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Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính 
 

Chương Trình Hỗ Trợ Tài Chính tại Trung Tâm Phẫu Thuật First Hill có dịch vụ miễn phí hoặc giảm giá 
cho những người không đủ khả năng thanh toán cho dịch vụ chăm sóc, được bảo hiểm dưới mức 
hoặc hoàn toàn không có bảo hiểm.  Chương trình này hỗ trợ tài chính trong những trường hợp mà 
thu nhập gia đình hàng năm từ không đến 400 phần trăm mức nghèo khó liên bang, và đảm bảo 
rằng những giới hạn tài chính không là rào cản của việc được nhận chăm sóc cần thiết về mặt y tế. 
 
Những dịch vụ nào được đài thọ?   
Đối với các dịch vụ cần thiết về mặt y tế, FHSC hỗ trợ tài chính cho những bệnh nhân đủ điều kiện 
theo mức phí đối chiếu, với các khoản giảm giá từ 30 đến 100 phần trăm dựa trên khả năng thanh 
toán của bệnh nhân.  FHSC Financial Assistance Sliding Scale.pdf 
 
Cách nộp đơn?   
Bất kỳ bệnh nhân nào cũng có thể nộp đơn xin hỗ trợ tài chính. Bệnh nhân muốn được hỗ trợ tài 
chính phải cung cấp thông tin và hồ sơ yêu cầu trong đơn xin, trừ khi được yêu cầu khác. Bạn có thể 
in mẫu đơn xin từ địa chỉ trang web dưới đây. http://www.firsthillsurgerycenter.com/financial assistance 

 
Liên hệ chúng tôi để được trợ giúp về việc Hỗ Trợ Tài Chính hoặc có câu hỏi về đơn xin  
Để biết thêm thông tin về việc được hỗ trợ với các hóa đơn y tế, vui lòng gọi đến Nhân Viên Tư Vấn 
Tài Chính của chúng tôi. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn bất kỳ mẫu đơn nào cần thiết và có thể 
giúp bạn nộp đơn xin hỗ trợ. Các bệnh nhân nên đề nghị hỗ trợ tài chính trước khi được điều trị y 
tế, nếu hoàn toàn có thể. Nếu bạn có câu hỏi hoặc muốn có mẫu đơn xin hỗ trợ tài chính, vui lòng 
liên hệ nhân viên tư vấn tài chính của chúng tôi theo số (206) 860-1660 hoặc (206)320-6279. 
 
Thang đối chiếu Hỗ Trợ Tài Chính 
Tính toán các khoản mà bạn có thể đủ điều kiện dựa trên thu nhập và quy mô gia đình.  FHSC 
Financial Assistance Sliding Scale.pdf 

Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính 

[Đường dẫn tới định dạng PDF của đơn xin]  
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