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HƯỚNG DẪN VỀ MỨC NGHÈO LIÊN BANG (FEDERAL 
POVERTY LEVEL, FPL) 

 
Quý vị có thể đủ điều kiện nhận Hỗ trợ tài chính dựa trên thu nhập và quy mô gia đình đối với phần trách nhiệm 
phải chi trả trong hóa đơn, ngay cả khi quý vị có bảo hiểm y tế. Hỗ trợ tài chính được trao cho bệnh nhân/người 
bảo lãnh có tổng thu nhập gia đình nằm trong một phạm vi nhất định của FPL.  
 
 Nếu dịch vụ được cung cấp trước ngày 1 Tháng Bảy, 2022: 

o Mức hỗ trợ toàn phần lên tới 300% FPL và được điều chỉnh theo quy mô gia đình. 
 

Mức nghèo Liên bang % Hỗ trợ tài chính Trách nhiệm của bệnh nhân 
0% - 300% 100% 0% 

 
 Nếu dịch vụ được cung cấp vào hoặc sau ngày 1 Tháng Bảy, 2022: 

o Mức hỗ trợ toàn phần lên tới 300% FPL và được điều chỉnh theo quy mô gia đình. 
o Các khoản trợ cấp một phần 301% - 400% FPL, được điều chỉnh theo quy mô gia đình dựa 

trên ngày xuất viện >= Ngày 1 Tháng Bảy, 2022. 
Mức nghèo Liên bang % Hỗ trợ tài chính Trách nhiệm của bệnh nhân 

0% - 300% 100% 0% 
301 - 350% 75% 25% 
351 - 400% 50% 50% 
 

 
Quy mô 
gia đình 

PHẠM VI TỔNG THU NHẬP 
 Bảng FPL hàng tháng Bảng FPL hàng năm 

0 – 300% 301 – 350% 351 – 400% 0 – 300% 301 – 350% 351 – 400% 
1 $3.645  $3.646 - $4.253  $4.254 - $4.860  $43.740 $43.741 - $51.030 $51.031 - $58.320 
2 $4.930  $4.931 - $5.752  $5.753 - $6.573  $59.160 $59.161 - $69.020 $69.021- $78.880 
3 $6.215  $6.216 - $7.251  $7.252 - $8.287  $74.580 $74.581 - $87.010 $87.011- $99.440 
4 $7.500  $7.501 - $8.750  $8.751 - $10.000  $90.000 $90.001 - $105.000 $105.001 - $120.000 
5 $8.785  $8.786 - $10.249  $10.250 - $11.713 $105.420 $105.421 - $122.990 $122.991 - $140.560 
6 $10.070  $10.071 - $11.748  $11.749 - $13.427 $120.840 $120.841 - $140.980 $140.981 - $161.120 
7 $11.355  $11.356 - $13.248  $13.249 - $15.140 $136.260 $136.261 - $158.970 $158.971 - $181.680 
8 $12.640  $12.641 - $14.747  $14.748 - $16.853 $151.680 $151.681 - $176.960 $176.961 - $202.240 
9 $13.925  $13.926 - $16.246  $16.247 - $18.567 $167.100 $167.101 - $194.950 $194.951 - $222.800 

10 $15.210  $15.211 - $17.745  $17.746 - $20.280 $182.520 $182.521 - $212.940 $212.941 - $243.360 
 
Quy mô gia đình lớn hơn một thành viên đề cập đến những người có quan hệ huyết thống, hôn nhân, hoặc 
nhận con nuôi sống cùng nhau; tất cả những đối tượng có tính liên đới như vậy được xem là thành viên của 
một gia đình. Khi hoàn tất đơn xin Hỗ Trợ Tài Chính (Financial Assistance application), quý vị sẽ cần phải 
nộp thông tin chứng minh sự bao gồm của các thành viên gia đình.  
 
Để được trợ giúp, vui lòng liên hệ với Bộ phận Tư vấn Tài chính (Financial Counseling Department) của Fred 
Hutchinson Cancer Center được ghi trên Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính hoặc Bản Tóm Tắt Bằng Ngôn Ngữ Đơn 
Giản (Plain Language Summary) để được trợ giúp. 

 
Có hiệu lực: Ngày 1/2/2023 


