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Tóm Lược về Chính sách Trợ Giúp Tài chính
Các đoàn thể nêu trên (“Tổ Chức”) có một cam kết và tôn trọng đối với phẩm giá cá nhân con người và
lợi ích chung, sự quan tâm đặc biệt cho và đoàn kết với những người sống trong nghèo khó và những
người khác dễ bị tổn thương, và sự cam kết đối với công lý phân phối và quản lý. Để xúc tiến các nguyên
tắc này, Tổ chức cung cấp sự trợ giúp tài chính cho một số cá nhân nhận sự chăm sóc cấp cứu hoặc cần
thiết khác về y khoa từ Tổ chức. Bản tóm lược này cung cấp một tổng quan ngắn gọn về Chính sách Hỗ
trợ Tài chính (Financial Assistance Policy) của Tổ chức, hoặc “FAP”.
Ai hội đủ điều kiện?
Theo FAP, một bệnh nhân hội đủ điều kiện có thu nhập dưới hoặc bằng 250% mức Nghèo Khó Liên
Bang (“FPL”) sẽ được xóa nợ cho việc được chăm sóc từ thiện 100% đối với phần phí tổn mà người này
chịu trách nhiệm, và một bệnh nhân hội đủ điều kiện có thu nhập trên 250% mức FPL nhưng không quá
400% mức FPL sẽ được giảm giá theo tỷ lệ cho các phí tổn đó. Các bệnh nhân nào hội đủ điều kiện để
được trợ giúp tài chính sẽ không được tính nhiều hơn cho sự chăm sóc hội đủ điều kiện so với các
khoản tiền thường được tính cho bệnh nhân được bảo hiểm bao trả cho sự chăm sóc cấp cứu và cần
thiết khác về y khoa.
Những Dịch Vụ Nào Được Bao Trả?
FAP áp dụng cho sự chăm sóc cấp cứu và cần thiết khác về y khoa. Những thuật ngữ này được định
nghĩa trong FAP. Các dịch vụ tùy chọn không được bao trả theo FAP.
Tôi Làm Đơn Xin Như Thế Nào?
Để làm đơn xin được trợ giúp tài chính, một cá nhân thường phải điền vào một đơn xin. Cá nhân phải
cung cấp tài liệu hỗ trợ nhất định, như được nêu trong FAP và đơn xin FAP. Cả hai Đơn xin và tài liệu
hỗ trợ phải được gửi lại cho văn phòng Tư Vấn Tài Chính bằng một trong các phương pháp sau đây;
FAX:
317-583-2753
GỬI THƯ: NRSC Financial Assistance Representative
10330 N. Meridian Street, 2N PFS
Indianapolis, IN 46290
Làm Thế Nào Để Tôi Được Giúp Đỡ làm Đơn Xin?
Để được giúp đỡ làm đơn xin FAP, cá nhân có thể liên lạc với một Tư Vấn Tài Chính bằng cách gọi
số 800-566-5050.
Làm Thế Nào Để Tôi Có Thể Nhận Thêm Thông Tin?
Các bản sao FAP và mẫu đơn xin FAP hiện có trên mạng nội bộ tại https://sacredheart.org/MedicalGroup/Patient-Billing và tại tất cả các ban đăng ký bệnh nhân. Các bản sao miễn
phí của FAP và mẫu đơn xin FAP có thể nhận được bằng cách gọi Ban Dịch Vụ Khách Hàng, tại
số 844-366-9666.
Nếu Tôi Không Hội Đủ Điều Kiện Thì Sao?
Các bệnh nhân nào không đủ điều kiện nhận trợ giúp tài chính theo FAP có thể hội đủ điều kiện cho
các loại trợ giúp khác. Để biết thêm thông tin, xin liên lạc với Dịch Vụ Khách Hàng qua điện thoại tại
số 844-366-9666.

