SCL Health là một tổ chức chăm sóc sức khỏe thiện nguyện, phi lợi
nhuận, giám sát Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính cho 8 bệnh viện của
mình tại Colorado và Montana. Để nói chuyện với Tư Vấn Viên Hỗ
Trợ Tài Chính Cho Bệnh Nhân, vui lòng gọi điện hoặc ghé thăm
chúng tôi tại bệnh viện địa phương của quý vị hoặc trung tâm
dịch vụ chính của chúng tôi:
SCL Health
Patient Financial Services
500 Eldorado Boulevard, Building 6
Suite 6300
Broomfield, CO 80021-3408
sclhealth.org
303-272-0967 – địa phương
855-821-0124 – miễn phí
Thứ Hai – Thứ Sáu, 8 giờ sáng – 5 giờ chiều, Giờ Miền Núi

Nhiệm Vụ Của
Chúng Tôi
Chúng tôi hoạt động theo tình yêu của
Chúa bằng cách cải thiện sức khỏe của
nhân dân và các cộng đồng chúng tôi phục
vụ, nhất là những người nghèo và những

Good Samaritan Medical Center
200 Exempla Circle
Lafayette, CO 80026
303-689-4951 - địa phương
855-821-0517 - miễn phí

Saint Joseph Hospital
1375 East 19th Avenue
Denver, CO 80218
303-812-2655 – địa phương
866-815-9990 – miễn phí

Holy Rosary Healthcare
2600 Wilson Street
Miles City, MT 59301
406-233-2596 – địa phương
800-843-3820 ext. 2596 – miễn phí

St. James Healthcare
400 South Clark Street
Butte, MT 59701-2328
406-723-2924– địa phương
833-279-4245 – miễn phí

Lutheran Medical Center
8300 West 38th Avenue
Wheat Ridge, CO 80033
303-425-2105 – địa phương
855-821-0590 – miễn phí

St. Mary’s Medical Center
2635 North 7th Street
Grand Junction, CO 81501
970-298-7011 – địa phương
855-232-0307 – miễn phí

Platte Valley Medical Center
1600 Prairie Center Parkway
Brighton, CO 80601
303-498-1541 – địa phương

St. Vincent Healthcare
1233 North 30th Street
Billings, MT 59107
406-237-3216 – địa phương
866-822-1499 – miễn phí

người dễ bị ảnh hưởng.
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Chúng tôi cung cấp sự hỗ
trợ tài chính cho những ai
đủ điều kiện.

SCL Health điều hành các bệnh viện và phòng
khám tại Colorado và Montana. Khi một người cần
được chăm sóc sức khỏe mà không thể thanh toán
chi phí các dịch vụ tại một trong các bệnh viện
của chúng tôi, chúng tôi có cung cấp hỗ trợ tài
chính. Những ai cần chăm sóc cấp cứu sẽ không
bao giờ bị từ chối điều trị hay chăm sóc nếu họ
không có bảo hiểm hay không thể thanh toán.

Điều kiện:
• Dựa trên số người trong gia đình và thu nhập gộp hàng
năm của hộ gia đình.

• Dành cho những cá nhân và gia đình nào có thu nhập
nằm trong khoảng 400% Các Quy Định Về Mức Nghèo
Khổ Của Liên Bang hiện hành (cập nhật hàng năm) và
có khó khăn y tế.

• Áp dụng cho tất cả các dịch vụ trừ các thủ tục chọn lọc
(ví dụ các dịch vụ thẩm mỹ và/hoặc không cần thiết về
mặt y tế).

Quý vị có thể làm đơn xin hỗ trợ
tài chính chăm sóc y tế tại bệnh
viện của chúng tôi bằng cách
nào?
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Yêu Cầu Đơn Đăng Ký.

Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính, Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính và Tờ Rơi
(bản tóm tắt bằng ngôn ngữ đơn giản) cũng được cung cấp bằng
các ngôn ngữ khác.

• Gọi cho SCL Health qua số 303-813-5300 (địa phương) hoặc
866-665-2636 (miễn phí) từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8 giờ sáng
đến 5 giờ chiều, Giờ Miền Núi.

• Tải mẫu đơn xuống tại http://sclhealth.org/
charityapplication

• Yêu cầu mẫu đơn đăng ký từ một trong các khu vực
hoặc cá nhân sau đây trong bệnh viện:
• Phòng Đăng Ký
• Tư Vấn Viên Tài Chính Dành Cho Bệnh Nhân
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Vui lòng điền và gửi lại mẫu đơn đã ký và cung
cấp tất cả giấy tờ yêu cầu.

Gửi lại mẫu đơn đã điền cho Tư Vấn Viên Tài Chính Dành
Cho Bệnh Nhân hoặc Phòng Đăng Ký tại bệnh viện.

Đảm bảo cung cấp cho chúng tôi giấy tờ xác minh thu nhập của quý vị,
có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở các giấy tờ sau đây.

• Bản sao bản khai thuế thu nhập quý vị nộp gần đây nhất.
• Thông tin thu nhập khác (ví dụ như, biên nhận tiền lương, thu
nhập lương hưu, giấy quyết định, v.v.).
Tất cả thông tin cung cấp sẽ được bảo mật tuyệt đối. Thông tin
trên mẫu đơn quý vị đã điền và giấy tờ kèm theo chỉ được chia sẻ
với những người quyết định điều kiện của quý vị nhận hỗ trợ tài
chính.

Chúng tôi sẽ làm gì sau khi quý vị nộp
mẫu đơn đã điền?

3

SCL Health xem xét mẫu đơn đã điền và các giấy tờ của
quý vị.

Tất cả giấy tờ sẽ nhận được bởi Tư Vấn Viên Tài Chính Dành Cho
Bệnh Nhân là những người chuyên làm việc với những người cần
giúp thanh toán hóa đơn y tế.
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SCL Health thông báo cho quý vị biết quyết định về
điều kiện của quý vị nhận hỗ trợ tài chính.

• Quý vị sẽ được thông báo sau khi hoàn tất quy trình xem xét
đơn của quý vị.
• Quý vị sẽ nhận được một cuộc gọi điện thoại và thư kèm theo
quyết định của chúng tôi.
• Nếu quý vị được thấy là đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid,
Medicare, trợ cấp công khác hoặc bảo hiểm thông qua chương
trình trao đổi bảo hiểm sức khỏe của tiểu bang của quý vị,
chúng tôi sẽ giúp quý vị điền đơn tham gia đúng chương trình
hoặc cung cấp thông tin để được hỗ trợ thêm.
• Nếu quý vị không có bảo hiểm sức khỏe và không đủ điều kiện
tham gia các chương trình hỗ trợ công, hoặc nếu quý vị có bảo
hiểm thông qua chương trình trao đổi bảo hiểm sức khỏe của
tiểu bang của quý vị, Tư Vấn Viên Tài Chính Dành Cho Bệnh
Nhân sẽ thảo luận về Chương Trình Hỗ Trợ Tài Chính của chúng
tôi và các khoản giảm giá khả dụng.
• Nếu quý vị không đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính hoặc chỉ
đủ điều kiện nhận hỗ trợ một phần hoặc có quan ngại về việc
thanh toán hóa đơn y tế của quý vị, chúng tôi sẽ làm việc với
quý vị để đưa ra các thỏa thuận thanh toán.

Quý vị cần biết thông tin gì nếu quý
vị đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính
thanh toán hóa đơn y tế của quý vị
• Hỗ trợ tài chính chỉ áp dụng cho các dịch vụ điều trị tại bệnh
viện do SCL Health cung cấp. Quý vị sẽ cần có những thỏa
thuận tài chính riêng với các bác sĩ và các nhà cung cấp khác.
• Nếu quý vị tìm kiếm các dịch vụ lặp lại hoặc bổ sung tại SCL
Health, quý vị có thể phải nộp lại đơn và hoàn tất một quy trình
sàng lọc tài chính khác.

Chi phí dịch vụ
Trong Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính của chúng tôi, SCL Health cam
kết thông báo cho bệnh nhân về các khoản chi phí ước tính đối với
các dịch vụ y tế mà họ sẽ nhận được tại các bệnh viện của chúng
tôi. Đôi khi trong quá trình điều trị, bác sĩ của quý vị có thể chỉ định
và cung cấp các dịch vụ y tế khác có thể xuất hiện trên hóa đơn
của quý vị nhưng không nằm trong chi phí ước tính. Mặc dù chúng
tôi nỗ lực giúp cho bệnh nhân nắm được tất cả chi phí dự kiến, ước
tính, nhưng rất khó biết trước liệu một bác sĩ sẽ chỉ định thêm dịch
vụ dựa trên nhu cầu cụ thể của bệnh nhân hay không.
Cơ Sở Tính Tiền Cho Bệnh Nhân
SCL Health sẽ không tính tiền đối với các bệnh nhân đủ điều kiện
nhận Hỗ Trợ Tài Chính theo hợp đồng bảo hiểm này đối với dịch vụ
cấp cứu hoặc dịch vụ chăm sóc khác cần thiết về mặt y tế cao hơn
Số Tiền Thường Lập Hóa Đơn (AGB) đối với người có bảo hiểm. Bệnh
nhân có thể yêu cầu thông tin về tỉ lệ AGB được áp dụng vào bất kỳ
lúc nào bằng cách liên hệ với Phòng Tư Vấn Tài Chính hoặc phòng
Lập Hóa Đơn tại địa chỉ và số điện thoại liệt kê ở Tài Liệu Đính Kèm A.
SCL Health sẽ sử dụng phương pháp truy ngược để tính tỉ lệ AGB
ít nhất một lần mỗi năm bằng cách chia tổng số tiền tất cả yêu
cầu bảo hiểm được Medicare và tất cả công ty bảo hiểm sức khỏe
tư nhân đã trả đầy đủ với tư cách bên thanh toán chính đối với các
yêu cầu đó trong khoảng thời gian mười hai (12) tháng trước đó
cho tổng số chi phí gộp liên quan đối với các yêu cầu đó.
Để biết thêm thông tin, hay liên hệ:
SCL Health Patient Financial Services
500 Eldorado Boulevard, Building 6, Suite 6300
Broomfield, CO 80021-3408
303-272-0967 - địa phương 855-821-0124 - miễn phí
Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 5 giờ chiều, Giờ Miền Núi
sclhealth.org

