Bản Tóm Tắt Bằng Ngôn Ngữ Đơn Giản Về Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính
Fred Hutchinson Cancer Center
Fred Hutchinson Cancer Center cam kết đảm bảo bệnh nhân của chúng tôi sẽ nhận được dịch
vụ chăm sóc cần thiết tại bệnh viện ngay cả khi họ không thể chi trả cho dịch vụ chăm sóc đó.
Cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cho những bệnh nhân không có khả năng chi trả là một
phần sứ mệnh của chúng tôi và luật pháp tiểu bang yêu cầu bệnh viện phải cung cấp dịch vụ
chăm sóc giảm giá và miễn phí cho các bệnh nhân đủ điều kiện.

Ai đủ điều kiện nhận dịch vụ chăm sóc giảm giá hoặc miễn phí?
Quý vị có thể đủ điều kiện nhận dịch vụ chăm sóc giảm giá hoặc miễn phí dựa trên quy mô hộ
gia đình và thu nhập, ngay cả khi quý vị đã có bảo hiểm y tế. Nếu quý vị cho rằng bản thân đang
gặp khó khăn khi thanh toán cho dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, vui lòng trao đổi với Ban Dịch Vụ
Tài Chính Fred Hutch (Fred Hutch Financial Services). Nếu có thể, chúng tôi khuyến khích quý vị
yêu cầu được trợ giúp tài chính trước khi tiếp nhận điều trị y tế.

Những dịch vụ nào được đài thọ và được đài thọ bao nhiêu?
Chúng tôi cung cấp cho các bệnh nhân đủ điều kiện các dịch vụ chăm sóc giảm giá hoặc miễn
phí đối với một số dịch vụ nhất định tại bệnh viện ở Fred Hutchinson Cancer Center. Mức hỗ trợ
khác nhau tùy theo thu nhập của quý vị—mức giảm giá từ 50% đến 100%.

Tôi đăng ký dịch vụ chăm sóc giảm giá hoặc miễn phí bằng cách nào?
Bất kỳ bệnh nhân nào cũng có thể đăng ký dịch vụ chăm sóc giảm giá hoặc miễn phí. Để nhận
dịch vụ chăm sóc giảm giá hoặc miễn phí, vui lòng nộp đơn đăng ký và cung cấp giấy tờ được
yêu cầu trong mẫu đơn. Nếu quý vị muốn nhận mẫu đơn đăng ký hoặc có câu hỏi, vui lòng liên
hệ với Ban Dịch Vụ Tài Chính:
•

Khi quý vị làm thủ tục nhập viện hoặc ra viện tại bệnh viện hoặc phòng khám, vui lòng yêu cầu sự
trợ giúp từ nhân viên lễ tân;

•

Qua điện thoại: (206) 606-6226 hoặc số tổng đài miễn phí 1 (800) 304-1763;

•

Qua email fincounsel@seattlecca.org;

•

Trên trang web của chúng tôi seattlecca.org/patients/financial-assistance; hoặc

•

Gặp mặt trực tiếp tại Ban Cố Vấn Tài Chính (Financial Counseling Department), tại Trung
tâm Tài nguyên (Resource Center), tầng 3 phòng khám South Lake Union của Fred Hutch
Resource Center đặt ở 825 Eastlake Ave. East, Seattle, Washington, 98109 thứ Hai đến thứ
Sáu 7:30 sáng - 4:00 chiều.

(xem trang tiếp theo)
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Bản dịch
Vui lòng liên hệ Ban Dịch Vụ Tài Chính nếu quý vị cần bản tóm tắt,
đơn xin hỗ trợ tài chính hoặc chính sách hỗ trợ tài chính bằng một
trong các ngôn ngữ sau:
•

Tiếng Tây Ban Nha

•

Tiếng Hàn

•

Tiếng Nga

•

Tiếng Việt

•

Tiếng Trung

Hỗ trợ khác
Quý vị có thể đủ điều kiện tham gia một hoặc nhiều chương trình hỗ trợ tài chính, bao gồm:
Hỗ trợ chi trả
Quý vị có thể đủ điều kiện tham gia các chương trình khác của chính phủ và cộng đồng, bao
gồm phúc lợi của Medicaid/Apple Health và Cựu Chiến Binh. Vui lòng liên hệ Ban Dịch Vụ Tài
Chính theo số (206) 606-6226 để tìm hiểu cách thức các chương trình này có thể giúp chi trả
hoá đơn y tế của quý vị và giúp quý vị đăng ký tham gia các chương trình này.
Giảm giá dành cho người không có bảo hiểm
Chúng tôi cung cấp chương trình giảm giá cho bệnh nhân không có bảo hiểm y tế. Vui lòng
liên hệ Ban Dịch Vụ Tài Chính theo số (206) 606-6226 để tìm hiểu chương trình giảm giá của
chúng tôi.
Kế hoạch thanh toán
Mọi khoản nợ của quý vị đều đáo hạn trong vòng 30 ngày. Khoản nợ này có thể được thanh
toán bằng một trong các cách dưới đây:
•

Thẻ tín dụng

•

Séc

•

Kế hoạch thanh toán

•

Thanh toán hoá đơn trực tuyến

•

Tiền mặt

Nếu quý vị cần kế hoạch thanh toán, vui lòng gọi đến số ghi trên bảng kê thanh toán của quý vị.

Thông tin liên hệ
Quý vị có thể liên hệ Ban Dịch Vụ Tài Chính qua điện thoại: (206) 606-6226 hoặc số tổng đài
miễn phí 1 (800) 304-1763 và qua email fincounsel@seattlecca.org. Quý vị cũng có thể đến
gặp trực tiếp chúng tôi trên tầng ba phòng khám South Lake Union của Fred Hutch đặt ở
825 Eastlake Ave. East, Seattle, Washington, 98109.
Cảm ơn quý vị đã tin tưởng để chúng tôi chăm sóc quý vị.
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