Tóm Tắt Ngôn Ngữ Thông Thường (PLS) của Chính Sách Trợ Giúp Tài Chánh
Chương Trình Hỗ Trợ Tài Chính dành cho Bệnh Nhân (FAP):
Sứ mệnh của Trung Tâm Y Tế Boston (“Bệnh Viện”) với sự phối hợp của các Trung Tâm Y Tế
Cộng Đồng được cấp phép, là cung cấp các dịch vụ đồng bộ, có chất lượng cao và dễ tiếp
cận cho tất cả những ai có nhu cầu chăm sóc cần thiết về mặt y tế, bất kể khả năng thanh
toán. Tầm nhìn của trung tâm là cải thiện sức khỏe của người dân Boston và các cộng đồng
xung quanh một cách có trách nhiệm về tài chính.
Bệnh Viện sẽ giúp người dân Massachusetts không có bảo hiểm và được bảo hiểm dưới
mức nộp đơn xin bao trả y tế thông qua các chương trình hỗ trợ công cộng (bao gồm
MassHealth, chương trình thanh toán hỗ trợ phí bảo hiểm do Health Connector quản lý,
Chương Trình An Ninh Y Tế Nhi, Health Safety Net, và Medical Hardship) hoặc chương trình
hỗ trợ tài chính của Bệnh Viện. Nhân viên bệnh viện sẽ làm việc với các cá nhân để nộp đơn
tham gia cho các chương trình thích hợp.
Ai đủ điều kiện?
Những bệnh nhân không có bảo hiểm và được bảo hiểm dưới mức có thu nhập thấp là cư dân
Massachusetts và những người đáp ứng tiêu chuẩn về thu nhập đều đủ điều kiện được hỗ trợ
tài chính. Các chương trình hỗ trợ tài chính được xác định qua hình thức xem xét, trong số các
hạng mục khác, thu nhập hộ gia đình của cá nhân, tài sản, quy mô gia đình, chi phí, nhu cầu y
tế, và tình trạng cư ngụ. Nếu đủ điều kiện, một số bệnh nhân không phải thanh toán các dịch vụ;
một số khác có thể phải thực hiện các thanh toán một phần. Cư dân Massachusetts thuộc bất kỳ
nhóm thu nhập nào có thể đủ điều kiện tham gia chương trình Medical Hardship thông qua
Health Safety Net nếu chi phí y tế nhất định làm cạn kiệt nguồn thu nhập của họ khiến họ không
thể thanh toán các dịch vụ y tế.
Cách nộp đơn:
Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính của Bệnh Viện, chính sách Thanh Toán và Thu Tiền, và bản
Tóm Tắt Ngôn Ngữ Thông Thường này có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng
Haitian Creole, tiếng Hoa, tiếng Việt, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng A-rập, tiếng Pháp và tiếng Nga
dành cho tất cả các bệnh nhân. Đơn xin và hướng dẫn về Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính của
Bệnh Viện có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha dành cho tất cả các bệnh nhân.
Chúng tôi cũng có hỗ trợ hoàn tất đơn xin bằng ngôn ngữ khác thông qua dịch vụ giải thích
của MassHealth theo số điện thoại 1-800-841-2900 hoặc Văn Phòng Tư Vấn Tài Chính của
BMC theo số 617-414-5155. Để biết thêm thông tin về chương trình hỗ trợ tài chính của Bệnh
Viện, bao gồm mẫu đơn xin và hướng dẫn, bạn có thể vào trang web của Bệnh Viện tại địa chỉ
https://www.bmc.org/services/patient-financial-assistance-program và đến các địa điểm và số
điện thoại dưới đây.
Để biết thêm thông tin về chương trình hỗ trợ tài chính của Bệnh Viện, bao gồm hỗ trợ biên
dịch đơn xin và hướng dẫn, vui lòng liên hệ văn phòng tư vấn tài chính tại các địa điểm và số
điện thoại dưới đây (1-3) hoặc MassHealth nếu bạn có câu hỏi cụ thể về đơn xin và hướng dẫn
(4):
(1) Trong bất kỳ khu vực đăng ký bệnh nhân nào trong Bệnh Viện;
(2) Gọi điện đến Phòng Tư Vấn Tài Chính theo số 617-414-5155

(3) Lập văn bản yêu cầu gửi đến địa chỉ dưới
đây: Boston Medical Center
Attention: Financial Counseling
Office 840 Harrison Ave
Boston, MA 02115
(4) Gọi điện đến dịch vụ giải thích của MassHealth theo số 800-841-2900

