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PHẠM VI: 

Chính sách này áp dụng cho tất cả các địa điểm của Fred Hutchinson Cancer Center (bệnh 
viện và phòng khám ngoại trú) và cho tất cả các dịch vụ cấp cứu, khẩn cấp cũng như cần thiết 
về mặt y tế khác do các chi nhánh của Fred Hutchinson Cancer Center cung cấp. Quý vị có thể 
tìm thấy danh sách các địa điểm nằm trong chính sách này tại Phụ lục I - Danh sách Nhà cung 
cấp và Dịch vụ được đài thọ.  

Chính sách này phải được diễn giải phù hợp với Mục 501(r) của Bộ luật Thuế vụ năm 1986 
(Section 501(r) of the Internal Revenue Code of 1986), bản sửa đổi. Trong trường hợp có sự mâu 
thuẫn giữa các quy định của bộ luật đó và chính sách này, thì sẽ ưu tiên áp dụng theo bộ luật. 

MỤC ĐÍCH: 

Mục đích của chính sách này là để đảm bảo rằng các cư dân của Tiểu bang Washington 
(Washington State) đang hoặc gần mức nghèo liên bang sẽ nhận được các dịch vụ y tế phù 
hợp tại bệnh viện với mức chi phí dựa trên khả năng chi trả của họ. Những bệnh nhân này sẽ 
nhận được hỗ trợ tài chính dựa trên nhu cầu của hộ gia đình. Để bảo vệ tính toàn vẹn của các 
hoạt động thuộc Fred Hutchinson Cancer Center và thực hiện cam kết này, Fred Hutchinson 
Cancer Center đã thiết lập các tiêu chí sau để cung cấp hỗ trợ tài chính, phù hợp với yêu cầu 
của Chương 246-453 WAC, Chương 70.170 RCW, Mục 501(r) Tiêu đề 26 USC và SHB-1616 
(Chapter 246-453 WAC, Chapter 70.170 RCW, 26 USC §501(r) and SHB-1616). Hỗ trợ tài 
chính sẽ được cấp cho tất cả những người đủ điều kiện bất kể tuổi tác, chủng tộc, màu da,  
tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục hoặc nguồn gốc quốc gia. 

Các tiêu chí này dùng để hỗ trợ nhân viên đưa ra các quyết định nhất quán và khách quan về 
tính đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính đồng thời đảm bảo duy trì một cơ sở tài chính lành mạnh. 

ĐỊNH NGHĨA: 

• "Số tiền thường được lập hóa đơn (AGB)" có nghĩa là bệnh nhân đủ điều kiện nhận hỗ 
trợ tài chính sẽ không bị tính phí chăm sóc cao hơn số tiền thường được lập hóa đơn 
của những cá nhân có bảo hiểm chi trả cho dịch vụ chăm sóc đó. 

• "Người đăng ký" nghĩa là bệnh nhân hoặc bên chịu trách nhiệm thanh toán. 

• "Các dịch vụ y tế phù hợp tại bệnh viện" có nghĩa là các dịch vụ bệnh viện được tính 
toán hợp lý để chẩn đoán, điều chỉnh, chữa trị, giảm bớt hoặc ngăn ngừa diễn biến xấu 
gây nguy hiểm đến tính mạng, gây đau đớn, hay dẫn đến bệnh tật, thương tật, hoặc đe 
dọa gây ra cũng như làm trầm trọng thêm tình trạng thương tật, gây biến dạng hoặc trục 
trặc về thể chất, cũng như không có phương pháp điều trị nào hiệu quả tương đương 
mà ít tốn kém hơn sẵn có, phù hợp với người yêu cầu dịch vụ. Vì mục đích của định 
nghĩa này, "quy trình điều trị" có thể chỉ bao gồm việc theo dõi đơn thuần hoặc, nếu thích 
hợp, sẽ không tiến hành điều trị gì cả. 

• "Tình trạng y tế khẩn cấp" nghĩa là tình trạng bệnh có biểu hiện là các triệu chứng cấp 
tính đủ mức độ nghiêm trọng, bao gồm đau dữ dội mà nếu không được chăm sóc y tế 
ngay lập tức có thể sẽ dẫn đến: 

o Khiến sức khỏe của cá nhân đó (hoặc, đối với thai phụ, sẽ là sức khỏe của họ 
hoặc thai nhi) lâm vào tình trạng nguy hiểm nghiêm trọng 

o Tổn hại nghiêm trọng tới các chức năng của cơ thể; 
o Gây rối loạn nghiêm trọng chức năng của bất kỳ cơ quan hay bộ phận nào trên  

cơ thể.  



o Đối với thai phụ đang lên cơn co thắt, thuật ngữ này có nghĩa là:  
o Không có đủ thời gian để tiến hành chuyển viện an toàn đến một bệnh viện khác 

trước khi sinh; 
o Việc chuyển viện có thể đe dọa đến sức khỏe hoặc an toàn của bệnh nhân hoặc 

thai nhi. 

• "Gia đình" có nghĩa là một nhóm gồm hai người trở lên có quan hệ ruột thịt, hôn nhân 
hoặc nhận con nuôi sống cùng nhau; tất cả những đối tượng có tính liên đới như trên 
được coi là thành viên của một gia đình  

• "Hỗ trợ tài chính (chăm sóc từ thiện)" có nghĩa là các dịch vụ y tế phù hợp tại bệnh viện 
được cung cấp cho người nghèo.  

• "Thu nhập" có nghĩa là tổng số tiền mặt trước thuế thu được từ tiền công và tiền lương, 
các khoản thanh toán phúc lợi, thanh toán An sinh xã hội, trợ cấp đình công, trợ cấp thất 
nghiệp hoặc khuyết tật, hỗ trợ nuôi con, tiền cấp dưỡng hay thu nhập ròng từ các hoạt 
động kinh doanh và đầu tư được trả cho cá nhân. 

• "Người nghèo" là những bệnh nhân hoặc người bảo lãnh đủ điều kiện nhận chăm sóc từ 
thiện dựa trên mức nghèo của liên bang, được điều chỉnh theo quy mô gia đình cũng 
như những người đã sử dụng hết mọi khoản bảo hiểm của bên thứ ba. 

• "Bảo hiểm của bên thứ ba" (Third-Party Coverage) - Nghĩa vụ của một công ty bảo hiểm, 
nhà thầu dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tổ chức bảo đảm sức khỏe, chương trình bảo hiểm 
sức khỏe nhóm, chương trình của chính phủ, phúc lợi y tế cho bộ lạc hoặc bộ chia sẻ 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe như được định nghĩa trong Mục 5000A, Tiêu đề 26 U.S.C. 
nhằm chi trả cho việc chăm sóc bệnh nhân và các dịch vụ được bảo hiểm, có thể bao 
gồm các dàn xếp, quyết định hoặc hỗ trợ có thể nhận do các hành vi cẩu thả của người 
khác dẫn đến tình trạng y tế mà bệnh nhân cần nhận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
tại bệnh viện. Thời gian dàn xếp, quyết định hoặc hỗ trợ đó không nằm trong nghĩa vụ 
xem xét bệnh nhân đủ điều kiện nhận chăm sóc từ thiện của bệnh viện  

CHÍNH SÁCH: 

Tiêu chí đủ điều kiện để được Hỗ trợ tài chính: 

Những bệnh nhân sau đây có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính theo chính sách này: 

1. Bệnh nhân là cư dân của Washington State. Bệnh nhân chỉ được xem là cư dân của 
Washington State nếu: (1) trước khi bắt đầu quy trình chăm sóc, nơi cư trú chính của họ 
nằm ở Washington State; (2) họ dự định tiếp tục sống ở Washington State vĩnh viễn 
hoặc trong một khoảng thời gian không xác định; và (3) họ không đến Washington State 
với mục đích tìm kiếm các dịch vụ y tế;  

2. Bệnh nhân yêu cầu các dịch vụ y tế phù hợp tại bệnh viện; và  
3. Bệnh nhân không yêu cầu các hình thức điều trị tự chọn, nghiên cứu hoặc thử nghiệm.  

Tính đủ điều kiện 

Có thể cần phải nộp hồ sơ cư trú xác minh thông tin trên Mẫu đơn đăng ký Hỗ trợ tài 
chính/Chăm sóc từ thiện (Financial Assistance/Charity Care Application Form). 

1. Giấy tờ tùy thân (Bằng lái xe, Giấy tờ tùy thân có ảnh, Hộ chiếu, Giấy khai sinh);  
2. Chứng từ xác minh tiền thuê nhà/thế chấp gần đây nhất;  
3. Chứng từ xác minh tiện ích điện nước gần đây nhất;  

Những bệnh nhân sau đây có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính theo chính sách này mặc 
dù không phải là cư dân của Washington State: 

1. Bệnh nhân có tình trạng y tế khẩn cấp;  
2. Bệnh nhân là người tị nạn, di cư hoặc đang xin tị nạn có cung cấp hồ sơ INS thích hợp.  



Hỗ trợ tài chính trong trường hợp này sẽ được xem là thứ yếu so với tất cả các nguồn bảo 
hiểm của bên thứ ba khác sẵn có cho bệnh nhân. Điều này bao gồm: 

1. Chương trình y tế nhóm hoặc cá nhân  
2. Chương trình bồi thường cho người lao động:  
3. Medicare, Medicaid hoặc các chương trình hỗ trợ y tế khác.  
4. Các chương trình khác của tiểu bang, liên bang hoặc quân đội.  
5. Các tình huống trách nhiệm pháp lý của bên thứ ba. (ví dụ: tai nạn ô tô hoặc thương tích 

cá nhân).  
6. Phúc lợi y tế cho bộ lạc.  
7. Bộ chia sẻ dịch vụ chăm sóc sức khỏe như được định nghĩa trong Mục 5000A, Tiêu đề 

26 U.S.C. (26 U.S.C. Sec.5000A).  
8. Các tình huống khác trong trường hợp có cá nhân hoặc tổ chức chịu trách nhiệm pháp lý 

thanh toán chi phí dịch vụ y tế.  

Là một phần của quy trình đăng ký Hỗ trợ tài chính, nhân viên của Fred Hutchinson Cancer 
Center cũng làm việc với những bệnh nhân/gia đình không có Bảo hiểm của bên thứ ba hiện 
hành để đánh giá xem những bệnh nhân/gia đình đó có đủ điều kiện nhận Medicaid và/hoặc 
bảo hiểm chăm sóc sức khỏe thông qua Washington’s Health Benefit Exchange hay không 
(RCW 43.71).  

Hướng dẫn từng bước: 

Cần áp dụng các thủ tục sau đây để xác định bệnh nhân và/hoặc người bảo lãnh của họ có  
đủ điều kiện nhận bảo hiểm chăm sóc sức khỏe thông qua các chương trình hỗ trợ y tế của 
Washington (ví dụ: Apple Health) hoặc Washington’s Health Benefit Exchange hay không: 

1. Là một phần trong quy trình đăng ký hỗ trợ tài chính để xác định tính đủ điều kiện nhận 
hỗ trợ tài chính, Fred Hutchinson Cancer Center sẽ đặt câu hỏi liệu bệnh nhân hoặc 
người bảo lãnh của họ có đáp ứng các tiêu chí về bảo hiểm chăm sóc sức khỏe theo các 
chương trình hỗ trợ y tế như chương 74.09 RCW quy định hoặc Washington’s Health 
Benefit Exchange hay không. 

2. Nếu thông tin trong đơn đăng ký cho thấy bệnh nhân hoặc người bảo lãnh của họ đủ 
điều kiện nhận bảo hiểm, chúng tôi sẽ hỗ trợ bệnh nhân hoặc người bảo lãnh đăng ký 
bằng cách cung cấp cho bệnh nhân/gia đình thông tin về quy trình đăng ký, hỗ trợ bệnh 
nhân thông qua quy trình đăng ký, cung cấp các mẫu đơn cần hoàn thành và/hoặc kết 
nối bệnh nhân/gia đình với các cơ quan hoặc nguồn lực khác có thể hỗ trợ bệnh 
nhân/gia đình hoàn thành các đơn đăng ký đó.  

a. Khi hỗ trợ quy trình đăng ký, chúng tôi sẽ tính đến mọi khiếm khuyết về thể chất, 
tinh thần, trí tuệ, giác quan hoặc rào cản ngôn ngữ có thể cản trở bệnh nhân hoặc 
người bảo lãnh của họ tuân thủ các thủ tục đăng ký, đồng thời sẽ không áp đặt 
các thủ tục đối với bệnh nhân hoặc người bảo lãnh đó nếu chúng tạo thành gánh 
nặng bất hợp lý.   

3. Nếu bệnh nhân hoặc người bảo lãnh không nỗ lực hợp lý để hợp tác với Fred 
Hutchinson Cancer Center trong việc đăng ký bảo hiểm theo chương 74.09 RCW hoặc 
Washington’s Health Benefit Exchange, thì chúng tôi không có nghĩa vụ cung cấp hỗ trợ 
tài chính cho bệnh nhân đó.  

4. Nếu bệnh nhân hoặc người bảo lãnh của họ rõ ràng không có đủ điều kiện hoặc được 
xem là không đủ điều kiện nhận bảo hiểm thông qua các chương trình hỗ trợ y tế theo 
chương 74.09 RCW hoặc Washington’s Health Benefit Exchange trong 12 tháng trước 
đó, Fred Hutchinson Cancer Center sẽ không yêu cầu bệnh nhân hoặc người bảo lãnh 
của họ nộp đơn đăng ký bảo hiểm tương tự.  

Nếu bệnh nhân rõ ràng có đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính, Fred Hutchinson Cancer Center 
có thể, theo quyết định riêng của mình, chọn từ bỏ một số hoặc tất cả các yêu cầu xác minh hồ 
sơ tài liệu. Ví dụ về các trường hợp mà bệnh nhân rõ ràng đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính 
bao gồm: 



1. Bệnh nhân hoặc người bảo lãnh đã tuyên bố phá sản và đã đưa khoản nợ Fred 
Hutchinson Cancer Center vào hồ sơ phá sản;  

2. Bệnh nhân hoặc người bảo lãnh qua đời mà không có tài sản vật chất;  
3. Bệnh nhân hoặc người bảo lãnh được xác định là vô gia cư; hoặc  
4. Các tài khoản bị cơ quan thu nợ hoàn lại không có khả năng chi trả do bất kỳ lý do  

nào ở trên.  

Nhân viên của Fred Hutchinson Cancer Center sẽ có toàn quyền quyết định trong các tình 
huống tồn tại các yếu tố như vấn đề xã hội hoặc sức khỏe. Những vấn đề đó sẽ được ghi lại  
để hỗ trợ xem xét hỗ trợ tài chính. 

Tiêu chí tài chính: 

Theo WAC 246-453-040, quy mô gia đình và thu nhập của Người đăng ký sẽ được xem xét và 
sẽ xác định Tỷ lệ phần trăm của Mức nghèo khó Liên bang (FPL), tỷ lệ phần trăm này giúp xác 
định mức hỗ trợ tài chính được cấp dựa trên ngày cung cấp dịch vụ. Các tiêu chí cho khoản hỗ 
trợ tài chính được trình bày trong Phụ lục II – Tiêu chí cho khoản hỗ trợ tài chính theo cấp bậc 
(Criteria for Tiered Financial Assistance Awards). Người đăng ký (bệnh nhân hoặc người bảo 
lãnh của họ) sẽ đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính cho khoản trách nhiệm chi trả viện phí của 
mình bằng với số dư chưa thanh toán còn lại sau khi đã trừ tất cả các nguồn bảo hiểm và tài 
trợ của bên thứ ba. 

Việc xác định điều kiện nhận hỗ trợ tài chính sẽ áp dụng cho giai đoạn chăm sóc tại thời điểm 
xác định. Khoản hỗ trợ tài chính sẽ có hiệu lực trong khoảng thời gian sáu tháng. Nếu cần thêm 
hỗ trợ tài chính, Người đăng ký sẽ phải đăng ký lại. 

Quy trình đăng ký: 

Để đảm bảo xử lý thích hợp tài khoản của bệnh nhân, các đơn xin hỗ trợ tài chính nên nộp cho 
Nhân viên đảm trách Dịch vụ Tài chính cho Bệnh nhân hoặc Nhân viên Kế toán cho Bệnh nhân. 
Người đăng ký sẽ nhận được các biểu mẫu và hướng dẫn giúp hoàn thành đơn đăng ký khi có 
yêu cầu hỗ trợ tài chính hoặc khi sàng lọc tài chính cho thấy bệnh nhân có thể có nhu cầu này. 
Người đăng ký có thể nộp đơn xin hỗ trợ tài chính bất kỳ lúc nào cho đến khi tòa án đưa ra 
phán quyết phản đối số tiền nợ liên quan đến Người đăng ký. 

Những ứng viên nộp đơn xin hỗ trợ tài chính được xác định là đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài 
chính bước đầu sẽ có 14 ngày theo lịch để hoàn tất quy trình đăng ký. Đơn đăng ký này, cùng 
với việc kê khai đầy đủ tình trạng tài chính của Người đăng ký, bên cạnh tài liệu hỗ trợ, sẽ 
được xem xét khi đưa ra quyết định cuối cùng về tính đủ điều kiện. 

Fred Hutchinson Cancer Center sẽ tạm dừng các hoạt động thu nợ trong khi xử lý đơn xin hỗ 
trợ tài chính. 

Trong trường hợp Người đăng ký đã thanh toán một phần hoặc toàn bộ chi phí liên quan đến 
các dịch vụ y tế phù hợp tại bệnh viện của Fred Hutchinson Cancer Center nhưng sau đó được 
xác định là đáp ứng các tiêu chí hỗ trợ tài chính tại thời điểm mà Fred Hutchinson Cancer 
Center cung cấp dịch vụ, thì chúng tôi sẽ hoàn trả số tiền đó cho Người đăng ký trong vòng  
30 ngày kể từ ngày quyết định phê duyệt đơn xin hỗ trợ tài chính. 

Xác định tính đủ điều kiện: 

Có thể cần phải nộp chứng từ thu nhập xác minh thông tin trên Financial Assistance/Charity 
Care Application Form. Khi được yêu cầu, có thể phải nộp bảng lương (hai tháng gần đây 
nhất). Trong trường hợp Người đăng ký yêu cầu hỗ trợ tài chính cho các khoản phí chưa thanh 
toán của Fred Hutchinson Cancer Center, chúng tôi có thể yêu cầu tài liệu phù hợp với phần 
này để xác minh thu nhập của Người đăng ký tại thời điểm Fred Hutchinson Cancer Center 
cung cấp dịch vụ. Bất kỳ một trong các tài liệu nào sau đây đều được coi là bằng chứng đầy  
đủ để làm cơ sở đưa ra quyết định cuối cùng về khả năng đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính. 



1. Giấy báo lương "W-2"  
2. Bảng lương  
3. Tờ khai thuế thu nhập từ năm dương lịch đã nộp gần đây nhất  
4. Các mẫu đơn chấp thuận hoặc từ chối việc điều kiện nhận Medicaid và/hoặc hỗ trợ y tế 

do tiểu bang tài trợ  
5. Mẫu đơn chấp thuận hoặc từ chối trợ cấp thất nghiệp  
6. Tuyên bố bằng văn bản từ người sử dụng lao động hoặc cơ quan phúc lợi  

Trong trường hợp Người đăng ký không thể cung cấp bất kỳ tài liệu nào được liệt kê ở trên, thì 
có thể dựa vào chứng thực bằng văn bản có chữ ký của Người đăng ký để xác nhận thu nhập 
của họ. 

Fred Hutchinson Cancer Center không xem xét sự tồn tại, tính khả dụng hoặc giá trị tài sản của 
bệnh nhân hoặc bên chịu trách nhiệm nhằm mục đích xác định tính đủ điều kiện nhận Hỗ trợ  
tài chính. 

Bản sao của các tài liệu hỗ trợ đăng ký sẽ được lưu giữ cùng với mẫu đơn. Phòng Kế toán cho 
Bệnh nhân và/hoặc Phòng Dịch vụ Tài chính cho Bệnh nhân (Patient Financial Services 
Department) sẽ quyết định tính đủ điều kiện.  

Fred Hutchinson Cancer Center sẽ đưa ra quyết định cuối cùng bằng văn bản, bao gồm khoản 
tiền mà Người đăng ký phải chịu trách nhiệm chi trả, trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận được 
tất cả các hồ sơ đăng ký và tài liệu đính kèm. Nếu từ chối thì việc từ chối này, bao gồm cơ sở 
để từ chối, sẽ được lập thành văn bản đồng thời bao gồm các hướng dẫn để kháng cáo hoặc 
xem xét lại. 

Người đăng ký có thể khiếu nại quyết định về tính đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính bằng cách 
cung cấp xác minh bổ sung về thu nhập hoặc quy mô gia đình cho Giám đốc Tài chính trong 
vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo. Tất cả các kháng cáo sẽ được ủy ban kháng 
cáo của Fred Hutchinson Cancer Center xem xét nhằm đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu quyết 
định này vẫn khẳng định việc từ chối hỗ trợ tài chính trước đó, thì thông báo bằng văn bản sẽ 
được gửi cho bên chịu trách nhiệm và Bộ Y tế theo luật tiểu bang. 

Nếu đơn yêu cầu đã bị từ chối, sẽ không có hoạt động thu nợ nào diễn ra trong 14 ngày sau khi 
gửi thông báo từ chối. Nếu có đơn kháng cáo, các hoạt động thu nợ sẽ chấm dứt cho đến khi 
đơn kháng cáo hoàn tất. 

Fred Hutchinson Cancer Center không tính phí bất kỳ Người đăng ký nào nhận các dịch vụ 
được bao trả trong Chính sách Hỗ trợ tài chính (Financial Assistance Policy) này cao hơn mức 
phí gộp của chúng tôi hoặc nhiều hơn số tiền thường được lập hóa đơn (AGB) cho những 
người có bảo hiểm chi trả các dịch vụ đó bằng cách sử dụng phương pháp xem lại được mô tả 
trong mục 501(r)(5)(b)(4) của Internal Revenue Code. Người đăng ký có thể nhận được bản 
sao của Bảng Thông tin tính toán AGB của Fred Hutchinson Cancer Center (Phụ lục III) bằng 
cách liên hệ với Patient Financial Services Department hoặc truy cập trang web. 

Để biết thông tin về các dịch vụ được đài thọ trong Financial Assistance Policy của Fred 
Hutchinson Cancer Center (Fred Hutchinson Cancer Center Financial Assistance Policy), vui 
lòng xem Danh sách Nhà cung cấp và Dịch vụ được đài thọ (Phụ lục I) hoặc liên hệ với Patient 
Financial Services Department để nhận bản sao. 

Thực tiễn thanh toán và thu nợ của chúng tôi đối với số tiền không được hỗ trợ tài chính đài thọ 
sẽ theo như mô tả trong Chính sách thu nợ của Fred Hutchinson Cancer Center (Fred 
Hutchinson Cancer Center's Collection Policy). 

Việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc cấp cứu sẽ không bị trì hoãn hoặc từ chối dựa trên khả năng 
thanh toán dịch vụ của bệnh nhân hoặc quyết định về tình trạng tài trợ của cá nhân đó. 



Thông báo và Ngôn ngữ tiếp cận: 

Financial Assistance Policy của Fred Hutchinson Cancer Center, Bản tóm tắt bằng ngôn ngữ  
đơn giản của Financial Assistance Policy (Plain Language Summary of the Financial Assistance 
Policy), Danh sách Nhà cung cấp và Dịch vụ được đài thọ (Phụ lục I) (Covered Providers and 
Services List), Criteria for Tiered Financial Assistance Awards (Phụ lục II), Bảng Thông tin tính 
toán AGB của chúng tôi (Phụ lục III) (AGB Calculation Information Sheet), đơn xin hỗ trợ tài chính 
và Fred Hutchinson Cancer Center's Collection Policy đều được cung cấp sẵn bằng tiếng Anh, 
tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Hàn và tiếng Nga. Quý vị có thể nhận được một 
bản sao của bất kỳ tài liệu nào trong số này bằng cách đến bộ phận Tư vấn Tài chính (Financial 
Counseling department) của chúng tôi tại Lake Union Clinic của Fred Hutchinson Cancer Center 
tọa lạc tại 825 Eastlake Ave. East, Seattle, Washington, 98109. Quý vị cũng có thể yêu cầu nhận 
bản sao miễn phí qua đường bưu điện hoặc email bằng cách gọi cho Patient Financial Services 
Department của chúng tôi theo số (206) 606-6226 hoặc số miễn cước 1 (800) 304 -1763 hoặc 
gửi yêu cầu qua email tới fincounsel@seattlecca.org. Nếu làm đơn yêu cầu, có thể gửi đến Cố 
vấn Tài chính tại 825 Đại lộ Eastlake Miền Đông, Bưu điện: G3-650, Seattle, Washington 98109. 
Quý vị cũng có thể tải xuống bản sao của các tài liệu này từ trang web của chúng tôi tại 
https://www.seattlecca.org/patients/financial-assistance. Chúng tôi sẽ cung cấp Plain Language 
Summary của chính sách này cho bất kỳ ai tìm kiếm các dịch vụ nội trú hoặc ngoại trú thay mặt 
cho bệnh nhân. Fred Hutchinson Cancer Center sẽ đính kèm một thông báo bằng văn bản trên 
các hóa đơn thanh toán của mình về tính khả dụng của chương trình hỗ trợ tài chính theo chính 
sách này. Fred Hutchinson Cancer Center sẽ dán các biển báo ở khu vực công cộng thích hợp 
trong bệnh viện để thông báo cho công chúng về Financial Assistance Policy. Nếu thích hợp, 
Fred Hutchinson Cancer Center sẽ làm việc với các nhóm và tổ chức cộng đồng để cung cấp  
bản sao tóm tắt Financial Assistance Policy cho cư dân trong cộng đồng. 

YÊU CẦU: 

Không áp dụng 

THAM CHIẾU: 

• Mục 501(r) Tiêu đề 26 UCS (26 USC §501(r))  

• Mẫu đơn đăng ký Hỗ trợ tài chính/Chăm sóc từ thiện (Financial Assistance/Charity 
Care Application Form)  

• Internal Revenue Code mục 501(r)(5)(b)(4)  

• Chính sách thu nợ của Fred Hutchinson Cancer Center (Fred Hutchinson Cancer 
Center's Collection Policy)  

• Medicare (Tiêu đề XVIII);  

• Medicaid (Tiêu đề XIX) (Washington Apple Health);  

• RCW Chương 70.170 (RCW Chapter 70.170)  

• WAC Chương 246-453-040 (WAC Chapter 246-453-040)  

• Danh sách Nhà cung cấp được đài thọ_FAP Phụ lục I (Covered Providers List_FAP 
Appendix I)  

• Tiêu chí nhận Hỗ trợ tài chính theo bậc_FAP Phụ lục II (Criteria for Tiered FA 
Awards_FAP Appendix II)  

• Bảng thông tin tính toán AGB_FAP Phụ lục III (AGB Calculations Info Sheet_FAP 
Appendix III)   

Gửie-mailđến:fincounsel@seattlecca.org
https://www.seattlecca.org/patients/financial-assistance

