Để biết thêm thông tin về
chương trình này, để xem
chính sách hoặc nộp đơn xin
hỗ trợ tài chính trên mạng,
vui lòng truy cập
www.seattlechildrens.org/
financialassistance.

Phải khai báo thu nhập của tất cả thành viên trưởng thành trong gia đình. Ví dụ, các nguồn thu nhập bao gồm:
Tiền lương  Tiền thất nghiệp  Việc tự kinh doanh  Tiền bồi thường lao động  Tiền khuyết tật  Trợ cấp an sinh (SSI)  Tiền cấp dưỡng con hay
vợ/chồng cũ  Chương trình vừa học vừa làm (sinh viên)  Lương hưu  Tiền rút từ trương mục hưu trí
Chúng tôi có thể yêu cầu quý vị cung cấp bằng chứng về thu nhập, ví dụ như phiếu lương hay giấy khai thuế năm trước. Chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị nếu
cần những tài liệu này.
Nếu quý vị không có thu nhập, vui lòng cho biết quý vị trang trải tiền ăn uống, nhà ở như thế nào:

THÔNG TIN VỀ BẢO HIỂM Y TẾ VÀ CÁC CHI PHÍ

Vui lòng đính kèm thêm trang nếu có thông tin khác về tình hình tài chính hiện tại của quý vị mà quý vị muốn chúng tôi biết (ví dụ như những khó khăn tài
chính, thu nhập theo mùa hoặc tạm thời, hoặc những mất mát cá nhân).

THỎA THUẬN

Tôi hiểu rằng Bệnh Viện Nhi Đồng Seattle có thể kiểm chứng các thông tin trong đơn xin này và có thể sử dụng các nguồn khác để xác nhận xem tôi có hội
đủ điều kiện hưởng chương trình hỗ trợ tài chính hoặc trả góp hay không.

Tôi khẳng định rằng các thông tin trên đây là đúng sự thật và chính xác theo sự hiểu biết tốt nhất của tôi. Tôi hiểu rằng nếu tôi khai thông tin sai sự thật thì tôi
sẽ bị từ chối hỗ trợ tài chính và sẽ chịu trách nhiệm và phải trả chi phí cho các dịch vụ do Bệnh Viện Nhi Đồng Seattle cung cấp.

Thế còn các bệnh nhân từ 21 tuổi trở lên thì sao?

Những bệnh nhân này có thể hội đủ điều kiện nếu đáp ứng các yêu cầu về thu nhập và:
• Mắc một số bệnh trạng cụ thể mà sẽ được điều trị tốt nhất bởi các bác sĩ chuyên khoa và
chương trình tại Bệnh Viện Nhi Đồng Seattle
• Nhận dịch vụ khám thai
• Được chăm sóc tại Phòng Cấp Cứu của chúng tôi
• Được xét nghiệm để góp phần vào quá trình chăm sóc cho một bệnh nhân dưới 21 tuổi tại
Bệnh Viện Nhi Đồng Seattle

Ngày sinh

Tôi có thể nộp đơn vào lúc nào, và chương trình sẽ hỗ trợ trong
bao lâu?

Quý vị có thể nộp đơn xin trước khi, trong khi hoặc sau khi bệnh nhân nhận được dịch vụ
chăm sóc. Sau khi quý vị được chấp thuận, thời gian hỗ trợ tài chính thường kéo dài 6
tháng. Sau khi hết hạn, quý vị có thể nộp đơn xin mới vào bất kỳ lúc nào.

Nếu tôi không có bảo hiểm thì sao? Tôi vẫn có thể nộp đơn chứ?

Nếu bệnh nhân không có bảo hiểm, hãy gọi các chuyên viên tư vấn tài chính của chúng
tôi tại số 206-987-3333. Trước khi xử lý đơn xin hỗ trợ tài chính của quý vị, chúng tôi có
thể cần kiểm tra xem bệnh nhân có hội đủ điều kiện hưởng Medicaid (Apple Health) hay
không. Nếu bệnh nhân hội đủ điều kiện hưởng Medicaid thì quý vị có thể được yêu cầu nộp
đơn xin vào chương trình đó trước khi chúng tôi xem xét đơn xin hỗ trợ tài chính của quý vị.

Quyết định chấp thuận và từ chối

Quan hệ với bệnh nhân

Chương trình hỗ trợ tài chính là gì?
Tiểu bang Washington yêu cầu tất cả các
bệnh viện phải cung cấp sự hỗ trợ tài chính
(còn được gọi là “Chăm Sóc Nhân Đạo” trong
các điều luật của tiểu bang và liên bang) cho
những bệnh nhân và gia đình hội đủ một số
điều kiện về thu nhập. Quý vị có thể hội đủ
điều kiện hưởng sự chăm sóc miễn phí hay
được giảm giá căn cứ vào số người và thu
nhập của gia đình quý vị, thậm chí cho dù quý
vị đang có bảo hiểm sức khỏe. Nếu con quý vị
đang hưởng Medicaid hay Apple Health, quý
vị không cần nộp đơn xin hỗ trợ tài chính.
Để biết thêm thông tin về việc
“Chăm Sóc Nhân Đạo”, xin tham
khảo Bộ Luật Canh Cải Tiểu
Bang Washington:
điều RCW 70.170.060 và Bộ
Luật Hành Chính Tiểu Bang
Washington:
điều WAC 246-453-070.

Chúng tôi muốn giúp đỡ. Vui lòng
nộp ngay đơn xin của quý vị!
Quý vị có thể nhận được các hóa
đơn tính tiền trong thời gian đơn
xin của quý vị được xử lý.

Người nộp đơn xin sẽ nhận được một lá thư trong vòng 14 ngày sau khi chúng tôi nhận
được đơn xin. Nội dung lá thư như sau:
• Cho biết quý vị được chấp thuận hay bị từ chối, hoặc cho biết những thông tin bổ sung
cần nộp trước khi chúng tôi có thể xử lý đơn xin.
• Giải thích cách nộp đơn kháng cáo nếu quý vị bị từ chối
• Cho biết khoảng thời gian được hưởng sự hỗ trợ tài chính

Bệnh Viện Nhi Đồng Seattle có yêu cầu các bằng chứng về thu nhập
hoặc số An Sinh Xã Hội không?

SỐ NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH

Nếu người này từ 18 tuổi trở lên:
tổng thu nhập hàng tháng (thu nhập
trước khi trừ thuế và các khoản
khấu trừ khác):

Liệt kê tên tất cả các thành viên gia đình trong gia hộ của quý vị, kể cả quý vị.
“Gia đình” bao gồm những người có quan hệ ruột thịt,
kết hôn, hoặc nhận con nuôi mà đang sinh sống cùng với nhau. Đính kèm thêm trang nếu cần.

□ Có □ Không □ Không biết chắc

Bệnh nhân có nhận được các chương trình trợ cấp của tiểu bang như là TANF, Basic Food, hay WIC không?

Các điều kiện
Để hội đủ điều kiện được hỗ trợ toàn bộ,
gia đình quý vị phải có thu nhập hàng tháng
từ 400% Chuẩn Nghèo Liên Bang (Federal
Poverty Level - FPL) trở xuống căn cứ vào số
người trong gia đình. Nếu quý vị có thu nhập
ở mức giữa 401% và 600% của mức FPL,
quý vị có thể hội đủ điều kiện để được hỗ trợ
tài chính theo thang tính phí dựa trên mức thu
nhập . Hãy xem trang web www.healthcare.
gov để biết mức FPL hiện hành là gì.

Chương trình sẽ hỗ trợ chi trả những dịch vụ nào?
• Số tiền bệnh nhân phải trả sau khi hóa đơn đã được trừ đi số tiền bao trả bởi hãng
bảo hiểm và các nguồn bao trả khác.
• Các khoản phí chuyên gia và phí cơ sở vật chất tại bất kỳ cơ sở nào của Bệnh Viện Nhi
Đồng Seattle. Chương trình cũng chi trả các dịch vụ chuyên gia được Bệnh Viện Nhi
Đồng Seattle tính vào hóa đơn cho những nhà cung cấp dịch vụ ở bệnh viện khác.

Chúng tôi không yêu cầu quý vị nộp bằng chứng về thu nhập vào lúc nộp đơn xin. Tuy
nhiên trong quá trình xử lý đơn xin vào chương trình hỗ trợ tài chính hoặc Medicaid,
chúng tôi có thể liên lạc với quý vị để yêu cầu các văn bản chứng minh cho mức thu nhập
hoặc chứng minh rằng bệnh nhân không hội đủ điều kiện hưởng một nguồn chi trả nào khác.
Chúng tôi không cần biết số An Sinh Xã Hội.

Nếu con quý vị có bảo hiểm sức khỏe, tên của chương
trình bảo hiểm y tế đó là gì?

Quý vị có phải tự trả một phần hay toàn bộ phí bảo hiểm hàng tháng cho (các) con không?
□ Có □ Không
Nếu có, quý vị trả bao nhiêu? $_______________________/tháng

THÔNG TIN THÊM – ĐÍNH KÈM THÊM TRANG

Chương trình sẽ KHÔNG hỗ trợ chi trả những dịch vụ nào?
•
•

(Các) số liên lạc chính

Địa chỉ gửi thư

Số hồ sơ bệnh nhân
tại Bệnh Viện Nhi
Đồng Seattle (nếu
biết)

Quan hệ với bệnh
nhân

Ngày sinh

Tên, họ

Họ của bệnh nhân

Người chịu trách nhiệm trả hóa đơn

Ngày

Chữ ký của người làm đơn xin

Quý vị cần được trợ giúp trong việc nộp đơn?

Hãy liên lạc với các chuyên viên tư vấn tài chính của chúng tôi tại số 206-987-3333 hay
finsupport@seattlechildrens.org. Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi và yêu cầu được trợ
giúp vì bất cứ lý do gì, ví dụ như có vấn đề khuyết tật hay cần hỗ trợ ngôn ngữ.

Muốn đơn xin của mình được xử lý, quý vị phải:

• Cho biết thông tin về gia đình (tên, ngày sinh, quan hệ). “Gia đình” bao gồm những
người có quan hệ ruột thịt, kết hôn, hoặc nhận con nuôi mà đang sinh sống cùng với
nhau.
• Cho biết tổng thu nhập hàng tháng của gia đình quý vị (thu nhập trước khi trừ thuế và
các khoản khấu trừ khác).
• Ký và đề ngày vào mẫu đơn.

Ngày sinh

Tên đệm của bệnh nhân, viết đầy đủ
hay viết tắt

THÔNG TIN VỀ BỆNH NHÂN VÀ NGƯỜI NỘP ĐƠN
Tên bệnh nhân

Có phải nhu cầu chăm sóc y tế của bệnh nhân có liên quan đến một vụ tai nạn ô tô hay tai nạn lao động
không? □ Có □ Không

Hiện tại bệnh nhân có phải là người vô gia cư không?
□ Có □ Không

Địa chỉ email:

Mã Zip

Tiểu bang

Thành phố

•
•

Các dịch vụ tùy chọn hay thẩm mỹ
Việc xét nghiệm gen để xác định xem một bệnh di truyền có thể bị truyền đến con
trong tương lai hay không
Các dịch vụ không khẩn cấp, khi Bệnh Viện Nhi Đồng Seattle không nằm trong mạng
lưới của chương trình bảo hiểm của quý vị
Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe được tính trên hóa đơn từ những tổ chức khác
không phải là Bệnh Viện Nhi Đồng Seattle

Ai là người hội đủ điều kiện?
Các bệnh nhân dưới 21 tuổi mà có nơi cư trú chính ở Washington, Alaska, Montana hay
Idaho và đáp ứng các yêu cầu về thu nhập.
Các bệnh nhân không hội đủ những điều kiện này có thể đủ điều kiện để hưởng sự hỗ trợ
tài chính dành riêng cho các dịch vụ cấp cứu. Những bệnh nhân được ghép tạng đặc mà
cư trú ở Oregon hay Hawaii cũng có thể có đủ điều kiện để hưởng chương trình. Trong
một số trường hợp hiếm gặp, chúng tôi có thể chấp nhận ngoại lệ nếu bệnh nhân không
thể nhận được dịch vụ cần thiết ở bất kỳ nơi nào khác ngoài Bệnh Viện Nhi Đồng Seattle.

Đơn Xin Vào Chương Trình Hỗ Trợ Tài Chính (Chăm Sóc Nhân Đạo) của Bệnh Viện Nhi Đồng Seattle

Vui lòng điền đầy đủ tất cả các thông tin. Nếu mục nào không áp dụng cho quý vị, hãy điền “NA” (Không áp dụng). Đính kèm thêm trang nếu cần.

THÔNG TIN CƠ BẢN

Quý vị có cần thông dịch viên nếu chúng tôi cần liên lạc với quý vị để hỏi thêm thông tin không?
□ Có □ Không Nếu Có, hãy cho biết ngôn ngữ mong muốn

Quý vị đã nộp đơn xin bảo hiểm Medicaid cho bệnh nhân này chưa? □ Rồi □ Chưa
(Quý vị có thể được yêu cầu làm đơn xin hưởng Medicaid trước khi được xem xét hỗ trợ tài chính. Chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị nếu cần.)

THÔNG TIN VỀ GIA ĐÌNH

