Chính sách Hỗ trợ Tài chính: Bản tóm tắt bằng ngôn ngữ đơn giản
•

Hỗ trợ tài chính
Hallmark Health System tự hào cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt nhất cho mỗi bệnh nhân. Hallmark Health cung cấp
gói hỗ trợ tài chính cho bệnh nhân không có khả năng chi trả cho dịch vụ chăm sóc cấp cứu và dịch vụ chăm sóc
cần thiết về mặt y tế.

•

Tôi có hội đủ điều kiện hay không?
Bệnh nhân có khả năng tài chính sẽ phải tự chi trả cho các dịch vụ chăm sóc tại Hallmark Health. Tuy nhiên, điều
kiện nhận hỗ trợ về tài chính vẫn luôn mở rộng cho quý vị và dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm bảo hiểm, thu nhập
(dựa theo Hướng dẫn về Chuẩn nghèo của Liên bang để xác định mức hỗ trợ tài chính), số người trong gia đình, tài
sản quý vị đang sở hữu, nơi cư trú và các hóa đơn y tế khác.
Hỗ trợ tài chính được cung cấp cho những bệnh nhân không có bảo hiểm hoặc bảo hiểm dưới mức. Hỗ trợ tài chính
một phần hay toàn bộ sẽ được xác định dựa trên khả năng thanh toán chi phí hóa đơn của bệnh nhân.
Quý vị cần phải hoàn tất đầy đủ thủ tục nộp đơn, bao gồm việc nộp tờ khai thuế, bản sao kê ngân hàng và cuống
lương, cũng như hoàn tất thủ tục nộp đơn xin các nguồn hỗ trợ khác, bao gồm cả MassHealth (Medicaid) hoặc các
chương trình liên bang khác.

•

Làm thế nào để tôi có thể nộp đơn?
Nếu quý vị không đủ khả năng chi trả, hãy truy cập trang web của chúng tôi tại
https://www.hallmarkhealth.org/Financial-Counseling-and-Billing.html, quý vị có thể truy cập, tải xuống và in thông
tin về Chính sách Hỗ trợ Tài chính của Hallmark Health và Mẫu đăng ký. Quý vị cũng có thể yêu cầu Chính sách Hỗ
trợ Tài chính gửi cho mình qua mail. Để đặt lịch hẹn với chuyên viên tư vấn Tài chính, vui lòng gọi theo số 781-3387111.

•

Những dịch vụ chính sách không bao gồm
Chính sách này chỉ áp dụng cho các dịch vụ cấp cứu và dịch vụ chăm sóc y tế cần thiết tại Hallmark Health. Không
áp dụng cho dịch vụ được thực hiện bởi các bác sĩ không làm việc cho Hallmark Health. Trong đó bao gồm nhưng
không giới hạn bác sĩ gây mê, bác sĩ X-quang, các bác sĩ nghiên cứu bệnh học và các mẫu xét nghiệm được phân
tích bên ngoài Hallmark Health.

•

Khác
Những bệnh nhân hội đủ tiêu chuẩn nhận hỗ trợ tài chính sẽ không bị tính phí nhiều hơn số tiền thường được tính
trong hóa đơn (AGB) chi trả cho dịch vụ chăm sóc cấp cứu hoặc dịch vụ chăm sóc y tế cần thiết khác.

•

Dành cho người không sử dụng tiếng Anh
Chúng tôi có sẵn bản Chính sách Hỗ trợ Tài chính, Mẫu Đơn Hỗ trợ Tài chính, và Bản tóm tắt bằng ngôn ngữ đơn
giản bằng tiếng Tây Ban Nha (1); (2) Tiếng Pháp; (3) Tiếng Creole; (4) Tiếng Ý; (5) Tiếng Bồ Đào Nha; (6) tiếng Hy
Lạp; (7) Tiếng Nga; (8) Tiếng Hin-đi; (9) Tiếng Trung Quốc; (10) Tiếng Việt; hoặc (11) tiếng Ả Rập tại trang web
https://www.hallmarkhealth.org/Financial-Counseling-and-Billing/Financial-Assistance-Policies.html, hoặc quý vị có
thể liên hệ trực tiếp với chuyên viên tư vấn tài chính.

•

Thông tin liên hệ của chuyên viên tư vấn tài chính
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