Các Chương Trình Trợ Giúp Tài Chánh được
Cung Cấp tại Meridian Health

Các Nhân Viên Cố Vấn Tài Chánh:
Các Nhân Viên Cố Vấn Tài Chánh của Meridian
Health sẵn sàng cung cấp thông tin về các chương
trình Trợ Giúp Tài Chánh, thủ tục nộp đơn xin và có
thể giúp điền đơn . Các Nhân Viên Cố Vấn Tài
Chánh của Meridian Health làm việc tại:
Jersey Shore University Medical Center, Neptune
Ocean Medical Center, Brick
Riverview Medical Center, Red Bank
Southern Ocean Medical Center, Manahawkin
Bayshore Community Hospital, Holmdel
Meridian Family Health Center, Neptune
Jane H Booker Family Health Center, Neptune
Booker Behavioral Health Center, Shrewsbury
Parkway 100 Behavioral Health Center, Neptune
Raritan Bay Medical Center, Perth Amboy

Các Chuyên Gia Cố Vấn về Trợ Giúp Tài Chánh có
mặt tại các địa điểm này để phỏng vấn và giải đáp
những thắc mắc. Để lấy hẹn, những người nộp
đơn hãy gọi số 732 212-6505.

Những gì cần mang theo tới buổi hẹn thẩm
định nhận trợ giúp tài chánh của quý vị:
Các đương đơn xin Trợ Giúp Tài Chánh phải cung
cấp giấy tờ căn cước, bằng chứng cư ngụ tại tiểu
bang NJ, bằng chứng thu nhập, và các bản kết toán
ngân hàng.

Thông báo về quyết định của đơn xin:
Tất cả các đương đơn sẽ nhận được thư thông báo
trong vòng 10 ngày làm việc nếu được chấp nhận
hay từ chối cùng với nội dung giải thích quyết định
đó.

Meridian Health cung cấp các Chương Trình
Trợ Giúp Tài Chánh cho các bệnh nhân
không có bảo hiểm. Bệnh nhân không có
bảo hiểm là người không có bất kỳ bảo hiểm
sức khỏe nào, kể cả bất kỳ chương trình
chính phủ nào.
Cách thức xin Trợ Giúp Tài Chánh:
Tình Huống 1: Quý vị không có bất kỳ bảo hiểm nào.
Quý vị có thể nộp đơn xin bảo hiểm qua Health Insurance
Exchange tại www.healthcare.gov trong kỳ ghi danh chính
thức.
Quý vị có thể hội đủ điều kiện tham gia Chương Trình
Medicaid của Tiểu Bang NJ nếu quý vị có mức thu nhập
hộ gia đình hàng năm tương đương hoặc thấp hơn 138%
Mức Nghèo Khó Quy Định của Liên Bang (FPL). Nếu
bệnh viện yêu cầu, quý vị phải nộp đơn xin Medicaid, hợp
tác đầy đủ trong thủ tục nộp đơn, và gia hạn bảo hiểm
Medicaid của quý vị hàng năm.
Tình Huống 2: Quý vị nộp đơn xin Medicaid nhưng bị Tiểu Bang từ
chối hoặc Health Insurance Exchange đóng cửa.
Quý vị có thể hội đủ điều kiện tham gia Chương Trình Trợ
Giúp Y Phí tại Bệnh Viện NJ, chương trình này sẽ bao trả
cho các khoản chi phí của bệnh viện và một số buổi khám
bác sĩ đặc biệt. Để được xem xét tham gia chương trình
này, quý vị phải nộp đơn xin bằng Đơn Xin Chăm Sóc
Thiện Nguyện và hợp tác đầy đủ trong quá trình nộp đơn .
Quý vị sẽ không phải trả quá Mức Lệ Phí Thường Áp
Dụng.
Tình Huống 3: Quý vị không hội đủ điều kiện nhận Medicaid hoặc
chương trình Trợ Giúp Y Phí tại Bệnh Viện NJ.
Nếu quý vị không hội đủ điều kiện tham gia chương trình
Medicaid của Tiểu Bang NJ hoặc chương trình Trợ Giúp
Bệnh Viện Phí tại NJ, quý vị sẽ được hưởng các mức
giảm giá dành cho bệnh nhân không có bảo hiểm. Quý vị
sẽ không phải trả quá Mức Lệ Phí Thường Áp Dụng cho
các dịch vụ cấp cứu hoặc các dịch vụ cần thiết về mặt y tế
khác và sẽ không bao giờ phải ứng trước tiền hay thu xếp
hình thức trả tiền khác thì mới được nhận các dịch vụ cấp
cứu. Quý vị có thể phải ứng trước một khoản tiền để nhận
các dịch vụ không phải là cấp cứu.

Một bản sao miễn phí về chính sách Trợ
Giúp Tài Chánh của Meridian Health và mẫu
đơn xin có trên trang Cần Trợ Giúp Tài
Chánh? Trong mục “Your Bill” tại
Meridianhealth.com. Các bản sao miễn phí
cũng có tại mỗi bệnh viện của Meridian
Health hoặc bằng cách gọi số 732.902.7080.

