्क 

हालको संघीय िररबी गर्देगर्काको 100% 

िा सोिन्दा कम 

$0 

हालको संघीय िररबी गर्देगर्काको  101% 

देम्तख 200% सम्म 

कुल िागियक आम्दार्ीको 5% सम्म 

(उदाहरर्: $18,000 आम्दार्ी; 

रु्ल्कहरूमा $500 क्याप) 

हालको संघीय िररबी गर्देगर्काको 201% 

देम्तख 300% सम्म 

कुल िागियक आम्दार्ीको 7% सम्म 

(उदाहरर्: $33,000 आम्दार्ी; $2,310) 

हालको संघीय िररबी गर्देगर्काको 300% 

िन्दा बढी 

कुल िागियक आम्दार्ीको 10% सम्म 

(उदाहरर्: $ 49,000 आम्दार्ी; $ 4,900) 

 

o  आम्दार्ी कािजातहरू िाि C िा िाि D अन्तियत कम्तिमा प्रते्यक िियको एक पटक 

अरु्दार्हरूबाट प्राप्त िरेको हुरु्पछय  र D-H FAA गर्र्ययलाई 6 मगहर्ा िा लामो समयसम्म 

गिस्तार िररयो िरे् प्रते्यक 6 मगहर्ा आम्दार्ी प्रमागर्त िरु्यपछय । सहायक जार्कारीले गर्म्न एक 

समािेर् िछय : 
 

o  हालैको कर गफताय 

o  हालैको िुक्तार् अधयकट्टी 

o  बेरोजिारी प्रमार्ीकरर् सूिर्ा 

o  फुि स्याम्पहरूको गर्धायरर् 

o  सामागजक सुरक्षा आम्दार्ी 
 

o  यो गिरे्ि HIV गििीय एम्तप्लकेसर् िा स्वीकार िररएको हुर्सके्न D-HH एम्तप्लकेसर् पूर्यरूपमा 

गबरामीको अगधमान्य हो। अगतररक्त जार्कारीको लागि, जसै्त हाउगज  आिासहरू प्राप्त 

िररएको हुर्पछय  र पिा लिाइएको हुरु्पछय । 
 

 सम्पगिको मूल्य गर्धायरर् िरे् उदे्दश्यका लागि सम्पगिमा गर्म्न कुरा सामेल छर्् तर यगतमै सीगमत छैर्र््: बितहरू, 

िरर् पोिर् खिय, गर्के्षप प्रमार्पत्रहरू, आइआरएहरू, स्टकहरू, बोन्डहरू, ४०१केहरू, र मु्यिुअल फन्डहरू। 

मागथ उले्लम्तखत दातव्यको लागि गबरामीको योग्यताको प्रयोजर्को गर्गमि सम्पगिहरूक रकम िर्र्ा िदाय:  
 

o  बितहरू (गिपोगजटको बित खाता, संिरर् िा प्रमार्पत्र(हरू)) FPLको 100% सम्मको लागि 

आगित छर््। 
 

o   अिकार् गहसाबहरू (जसमा आइआरएहरू, स्टकहरू, बोन्डहरू, ४०१केहरू र मु्यिुअल 

फन्डहरू सामेल छर््) लाई $१००,००० सम्म आिय िररन्छ, ५४ िियको उमेरसम्म प्राथगमक 

आिासमा इम्तिटी २००,००० सम्म आिय)िररन्छ, र ५५ ििय िा मागथको उमेरका लागि प्राथगमक 

आिासमा इम्तिटी $२५०,००० सम्म आिय िररन्छ। 
 

o   कर गफतीमा लािांर् हरू उले्लखिरेको पाइएमा त्यस्तो लािांसका स्रोतहरूलाई तत्कालीर् 

बजार मूल्यको गबिरर् सगहत पेर् िर्य अरु्रोध िरररे्छ। 
 

o   सबै टरस्ट कोि िुक्तार्ीहरू र ती कोिहरूमा पहँुिको क्षमताका सबै दस्तािेजहरू आिश्यक 

हुन्छर््। 
 

 नु्य ह्याम्पसायर िा िरमोन्ट स्वास्थ्यस्याहार गिगर्मय काययक्रमजस्तो योग्य स्वास्थ्य योजर्ा किरेजका लागि आिेदर् 

िदाय यगद तपाईँ यी काययक्रमहरूका लागि योग्य हुरु्हुन्छ िरे् आिश्यकताहरूको पालर्ा िरेको देखाउरु् होस् । 
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प्रते्यक केसको आधारमा असल कारर्का लागि यस आिश्यकतामा अपिाद िररष्ट रे्तृत्वले स्वीकृत िर्य सके्नछर््। 

"असल कारर्" तथ्यहरू र पररम्तस्थगतहरूमा आधाररत हुरे्छ र त्यसमा गर्म्न सामेल हुर् सके्नछ: 
 

o  ती व्यम्तक्तहरू जसले खुला र्ाम दताय अिगध छुटाएका छर्् र खुला र्ाम दताय बागहर जीिर् 

पररितयर् िरे् घटर्ा िियमा पदैर्र््। 
 

o  ती व्यम्तक्तहरू जसका लागि गबरामीपदाय योग्य स्वास्थ्य योजर्ामा र्ाम दताय िरु्य त्यसो र्िरु्यिन्दा 

बढी आगथयक िार पर्य जारे् हुन्छ । 
 

B. प्रििामीिे आप्रथभक सहयोगका िाप्रग आवेदन गनभ सके्न प्रवप्रि 
 

यगद गबरामीसँि आगथयक सहयोिका बारेमा अन्तरगक्रया िएको छैर्, िा गबरामीले यस र्ीगत अन्तियत आिश्यक आिेदर् 

प्रगक्रया पुरा िर्य सकै्तर्र्् िरे्, त्यस्ता गबरामीहरूलाई, यद्यगप, आरु्मागर्क आगथयक सहयोिका लागि गििार िर्य सगकरे्छ।  
 

1.  D-HH ले संघीय, राज्य िा अन्य काययक्रमहरूबाट किरेज र/िा िुक्तार्ीका िैकम्तल्पक स्रोतहरू अने्विर् िरे्छ 

र गबरामीहरूलाई उक्त काययक्रमहरूका लागि आिेदर् गदर् सहायता िरे्छ। उक्त अन्य स्रोतहरू समाप्त 

िएपगछ बाँकी रहेका रकमहरू अरु्सार, D-HH ले गर्म्न प्रगक्रयाहरू प्रयोि िरेर यस र्ीगत अन्तियत व्यम्तक्त 

सहायताको लागि योग्य ठहरररु् हुन्छ िा हँुदैर् िर्ी गर्धायरर् िर्यका लागि गबरामीको गििीय आिश्यकताको 

व्यम्तक्तित मूल्याङ्कर् सञ्चालर् िरे्छः 
 

o  D-HH व्यिस्थापर्द्वारा स्वीकार िररएको फाराममा गबरामी िा उिरदायीले आिेदर् पेर् िर्य आिश्यक पछय  

र उक्त व्यम्तक्त सहायताको लागि योग्य ठहरररु्हुन्छ िा हँुदैर् सगहत तर यसमा मात्र सीगमत र्िएको 

पररिारको आम्दार्ी र उपलब्ध सम्पगि िा अन्य संसाधर्हरू प्रमागर्त िर्य कािजात गर्धायरर् िर्य D-HH 

को लागि आिश्यक परे अरु्सारको व्यम्तक्तित गििीय र अन्य जार्कारी र कािजातपत्र उपलब्ध िराउर् 

आिश्यक पछय । यगद D-HH गबरामी िा गबरामीको गजमे्मिार व्यम्तक्तबाट आिेदर् िा कुरै् पगर् आिश्यक 

सहायता िरे् कािजातहरू हागसल िर्य असमथय छ िरे्, D-HH ले गबरामी अरु्मागर्त गिगिय सहायताका 

लागि योग्य रहे/र्रहेको गििार िर्य सक्छ। 

o  गबरामीबाट प्राप्त हुरे् आिेदर् र सहयोिी दस्तािेजहरूको साटो, आगथयक सहयोि आिेदर्को 

स्वीकृगतको गसफाररसलाई सहयोि िर्यका लागि कमयिारीले गर्म्नमधे्य कुरै् एकको प्रयोि िर्य सके्नछर्् : 

o  D-HH ले साियजगर्क रूपमा उपलब्ध िाटा स्रोतहरूको प्रयोि िरेर योग्यताका लागि व्यम्तक्तहरू म्तिर् िर्य 

एक िा सोिन्दा बढी गब्रकेताहरूको उपयोि िर्य सक्छ जसले गबरामीको िा गजमे्मिार व्यम्तक्तको क्षमता र 

िुक्तार्ी िरे् इच्छामा जार्कारी उपलब्ध िराउँछ। 

o  मेगिकेिका लागि ितयमार् योग्यता। 

o  संघ िा राज्य आिास प्रागधकरर्बाट तत्कागलर् गबिरर्  

o  कुरै् िृहगिहीर्को आिय िा संघीय (सरकारबाट) योग्य प्रमार्ीत स्वास्थ्य केन्द्रबाट प्रमार्ीकरर् । 

o  सुधार सुगिधाबाट िुक्तार्ीको स्रोत र्िएको अिरोधको प्रमागर्करर्। 

o  एकल गबरामीको हकमा, गलम्तखत आय प्रमार्ीकरर्को साटो आय र सम्पगिहरूको गबरामीको मौम्तखक 

प्रमार्ीकरर्, एउटा(१) अकाउन्टको सन्दियमा स्वीकृत िर्य सगकरे्छ, तर सोका लागि त्यस्तो अकाउन्टको 

बक्यौता $१,००० िन्दा कम हुरु्परे्छ। 
 

2.  िैर-आकम्तिक आिश्यक गिगकत्सकीय सेिाहरू प्रदार् िरु्यपूिय रै् आगथयक सहयोिका लागि अरु्रोध िररयोस् र 

आगथयक आिश्यकताको गर्धायरर् होस् िने्न कुरालाई प्राथगमकता गदइन्छ तर सो आिश्यक िरे् छैर्। तथागप, 

कुरै् पगर् गबरामीलाई सङ्कलर् िक्रको कुरै् पगर् समयमा आगथयक सहयोिका लागि गििार िर्य सगकरे्छ। एउटा 

स्वीकृत आगथयक सहयोि आिेदर् ती सबै बक्यौता हरूका लागि लािू हुन्छ जसको दातव्य (सहयोि) लागि 

गबरामीले आिेदर् िरेको छ र यसमा थप समयको कुरै् अिगधका लागि आकम्तिक िा अन्य गिगकत्सकीय 

रूपमा आिश्यक स्याहार, आगथयक सहयोि आिेदर् प्राप्त हुरु्िन्दा अगघका सेिाका गमगतहरू छर्् र यसमा 
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सङ्कलर् एजेन्सीमा राम्तखएका बक्यौताहरू, र तल सूिीकृत र्िएसम्मका सेिा बाहेक पत्र प्राम्तप्तको जार्कारी 

पत्रमा उले्लम्तखत म्याद िुज्ररे् गमगत अगघ र सो गमगतमा प्रदार् िररएका सेिाहरू सामेल छर््। त्यस समय पगछ िा 

कुरै् पगर् समयमा थप जार्कारी सान्दगियक थाहा िएको गििीय जार्कारीको लागि गबरामीको योग्यतालाई, D-

HH ले र्ीगतसँि व्यम्तक्तित गििीय आिश्यक अरु्सार पुर्:मूल्याङ्कर् िरे्छ। 
 

D-HH ले एम्तप्लकेसर्हरूको प्रगतगलगप अरु्रोधगबर्ा गर्म्न सहायता काययक्रमहरूद्वारा बर्ाइएको गर्र्ययहरू पिा 

लिाउछ। D-HH ले बागहर बर्ाइएका गर्र्ययहरू स्वीकार िा अस्वीकार िरे् अगधकार सुरगक्षत राख्दछ D- HH 

ले तल सूिीबद्ध संस्थाहरूद्वारा बर्ाइएका माियदर्यर्हरू सबै लािूयोग्य सह-िुक्तार्ीहरू िा अन्य गबरामी 

गजमे्मिारी रकमहरू त्यस्ता काययक्रमहरूका आिश्यकता अरु्सार अरु्रोध िररएको हुरु्परे्छ। 
 

 NH Health Network Card बीगमत गबरामीहरूका लागि मात्र    

 राम्रो गछमेकी स्वास्थ्य म्तिगर्क  

 म्यार्िेस्टर सामुदागयक स्वास्थ्य केन्द्र  

 र्ासुआ एररया स्वास्थ्य म्तिगर्क 

 Mobile Community Health 

 Teen Health Clinic 

 पगहलेका सेिाहरू समेट्र् िूतप्रिािी र्िए ितयमार् मेगिकेि योग्यता 

 कुरै् िूसम्पगि र्िएको मृत गबराम((गर्िायहक िा राज्यले प्रमार्ीत िरे अरु्सार) 
 

3.  D-HH को उदे्दश्य गििीय एम्तप्लकेसर् प्रगक्रया र पूरा िररएको एम्तप्लकेसर् प्राप्त िएको 30 गदर् गित्र गलम्तखत 

रूपमा गर्र्यय गबरामीलाई सूगित िरे् हो। 
 

4.  िुनिावेदन (अिीि) िप्रिया: यगद D-HH आंगर्क िा कूल गििीय सहायता अस्वीकार िछय  िरे् त्यसपगछ 

गबरामी (िा उसको/उर्को एजेन्ट) ले 30 गदर् गित्रमा गर्र्यय अपील िरु्यहुन्छ । गबरामीले योग्यता र र्ामांकर्को 

गर्देर्कलाई D-HH द्वारा बर्ाइएको गर्र्यय गकर् अरु्पयुक्त गथयो िरे्र िर्यर् िर्य पत्र लेख्रु्पछय । अपील 

िररएको पत्र D-HH द्वारा समीक्षा िरररे्छ र अम्तन्तम गर्र्यय गबरामीलाई अपीलका लागि अरु्रोध प्राप्त िएको 30 

गदर् गित्रमा पठाइरे्छ। 
 

C. आप्रथभक सहयोगको िकमको प्रनिाभिण 
 

सबै बीमा िुक्तार्ीहरू र करारजन्य समायोजर्हरूका साथै अबीगमत छूटहरूलाई आगथयक सहयोि समायोजर् लािू िरु्य 

अिािै िर्र्ा िरररे्छ । D-HH को बीमा र्िरेका गबरामीको छूट र्ीगत हेरु्यहोस्ः राजस्व व्यिस्थापर् गििाि (तल गलङ्क 

गदइएको) 
 

यगद कुरै् व्यम्तक्तलाई आगथयक सहयोिका लागि स्वीकृती प्रदार् िररएको खण्डमा लािूयोग्य स्याहारका लागि त्यस्तो 

सहयोिको रकम गर्म्नारु्सार हुरे्छ: 
 

 FPL को 225% िा सोिन्दा कम पररिारको आम्दार्ीमा 100% गििीय सहायता प्राप्त हुरे्छ 

 FPL को 226% देम्तख 250% गबिको पाररिाररक आम्दार्ीमा 75% छुट प्राप्त हुरे्छ 

 FPL को 251% देम्तख 275% गबिको पाररिाररक आम्दार्ीमा 50% छुट प्राप्त हुरे्छ 

 FPL को 276% देम्तख 300% गबिको पाररिाररक आम्दार्ीमा 25% छुट प्राप्त हुरे्छ 

 मागथ छलफल िररए अरु्सार, संघीय िररबी तहको ३००% पाररिाररक आय र्ाघे्न गबरामीहरू स्व-िुक्तार्ी बक्यौतामा 

आधाररत रहेर छूट प्राप्त िर्य योग्य हुर् सक्छर््। छूटहरू यसरी प्रदार् िररन्छर्् गक जम्मा स्व-िुक्तार्ी गबलको रकम 

२ िियको कुल आयको १०% र्ाघे्नछैर्, साथै यस र्ीगतमा अगघ व्याख्या िररए अरु्सार आिय िररएको सम्पगि 

िर्र्ाको थप १०% िन्दा बढी िएमा। मागथ व्याख्या िररएिन्दा बाहेकका कुरै् पगर् छूटहरू गबरामी िा गजमे्मिार 

पक्षद्वारा गलम्तखत पुर्रािेदर्मा आधाररत रहेर आगथयक सहयोि पुर्रािेदर् सगमगतले स्वीकृत िरेको हुरु्परे्छ। 
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 अरु्मागर्क गििीय सहायताका लागि गबरामीको बैठकको मापदण्डले 100% गििीय सहायता प्राप्त िरे्छ। 
 

बीमा र्िएका गबरामीहरूलाई, जसमा यस र्ीगतअन्तियत आगथयक सहयोिका लागि योग्य हुरे् अबीगमत गबरामीहरू पगर् 

सामेल छर््, गतर्ीहरूलाई एउटै स्याहार समेट्रे् बीमा िएका गबरामीहरूलाई गबल िरररे्िन्दा बढी रु्ल्क र्लिाइर् 

सक्छ। िाटयमाउथ-गहिककले बीमा र्िएका गबरामीहरूका लागि सबै बक्यौताहरूप्रगतका कुल रु्ल्कहरू िापत छूटहरू 

लािू िछय , पररर्ामस्वरूप गबरामीले िुक्तार्ी िरे् अपेक्षा िररएको बक्यौता िरे्को छूट सगहतको हुन्छ। 
 

छुट आन्तररक राजस्व संगहताको खण्ड 501(r) कायायन्यियर् िरे् लािूयोग्य गर्यमािली गित्र व्याख्या िररए अरु्सार '' सेिा 

प्लस गर्जी िुक्तार्ीकतायका लागि लुक-ब्याक मेगिकेयर रु्ल्क'' गिगधमा आधाररत छ। यो छूट गबरामीलाई गबजकीकरर् 

िरु्यिन्दा अिािै र कुरै् पगर् आथयक सहयोि समायोजर्हरू लािू िरु्य अिािै लािू िररन्छ। यो छूट पगहले रै् पराितयर् िरे् 

आिश्यक छूट जस्ता कुरै् पगर् सह-िुक्तार्, सह-बीमा, कटौतीयोग्य रकम, पूिय-िुक्तार्ी िा प्याकेज सेिाहरूमा िा समू्पर्य 

बीमा कम्पर्ीहरूले समागिष्ट र्िररएका ििीकृत सेिाहरूमा लािू हँुदैर्। 
 

गििीय ििय 7/1/2019-6/30/2020 मा, गर्म्न छुटका दरहरू लािू हुन्छर््:' 
 

Dartmouth-Hitchcock Clinic 58.2% 
Mary Hitchcock Memorial Hospital 58.2% 
Cheshire Medical Center 64.8% 
Alice Peck Day Memorial Hospital 64.8% 
New London Hospital 50.0% 

 

D. प्रििामीमा वा समुदाय प्रर्त्र D-HH प्रविीय सहायिा नीप्रि सम्बन्धी सञ्चाि 
 

 गिगिय सहायताको लागि गबरामीहरूको गसफाररस गिगकत्सक, र्सय, गिगिय पदामर्यदाता, सामागजक काययकताय, 

मागमला व्यिस्थापक, च्याम्तप्लर्हरू र अन्य धागमयक प्रायोजकहरू सगहत कुरै् पगर् UPMC का कमयिारी सदस्य िा 

कतायद्वारा बर्ाइएको हुर् सक्छ। लािूयोग्य िोपर्ीयता कारु्र्अन्तियत रहेर आगथयक सहयोिका लागि अरु्रोध गबरामी 

िा पररिारको कुरै् सदस्य, र्गजकको साथी, िा गबरामीको सहयोिीले िर्य सके्नछर््। 
 

 यो र्ीगतको स्पष्ट िािा सारांर्, D-HH का गबरामीको सङ्कलर् र्ीगत तथा काययगिगधहरूका बारेमा फाराम तथा 

जार्कारीको आिेदर् लिायत यस र्ीगतमा मात्र सीगमत र्रहेर D-HH बाट प्राप्त गिगिय सहायता सम्बन्धी जार्कारी 

कम्तिमा तल व्याख्या िररएका प्रगक्रया माफय त साियजगर्क रूपमा र D-HH गबरामीहरूलाई उपलब्ध हुरे्छ। 
 

o  D-HH िेबसाइटहरूमा 

o  गबरामी स्याहार के्षत्रमा टाँसेर, 

o  रगजस्टर ेसर् र िर्ाय गििािहरूमा उपलब्ध सूिर्ा काियहरूमा, 

o  D-HH द्वारा गर्धायरर् िरे अरु्सार अन्य साियजगर्क खाली ठाउँहरूमा उपलब्ध 

o  गि-एि/गसएमगसले सेिा गदरे् जर्स ्ख्याले बोल्रे् प्राथगमक िािाहरूमा प्रदार् िरररे्, आिश्यकता अरु्सार 

अरु्िाद सेिाहरूको उपयोि िरररे्। 
 

 यगद बक्यौता स्वीकृत िएका खण्डमाई स्वीकृगत जर्ाएको पत्र गबरामीलाई पे्रगित िरररे्। 
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E.  आवेदनहरू िूिा गनभका िाप्रग सहयोग 
 

तपाईँले यो आिेदर् पूरा िर्यका लागि तलका स्थार्हरूमा व्यम्तक्तित सहयोि प्राप्त िर्य सकु्नहुन्छः 
 

Dartmouth-Hitchcock  

One Medical Center Drive  

Lebanon, NH 03756 

(603) 650-8051 

Dartmouth-Hitchcock Clinic 

कन्कडभ 

253 Pleasant Street  

Concord, NH 03301  

(603) 229-5080 

Dartmouth-Hitchcock Clinic 

म्यानचेस्टि (Manchester) 

100 Hitchcock Way 

Manchester, NH 03104   

(603) 695-2692 

Dartmouth-Hitchcock Nashua 

 2300 Southwood Drive 

Nashua, NH 03063  

(603) 577-4055 

Dartmouth-Hitchcock Keene 

580-590 Court Street 

Keene, NH 03431  

(603) 354-5454 ext:4444 

Cheshire Medical Center 

580 Court Street 

 Keene, NH 03431  

(603) 354-5430 

Alice Peck Day Memorial 
Hospital 

10 Alice Peck Day िर ाइि  

Lebanon, NH 03766  

(603) 443-9579 

New London Hospital 

273 County Road  

New London, NH 03257  

(603)526-2911 

 

 

तपाईँको पूरा िररएको आिेदर् प्राप्त र्हुन्जेल आफूले प्राप्त िरेका कुरै् पगर् सेिाहरूका लागि तपाईँ आगथयक रूपमा 

गजमे्मिार िैरहरु्हुरे्छ। 
 

अगतररक्त गिकल्पहरू New Hampshire Health Access Network माफय त प्राप्त िर्य सगकरे्छ। 
(https://www.healthynh.com/nh-health-access-network.html) 

 

F. आप्रथभक सहयोग अिीि िप्रिया 
 

 यगद बक्यौता स्वीकृत िएर् िरे्, गबरामीलाई इन्कारी पत्र िा यगद अरु्रोध िररएमा, अस्वीकृतीको कारर् गिन्हागङ्कत 

िररएको आिेदर्को एउटा प्रगत पे्रगित िरररे्छ। हरेक इन्कारी पत्र िा आंगर्क कटौती प्रदार् िररएका पत्रहरूको 

साथमा औपिाररक अपील प्रगक्रया रेखागङ्कत िररएको पत्र पगर् पे्रगित िरररे्छ। 

 मौगलक प्रगक्रयामा संलग्न र्िएका तीर्जर्ा D-HH रे्तृत्वकतायहरूको सगमगतले अगपल समीक्षा िरे्छ र सबै अस्वीकृत 

अगपलहरूमा गसफाररसहरू िरे्छ। 
 

G.  आप्रथभक सहायिाको िाप्रग अनुमाप्रनक योग्यिा 
 

D-HH ले आगथयक आिश्यकतामा मूल्याङ्कर् िर्यका लागि गबरामीको जार्कारीलाई समीक्षा िर्य तेस्रो पक्षको प्रयोि िर्य 

सक्छ। यो समीक्षाले स्वास्थ्यस्याहार उद्योि-प्रमार्ीत, आकलर्ीय ढांिा (पे्रगिकगटि मोिल) प्रयोि िछय  जुर् साियजगर्क 

अगिलेख तथ्यांक (पम्तिक रेकिय िेटाबेसे) मा आधाररत हुन्छ। मोिेलले आय, संसाधर्हरू र सम्पगिको लागि 

अरु्मार्हरू समािेर् िरे् सामागजक-आगथयक तत्त्व र आगथयक क्षमताको अङ्क िर्र्ा िर्य साियजगर्क रेकिय िाटालाई 

समागिष्ट िछय । मोिेलको गर्यम सेट प्रते्यक गबरामीलाई समार् मार्दण्डहरूमा मूल्याङ्कर् िर्य गिजाइर् िररन्छ र 

Dartmouth-Hitchcock Health प्रर्ालीको लागि ऐगतहागसक आगथयक सहायता स्वीकृगतका गिरूद्धमा जाँि िररन्छ। 
 

गबरामीद्वारा प्रत्यक्ष रूपमा उपलब्ध िराएको जार्कारीको अरु्पम्तस्थगत हँदाको अिस्थामा अरु्मागर्त योग्यता प्रदार् िर्य D-

HH द्वारा िगिष्यसूिक मोिेलबाट प्राप्त जार्कारी प्रयोि िररएको हुर् सक्छ। आरु्मागर्क आगथयक सहयोि मेगिकेयर 

पगछको बक्यौताका लागि उपलब्ध छैर्। 
 

https://www.healthynh.com/nh-health-access-network.html
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गििरर्हरूपगछ, ऋर् सङ्कलर् िरे् सूिर्ाहरूपगछ र आगथयक सहायता आिेदर् पूरा िरे् गिकल्पको सूिर्ामा 

प्रगतगक्रयार्ील र्िएका गबरामीहरूलाई आगथयक सहायता उपलब्ध िराउर् बागहरी सङ्कलर् एजेन्सीलाई खाता सम्बन्धी 

गसफाररस िरु्यपूिय 120 गदर् िन्दा बढी योग्य खाताहरूमा रहेका गतर्य बाँकी रकमलाई ध्यार्मा र्राम्तखकर् अरु्मागर्त 

परीक्षर् प्रयोि िररन्छ। समय सीमाहरू र्ागघसकेका इच्छापत्र अकाउन्टहरू आरु्मागर्क तहगककातका लागि योग्य 

हुन्छर््। 
 

अरु्मागर्त परोपकारले परम्पराित FAP प्रगक्रयाहरू प्रगतस्थापर् िदैर्: यसलाई यी प्रयासहरू पूरा िर्यका लागि प्रयोि 

िररन्छ र परम्पराित FAP प्रगक्रयामा अन्यथा अप्रगतगक्रयार्ील हुरे् गबरामीहरूलाई बुगझन्छ। यी गबरामीहरूका 

समस्याहरू हटाउरे् र गबरामीप्रगतका हाम्रो लािलाई सुधार िरे् प्रयासमा, अस्पतालले खराब ऋर् गर्योजर् पूिय गिद्युगतय 

परीक्षर् प्रगक्रया प्रयोि िछय । अरु्मागर्क परोपकारका लागि योग्य फेला परेका गबरामीहरूलाई खराब ऋर् सङ्कलर् 

गर्कायमा राम्तखएको हुरे्छैर्। 
 

यस काययक्रममा समािेर्र् साियजगर्क रेकिय जार्कारी प्रयोि िरे् स्कोरर  अल्गोररदममा आधाररत छ र यसले 

सामान्यतया स्लाइगि  रु्ल्क से्कलको प्रयोि िदैर्। अरु्मागर्त परोपकारसँि आंगर्क छूटहरूलाई अरु्मगत गदइएको 

छैर्। गिगर्ष्ट जर्सांम्तख्यकीय जर्स ्ख्याहरू गर्म्न कुराहरू समािेर् िर्य अगिपे्रत छर््: 
 

 घरबार िा पररगित पररिार र्िएको मृतक 

 अस्थायी, घरगिहीर् व्यम्तक्त 

 कुरै् सहायता समूह र्िएको पररिारबाट छुगट्टएर बसे्न व्यम्तक्तहरू 

 अप्रगतगक्रयार्ील िा पारम्पररक प्रगक्रया पूरा िर्य अयोग्य गबरामीहरू 
 

अरु्मागर्त परोपकार स्कोरर ले सामागजक-आगथयक तत्त्व र िैर-के्रगिटमा आधाररत िाटा समागिष्ट िछय । परीक्षर् 

प्रगक्रयाले गर्म्न जार्कारी समािेर् िरे् साियजगर्क िाटाबेसहरूको लाि उठाउँछ: 
 

 उपिोक्ताका कारोबारहरू 

 अदालतका रेकियहरू 

 सम्पगिको स्वागमत्व 

 िृह स्वागमत्व गिरूद्ध बहालकताय के्षत्रको जर्सा ्म्तख्यकीय र अथयर्ास्त्र रोजिारको म्तस्थगत 

 उपयोगिता फाइलहरू 

 सरकारी 

 फाइलहरू (गदिागलयापर्, SSN, मृतक व्यम्तक्तहरू) 
 

अरु्मागर्क परोपकार िाटा ररपोटय िरे् के्रगिट बू्यरोमा गर्ियर रहदैर् र के्रगिट प्रगतिेदर्मा कुरै् सरल गहटहरू छोि्दैर्। 

प्राप्त िररएको जार्कारीले 0 (एकदमै आिश्यक परे्) देम्तख 1000 (कम आिश्यक परे्) सम्मको अरु्मागर्त परोपकार 

स्कोर समागिष्ट िछय । जार्कारीले आम्दार्ी, सम्पगि र तरलता सगहत तर यसमा मात्र सीगमत र्िएका पररगित तत्त्वहरूमा 

आधाररत उिरदायीको आिश्यकतालाई पूिायरु्मार् िछय  
 

ररफन्ड (रकम गफताय) हरू: 
 

यगद गबरामीले बाँकी बक्यौता िुक्तार्ी िरेको छ र तदर्न्तर आिेदर् प्रगक्रयामाफय त आगथयक सहयोिका लागि स्वीकृत पूरा 

िररएको आगथयक सहयोि आिेदर् बुझाएको छ िरे्, व्यम्तक्तले स्याहारका लागि िुक्तार्ी िरेको कुरै् पगर् रकम 

अस्पतालले गफताय िरे्छ। 
 

H. दािव्य प्रनिाभिणका िहहरू 
 

 स्वीकृतीका तहहरू गर्म्न बमोगजम छर्् : 
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िद Dartmouth-Hitchcock सदस्य अस्पिािहरू 

उपाध्यक्ष/ 

CFO/राष्टर पगत 

>$350,000 >$100,000 

गर्देर्क राजस्व 

व्यिस्थापर्  

>$50,0000 >$50,0000 

गर्देर्क – कोगर्फर $50,000 सम्म $50,000 सम्म 

व्यिस्थापक – कोगर्फर $5000 सम्म $5000 सम्म 

सुपररिेक्षक – कोगर्फर  $1000 सम्म $1000 सम्म 

लेखा प्रगतगर्गध – कोगर्फर $500 सम्म $500 सम्म 

 

I.  प्रविीय सहायिा िप्रहष्किण – सेवाहरू 
 

a. प्रवशेर् प्रववेकको ियोग  
 

 तलका गिगकत्सा प्रगक्रयाहरू सबै समािेर्ी हुर्का लागि होइर्र्् । 

 िैर-गिगकत्सकीय रूपमा आिश्यक सेिाहरू, प्रदायकहरूले आिश्यक ठारे्मा,िजयर् िर्य सगकरे्छ । आगथयक 

सहयोि काययक्रम अन्तियत र्समेगटरे् कुरै् पगर् र्याँ उपिारका लागि सेिा गदरु् अगघ रै् गबरामीलाई सूिीत िरे् 

हर सम्भि प्रयास िरररे्छ। 
 

b. वैकस्मल्पक किेप्रिक सेवाहरू (नसमेप्रिएका) 
 

 स्तर्को क्यापु्सलेक्टोमी (क्यापु्सल/समु्पट गिरफार) आरोपर्सगहत/रगहत 

 मास्टोपेक्सी (स्तर् गलफ्ट) 

 िाइरे्कोमाम्तस्टज (पुरुिको स्तर् हटाउरे्)  

 मासे्टक्टोमी (किेगटक) 

 ररगििेक्टोमी (अरु्हार उठाउरे्)  

 िेफारोप्लास्टी)(आँखाको ढक्कर्)  

 ब्रो गलफ्ट (गर्धारको बोसो/िाउरी)  

 अिमेने्टसर् मामाप्लास्टी (स्तर् आरोपर्) 

 ररिक्सर् मामाप्लास्टी((स्तर् नु्यगर्करर् यगद बीमाले र्समेट्रे् िए)  

 राइर्ोप्लास्टी(र्ाक) 

 िमयरोि प्रगक्रयाहरू 

 एब्िोगमर्ोप्लास्ट(पेटलाई गित्र पसाउरे्)  

 कुरै् पगर् प्रकारको गलपेक्टोमी (गलपोसक्सर्) लाई – गिगकत्सा आिश्यकता र्मागर्रे् अगधक छाला िा फ्याट 

हटाउरे् रूपमा सूिीबद्ध िर्य पगर् सगकन्छ 
 

नोि: मागथका प्रगक्रयाहरू साधारर्तया आगथयक सूिर्ा संयोजकहरूद्वारा जाँि र पगहिार् िररन्छर््। 
 

c.  कृप्रत्रम गर्ाभिान 
 

 माइक्रोररर्ास्टोमोगसस (र्ली उल्याउरे्)  

 िासोिासस्टोमी (भ्यासेक्टोमी उल्याउरे्) 

 बाँझोपर्ाको उपिकारका लागि ल्यापारोस्कोपी((आइयुआइ – आइगिएफ – गजआइएफगट काययक्रमहरू)  

 बाँझोपर्को उपिार 
 

d. अन्य 
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 अकु्यपङ्किर   

 काइरोप्राम्तक्टक सेिाहरू  

 ििर् यन्त्रहरू र मरम्मत  

 िश्माहरू 

 मागलर् उपिार 

 फामायसु्यगटकल्स – औिगध गसफाररर् पुजायबाट र काउन्टरमै पाइरे् औिगध 

 यात्रा गिगकत्सालय (म्तिगर्क)  

 रक्त र्गलका अध्ययर्  

 खुद्रा गबक्री 

 रेगर्साँ साइगकयाटर ी अफ नु्य इ ्ल्यान्ड, एलएलगसद्वारा प्रदार् िररएका सेिाहरू 
 

e.   प्रचप्रकत्सा आवश्यकिा स्वीकृि र्एिप्रि मात्र प्रविीय सहायिा 
 

 ब्याररयागटरक (मोटोपर् घटाउरे्) र्ल्यगक्रया 
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f.  म्यानचेस्टि िथा नाशुआ प्रवर्ागहरू मात्र 
 

 गर्यगमत आँखा जाँिहरू 
 

o  गिगकत्सकीय रूपमा आिश्यक र/िा अन्तगर्यगहत गिगकत्साकोअिस्था िएको पक्का िएमा मात्र समेगटरे्। 

o  यी अिस्थाहरू गिद्यमार् र्िएको अिस्थाहरूमा, अरु्सूिकले गििीय सहायता लािू हुरे्छैर् िर्ी 

गबरामीलाई सूगित िराउरु्हुरे्छ। 

o  Keene र Lebanon रे्त्र गिज्ञार्ले यी खारेज िरु्यहुन्छ 
 

g. अिवादहरू 
 

 केही सेिाहरू िैकम्तल्पक गित्र पछय र्् र स्याहारको प्रसङ्गसँि सम्बम्तन्धत सबै िा केही सेिाहरूका लागि 

गिगकत्सककीय रूपमा आिश्यक र्िएको ििय D-HH गििीय सहायता र्ीगत अन्तियत किर िररएको हुर् 

सक्छ। 

 पररगित सेिाहरूका लागि र्ीगत र प्रगक्रयाहरू रेखागङ्कत िरररे्छर्् र गबरामीको पहँुि िोत टोली (प्यासेन्ट एके्सस 

ररसोसय गटम) द्वारा व्यिम्तस्थत िरररे्छर््। 

 आिश्यक संसोधर्हरूका लागि गयर्ीहरूलाई िागियक रूपमा समीक्षा िरररे्छ। 

 छूट स्वीकृतीका व्यम्तक्तित मागमलाहरु गबरामीको पहँुि रे्तृत्व र राजस्व व्यिस्थापर्का उपाध्यक्षद्वारा समीक्षा 

िरररे्छर््। 
 

h. प्रविीय सहायिा िप्रहष्किण – गैि D-H िदायकहरू 
 

 िेसायर – Radiology Associates of Keene  

 िेसायर – Surgicare Medical Equipment  

 िेसायर – Monadnock Family Services  

 म्यार्िेस्टर – Foundation Medical Partners  

 म्यार्िेस्टर – Emoskeag Anesthesia   

 म्यार्िेस्टर – Dietician Services 

 म्यार्िेस्टर – Alliance Health Services/Catholic Medical Center 

 बेिफोिय – Alliance Health Services/Catholic Medical Center  

 र्ारु्िा – Greater Nashua Mental Health (सामागजक काययकताय)  

 र्ारु्िा – Nashua Anesthesiologist Group 

 र्ारु्िा – St. Joseph's Hospital (PT/Rehab Services)  

 कन्किय – Riverbend Community Mental Health  

 कन्किय – कन्किय अस्पतालमा प्रदार् िररएका सेिाहरू  

 लेबर्ार् – Arthocare Medical Equipment 

 Alice Peck Day – मेिम्तस्टरम एरे्स्थेगसया 

 Alice Peck Day – मागथल्लो उपत्यका नू्यरोलोजी र नु्यरोसजयरी (UVNN)  

 Alice Peck Day – कल्पर्ा (ED र अस्पताल कमयिारी)* 

 New London Hospital – कन्किय अथोपेगिक्स (पेर्ाित) 

 New London Hospital – कन्किय पोगिएटर ी (पेर्ाित)  

 New London Hospital – कन्किय युरोलोजी (पेर्ाित) 

 New London Hospital – परामर्य सहयोिीहरू (पेर्ाित) 

 New London Hospital – िा. Richard Rosata – मौम्तखक र म्याम्तक्सलोफेगसयल सजयरी (पेर्ाित) 

 New London Hospital – उपत्यका के्षत्रीय स्वास्थ्य-स्याहार (पेर्ाित)  

 New London Hospital – पेराजा िमायटोलोजी (पेर्ाित)  



 

प्रिन्ट गरिएका िप्रिप्रिप्रिहरू सन्दर्भका िाप्रग मात्र हुन्। कृिया नवीनिम संस्किणको िाप्रग प्रवद्युिीय िप्रिप्रिप्रिको 

सन्दर्भ प्रिनुहोस्। 

सन्दर्भ आइडी #179, संस्किण # 9 

अनुमोदन प्रमप्रििः 11/12/2019 

िृष्ठ 14 को 14 

 

 New London Hospital – अगिकल पसल 

 New London Hospital – सुिेर्ी सेिाहरू (पेर्ाित) 
 

*सम्झौता खारेज िररएको 
 

V. सन्दर्भहरू       उििब्ध िैन 
 

प्रिमे्मवाि माििनी: आगथयक गििाि गर्िम सम्पकभ :  गकम्बली मेन्डर 

स्वीकृि गने: Board of Trustees; प्रमुख 

अगधकारी - गिि; र्ीगत सहायता 

कायायलय - व्यािसागयक र्ीगतहरू 

मात्र; Naimie, Tina 

संस्किण # 9 

विभमान स्वीकृिी प्रमप्रि 11/12/2019 िुिानो दस्तावेि 

आइप्रड (िरिचय 

संख्या): 

आरएमगि ००३१ 

यो नीप्रि िर्ावकािी हुने 

प्रमप्रि: 

MHMH/DHC आगथयक व्यिस्था सगमगत 6/23/2016 द्वारा स्वीकार िररएको 11/12/2019; 
MHMH/DHC Boards of Trustees 6/24/16 

सम्बस्मन्धि नीप्रिहरू ि 

िप्रियाहरू: 

अबीगमत गबरामी छूट र्ीगत: राजस्व व्यिस्थापर् गििाि (रेिेनु्य म्यारे्जमेन्ट गिगिजर्) 

उधारो र सङ्कलर् र्ीगत 

बजेट िुक्तार्ी र्ीगत - राजस्व व्यिस्थापर् गििाि 

सम्बस्मन्धि कायभ 

सहयोगीहरू: 

 

 

http://policy.hitchcock.org/docview/?docid=24366
http://policy.hitchcock.org/docview/?docid=24125
http://policy.hitchcock.org/docview/?docid=25912

