Catholic Health Initiatives
Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính

Vietnamese/Tiế ng Viê ̣t

Tại CHI, tạo thành các cộng đồng khỏe mạnh hơn và vận động vì người nghèo và người dễ tổn
thương vừa là nhiệm vụ vừa là đam mê của chúng tôi. Có một cách mà chúng tôi làm điều này là
thông qua chương trình Hỗ Trợ Tài Chính CHI, tại đây chúng tôi giảm các chi phí cho hóa đơn y
tế của bệnh nhân dựa trên tình hình tài chính của họ.
Chúng tôi có thể hỗ trợ như thế nào
Chúng tôi chăm sóc miễn phí cho những trường hợp khẩn cấp hoặc cung cấp những dịch vụ y
tế cần thiết khác cho các bệnh nhân của chúng tôi có:
•

Thu nhập gia đình hằng năm dưới hoặc bằng 300% mức nghèo đói của liên bang được
xác định theo những hướng dẫn công bố hằng năm của Bộ Y Tế Và Dịch Vụ Nhân Sinh
Hoa Kỳ (FPL). Đường dẫn tới các hướng dẫn: https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines

•

Kết hợp với những nỗ lực nghiên cứu mọi lựa chọn thanh toán khác; và

•

Điền đơn đăng ký chương trình và cung cấp tài liệu hỗ trợ để xác minh thu nhập.

LƯU Ý: Trong một số trường hợp, các bệnh nhân có thể được nhận hỗ trợ tài chính mà không
cần đăng ký chính thức. Chi tiết được nêu trong Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính.
Phí tính cho những bệnh nhân đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính
Các bệnh nhân đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính sẽ không phải trả thêm trong trường hợp khẩn
cấp hoặc dịch vụ y tế cần thiết khác ngoài số tiền được tính hóa đơn chung đối với những cá nhân
được bảo hiểm chi trả cho những dịch vụ này.
Bạn đã sẵn sàng tới bước tiếp theo chưa?
Hãy điền đơn đăng ký và nộp cho bộ phận Main Admitting (Tiếp Đón Chính).
Theo Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính, đơn đăng ký và tóm tắt này có tại
http://www.chifranciscan.org/financialassistance, bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha cùng bảy
ngôn ngữ khác. Để nhận bản sao miễn phí của các tài liệu này qua thư hoặc trực tiếp, để nhận
giúp đỡ điền đơn đăng ký, hoặc để yêu cầu dịch bản sao miễn phí của các tài liệu này sang một
ngôn ngữ không được nêu trên, vui lòng liên hệ:
CHI Franciscan Rehabilitation Hospital
815 South Vassault Street
Tacoma, WA 98465
Phone: 253-444-3320
Fax: 253-444-3330
Những tài liệu này cũng có tại các khu vực Emergency Room (Phòng Cấp Cứu) và Main
Admitting (Tiếp Đón Chính) của bệnh viện.

