Chính sách hỗ trợ tài chính của Hệ thống y tế
Hoa kỳ - Tóm tắt bằng ngôn ngữ dễ hiểu
Hỗ trợ Tài chính
Mục tiêu của Hệ thống Y tế Hoa Kỳ là giúp cho các bệnh nhân có cuộc sống tốt hơn
và lâu hơn; chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng đến
những người mà chúng tôi phục vụ. Hệ thống Y tế Hoa Kỳ đã xây dựng một chính
sách và quy trình cấp hỗ trợ tài chính cho các thành viên không được bảo hiểm và
dưới-mức được bảo hiểm của cộng đồng chúng tôi, những người được nhận sự chăm
sóc y tế khẩn cấp và các dịch vụ bệnh viện cần thiết về mặt y tế và những người có
nhu cầu được hỗ trợ.
Hệ thống Y tế Hoa Kỳ sẽ thực hiện các nỗ lực hợp lý để thu tiền từ các công ty bảo
hiểm và các bên thứ ba. Các bệnh nhân đáp ứng các tiêu chuẩn về mức thu nhập
và tài sản có thể đủ điều kiện để được hỗ trợ tài chính về các khoản viện phí dựa
trên mức thu nhập dưới đây và áp dụng hỗ trợ đó cho số tiền trách nhiệm của bệnh
nhân (số tiền mà bệnh nhân phải trả sau khi bảo hiểm). Số tiền chiết khấu được
phép sẽ là số tiền thường được lập hóa đơn (AGB), số tiền được tính là số trung
bình thường được lập hóa đơn cho bệnh nhân sau khi họ được bảo hiểm chi trả hoặc
100% các khoản chi phí (phụ thuộc vào tiêu chuẩn của bệnh nhân):
Mức thu nhập của Gia đình (của
FPL)

Chiết khấu

Mobile County
0 – 150%

100% chi phí

151% - 300%

Chi phí được giảm đến mức AGB

Bên ngoài Mobile County
0 – 150%

100% chi phí

151% - 250%

Chi phí được giảm đến mức AGB

Làm sao tôi có thể đáp ứng điều kiện?
Để đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính, quý vị cần đáp ứng các hướng dẫn thu nhập
và tài sản và Hướng dẫn về giới hạn mức nghèo của Liên Bang (FPL). Vui lòng điền
hoàn chỉnh Đơn và đính kèm các tài liệu được yêu cầu để chứng minh thu nhập, tài
sản và các nguồn sẵn có khác. Trong nhiều trường hợp, bằng việc cung cấp bằng
chứng quý vị việc tham gia hiện tại vào các chương trình hỗ trợ khác của chính phủ,
có thể tự động đánh giá điều kiện của quý vị để nhận hỗ trợ từ chính sách hỗ trợ tài
chính Hoa Kỳ. Nếu quý vị cần sự hỗ trợ trong việc hoàn tất đơn hoặc có các câu hỏi,
các cố vấn về tài chính luôn có sẵn bằng cách gọi vào số (251) 434-3505, từ Thứ
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hai đến thứ sáu, 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Các đơn được chấp thuận sẽ nộp cụ thể
đến các tài khoản Bệnh viện hệ thống y tế Hoa Kỳ, nhưng có thể được dùng bởi một
số bác sĩ thực hành liên quan để hỗ trợ bổ sung. Tất cả các yêu cầu, cũng như các
đơn và tài liệu hỗ trợ đều bảo mật.

Tôi nộp đơn như thế nào?
Để biết mình có đáp ứng các điều kiện hỗ trợ tài chính hay không, vui lòng hoàn tất
mẫu đơn và đính kèm các tài liệu được yêu cầu để chứng minh thu nhập, tài sản
hoặc các nguồn lực có sẵn khác. Nếu quý vị cần sự hỗ trợ trong việc hoàn tất đơn
hoặc có các câu hỏi, các cố vấn về tài chính luôn có sẵn bằng cách gọi vào số (251)
434-3505, từ Thứ hai đến thứ sáu, 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Tất cả các yêu cầu,
cũng như các đơn và tài liệu hỗ trợ đều bảo mật. Hồ sơ đã hoàn chỉnh của quý vị
phải được gửi đến Phòng kế toán bệnh nhận theo địa chỉ sau:
USA Health System (Hệ thống Y tế Hoa kỳ)
Attention Financial Counselor (Đồng kính gửi cố vấn tài chính)
P.O. Box 40010
Mobile, AL 36640-0010

Các hướng dẫn
Khi hoàn thành xong mẫu đơn, đảm bảo các tài liệu chứng minh thu nhập và tài sản
của cả chính quý vị và vợ/chồng quý vị được đính kèm (nếu có áp dụng).
Một số ví dụ về các tài liệu được sử dụng để xác minh đủ điều kiện bao gồm trả
phụ, khai thuế, các bản báo cáo ngân hàng và các hóa đơn y tế còn nợ. Các mẫu
xác minh bổ sung cũng có thể được yêu cầu.

Xác minh thu nhập
•

•
•

•

•

Nếu quý vị đang đi làm, vui lòng cung cấp bằng chứng về tổng thu nhập
trong 3 tháng gần nhất. Việc xác minh có thể là một cuống séc hoặc một thư
từ người chủ của quý vị được ghi trên tiêu đề thư Công ty.
Nếu quý vị tự kinh doanh, vui lòng cung cấp một bản sao Tờ khai Thuế của
năm trước, bao gồm tất cả các biểu mẫu.
Nếu quý vị đang thất nghiệp và nhận trợ cấp thất nghiệp, vui lòng cung cấp
xác minh số tiền quý vị nhận được. Xác minh này có thể là thông báo phê
duyệt của quý vị.
Nếu quý vị đang thất nghiệp và không có thu nhập, vui lòng cung cấp xác
minh về hoàn cảnh của quý vị. Xác minh có thể là một bản báo cáo từ bác sĩ,
mục sư nhà thờ hoặc luật sư của quý vị. Vui lòng liên hệ với các cố vấn tài
chính của Hệ thống y tế Hoa Kỳ bằng cách gọi vào số (251) 434-3505, Thứ
Hai – Thứ Sáu, 9 giờ sáng – 4 giờ chiều để trao đổi về hoàn cảnh của quý vị.
Nếu quý vị đang nhận trợ cấp an sinh xã hội, SSI, Trợ cấp tàn tât xã hội, trợ
cấp cựu quân nhân, chính phủ hoặc tư nhân, vui lòng cung cấp xác minh của
các khoản thu nhập đó. Xác minh có thể là một bản sao của tờ/cuốn séc gần
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•

•

•

•
•

nhất hoặc xác minh tiền gửi hoặc một bức thư từ chính phủ hoặc cơ quan
hưu trí nêu số tiền quý vị đang được nhận. Nếu quý vị có con nhỏ hoặc các
thành viên khác trong hộ gia đình của quý vị đang nhận các khoản thanh
toán hàng tháng, vui lòng đưa ra các bằng chứng về các khoản đó.
Nếu quý vị đang nhận séc nghỉ hưu, lương hưu, niên kim, khuyết tật ngắn
hạn / dài hạn hoặc bồi thường lao động, vui lòng cung cấp xác minh của
khoản thu nhập đó. Xác minh có thể là séc /cuống gần đây nhất của quý vị
hoặc thư từ nguồn chi trả thu nhập.
Nếu quý vị đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ chính phủ như hỗ trợ thuê nhà trong
một H.U.D. Tài sản, Phiếu Thực phẩm, Trợ cấp y tế, chương trình Alabama All
Kids, chương trình hỗ trợ gia đình Alabama, SNAP, WIC, Nhà ở Phần 8, sống
trong căn hộ AHEPA, sau đó quý vị sẽ được xác minh thu nhập và tài sản của
mình và như vậy có thể sử dụng hỗ trợ chính phủ của quý vị để xác minh thu
nhập. Có thể quý vị cần cung cấp một bản sao tài liệu hỗ trợ để làm bằng
chứng về thu nhập.
Nếu quý vị nhận trợ cấp cho trẻ em hoặc tiền cấp dưỡng hoặc nhận hỗ trợ từ
ba/ mẹ của đứa trẻ (không sống chung trong gia đình của quý vị), vui lòng
cung cấp xác minh của thu nhập đó. Xác minh có thể là lệnh cấp dưỡng cho
con quý vị hoặc quyết định ly hôn.
Nếu quý vị đã sống ly thân hoặc sắp ly hôn, vui lòng cung cấp bằng chứng
pháp lý của việc ly thân hoặc thư từ luật sư của quý vị.
Nếu chi phí của quý vị vượt quá thu nhập, vui lòng cung cấp xác minh các
khoản chi phí cần trang trải hàng tháng của quý vị. Xác minh có thể là thư về
việc hỗ trợ tài chính từ gia đình, quý vị bè, nhà thờ hoặc các tổ chức khác của
quý vị. Nếu quý vị đang dùng thẻ tín dụng, tiền ứng trước hoặc đi vay để
trang trải chi phí hàng tháng, vui lòng cung cấp các bản sao kê của những
khoản chi gần nhất đó.

Xác minh tài sản
•

•

Vui lòng cung cấp bản sao kê ngân hàng hoàn chỉnh gần đây nhất (gồm tất
cả các trang của các séc, tiết kiệm hoặc chứng nhận tiền gửi, báo cáo đầu tư
401K). Nếu tài khoản ngân hàng của quý vị đã bị đóng, vui lòng cung cấp thư
của ngân hàng trình bày về việc đóng tài khoản.
Các tài sản khác, như bất động sản (trừ nơi ở chính của quý vị), thu nhập từ
cho thuê hoặc vốn đầu tư sẽ cần được xác minh trong suốt quá trình phê
duyệt.

Đủ điều kiện
Chúng tôi sẽ xác định điều kiện hỗ trợ tài chính dựa trên hướng dẫn về tải sản và
thu nhập và Hướng dẫn về mức thu nhập nghèo đói của Liên bang. Đơn đăng ký
được phê duyệt chỉ nộp đến các tài khoản của bệnh viện đại học y tế Hoa Kỳ và các
Bệnh viện y tế Hoa kỳ dành cho phụ nữ và trẻ em và áp dụng trên số tiền trách
nhiệm của bệnh nhân (số tiền phải trả sau khi bảo hiểm).
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Thông báo về việc đủ điều kiện
Các đương đơn sẽ được thông báo bằng thư về tình trạng đơn xin hỗ trợ tài chính
của họ.

Việc thu nợ tiếp tục
Vui lòng ghi nhớ: Việc hỗ trợ tài chính cung cấp theo chương trình này không áp
dụng cho các khoản phí của bác sĩ hoặc chuyên môn khác được tính riêng với viện
phí.
Nếu cần hỏi hoặc trợ giúp về đơn hỗ trợ tài chính, vui lòng gọi cho văn
phòng của chúng tôi theo số (251) 434-3505.
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