Ngày 11 tháng 11 năm 2019

Tóm Tắt Ngôn Ngữ Đơn Giản - Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính (FAP)
Chính sách hỗ trợ tài chính của HMH Carrier Clinic hiện có nhằm cung cấp cho bệnh nhân dịch vụ chăm sóc y tế khẩn cấp hoặc cần
thiết về mặt y khoa được giảm giá một phần hoặc toàn bộ dựa trên nguồn lực của bệnh nhân và gia đình. Bệnh nhân đang tìm kiếm
hỗ trợ tài chính phải hoàn thành Đơn Đăng Ký Hỗ Trợ Tài Chính (FAP) được tóm tắt dưới đây và có sẵn theo đó.

Bệnh Nhân/Dịch Vụ Đủ Điều Kiện
Các dịch vụ đủ điều kiện sẽ bao gồm tất cả các dịch vụ cần thiết về mặt y khoa được HMH Carrier Clinic cung cấp. Bệnh nhân đủ điều
kiện bao gồm tất cả các bệnh nhân nộp đơn đăng ký Hỗ Trợ Tài Chính (bao gồm các tài liệu cần thiết) và những người được xác định
là hội đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính.
Việc đủ điều kiện nhận Hỗ Trợ Tài Chính được xác định khi xem xét đơn đăng ký và tài liệu tài chính giải trình đã nộp.

Cách Nộp Đơn
Một cá nhân có thể nộp đơn xin hỗ trợ tài chính bằng cách điền vào một bản sao đơn đăng ký bằng giấy. Đơn đăng ký bằng giấy
được cung cấp miễn phí theo bất kỳ cách nào sau đây:
•
•
•
•

Qua Thư: Bằng cách gửi thư đến địa chỉ sau và yêu cầu một bản sao bằng giấy đơn đăng ký hỗ trợ tài chính: HMH Carrier
Clinic 252 County Road 601 Belle Mead, NJ 08502, Attn: Patient Financial Services
Gặp Trực Tiếp: Tòa Nhà Hành Chính (Bộ Phận Dịch Vụ Tài Chính Bệnh Nhân); 252 County Road 601 Belle Mead, NJ 08502
(Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:00 sáng - 4:30 chiều)
Bằng Điện Thoại: Có thể liên lạc Bộ Phận Dịch Vụ Tài Chính Bệnh Nhân theo số 908-281-1522
Trang web: https://carrierclinic.org/2019/08/09/carrier-clinics-financial-assistance-policy/

Các đơn đăng ký đã hoàn thành có thể được gửi đến Dịch Vụ Tài Chính Bệnh Nhân tại số 252 County Road 601 Belle Mead, NJ 08502

Ngôn Ngữ Có Sẵn:
Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính, Chính Sách Thanh Toán và Thu Nợ, Bản Tóm Tắt Ngôn Ngữ Đơn Giản, Danh Sách Nhà Cung
Cấp Đủ Điều Kiện và Không Đủ Điều Kiện và Đơn Đăng Ký Hỗ Trợ Tài Chính hiện có sẵn miễn phí bằng tiếng Anh và ngôn
ngữ chính của bất kỳ cộng đồng nào có trình độ tiếng Anh hạn chế tạo thành số lượng nào ít hơn giữa năm (5%) phần
trăm dân số hoặc 1,000 người trong khu vực dịch vụ chính do HMH Carrier Clinic phục vụ. Có thể lấy bản sao miễn phí
các bản dịch tại trang web sau: https://carrierclinic.org/2019/08/09/carrier-clinics-financial-assistance-policy/

Xác Định Khả Năng Hội Đủ Điều Kiện
Các bệnh nhân đang tìm kiếm hỗ trợ tài chính có thể hội đủ điều kiện được giảm số tiền dựa trên việc xem xét thông tin được cung
cấp trong Đơn Đăng Ký Hỗ Trợ Tài Chính bao gồm Nguồn Lực Hộ Gia Đình Có Sẵn (AHR). AHR liên quan đến tổng nguồn lực tài chính
của hộ gia đình nơi bệnh nhân cư trú. Một bệnh nhân có AHR ở mức 100% trở xuống so với mức Hướng Dẫn Nghèo Khó Liên Bang
tương ứng, tùy thuộc vào quy mô gia đình của họ, có thể hội đủ điều kiện được giảm tới 100% chi phí cho các dịch vụ y tế hội đủ
điều kiện của họ. Một bệnh nhân hội đủ điều kiện sẽ không bị tính phí nhiều hơn cho dịch vụ Cấp Cứu hoặc các dịch vụ cần thiết về
mặt y khoa khác so với Số Tiền Thường Được Lập Hóa Đơn (AGB) cho những bệnh nhân có bảo hiểm.
•

Để được giúp đỡ, hỗ trợ hoặc giải đáp thắc mắc, vui lòng truy cập Dịch Vụ Tài Chính Bệnh Nhân (Thứ Hai đến thứ Sáu, 8:00
sáng – 4:30 chiều) tại Tòa Nhà Hành chính ở địa chỉ: 252 County Road 601 Belle Mead, NJ 08502 hoặc gọi số 908-281-1522.

