
 
 
Tổng quan 
Bệnh viện Đa khoa Đông Jefferson cam kết cung cấp hỗ 
trợ tài chính cho những người có nhu cầu chăm sóc sức 
khỏe và không có khả năng chi trả cho dịch vụ chăm 
sóc.Quý vị có thể nhận được hỗ trợ tài chính nếu quý vị 
không được bảo hiểm, không đủ mức bảo hiểm, không đủ 
điều kiện tham gia chương trình của chính phủ, không 
đủ điều kiện nhận hỗ trợ của chính phủ (ví dụ: Medicare 
hoặc Medicaid), hoặc người được phê duyệt tham gia 
Medicaid nhưng dịch vụ cụ thể cần thiết về mặt y tế lại 
được coi là không thuộc diện được Hỗ trợ y tế bao trả. 
Bệnh viện Đa khoa Đông Jefferson cố gắng đảm bảo rằng 
khả năng tài chính của những người cần các dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe không ngăn cản họ tìm kiếm hoặc 
nhận dịch vụ chăm sóc. Đây là bản tóm tắt về Chính sách 
Hỗ trợ Tài chính của Bệnh viện Đa khoa Đông Jefferson 
(FAP). 
 
Tính sẵn có của hỗ trợ tài chính 
Quý vị có thể nhận được hỗ trợ tài chính nếu quý vị 
không có bảo hiểm, không được bảo hiểm đầy đủ hoặc 
nếu quý vị gặp khó khăn về tài chính để thanh toán đầy 
đủ các chi phí xuất túi dự kiến cho các dịch vụ tại Bệnh 
viện Đa khoa Đông Jefferson. Xin lưu ý rằng có một số 
loại trừ dịch vụ thường không đủ điều kiện nhận hỗ trợ 
tài chính, bao gồm nhưng không giới hạn ở các dịch vụ 
thẩm mỹ và/hoặc các dịch vụ khác. 
 
Yêu cầu về đủ điều kiện 
Hỗ trợ tài chính thường được xác định theo biểu phí linh 
động của tổng thu nhập hộ gia đình dựa trên Mức chuẩn 
Nghèo Liên bang (FPL). Nếu quý vị và/hoặc thu nhập của 
bên chịu trách nhiệm cộng lại bằng hoặc thấp hơn 250% 
so với mức đề ra ở hướng dẫn về chuẩn nghèo của liên 
bang, quý vị sẽ không có trách nhiệm tài chính đối với 
dịch vụ chăm sóc do Bệnh viện Đa khoa Đông Jefferson 
cung cấp. Nếu quý vị ở mức từ 251% đến 400%, quý vị có 
thể được chiết khấu cho dịch vụ chăm sóc nhận được. 
Không người nào đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính theo 
FAP sẽ bị tính tiền nhiều hơn cho trường hợp chăm sóc 
khẩn cấp hoặc chăm sóc y tế cần thiết khác so với số 
tiền mà những cá nhân có Medicare thường phải chi trả. 
                                                                                 
Nếu quý vị có đủ mức bao trả bảo hiểm hoặc tài sản có 
sẵn để chi trả cho việc chăm sóc của mình, quý vị có thể 

không đủ điều kiện để nhận hỗ trợ tài chính. Vui lòng tham 
khảo chính sách đầy đủ để được giải thích đầy đủ và biết 
chi tiết. 
 
Nơi tìm thông tin 
Có nhiều cách để tìm thông tin về quy trình đăng ký FAP 
hoặc lấy các bản sao của FAP hoặc mẫu đơn đăng ký FAP. 
Để đăng ký hỗ trợ tài chính quý vị có thể: 
 
Tải thông tin trực tuyến tại      
www.ejghc.org/patients-visitors/bills-payments 
Yêu cầu thông tin bằng văn bản qua thư hoặc bằng cách 
đến Trung tâm Dịch vụ Tư vấn Tài chính Bệnh nhân tại 
Bệnh viện Đa khoa Đông Jefferson ở Tầng 1 của bệnh viện 
tại quầy Đăng ký 
Yêu cầu thông tin bằng cách gọi 504.503.4040 
 
Tính sẵn có của bản dịch 
Chính sách Hỗ trợ Tài chính, đơn đăng ký và bản tóm 
tắt bằng ngôn ngữ đơn giản có thể được cung cấp bằng 
tiếng Anh,Tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt và Bản in Chữ 
lớn. Bệnh viện Đa khoa Đông Jefferson có thể chọn cung 
cấp dịch vụ hỗ trợ dịch thuật, hướng dẫn dịch thuật hoặc 
cung cấp hỗ trợ thông qua 
sử dụng thông dịch viên song ngữ đủ điều kiện theo yêu cầu. 
Để biết thông tin về 
 
Chương trình hỗ trợ tài chính của Bệnh viện Đa 
khoa Đông Jefferson 
và các dịch vụ dịch thuật, vui lòng gọi cho người đại diện 
theo số 504.503.4040. 
 
Cách đăng ký 
Quy trình đăng ký bao gồm việc điền vào biểu mẫu hỗ 
trợ tài chính và gửi biểu mẫu cùng với các giấy tờ 
chứng minh cho Bệnh viện Đa khoa Đông Jefferson để 
xử lý. Quý vị cũng có thể trực tiếp nộp đơn bằng cách 
đến Trung tâm Dịch vụ Tiếp cận Bệnh nhân tại địa chỉ 
được đưa ra bên dưới. Nộp đơn đăng ký hỗ trợ tài 
chính tới văn phòng sau: 
 
Bệnh viện Đa khoa Đông Jefferson 
Người quản lý, Hỗ trợ Tài chính  
4200 Houma Boulevard 
Metairie, LA 70006 
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