
St. David’s Healthcare Partnership 
Tóm Tắt Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính 

Hỗ trợ tài chính liên quan đến chăm sóc cấp cứu và cần thiết về mặt y tế có thể dành cho các bệnh nhân 
nào không đủ điều kiện nhận hỗ trợ của tiểu bang hoặc liên bang. Trong hầu hết các trường hợp, bệnh 
nhân nào nằm trong khoảng từ 0-200% theo các Quy Định Về Mức Nghèo Khổ Của Liên Bang dựa trên 
tổng thu nhập của hộ gia đình có thể được giảm giá Từ Thiện 100% (tuân theo các quy định xác minh thu 
nhập/giấy tờ chứng minh). Trong các trường hợp nhất định, các khoản giảm giá khác nằm trong khoảng 
từ 40-90% có thể áp dụng nếu tổng thu nhập của hộ gia đình bệnh nhân cao hơn các ngưỡng này. SDHP 
yêu cầu phải điền Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính của SDHP. Thông tin bổ sung về điều kiện tham gia và hỗ trợ, 
bản sao chính sách hỗ trợ tài chính của chúng tôi, mẫu đơn xin hỗ trợ tài chính và bản tóm tắt bằng 
ngôn ngữ đơn giản về chính sách hỗ trợ tài chính (hoặc bằng tiếng Anh hoặc bằng tiếng Tây Ban Nha) 
được cung cấp khi có yêu cầu bằng văn bản gửi đến địa chỉ sau đây: Patient Accounting Services, 10030 
N. MacArthur Blvd., Irving, Texas 75063; hoặc bằng cách gọi cho số điện thoại của cơ sở ghi trong Chính 
Sách Hỗ Trợ Tài Chính. Bệnh nhân cũng có thể tải về bản sao chính sách hỗ trợ tài chính của chúng tôi và 
đơn xin hỗ trợ tài chính từ trang web này: https://stdavids.com/patients-visitors/charity-discount-
policy.dot. Nếu quý vị đủ điều kiện được hỗ trợ tài chính, số tiền tính cho dịch vụ chăm sóc cấp cứu hoặc 
cần thiết về mặt y tế khác sẽ không được cao hơn số tiền thường được lập hóa đơn cho các bệnh nhân 
có bảo hiểm. 
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