Tóm Tắt Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính
Nhằm luôn duy trì các giá trị, sứ mệnh và tầm nhìn của mình, Capital Medical Center
(Trung Tâm Y Khoa Capital) cam kết luôn chăm sóc và cải thiện cuộc sống của mọi
khách hàng mà chúng tôi phục vụ. Mỗi Người - Mỗi Cuộc Tiếp Xúc - Mỗi Lúc! Một
cách mà chúng tôi làm cho điều này diễn ra là thông qua Chương Trình Hỗ Trợ Tài
Chính, trong đó các bệnh nhân hội đủ điều kiện có thể được nhận sự chăm sóc miễn
phí hoặc hưởng mức giá chiết khấu.
Ai Hội Đủ Điều Kiện?
Điều kiện hội đủ nhận hỗ trợ tài chính được dựa trên tổng thu nhập hộ gia đình hàng
năm của bên chịu trách nhiệm thanh toán. Trong trường hợp tổng thu nhập hộ gia đình
hàng năm của bên chịu trách nhiệm thanh toán bằng hay thấp hơn 250% Mức Chuẩn
Nghèo Liên Bang, họ hội đủ điều kiện nhận dịch vụ chăm sóc miễn phí. Trong trường
hợp tổng thu nhập hộ gia đình hàng năm của bên chịu trách nhiệm thanh toán từ 251%
đến 400% Mức Chuẩn Nghèo Liên Bang, họ hội đủ điều kiện được hưởng mức giá
chiết khấu 60%.
Bao Gồm Những Gì?
Dịch vụ cấp cứu và các chăm sóc cần thiết về mặt y tế khác. Những dịch vụ này đều
được mô tả kỹ hơn trong Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính.
Tôi Có Thể Nộp Hồ Sơ Như Thế Nào?
Để nộp hồ sơ xin hỗ trợ tài chính, thông thường quý vị sẽ phải hoàn tất Đơn Xin Hỗ Trợ
Tài Chính, cung cấp tài liệu hỗ trợ như được liệt kê trong Đơn, và đề cập đến tất cả các
lựa chọn thanh toán khác bao gồm Medicare, Medicaid.
Tôi Có Thể Tìm Đơn và Tìm Thêm Thông Tin Ở Đâu?
Quý vị có thể trực tiếp yêu cầu bản sao Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính, Đơn và Bản
Tóm Tắt này tại bất kỳ địa điểm Đăng Ký hoặc văn phòng Dịch Vụ Tài Chính nào của
Capital, hoặc gọi 360-704-4778 từ 9 giờ sáng đến 16 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu,
trừ ngày lễ. Quý vị cũng có thể tải về các tài liệu này trực tuyến tại
https://capitalmedical.com/patients-guests/financial-assistance-2/.
Nếu Tôi Cần Giúp Đỡ Với Đơn?
Cố vấn tài chính của chúng tôi có thể trả lời các câu hỏi về Quy Trình Hỗ Trợ Tài Chính.
Vui lòng gọi số 360-704-4778 từ 9 giờ sáng đến 16 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu, trừ
ngày lễ. Bản dịch của Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính, Đơn Đăng Ký và Bản Tóm Tắt này cũng
có sẵn tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt tại bất kỳ địa điểm Đăng Ký, văn phòng Dịch Vụ Tài
Chính hoặc tại https://capitalmedical.com/patients-guests/financial-assistance-2/. Capital

cũng cung cấp dịch vụ dịch thuật cho các ngôn ngữ khác theo yêu cầu.
Nếu Tôi Không Hội Đủ Điều Kiện?
Captal sẽ làm việc với bệnh nhân của mình và các bên có trách nhiệm thanh toán,
những người cần được giúp đỡ trong việc thanh toán hóa đơn y tế. Mức hỗ trợ sẽ tùy
thuộc vào tình hình tài chính cá nhân. Capital cũng cung cấp chiếu khấu cho những
bệnh nhân không có bảo hiểm y tế.
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