
 

 
 

Chính sách Trợ giúp Tài chính – Tóm tắt bằng Ngôn ngữ Đơn giản 
 
 

Chính sách/Chương trình Trợ giúp Tài chính của Trung tâm Y tế Shore (FAP) tồn tại để cung cấp cho 

những bệnh nhân đủ điều kiện được giảm viện phí từng phần hoặc một phần cho những dịch vụ chăm 

sóc sức khỏe khẩn cấp hoặc dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần thiết về mặt y tế khác do Trung tâm Y tế 

Shore và một pháp nhân có liên quan về căn bản (như được định nghĩa bởi IRS) cung cấp. BỆNH 

VIỆN và bất kỳ pháp nhân nào có liên quan về căn bản dưới đây được đề cập là BỆNH VIỆN. Những 

bệnh nhân muốn được Trợ giúp Tài chính phải nộp đơn đăng ký chương trình, quy trình sẽ được tóm 

tắt trong tài liệu này. 

 
Dịch vụ đủ Điều kiện – Những dịch vụ chăm sóc sức khỏe khẩn cấp hoặc dịch vụ chăm sóc sức khỏe 

cần thiết về mặt y tế khác do BỆNH VIỆN cung cấp và do BỆNH VIỆN ghi hóa đơn. FAP chỉ áp 

dụng cho những dịch vụ do BỆNH VIỆN ghi hóa đơn. Các dịch vụ khác do các nhà cung cấp dịch vụ 

khác như các bác sỹ hoặc phòng thí nghiệm ghi hóa đơn riêng không đủ điều kiện theo FAP. 

 
Bệnh nhân đủ Điều kiện  – Những bệnh nhân nhận những dịch vụ đủ điều kiện nộp Đơn đăng ký Trợ 

giúp Tài chính hoàn chỉnh (bao gồm chứng từ/thông tin liên quan), và được BỆNH VIỆN quyết định 

là đủ điều kiện được hưởng Trợ giúp Tài chính. 

 
Làm thế nào để Đăng ký - Có thể lấy/hoàn thiện/nộp FAP và Mẫu Đăng ký như sau: 

 
• Tại Phòng Trợ giúp Tài chính của BỆNH VIÊN 

 
• Yêu cầu nhận tài liệu qua thư, bằng cách gọi tới Phòng Trợ giúp Tài chính của BỆNH VIỆN số 

 609-653-3717, máy lẻ 1. 
 

 
• Yêu cầu nhận tài liệu qua thư/hoặc gặp trực tiếp: Phòng Trợ giúp Tài chính BỆNH VIỆN ở 

địa chỉ số 100 đường  Medical  Center, Somers  Point,  New  Jersey,  08244. Để gặp trực 

tiếp, đến Bàn Hướng dẫn ở Sảnh chính và yêu cầu nói chuyện với một Cố vấn Tài chính.   

(Chính sách Trợ giúp Tài chính của BỆNH VIỆN cũng được cung cấp theo yêu cầu qua thư, 

hoặc trực tiếp, tại địa điểm này.) 

 
• Tải tài liệu từ website của BỆNH VIỆN: 

https://www.ShoreMedicalCenter.org. 
 

 
• Gửi bộ hồ sơ đăng ký hoàn chỉnh (với tất cả chứng từ/thông tin được quy định trong hướng 

dẫn đăng ký) đến: Phòng Tư vấn Tài chính BỆNH VIỆN, số 100 đường Medical Center,  

Somers Point, New Jersey, 08244; hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Tư vấn Tài chính. 

 

 
Quyết định về Tình trạng đủ Điều kiện hưởng Trợ giúp Tài chính – Thông thường, những Người đủ 

Điều kiện đủ điều kiện được hưởng Trợ giúp Tài chính, áp dụng thang trượt phí, khi Thu nhập Gia 

đình bằng hoặc thấp hơn 200% Quy định Chuẩn Nghèo Liên bang của Chính phủ Liên bang (FPG).  

Đủ Điều kiện được hưởng Trợ giúp Tài chính có nghĩa là Người đủ Điều kiện sẽ được trang trải toàn 

bộ hoặc một phần các dịch vụ chăm sóc, và họ sẽ không bị ghi hóa đơn cao hơn “Số tiền Thường 

được Ghi Hóa đơn” (AGB) dành cho những người được bảo hiểm (AGB, như được định nghĩa trong 
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Phần 501 (r) của Luật IRC Sở Thuế Vụ). Mức Trợ giúp Tài chính, chỉ dựa vào Thu nhập Gia 
đình và FPG, như sau: 

 
• Thu nhập Gia đình bằng 0 đến 200% FPG  

 Trợ giúp Tài chính Toàn phần, bệnh nhân được ghi hóa đơn 0$. 

 
• Thu nhập Gia đình bằng 201 đến 300% FPG 

Trợ giúp Tài chính Một phần; bệnh nhân được ghi hóa đơn tối đa ở mức AGB. 

 
Lưu ý: Các tiêu chí khác ngoài FPG cũng được xem xét (như là có tiền mặt và các tài sản khác có thể 

chuyển đổi thành tiền, và thu nhập thuần hàng tháng cao hơn so với các khoản chi tiêu hộ gia đình 

hàng tháng), có thể dẫn đến bị loại trừ khỏi nhóm trước đó. Nếu không báo cáo Thu nhập Gia đình, sẽ 
bị yêu cầu cung cấp thông tin làm thế nào đáp ứng được các nhu cầu hàng ngày. Phòng Tư vấn Tài 

chính của BỆNH VIỆN xem xét các hồ sơ đăng ký nộp lên hoàn chỉnh, và quyết định Tình trạng đủ 

Điều kiện Trợ giúp Tài chính phù hợp với Chính sách Trợ giúp Tài chính của BỆNH VIỆN. Những 

hồ sơ đăng ký không hoàn chỉnh không được xem xét, nhưng người nộp đơn sẽ được thông báo và 
cho cơ hội để hoàn thiện chứng từ/thông tin còn thiếu. 

 
BỆNH VIỆN cũng dịch FAP, mẫu đăng ký FAP của mình và bản tóm tắt bằng ngôn ngữ đơn giản của 

FAP đó ra ngôn ngữ khác trong trường hợp ngôn ngữ chính của các cư dân cộng đồng do BỆNH 

VIỆN phục vụ đại diện cho 5% hoặc 1.000 người, tùy theo con số nào nhỏ hơn, trong nhóm những 

người sẽ bị tác động hoặc BỆNH VIỆN sẽ đón tiếp. Bản dịch sẽ được cung cấp theo yêu cầu trực tiếp 

ở địa chỉ sau, và trên website của BỆNH VIỆN. 

 
Để được giúp đỡ, trợ giúp hoặc thắc mắc vui lòng đến hoặc gọi: Phòng Tư vấn Tài chính BỆNH 

VIỆN đặt tại Trung tâm Y tế Shore, số 100 đường Medical Center, Somers Point, New Jersey, 08244; 

Để gặp trực tiếp, hãy đến bàn Hướng dẫn Bệnh viện đặt ở Sảnh chính và được chỉ đến Tầng 1 Phòng 

Tư vấn Tài chính hoặc gọi 609-653-3717, nhấn phím 1, Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:00 sáng đến 5:00 

chiều. 
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