Dịch vụ Y tế Providence

Tóm Lược Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính
Theo Sứ mệnh và Giá trị của chúng tôi, Dịch vụ Y tế Providence cam kết chăm sóc cho tất
cả mọi người, bất kể khả năng chi trả, với sự chú ý đặc biệt đến những người nghèo và có
nguy cơ mắc bệnh. Dịch vụ Y tế Providence tư vấn và hỗ trợ tài chính giúp giải quyết các lo
ngại về tiền bạc mà bệnh nhân hoặc gia đình có thể có về y tế. Chính sách hỗ trợ tài chính
của chúng tôi phản ánh quyết tâm của Dịch vụ Y tế Providence trong việc hợp tác với bệnh
nhân theo cách thức cảm thông và chia sẻ để tìm ra những phương án giải quyết nghĩa vụ
tài chính của họ.

Ai có thể được hỗ trợ?
Quý vị có thể có được hỗ trợ tài chính. Hỗ trợ tài chính thường được quyết định dựa trên tổng
thu nhập của hộ gia đình quý vị so với Mức Chuẩn Nghèo Liên Bang (FPL). Nếu thu nhập của
quý vị nhỏ hơn hoặc bằng 250% FPL, quý vị sẽ được chăm sóc từ thiện 100% tức quý vị sẽ
không phải trả khoản phí tổn mà quý vị có trách nhiệm phải trả. Nếu thu nhập của quý vị trên
250% FPL, nhưng không quá 400% FPL, quý vị có thể được giảm giá theo thang đo đối chiếu.
Bệnh nhân đủ điều kiện hưởng hỗ trợ tài chính sẽ không bị tính phí cho dịch vụ chăm sóc đủ
điều kiện cao hơn mức thường được gửi hoá đơn cho các bệnh nhân được bảo hiểm bao trả.

Các dịch vụ nào được hỗ trợ?
Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính áp dụng cho chăm sóc khẩn cấp và chăm sóc cần thiết về mặt
y tế khác. Các quy định này đã được ghi rõ trong Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính. Các dịch vụ tự
chọn không được hỗ trợ theo Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính.

Tôi có thể làm đơn xin như thế nào?
Để làm đơn xin hỗ trợ tài chính, quý vị sẽ điền một đơn xin và cung cấp các giấy tờ hỗ
trợ, như có nêu trong Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính và đơn xin Hỗ Trợ Tài Chính.

Tôi xin trợ giúp làm đơn xin bằng cách nào?
Để được hỗ trợ làm đơn xin Hỗ Trợ Tài Chính, quý vị có thể liên lạc với Đại diện Hỗ trợ Tài
chính của Trung tâm Dịch vụ Thu Nhập Quốc gia (NRSC) qua số 800-566-5050
Tôi tìm hiểu thêm bằng cách nào?
Bản sao của Chính sách Hỗ trợ Tài chính và đơn xin Hỗ trợ Tài chính có tại
http://www.provhosp.org/patients-guests và tại Văn phòng Tư vấn Tài chính cho Bệnh nhân.
Quý vị cũng có thể xin bản sao miễn phí của Chính sách Hỗ trợ Tài chính và đơn xin Hỗ trợ Tài
chính qua thư bằng cách gọi cho Đại diện Hỗ trợ Tài chính của NRSC qua số 800-566-5050.

Nếu tôi không đủ điều kiện hưởng hỗ trợ thì sao?
Nếu quý vị không đủ điều kiện hưởng hỗ trợ tài chính theo Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính, quý vị
có thể đủ điều kiện hưởng các loại hỗ trợ khác. Để tìm hiểu thêm, vui lòng liên lạc Đại diện Hỗ
trợ Tài chính của NRSC qua số điện thoại 800-566-5050.
Khi quý vị yêu cầu, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị bản dịch của Chính sách Hỗ trợ Tài chính,
đơn xin Hỗ trợ Tài chính và bản tóm lược bằng ngôn ngữ đơn giản này.

