Chính Sách Trợ Giúp Tài Chánh – Phần Tóm Lược Ngôn Ngữ Dễ Hiểu
Sự Hỗ Trợ Tài Chánh Được Cung Cấp: Theo Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chánh của mình, UW Medicine có đưa ra chương trình hỗ trợ tài
chánh dành cho những bệnh nhân đủ điều kiện, không có khả năng chi trả dịch vụ cấp cứu hoặc dịch vụ chăm sóc cần thiết về mặt y
tế khác. UW Medicine hỗ trợ tài chánh cho bất kỳ bệnh nhân/người bảo lãnh nào có tổng thu nhập gia đình lên tới 400% Chuẩn
Nghèo Liên Bang (Federal Poverty Level, FPL) và được điều chỉnh theo số người trong gia đình sau khi đã sử dụng hết tiền bao trả từ
bên thứ ba. Với các dịch vụ tại cơ sở và/hoặc dịch vụ chuyên môn tại Airlift Northwest, Harborview Medical Center, UW Medical
Center, UW Physicians, UW Medicine Primary Care và Valley Medical Center:
• 0% - 300% FPL được giảm giá 100% qua hỗ trợ tài chánh
Riêng với các dịch vụ tại cơ sở có ngày xuất viện vào hoặc sau ngày 1 tháng 7 năm 2022, tại Harborview Medical Center, UW Medical
Center và Valley Medical Center:
• 301% - 350% FPL được giảm giá 75% qua hỗ trợ tài chánh
• 351% - 400% FPL được giảm giá 50% qua hỗ trợ tài chánh
Với Valley Medical Center, người đủ điều kiện hưởng hỗ trợ tài chánh không được bị thu nhiều hơn số tiền thường được tính phí
cho dịch vụ cấp cứu hoặc dịch vụ chăm sóc cần thiết về mặt y tế khác.
Yêu Cầu về Điều Kiện và Loại Hỗ Trợ được Cung Cấp: Tính đủ điều kiện hưởng hỗ trợ tài chánh sẽ căn cứ trên nhiều yếu tố, bao
gồm tính chất của bệnh trạng và dịch vụ chăm sóc cần thiết, mức bao trả của bảo hiểm hoặc các nguồn chi trả khác, thu nhập, số
người trong gia đình, tài sản, nơi cư trú tại tiểu bang Washingon (WA) và những lưu ý đặc biệt khác mà bệnh nhân hoặc nhà cung
cấp muốn được cân nhắc.
Bệnh nhân mong muốn được hỗ trợ tài chánh phải tuân hành quy trình nộp đơn xin Hỗ Trợ Tài Chánh. Quy trình này bao gồm việc
nộp bản khai W-2, phiếu lương hiện tại, sao kê ngân hàng hoặc tờ khai thuế thu nhập trong năm vừa qua của bệnh nhân, và hoàn
thành quy trình nộp đơn xin hưởng tất cả các nguồn hỗ trợ có sẵn, trong đó có dịch vụ chăm sóc có trợ cấp của tiểu bang (Medicaid).
Cách Nộp Đơn Xin Hỗ Trợ: Bệnh nhân hoặc bất kỳ người nào tham gia vào việc chăm sóc cho bệnh nhân, bao gồm người nhà hoặc
nhà cung cấp, đều có thể trình bày các điểm quan ngại của mình về tài chánh. Sau đó, bệnh nhân hoặc bên chịu trách nhiệm sẽ
được khuyến khích hoàn thành đơn xin hỗ trợ tài chánh. Để đủ tiêu chuẩn được hỗ trợ tài chánh, quý vị có thể nộp đơn vào bất cứ
thời điểm nào trước khi trương mục nhận được phán quyết của tòa.
Chi Phí nào Đủ Điều Kiện được Hỗ Trợ: Mức độ hỗ trợ tài chánh chỉ giới hạn ở dịch vụ chăm sóc y tế được cung cấp tại một cơ sở của
UW Medicine, do nhân viên y tế của UW thực hiện. Những chi phí như đi lại, ăn, ở và thiết bị y tế lâu bền không được bao trả theo
chính sách Hỗ Trợ Tài Chánh. Toa thuốc có thể được bao trả lên tới 300% FPL với mức giảm giá 100% qua hỗ trợ tài chánh nếu toa
thuốc đó là do nhà cung cấp của UW Medicine kê và được mua tại một nhà thuốc của UW Medicine (nếu có).
Nơi Xin Bản Sao, Nộp Văn Kiện và Thông Tin Liên Hệ: Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chánh của UW Medicine, Mẫu Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chánh,
Phần Tóm Lược bằng Ngôn Ngữ Dễ Hiểu và Chính Sách Tính Phí & Truy Thu được cung cấp miễn phí. Quý vị có thể truy cập các văn
kiện này ở phiên bản nhiều thứ tiếng qua mạng, gọi điện hay tới tận nơi để lấy. Văn kiện được đăng trên mạng để tải xuống hoặc in, tại
uwmedicine.org/financialassistance hoặc valleymed.org/financialassistance. Quý vị có thể đề nghị cung cấp bản sao cho mình trực tiếp
hoặc qua điện thoại, từ cơ sở nơi quý vị đang tìm dịch vụ chăm sóc.
Đối với đơn xin Hỗ Trợ Tài Chánh và các văn kiện bổ trợ bằng Tiếng Anh, hiện quý vị có thể sử dụng MyChart (trừ cơ sở Airlift
Northwest) để nộp văn kiện tùy theo cơ sở nơi chăm sóc cho quý vị. Với tất cả các loại đơn xin khác cần nộp, quý vị vẫn nộp qua đường
bưu điện, fax hoặc trực tiếp. Mọi thông tin được nộp để xem xét sẽ được xem như thông tin sức khỏe được bảo vệ, theo Đạo Luật về
Trách Nhiệm Giải Trình và Cung Cấp Thông Tin Bảo Hiểm Y Tế (Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA).
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