
Bệnh nhân tìm kiếm hỗ trợ tài chính phải đăng ký theo 
chương trình được tóm tắt trong văn bản này.

Trả lời cho các  
câu hỏi chính:

 Bao gồm các dịch vụ gì?

 Tôi tham gia trợ giúp bằng 
cách nào?

 Ai đủ tiêu chuẩn tham  
gia trợ giúp?

 Giới hạn thu nhập ra sao?

 Tôi lấy mẫu đăng ký  
ở đâu?

Bảng tóm tắt trợ giúp tài 
chính cho bệnh nhân
Tóm tắt bằng ngôn ngữ thông thường



Ai đủ tiêu chuẩn tham gia trợ giúp tài chính?

Đủ tiêu chuẩn được miễn chi phí hay không được quyết định dựa trên số người 
trong gia đình và thu nhập hộ gia đình thường niên như phần trăm thu nhập mức 
nghèo liên bang (FPL) (theo bảng trên). Bệnh nhân đạt chuẩn được miễn phí tất cả 
các chi phí bệnh viện, ngoại trừ mọi Khoản đặt cọc tiêu chuẩn đã trả trước đó, giả 
sử bệnh nhân thỏa mãn các tiêu chí khác của chính sách hỗ trợ tài chính.

 Không có bảo hiểm, thu nhập lên tới 200% thu nhập mức nghèo liên bang  
(FPL) hoặc

  Không có bảo hiểm với thu nhập cao hơn 200% thu nhập mức nghèo liên bang 
(FPL) và chi phí y tế trước 12 tháng vượt quá 20% thu nhập hộ gia đình có thể 
đạt chuẩn.

 Người được bảo hiểm dưới mức sẽ được xem như không có bảo hiểm theo mục 
đích của chính sách hỗ trợ tài chính này.

Bệnh nhân đạt chuẩn có thể sẽ không bị tính thêm phí cho trường hợp khẩn cấp và 
các khu cầu y tế khác ngoài Các khoản phí thông thường (AGB) cho các bệnh nhân 
có bảo hiểm.

Bảng tóm tắt bằng ngôn ngữ thông thường, Chính sách hỗ trợ tài chính và Mẫu sẽ 
được cung cấp dưới nhiều ngôn ngữ tại các Bộ phận điều hành và trang web được 
liệt kê ở trên.

Thu nhập hộ gia đình bao gồm thu nhập của tất cả thành viên cùng cư trú và người 
lệ thuộc được khai trong khai báo thuế thu nhập. Thu nhập dưới đây được dùng để 
tính thu nhập hộ gia đình: hu nhập, trợ cấp thất nghiệp, bồi thường lao động, an 
sinh xã hội, trợ cấp xã hội, phúc lợi cộng đồng, trợ cấp cựu chiến binh, trợ cấp cho 
người còn sống, lương hưu, lãi suất, cổ tức, tiền thuê, tiền bản quyền, thu nhập 
từ bất động sản, tín thác, hỗ trợ giáo dục, cấp dưỡng, hỗ trợ trẻ em, hỗ trợ từ bên 
ngoài gia đình, tài nguyên hoặc tài sản đó có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền 
mặt, và các nguồn đa dạng khác. Thu nhập hộ gia đình được xác định trên cơ sở 
trước thuế.

Bao gồm những dịch vụ gì?

Chính sách hỗ trợ tài chính (FAP) dành 
cho các trường hợp khẩn cấp và các dịch 
vụ y tế cần thiết được cung cấp cho bệnh 
nhân không có bảo hiểm và được bảo 
hiểm dưới mức tại các Bệnh viện Park 
Place Surgical Hospital. Hỗ trợ cho bệnh 
nhân được bảo hiểm dưới mức nhằm bù 
đắp những khoảng cách trong phạm vi 
bảo hiểm và không bao gồm đồng thanh 
toán, các khoản khấu trừ, hoặc đồng bảo 
hiểm cho bệnh nhân có bảo hiểm. Chính 
sách này cũng KHÔNG bao gồm: phẫu 
thuật thẩm mỹ; phí phát sinh từ phẫu 
thuật không được bảo hiểm của bên thứ 
ba do bệnh nhân không làm theo hướng 
dẫn dành cho đối tượng nộp bảo hiểm 
khi chủ ý nhận dịch vụ tại một bệnh viện 
không có trong hợp đồng; tai nạn xe 
cơ giới mà trách nhiệm của bên thứ ba 
đang được theo dõi để thanh toán các chi 
phí bệnh viện; và các dịch vụ khác theo 
quyết định của Bệnh viện.

Tham gia như thế nào?

Hoàn tất mẫu đơn, bao gồm cả những 
tài liệu được yêu cầu và nộp cho Bộ phận 
điều hành Bệnh viện hoặc gửi thư theo 
địa chỉ thư điện tử có trên  
mẫu đơn.

Giới hạn thu nhập

Thu nhập hộ gia đình là một trong 
những yếu tố đánh giá dựa theo 
bảng dưới đây:

MỨC SỐNG TỐI  
THIỂU 2016

Số người trong  200% thu nhập
mỗi gia đình mức nghèo liên
 bang (FPL)

1 29,700$

2 40,050$

3 50,400$

4 60,750$

5 71,100$

6 81,450$

7 91,825$

8 102,225$

Đối với hộ gia đình có trên 8 người: 
thêm 10.400$/ mỗi người.

Chính sách và mẫu đơn đăng ký hoàn chỉnh có sẵn trực tuyến hoặc qua email. 

Người truyền giáo dòng thánh Franciscan  
của hệ thống sức khỏe nữ giới

Park Place Surgical Hospital
(337) 237-8119 ext. 3106
parkplacesurgery.com/financial-assistance

Tư vấn riêng từ thứ Hai tới thứ Sáu từ 8h sáng tới 4h30 chiều. Bạn có thể dễ dàng 
tìm tới Bộ phận điều hành dựa theo các ký hiệu đánh dấu rõ ràng tại các lối đi 
chung trong mỗi Bệnh viện.


