Jefferson Health
Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính – Bản Tóm Tắt Bằng Ngôn Ngữ Đơn Giản
Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính (“FAP”) của Jefferson Health tồn tại để cung cấp hỗ trợ tài chính cho các bệnh nhân có nhu cầu về chăm
sóc sức khỏe và không có bảo hiểm, bảo hiểm thấp, không hội đủ điều kiện nhận hỗ trợ chính phủ khác, hoặc không thể thanh toán
cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cấp cứu hay cần thiết về mặt y tế dựa trên tình hình tài chính cá nhân của họ. Bệnh nhân cần được
hỗ trợ tài chính phải nộp đơn đăng ký vào chương trình, như được tóm tắt dưới đây.
Các Dịch Vụ Hội Đủ Điều Kiện: Hỗ trợ tài chính chỉ có sẵn cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cấp cứu hoặc cần thiết về mặt y tế khác.
Không phải tất cả các dịch vụ được cung cấp trong phạm vi các cơ sở bệnh viện thuộc Jefferson Health được bao trả theo FAP này.
Các dịch vụ nhất định do các nhà cung cấp khác lập hóa đơn riêng có thể không được bao trả. Vui lòng tham khảo Phụ Lục A - L trong
FAP của Jefferson Health để có danh sách các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong phạm vi các cơ sở bệnh viện và liệu
những dịch vụ đó có được bao trả theo chính sách này hay không.
Các Bệnh Nhân Hội Đủ Điều Kiện: Các bệnh nhân nhận dịch vụ hội đủ điều kiện, đáp ứng các tiêu chí về điều kiện hội đủ và nộp Đơn
Đăng Ký FAP (Đơn Đăng Ký Chăm Sóc Cứu Trợ Của Jefferson Health và/hoặc Đơn Đăng Ký Chương Trình Hỗ Trợ Thanh Toán Chăm
Sóc Của Jefferson Health New Jersey Hospital) hoàn chỉnh với tất cả giấy tờ bắt buộc.
Cách Đăng Ký: Quý vị có thể lấy/hoàn thành/nộp FAP và Đơn Đăng Ký FAP như sau:
Có sẵn các bản sao bằng giấy miễn phí tại các địa điểm đăng ký bệnh nhân tại bệnh viện sau đây. Quý vị có thể yêu cầu nhận đơn
đăng ký bằng cách gọi đến các số điện thoại được ghi bên dưới. Ngoài ra, quý vị có thể lấy bản sao trên trang web của từng cơ sở
bệnh viện được ghi bên dưới.
Các Tư Vấn Viên Tài Chính sẵn sàng hỗ trợ quý vị. Bệnh nhân có thể gọi đến các số điện thoại được ghi bên dưới để xếp lịch hẹn.
Abington Hospital – Jefferson Health
Abington – Lansdale Hospital
Jefferson Bucks Hospital
1200 Old York Road
100 Medical Campus Drive
380 North Oxford Valley Road
Abington, PA 19001
Lansdale, PA 19446
Langhorne, PA 19047
(215) 481 -2185
(215) 361 - 4692
(215) 949-5117
www.abingtonhealth.org
www.abingtonhealth.org
www.ariahealth.org
Jefferson Cherry Hill Hospital
Jefferson Frankford Hospital
Jefferson Hospital dành cho Khoa Học Thần Kinh
2211 Chapel Ave West
4900 Frankford Avenue
900 Walnut Street
Cherry Hill, NJ 08002
Philadelphia, PA 19124
Philadelphia, PA 19107
(856) 922-5115
(215) 831-2036
(215) 955-3815
https://kennedyhealth.org
www.ariahealth.org
https://hospitals.jefferson.edu
Jefferson Methodist Hospital
Jefferson Stratford Hospital
Jefferson Torresdale Hospital
2301 South Broad Street
18 East Laurel Road
10800 Knights Road
Philadelphia, PA 19148
Stratford, NJ 08084
Philadelphia, PA 19114
(215) 955-3815
(856) 346-7810
(215) 612-3393
https://hospitals.jefferson.edu
https://kennedyhealth.org
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Jefferson Washington Township Hospital
Magee Rehabilitation Hospital
Thomas Jefferson University Hospital, Inc.
435 Hurffville-Cross Keys Road
1513 Race Street
111 South 11th Street
Turnersville, NJ 08012
Philadelphia, PA 19102
Philadelphia, PA 19107
(856) 582-2638
(215) 587-3342
(215) 955-3815
https://kennedyhealth.org
https://mageerehab.org/
https://hospitals.jefferson.edu
Quý vị cần gửi Đơn Đăng Ký FAP hoàn chỉnh qua đường bưu điện đến địa chỉ có trong Đơn Đăng Ký và/hoặc bìa thư đi kèm.
Điều Kiện Hội Đủ Nhận Hỗ Trợ Tài Chính: Thông thường, các bệnh nhân không có bảo hiểm hoặc có bảo hiểm thấp có thể hội đủ điều
kiện nhận hỗ trợ tài chính toàn phần khi tổng thu nhập của gia đình họ thấp hơn hoặc bằng 200% Mức Nghèo Đói Liên Bang (“FPL”).
Ngoài ra, các bệnh nhân không có bảo hiểm hoặc có bảo hiểm thấp với thu nhập lớn hơn 200% nhưng thấp hơn hoặc bằng 500% FPL
có thể hội đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính một phần. Các mức hỗ trợ tài chính, chỉ dựa hoàn toàn vào FPL là:
•

Tổng thu nhập gia đình thấp hơn hoặc bằng 200% FPL - Hỗ trợ tài chính toàn phần; bệnh nhân không phải nhận hóa đơn.

•

Tổng thu nhập gia đình lớn hơn 200% nhưng thấp hơn hoặc bằng 500% FPL - Hỗ trợ tài chính một phần; thấp hơn Giảm Giá Chăm
Sóc Cứu Trợ hay Số Tiền Thường Được Tính (“AGB”).

Lưu ý: Các tiêu chí khác ngoài FPL cũng có thể được cân nhắc (nghĩa là ngưỡng tài sản, tình trạng cư dân, tình trạng bảo hiểm), dẫn
tới các trường hợp ngoại lệ so với các trường hợp đã nêu. Các Tư Vấn Viên Tài Chính của Jefferson Health sẽ xem xét các đơn đăng
ký được nộp và xác định điều kiện hội đủ nhận hỗ trợ tài chính theo FAP.
Các cá nhân được xác định là hội đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính theo FAP sẽ không bị tính phí cao hơn AGB cho các dịch vụ chăm
sóc sức khỏe cấp cứu hoặc cần thiết về mặt y tế. Các cá nhân hội đủ điều kiện theo FAP sẽ luôn được tính phí thấp hơn AGB hoặc bất
kỳ khoản giảm giá nào có sẵn theo FAP.
Bản Dịch Sẵn Có: FAP, Đơn Đăng Ký và PLS có sẵn bằng tiếng Anh và ngôn ngữ chính của những người có khả năng thông thạo tiếng
Anh hạn chế (“LEP”) cấu thành dưới 1,000 cá nhân hoặc 5% cộng đồng được Jefferson Health phục vụ.
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