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Hỗ  trợ  Tài  chính  
  

Tại  Lake  Ridge  Surgery  Center,  chúng  tôi  cung  cấp  dịch  vụ  chăm  sóc  sức  khỏe  chất  lượng  cho  
tất  cả  bệnh  nhân  mà  không  tính  tới  khả  năng  chi  trả  của  họ.    Nếu  quý  vị  không  có  bảo  hiểm  y  
tế,  chúng  tôi  có  thể  giúp  quý  vị  chi  trả  hóa  đơn  cho  quý  vị.      Lake  Ridge  Surgery  Center  cung  
cấp  một  chương  trình  hỗ  trợ  tài  chính  đối  với  các  bệnh  nhân  hội  đủ  điều  kiện.        Những  chương  
trình  này  bao  gồm  một  chương  trình  hỗ  trợ  chăm  sóc  từ  thiện  được  dựa  trên  số  lượng  thành  
viên  trong  gia  đình,  thu  nhập  của  gia  đình  cùng  các  nguồn  lực  khác.      Đối  với  bệnh  nhân  không  
có  bảo  hiểm  mà  không  hội  đủ  điều  kiện  để  nhận  chăm  sóc  sức  khỏe  từ  thiện,  chúng  tôi  cung  
cấp  một  chương  trình  giảm  giá  tiền  mặt.  
  
Để  hội  đủ  điều  kiện  giảm  từ  thiện  100%,  quý  vị  phải  có  thu  nhập  bằng  hoặc  dưới  200%  chuẩn  
nghèo  liên  bang  hiện  tại  do  Bộ  Y  tế  và  Dịch  vụ  Nhân  sinh  phát  hành  hàng  năm  (xem  
http://aspe.hhs.gov/poverty/index.cfm  để  biết  các  hướng  dẫn  hiện  hành.)      Quý  vị  phải  điền  vào  
đơn  đăng  ký  chăm  sóc  sức  khỏe  từ  thiện;;  đơn  này  có  thể  được  cung  cấp  tại  văn  phòng  bác  sĩ  
của  quý  vị  hoặc  lấy  trực  tiếp  tại  quầy  lễ  tân  của  chúng  tôi.      Đơn  đăng  ký  được  điền  đầy  đủ  phải  
được  gửi  kèm  theo  hình  giấy  tờ  tùy  thân  (ID),  tờ  khai  hoàn  thuế  của  năm  hiện  tại,  bảng  lương  
và  bản  sao  kê  ngân  hàng  của  quý  vị.      Đơn  đăng  ký  đã  điền  đầy  đủ  này  có  thể  nộp  trực  tiếp  
hoặc  gửi  qua  bưu  điện  tới:    
  

Lake  Ridge  Surgery  Center  
12825  Minnieville  Road  #  204  
Woodbridge,  VA    22192  

Attention:      Business  Office  Manager  
  
Đơn  xin  hỗ  trợ  tài  chính  được  phê  duyệt  có  hiệu  lực  đối  với  các  ca  phẫu  thuật  đã  lên  lịch  trong  
khung  thời  gian  30  ngày  từ  khi  nhận  được  đơn  của  quý  vị.    Hỗ  trợ  tài  chính  không  áp  dụng  cho  
các  ngày  dịch  vụ  tương  lai  nằm  ngoài  khung  thời  gian  30  ngày  này.  
  
Đối  với  những  bệnh  nhân  không  có  bảo  hiểm  mà  không  đủ  điều  kiện  nhận  giảm  hỗ  trợ  tài  chính  
100%,  chúng  tôi  vẫn  cung  cấp  một  chương  trình  giảm  giá  khác.  Xin  vui  lòng  liên  hệ  với  Giám  
đốc  Phòng  Kinh  doanh  theo  số  máy  (703)  357-9568  để  trao  đổi  về  các  lựa  chọn  này  hoặc  truy  
cập  vào  trang  web  của  chúng  tôi  tại  lakeridgesurgerycenter.com.  
  
  
  
________________________         __________  
Chữ  ký  Bệnh  nhân               Ngày  
  
________________________         __________  
Người  làm  chứng                  Ngày  
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