Những Bệnh Nhân cần Hỗ Trợ Tài Chính
Penn State Hershey Medical Center tự hào về nhiệm vụ cung cấp dịch vụ tốt nhất cho tất cả các
bệnh nhân và gia đình họ. Nếu như việc chi hóa đơn y tế là một nỗi lo, chúng tôi có thể trợ giúp bạn.
Chúng tôi cung cấp hỗ trợ tài chính dựa trên thu nhập, kích thước gia đình, đánh giá nhu cầu y tế và
các dịch vụ khẩn cấp. Những bệnh nhân không được bảo hiểm không đủ điều kiện hỗ trợ tài chính
sẽ không bị tính phí nhiều hơn số tiền các bệnh nhân có bảo hiểm thường trả.
Cách đăng ký:
Một đơn xin Hỗ Trợ Tài Chính hoàn chỉnh (phía sau lá thư này) và đính kèm với các tài liệu bên dưới
(trong trường hợp áp dụng):













Hoàn Thuế Thu Nhập Liên Bang gần nhất
Bốn (4) biên lai gần nhất
Bốn (4) sao kê tài khoản gần nhất
Xác nhận Thu Nhập Trợ Cấp An Sinh
Thu nhập Thất Nghiệp
Thu nhập Lương Hưu
Sự thừa nhận việc sắp xếp từ các bất động sản đến giải quyết các trách nhiệm pháp lý (Trợ
Giúp Tài Chính sẽ không được chấp thuận cho đến khi các vấn đề bất động sản và tranh chấp
được giải quyết hoàn toàn)
Trợ Giúp Y Tế hoặc Thông Báo Quyết Định ACA
Bằng chứng về quốc tịch hoặc thẻ thường trú hợp pháp (thẻ xanh)
Nếu hộ gia đình không có thu nhập, thư từ (những) người đang trợ giúp các sinh hoạt phí.
Bất kỳ thông tin được yêu cầu bởi PSHMC để xem xét đầy đủ đơn yêu cầu trợ giúp tài chính
nhằm quyết định các điều kiện cho Trợ Giúp Tài Chính.

Xin hãy truy cập trang web của chúng tôi tại: www.pennstatehershey.org để xem Chính Sách Hỗ Trợ
Tài Chính và các đơn trợ giúp tài chính bổ sung. Các tài liệu được dịch sang nhiều ngôn ngữ khác
nhau và có sẵn trên trang web hoặc in.

Tất cả những người nộp đơn sẽ được thông báo qua điện thoại hoặc thư khi quyết định về điều kiện
xin trợ giúp tài chính của họ được đưa ra.

Đội ngũ Các Dịch Vụ Tài Chính Bệnh Nhân được đặt tiện lợi trong khuôn viên của Penn State
Hershey Medical Center, Tòa Nhà Hỗ Trợ Học Thuật, 90 Hope Drive, tầng 2, phòng 2106. Luôn trực
điện thoại tại 717-531-5069 hoặc 1-800-254-2619.
Các câu hỏi của bạn sẽ luôn được trả lời với sự nhã nhặn và bảo mật.
Cảm ơn, Dịch Vụ Tài Chính cho Bệnh Nhân

Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính
THÔNG TIN BỆNH NHÂN
Tên bệnh nhân: ___________________________________________ Số bệnh nhân: _______________
Tên bệnh nhân: ___________________________________________ Số bệnh nhân: _______________
Tên bệnh nhân: ___________________________________________ Số bệnh nhân: _______________

THÔNG TIN NGƯỜI GIÁM HỘ (Người chịu trách nhiệm trả hóa đơn này)
Tên người giám hộ: _____________________________________________ Điện thoại nhà người giám hộ: ______________
Số điện thoại di động: ___________________ Địa chỉ nhà: ____________________________________________
Thành phố: ____________________________________ Bang: __________ Zip: ____________
Nơi làm việc: ________________________________________Điện thoại nơi làm việc người giám hộ: ________________
Số an sinh xã hội: Giám hộ: ___________________________ Vợ/Chồng: ____________________________
Số lượng người mà ông/bà cung cấp tài chính (bao gồm bản thân): __________________

Tôi xác nhận rằng tôi đã đọc hết đơn này và tất cả các thông tin cung cấp trên đơn này là đúng sự thật, đúng và được hoàn thành tốt
nhất trong khả năng, kiến thức và niềm tin của tôi.

_____________________________________________________________________________________________
CHỮ KÝ (GIÁM HỘ)

NGÀY

* Để đơn của bạn được xử lý, thông tin dưới đây (nếu được áp dụng) phải được đính kèm cùng với mẫu này **












Mẫu Thuế Lợi Tức gần nhất (1040) và bất cứ phụ lục nào, ví dụ: C, D, E, F
Bốn (4) biên lai gần nhất
Bốn (4) sao kê tài khoản gần nhất (Bao gồm thông tin từ các tài khoản Séc và tài khoản Tiết Kiệm)
Thu nhập Thất Nghiệp
Xác nhận Thu Nhập Trợ Cấp An Sinh
Thu nhập Lương Hưu
Bằng chứng từ tất cả các Thu Nhập được nhận trong năm hiện tại (Ví dụ bao gồm, 401K, Tài Khoản Đầu Tư, Tài
Khoản IRA, v.v)
Trợ Giúp Y Tế hoặc Thông Báo Quyết Định ACA
Sự thừa nhận việc sắp xếp từ các bất động sản đến giải quyết các trách nhiệm pháp lý.
Bằng chứng về quốc tịch hoặc thẻ thường trú hợp pháp (thẻ xanh)
Nếu hộ gia đình không có thu nhập, thư từ (những) người đang trợ giúp các sinh hoạt phí.

