
वित्तीय 
सहायता नतीवत

dartmouth-hitchcock.org/assistance

निम्न मध्ये कुिै एक स्थािमथा गएर आफिनो 
आवयेदि पूरथा गि्नकथा लथागग व्यक्तिगत सहयनोग  
प्थाप्त गिु्नहनोस:्

Dartmouth-Hitchcock Medical Center  
Patient Financial Services/Main Mall  
(डार्टमाउथ-हहच्क्क मेहड्कल सेन्टर,  
पेसेंर फ़ाइनान्सियल सर्भिसेज/मेन मल) 
One Medical Center Drive 
Lebanon, NH 03756

Dartmouth-Hitchcock Concord 
Financial Counselor (डार्टमाउथ-हहच्क्क  
्ंक्कोड्ट फाईनान्सियल ्काउसिेलर)/Level 1 
253 Pleasant Street 
Concord, NH 03301

Dartmouth-Hitchcock Manchester 
Financial Counselors (डार्टमाउथ-हहच्क्क  
म्ानचेस्टर फाइनान्सियल ्काउसिलेर)/ 
East & West Level 1 
100 Hitchcock Way 
Manchester, NH 03104

Dartmouth-Hitchcock Nashua 
Financial Counselor (डार्टमाउथ-हहच्क्क  
नाशुआ फाइनान्सियल ्काउसिलेर)/Level 1 
2300 Southwood Drive 
Nashua, NH 03063

Alice Peck Day Memorial Hospital 
Registration/Financial Counselor  
(हस्पिरल रेजजसर्ेसन/फाइनान्सियल ्काउसिलेर) 
10 Alice Peck Day Drive  
Lebanon, NH 03766

Cheshire Medical Center 
Registration/Cashiers Main Lobby 
(चेसायर मेहड्कल सेन्टर रेजजस्ट्ेशन/क्ाशशअर) 
580 Court Street 
Keene, NH 03431

New London Hospital 
Financial Counselors/Reception  
(न्ु लन्डन हस्पिरल फाइनान्सियल ्काउसिलेर)  
273 County Road 
New London, NH 03257

हथाम्था निरथामी अधिवथाचक (एडभनोकये ट)  
हरूमध्ये एक जिथालथाई फनोि गिु्नहनोस:्
 (844) 647-6436.

कृपयथा पूरथा गररएकथा 
आवयेदिहरू निम्नमथा पठथाउिुहनोस:्

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

Alice Peck Day Memorial Hospital 
Attn: PFS 
10 Alice Peck Day Drive  
Lebanon, NH 03766

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

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



D-HH कनो नवत्ीय िीनत
डार्टमाउथ-हहच्क्क, एललस पे्क डे मेमोररयल हस्पिरल, चेसायर 
मेहड्कल सेन्टर िा न्ु लन्डन हस्पिरल ले व्यक्तिहरू्को भुितिानती 
गनने क्षमता, वित्तीय िा सर्कारती सहायता्को योग्यता, उमेर, ललङ्ग, 
जावत, आप्रिासन न्थिवत, यौन झ्ुकाि िा धार्म्क सम्बद्धतालाई 
िास्ा नगरर उहाहँरूलाई आपत्कालतीन चचह्कत्ा अिथिामा स्ाहार 
र चचह्कत््कीय रूपमा आिश्य्क सेिाहरू उपलब्ध गराउँछ। हामती 
वनम्न व्यक्तिहरूलाई आर्थ्क सहयोग प्रदान गद्टछौ ँजो, (i) न्ु 
ह्ाम्पसायर िा भिरमोन्ट्का िाससन्ाहरू हुन्, िा सो क्षते्रमा हँुदा 
आ्कस्मि्क चचह्कत्ा्को पररन्थिवत आइपरे्का गैर-िाससन्ा हुन्; 
जस्को बतीमा छैन िा जसलाई स्ास्थ्य बतीमा हँुदा पवन ्करौततीहरू, 
सहभुितिानतीहरू र सह-बतीमाजस्ा गोजती बाहहर्का खच्ट बहेोन्ट्का 
लागग आर्थ्क सहयोग आिश्य्क हुनछ; जो ्ुकनै पवन सर्कारती 
स्ास्थ्य स्ाहार लाभि ्काय्टक्रम्का लागग अयोग्य छन्; र जसले 
हाम्ो आर्थ्क सहयोग नतीवतमा व्याख्ा गररए्का आर्थ्क योग्यता 
मापदण्डहरू पूरा गछ्टन ्। हाम्ो आर्थ्क नतीवतमा अगाहड व्याख्ा 
गररएअनुसार थिानतीय अिथिाहरु अथिा बहहस्करणहरू लागू हुन 
सकछन।् आर्थ्क सहयोग प्राप्त गनने िा भुितिानती्का अन् स्ोतहरूमा 
पहँुच्का प्रहक्रयामा वबरामतीहरूले सहयोग गनने, र क्षमता अनुसार 
आफनो स्ाहार सुसार्को खच्ट योगदान गनने अपेक्षा गररनछ। आफनो 
समग्र स्ास्थ्य्का लागग लाभिदायती हुनु्का साथ ैआफना व्यक्तिगत 
सम्पचत्हरूमा सुरक्षा हदन स्ास्थ्यस्ाहारमा पहँुच सुवनजचित गन्ट्का 
लागग स्ास्थ्य बतीमा खरतीद गन्ट सके् व्यक्तिहरूले, त्यस् ैगनने अपेक्षा 
गररनछ।

नवत्ीय सहथायतथाकनो लथागग कसरी र कहहलये  
आवयेदि ददिये?
तपाईँले आफनो स्ाहार हँुदै गदा्ट्को ्ुकनै पवन समयमा िा 
त्यसपलछ्को (र्कम) सङ्कलन चक्र्को अिसधमा मा आिेदन गन्ट 
सकु्हुनछ। तथावप, हामती आिेदनहरू एपोइन्टमेन्ट (भेिरिाता्ट्को 
समय) असि नै पूरा गररयनू ्भिनती प्रोत्ाहहत गद्टछौ।ँ वबरामती्का 
असधिाच्कहरूले तपाईँलाई बतीमा ्कभिरेज िा अन् स्ोत पहहचान 
गरती आिेदन गन्ट िा आर्थ्क सहयोग्का लागग आिेदन पूरा गन्ट 
सहयोग गन्ट सके्छन ्। अन् सब ै्कभिरेज्का वि्कल्पहरू सह्कए्को 
अिथिामा पवन यहद तपाईँ मासथ बक्ौता रह्ो भिने , तपाईं आर्थ्क 
सहयोग्का लागग योग्य हुन सकु्हुनछ। आिेदन फाराम व्यक्तिगत 
रूपमा, रेललफोनमाफ्ट त िा तल हदइए्को िेब ललङ्क माफ्ट त अनुरोध 
गन्ट सह्कनेछ। 

छूट दर
यहद तपाईँ आर्थ्क सहयोग्का लागग योग्य हुनु भिएन भिने पवन, हाम्ो 
नतीवत अनुसार तपाईँ अबतीगमत छूर िा अन् छूरहरू्का लागग योग्य 
हुन सकु्हुनेछ। यो अबतीगमत छूर वबरामतीलाई वबज्क गनु्ट अगािै िा 
्ुकनै आर्थ्क सहयोग समायोजन्का लागग आिेदन गनु्ट अगािै लागू 
गररनछ। यो छूर आन्तरर्क राजस् ्कोड ्को खण्ड ५०१(आर) लागू 
गनने लागूयोग्य वनयमनहरू अन्तग्टत "सम्ािती मेहड्ेकयर" विसधमा 
आधाररत छ। सुविधाअनुसार छूर्का दरहरू शभिन्न हुन सकछन।्

नवत्ीय सहथायतथा कसरी नििथा्नरण गररनछ?
तपाईंले प्राप्त गनने वित्तीय सहायता्को र्कम संितीय गररबती 
माग्टदश्टनहरू्को तुलनामा तपाईं्को समग्र ्ुकल आम्ानती र सम्पचत्मा 
आधाररत हुनछ। तपाईँ योग्य हुनसकु्हुनछ यहद : तपाईँ्को पररिार्को 
आय Department of Health and Human Services 
(एचएचएस) ले जारती गरे्को संितीय गररबती सतीमा्को ३००% मा 
िा सोभिन्ा तल छ; िा तपाईँलाई आफनो सम्पचत्, तरल सम्पचत् र 
अन् उपलब्ध स्ोतहरूले आफनो स्ाहार्को खच्ट धान्न सकै्नन ्भिन्न े
लागछ भिने। तपाईं्को पूरा भिए्को आिेदन्का साथ,ै हामती तपाईं 
सहायता्को लागग योग्य हुनुहुनछ िा हुनुहुन्न भिनती वनधा्टरण गन्ट्को 
लागग तपाईं्को आम्ानती, सम्पचत् र चचह्कत्ा खच्टहरू प्रमाशणत गनने 
्कागजातहरू माग्न सकछौ।ं हाम्ो नतीवत अन्तग्टत तपाईं्को आिेदन 
र सब ैसहाय्क जान्कारती्को प्राप्प्त्को 30 हदन शभित्रमा तपाईं्को 
अनुरोध स्ती्कार िा अस्ती्कार गररए्को छ भिनती तपाईंलाई सूचचत 
गररनेछ। तपाईँ्को अनुरोधमा एउरा आर्थ्क आिेदन फाराम 
िा आर्थ्क सहयोग नतीवत्को ए्क प्रवत तपाईँलाई वन:शुल्क प्रवेित 
गररनेछ। साथ,ै यती ्कागजातहरू र यो सारंाश हाम्ो िेबसाइर 
dartmouth-hitchcock.org/billing-charges/
financial_assistance.html िा cheshiremed.com/
patients_visitors/financial_ assistance.html मा 
उपलब्ध छन।् 

यती दस्ािेजहरू वनम्न भिािाहरूमा पवन उपलब्ध छन ्: पेिवनस, 
फ्ासिलेती, पुत्टगालती, चचवनया,ँ ग्रती्क,, शभियतनामती, नेपालती, अरबती र 
रुसती । 

्ेक तपाईंलाई डार्टमाउथ-हहच्क्क, एललस पे्क डे मेमोररयल हस्पिरल, चेसायर मेहड्कल सेन्टर िान्ु लन्डन हस्पिरल मा आपत्कालतीन िा 
चचह्कत््कीय रूपमा आिश्य्क स्ाहार्को लागग आफनो वबल भिुतिानती गन्ट सहयोग आिश्य्क छ? 

तपथाईँ आर्थिक सहयनोगकथा लथागग यनोग्य हुि पनि सकु्हुनछ। 
डार्टमाउथ-हहच्क्क, एललस पे्क डे मेमोररयल हस्पिरल, चेसायर मेहड्कल सेन्टर िा न्ु लन्डन हस्पिरल ले योग्य ठहररए्का वबरामतीहरूलाई उपलब्ध गराउने आपत्कालतीन िा अन् चचह्कत््कीय रूपमा आिश्य्क सेिाहरूवन:शुल्क िा 
सहुललयतमापरोप्कार स्ाहार उपलवध गराउंछ । वित्तीय सहायता्को लागग योग्य ठहर गररए्का वबरामतीहरूलाई आपत्कालतीन िा अन् चचह्कत््कीय रूपमा आिश्य्क समान स्ाहार्को लागग बतीमा गररए्का अन् वबरामतीहरूलाई सामान्तया 
वबल गररने र्कमभिन्ा बढती शुल्क लगाइनेछैन।


