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Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính Bảng Tóm Tắt Bằng Ngôn Ngữ Đơn Giản 

 
Hệ thống Bệnh viện and Phòng Khám Nhi Đồng tại Minnesota hiện diện để giúp về nhu cầu tài 

chính của quý vị . Chúng tôi cam kết sẽ điều trị bất kỳ trẻ em nào có nhu cầu, bất kể khả năng chi 

trả của họ. Chính sách hỗ trợ tài chính của chúng tôi nhằm hỗ trợ bệnh nhân có tiêu chuẩn dịch 

vụ cấp cứu hoặc chăm sóc y tế cũng như các dịch vụ cần thiết khác. 

Tất cả các dịch vụ chăm sóc y tế khẩn cấp và y tế cần thiết do Bệnh viện Nhi Đồng được cung cấp đều 

hội đủ điều kiện để nhận hỗ trợ tài chính. 

Ai đủ điều kiện để được giúp đỡ về tài chính? Bệnh nhân nào: 

 Hoàn tất mẫu "Đơn xin Hỗ trợ tài chính của Bệnh viện Nhi Đồng" (xem dưới đây); và 

 Hội đủ điều kiện dựa trên mẫu đơn sau khi được duyệt xét bởi Văn phòng Cố vấn Tài chính 

Những loại hỗ trợ tài chính nào hiện có sẵn? 

Nếu có bảo hiểm, quý vị hội đủ điều kiện để được giảm thêm 30% trong khoản bệnh nhân 

phải thanh toán trên các hóa đơn nếu quý vị: 

1. Có thu nhập dưới 350% theo quy định của liên bang về mức nghèo khổ 

2. Cung cấp tất cả các tài liệu được yêu cầu để xác minh thu nhập 

Nếu không có bảo hiểm hoặc không có bảo hiểm cho một dịch vụ y tế cần thiết, quý vị có đủ điều 

kiện để được giảm giá nếu quý vị: 

1. Nộp đơn xin trợ cấp y tế, nếu thu nhập của quý đáp ứng theo quy định 
2. Có mức thu nhập dưới $ 125,000 mỗi năm 

3. Cung cấp tất cả các tài liệu được yêu cầu để xác minh thu nhập 
4. Bệnh nhân đủ điều kiện để được giảm giá sẽ bị tính phí không hơn số tiền thường được 

tính phí; hiện nay mức giảm giá này là 55% đối với bệnh viện và phòng khám thuộc bệnh viện, 44% đối 

với trạm y tế cộng đồng 

 

Làm thế nào để nộp đơn xin hỗ trợ tài chính tại Bệnh viện Nhi Đồng:  

Các cố vấn tài chính của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị với sự quan tâm liên quan đến chi phí y tế và sẽ 

hướng dẫn quý vị trong suốt tiến trình hỗ trợ tài chính. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi, vào thăm văn phòng 

của chúng tôi, hoặc tải về các ứng dụng từ trang web của chúng tôi và gửi lại qua đường bưu điện.Quý vị có 

thể tìm thấy một ứng dụng tại 
http://www.childrensmn.org/content/uploads/2015/12/yourvisit.billingfinancialmatters.financialassistanceapplicationengli  

sh.pdf. Lưu ý: Ứng dụng này, cũng như tờ chính sách và bản tóm tắt bằng ngôn ngữ đơn giản, có sẵn bằng 

tiếng Anh, Tây Ban Nha, Hmong, Nga, Somali và tiếng Việt. 

Vui lòng chờ 2-3 tuần để làm thủ tục. Quý vị sẽ được thông báo bằng văn bản một khi có 

quyết định hoặc nếu cần thêm thông tin. 
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