Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính
Seattle Cancer Care Alliance (SCCA) cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân ung thư. SCCA
cung cấp dịch vụ hỗ trợ tài chính để giúp các cư dân của Tiểu bang Washington thuộc hoặc đang ở gần
mức nghèo liên bang (FPL) có khả năng chi trả cho các dịch vụ y tế tại bệnh viện. Quý vị sẽ được hỗ trợ
tài chính dựa trên nhu cầu của gia đình và các nguồn lực của SCCA.
Quy Trình Đăng Ký
Quý vị phải hoàn thành đơn xin hỗ trợ tài chính để nhận được hỗ trợ. Là một phần của quy trình đăng
ký, quý vị cần phải nộp các tài liệu thể hiện tình trạng tài chính của quý vị. Việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc
khẩn cấp của quý vị sẽ không bị trì hoãn hoặc bị từ chối do quý vị không có khả năng thanh toán cho các
dịch vụ hoặc do tình trạng bảo hiểm y tế.
Chính sách và đơn đăng ký có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga và tiếng Việt. Quý vị có
thể yêu cầu bản sao qua thư bằng cách gửi yêu cầu đến fincounsel@seattlecca.org hoặc có thể gọi cho
cố vấn tài chính theo số (206) 606-6226 và yêu cầu cố vấn tài chính gửi bản sao qua đường bưu điện cho
quý vị.
Thắc Mắc?
Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về chương trình hỗ trợ tài chính của SCCA, vui lòng gọi (206) 606-6226
hoặc số điện thoại miễn phí 1 (800) 304-1763 để trao đổi với cố vấn tài chính của SCCA. Thông tin khác có
trên trang https://www.seattlecca.org/patients/financial-assistance. Đối với các đơn xin hỗ trợ tài chính
từ các tổ chức bên ngoài, vui lòng liên hệ:
•
•
•
•

University of Washington Medical Center: (206) 598-4320
University of Washington Physicians: (206) 543-8606
Harborview: (206) 744-3084
Seattle Children’s Hospital: (206) 987-3333

