St. David’s Healthcare Partnership
Tóm Tắt Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính
HỸ trỿ tài chính liên qỰan đỬn chăm sóc cởp cḃu và cỠn thiỬt vử mỨt y tỬ có thỮ dành cho các bỰnh nhân
nào không đḁ điửu kiỰn nhợn hỸ trỿ cḁa tiỮu bang hoỨc liên bang. Trong hỠu hỬt các trḂỼng hỿp, bỰnh
nhân nào nụm trong khoỞng tḄ 0-ḩḧḧṴ theo các QỰḂ ĐỲnh Vử Mḃc Nghèo Khỷ Cḁa Liên Bang dḇa trên
tỷng thu nhợp cḁa hỹ gia đình có thỮ đḂỿc giỞm giá TḄ ThiỰn ḨḧḧṴ ẹtỰân theo các qỰḂ đỲnh xác minh thu
nhợp/giởy tỼ chḃng minh). Trong các trḂỼng hỿp nhởt đỲnh, các khoỞn giỞm giá khác nụm trong khoỞng
tḄ 40-90% có thỮ áp dḀng nỬu tỷng thu nhợp cḁa hỹ gia đình bỰnh nhân cao hỺn các ngḂỾng này. SDHP
yêu cỠu phỞi điửn ĐỺn Xin HỸ Trỿ Tài Chính cḁa SDHP. Thông tin bỷ sung vử điửu kiỰn tham gia và hỸ trỿ,
bỞn sao chính sách hỸ trỿ tài chính cḁa chúng tôi, mỢỰ đỺn ḁin hỸ trỿ tài chính và bỞn tóm tỤt bụng
ngôn ngḆ đỺn giỞn vử chính sách hỸ trỿ tài chính (hoỨc bụng tiỬng Anh hoỨc bụng tiỬng Tây Ban Nha)
đḂỿc cung cởp khi có yêu cỠu bụng ỻăn bỞn gḅi đỬn đỲa chự saỰ đâḂẒ Patient Accounting Services, 10030
N. MacArthur Blvd., Irving, Texas 75063; hoỨc bụng cách gỳi cho sỵ điỰn thoời cḁa cỺ sỽ ghi trong Chính
Sách HỸ Trỿ Tài Chính. BỰnh nhân cỴng có thỮ tỞi vử bỞn sao chính sách hỸ trỿ tài chính cḁa chúng tôi và
đỺn ḁin hỸ trỿ tài chính tḄ trang web này: http://stdavids.com/patients-visitors/charity-discount
policy.dot. NỬu quý vỲ đḁ điửu kiỰn đḂỿc hỸ trỿ tài chính, sỵ tiửn tính cho dỲch vḀ chăm sóc cởp cḃu hoỨc
cỠn thiỬt vử mỨt y tỬ khác sừ không đḂỿc cao hỺn sỵ tiửn thḂỼng đḂỿc lợp hóa đỺn cho các bỰnh nhân
có bỞo hiỮm.

LƯU Ý QU!N TRỌNG
VỰi lòng lḂỰ Ḅ rụng nỬu quý vỲ không nỹp đỺn ḁin hỸ trỿ tài chính trong vòng 120 ngày kỮ tḄ ngày ghi
trên bỞn kê hóa đỺn nàḂ thì bỰnh viỰn (hoỨc bên đḂỿc ḁy quyửn khác) có thỮ có các biỰn pháp nhởt đỲnh
bởt lỿi cho quý vỲ đỮ thu tiửn thanh toán hóa đỺn bao gỶmẐ nhḂng không giỻi hờn ỽ, báo cáo thông tin
bởt lỿi vử khoỞn nỿ quý vỲ nỿ bỰnh viỰn cho các cỺ qỰan báo cáo tín dḀng hoỨc cḀc tín dḀng, và/hoỨc
nỹp đỺn kiỰn dân sḇ đỮ xin phán quyỬt chỵng lời quý vỲ đỵi vỻi sỵ tiửn quý vỲ còn nỿ bỰnh viỰn.

