
                                                                 
Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính  
Seattle Cancer Care Alliance (Hiệp Hội Chăm Sóc Ung Thư Seattle hay SCCA) cung 
cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân ung thư. SCCA có chương trình hỗ trợ 
tài chính để giảm chi phí dịch vụ y tế tại bệnh viện xuống mức phù hợp với túi tiền của 
các cư dân tiểu bang Washington có thu nhập ở hoặc gần mức nghèo của liên bang 
(federal poverty level, hay FPL). Quý vị sẽ được hỗ trợ tài chính căn cứ vào nhu cầu 
của gia đình và các nguồn lực của SCCA.  
 
Quá Trình Xin Hỗ Trợ 
Để được hỗ trợ tài chính, quý vị phải điền đơn xin hỗ trợ tài chính. Một phần trong thủ 
tục xin sự hỗ trợ là quý vị sẽ được yêu cầu nộp các tài liệu chứng minh cho tình trạng 
tài chính của mình. Quý vị sẽ không bị trì hoãn hay từ chối các dịch vụ chăm sóc khẩn 
cấp chỉ vì không có khả năng thanh toán các dịch vụ đó, hoặc vì tình trạng bảo hiểm 
sức khỏe của quý vị.  
 
Bản chính sách và mẫu đơn xin có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga 
và tiếng Việt. Quý vị có thể yêu cầu bản sao của các tài liệu này bằng cách gửi yêu cầu 
đến fincounsel@seattlecca.org hoặc gọi số (206) 288-6226 và bấm lựa chọn số 3 để 
gặp một cố vấn tài chính và yêu cầu họ gửi bản sao cho quý vị qua thư.  
 
Có Thắc Mắc?  
Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về chương trình hỗ trợ tài chính của SCCA, xin vui 
lòng gọi số (206) 288-6226 và bấm lựa chọn số 3 để nói chuyện với một cố vấn tài 
chính của SCCA. Có thêm thông tin trên mạng tại www.seattlecca.org/financial-
assistance-resources.cfm. Để nhận mẫu đơn xin hỗ trợ tài chính từ các tổ chức khác, 
xin liên lạc:  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

• University of Washington Medical Center (Trung Tâm Y Tế Đại Học Washington): 
(206) 598-4320  

• University of Washington Physicians (Tổ Hợp Bác Sĩ của Đại Học Washington): 
(206) 543-8606  

• Harborview: (206) 744-3084  
• Seattle Children’s Hospital (Bệnh Viện Nhi Đồng): (206) 987-3333  
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