Chương trình Hỗ trợ Tài chính
và Kế hoạch Thanh toán Giảm giá

Sứ mệnh của chúng tôi
Phục hồi, duy trì và củng cố sức
khỏe và tiềm năng phát triển của
trẻ em thông qua chăm sóc,
giáo dục, nghiên cứu và benh
vực xuất sắc.

Chúng tôi Sẵn sàng
giúp đỡ!

Thông báo về Chương trình
Hỗ trợ Tài chính và Kế hoạch
Thanh toán Chiết khấu cho
Bệnh nhân
Nếu quý vị không có bảo hiểm y tế hay có
bảo hiểm y tế không thỏa đáng và lo lắng
rằng quý vị có thể không đủ khả năng chi trả
cho chăm sóc của mình, chúng tôi có thể
giúp.
Chúng tôi luôn khuyến khích quý vị liên hệ
với một trong các cố vấn tài chính của chúng
tôi để tìm hiểu xem gia đình quý vị có đủ điều
kiện tham gia chương trình hỗ trợ tài chính
hay chương trình thanh toán giảm giá của
chúng tôi hay không. Tư cách hợp lệ cho cả
hai lựa chọn sẽ được xác định dựa trên nhu
cầu và thu nhập gia đình của quý vị. Những
người được bảo hiểm nhất định có chi phí y
tế cao cũng có thể hợp lệ.

Chúng tôi rất tự hào về sứ mệnh
cung cấp dịch vụ chăm sóc có
chất lượng cho tất cả trẻ em cần
đến chúng tôi. Hãy trao đổi với
một trong các cố vấn tài chính
thân thiện của chúng tôi ngay hôm
nay để xem gia đình quý vị có đáp
ứng các yêu cầu về thu nhập hợp
lệ hay không để tham gia chương
trình hỗ trợ tài chính hoặc một
trong các chương trình thanh toán
giảm giá của chúng tôi.
Facebook: /radychildrens
Instagram và Twitter: @radychildrens
Vimeo: /rchsd

sự sáng tạo
trong từng khoảnh khắc
Gửi đơn đăng ký đã hoàn thành đến:
3020 Children's Way, MC 5055, San Diego, CA 92123-4282
858.966.4005 | Truy cập trang của chúng tôi tại
http://www.rchsd.org/patients-visitors/financial-assistance.
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sự sáng tạo
trong từng khoảnh khắc

cầu tài chính. Tư cách hợp lệ không được xác

định dựa trên chủng tộc, dân tộc, tình trạng kinh
tế-xã hội, khuynh hướng tình dục, độ tuổi, giới
tính hay tôn giáo.
Bộ phận Tư vấn Tài chính của chúng tôi sẵn sàng
cung cấp thông tin cho gia đình quý vị về bảo
hiểm sức khỏe, chương trình hỗ trợ tài chính và
kế hoạch thanh toán chiết khấu của chúng tôi, và
trả lời các câu hỏi về hóa đơn. Tất cả cố vấn tài
chính của chúng tôi đều sẽ giải quyết các câu hỏi
của quý vị một cách lịch sự và bảo mật.

Các gia đình bệnh nhân có thể yêu cầu bản
sao từ Bộ phận Tư vấn Tài chính bằng
những cách sau:
Gọi 858-966-4005
Ghé qua trực tiếp hoặc gửi thư yêu cầu đến:
3020 Children’s Way, MC 5055, San Diego,
CA 92123
Truy cập www.rchsd.org/patients- visitors/
financial-assistance

Chương trình Hỗ trợ Tài chính là gì?
Chương trình Hỗ trợ Tài chính cho phép bệnh
nhân nhận các dịch vụ cần thiết về mặt y tế miễn
phí hoặc giảm giá khi họ đáp ứng các yêu cầu về
tư cách hợp lệ nhất định. Rady Chilren's sẽ không
thu phí những bệnh nhân đủ điều kiện cao hơn số
tiền thường được lập hóa đơn cho chăm sóc cấp
cứu hay chăm sóc cần thiết về mặt y tế khác.

Chương trình Hỗ trợ Tài chính
Bệnh viện Rady Children's mang đến chất
lượng chăm sóc tốt nhất cho những bệnh nhân
mà chúng tôi phục vụ. Để cho phép tiếp cận các
dịch vụ nhi khoa, chúng tôi đặc biệt cân nhắc
những gia định bệnh nhân dễ tổn thương nhất,
bao gồm cả những bệnh nhân không đủ khả
năng chi trả và những người có phương tiện
hạn chế khiến việc chi trả các hóa đơn y tế trở
nên cực kỳ khó khăn.
Chương trình Hỗ trợ Tài chính của Rady
Children's hỗ trợ những bệnh nhân có thu nhập
thấp, không có bảo hiểm hay có bảo hiểm
không thỏa đáng; không đủ điều kiện tham gia
chương trình của chính phủ; và không thể chi
trả cho chăm sóc cần thiết về mặt y tế do tình
hình tài chính của gia đình họ.
Chúng tôi tin rằng tất cả các bệnh nhân và gia
đình của chúng tôi đều nên được đối xử công
bằng và tôn trọng, cho dù họ có khả năng chi trả
hay không. Tư cách hợp lệ nhận hỗ trợ tài chính
của mỗi gia đình phải dựa trên xác định về nhu

Ai là người hợp lệ?
Những người tham gia chương trình phải đáp
ứng các yêu cầu nhất định về nguồn lực và thu
nhập. Nếu thu nhập của gia đình quý vị ở dưới
mức 350% Ngưỡng nghèo Liên bang, quý vị có
thể đủ điều kiện được hỗ trợ bù đắp tất cả chi phí
hóa đơn.1 Nếu thu nhập gia đình của quý vị từ
351%-550% Ngưỡng nghèo Liên bang, quý vị có
thể đủ điều kiện được chăm sóc từ thiện một
phần. Các bệnh nhân quốc tế có thể đăng ký để
được cân nhắc về hỗ trợ tài chính của Rady
Children’s.
Làm thế nào để đăng ký?
Để đăng ký hỗ trợ tài chính, quý vị phải hoàn
thành đơn hỗ trợ tài chính, bao gồm cả tờ khai
tình trạng tài chính. Các bản sao đơn đăng ký hỗ
trợ tài chính, chính sách chương trình hỗ trợ tài
chính và hóa đơn và chính sách thu nợ đều có
sẵn miễn phí cho tất cả bệnh nhân bằng tiếng
Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tagalog, tiếng Việt
và tiếng Ả Rập.

Quy trình thông báo hoạt động như thế
nào?
Sau khi quy trình xác minh tư cách hợp lệ
hoàn thành, quý vị sẽ nhận được thư thông
báo. Thư sẽ nêu rõ quý vị đủ điều kiện được
bồi hoàn hóa đơn một phần hay toàn bộ. Quý
vị có thể được thông báo rằng không đủ điều
kiện nhận trợ giúp tài chính hoặc phải cung
cấp thêm thông tin cho chúng tôi để đưa ra
quyết định.

Chương trình Chính phủ
Rady Children’s ủng hộ những bệnh nhân có
thu nhập thấp và không có bảo hiểm bằng
cách khuyến khích họ đăng ký chương trình
hỗ trợ của chính phủ. Nếu quý vị không có
bảo hiểm y tế hay có bảo hiểm y tế không
thỏa đáng và đáp ứng những yêu cầu về thu
nhập nhất định, quý vị có thể đủ điều kiện
tham gia chương trình bảo hiểm y tế do chính
phủ tài trợ như Medi-Cal hay Dịch vụ Nhi
đồng California. Chúng tôi rất sẵn lòng hỗ
trợ quý vị đăng ký các chương trình này.

bệnh nhân không có bảo hiểm ở cấp độ
này sẽ nhận được chăm sóc miễn phí, trừ một
khoản đồng chi trả nhỏ theo biểu đồng thanh toán
của Rady Children’s
1Những

