
 
CENTRAL TEXAS REHABILITATION HOSPITAL  

 
Sơ lược về Chính sách Hỗ trợ Tài Chính  

 
Central Texas  Rehabilitation  Hospital,  đó  là  một Seton  Family  of  Hospitals  Partner,  có  cam kết và  
tôn trọng  phẩm  giá  của  mỗi  người  với  sự  lưu  ý  đặc  biệt  đối  với  những  người  gặp khó khăn trong 
việc tiếp  cận  các dịch  vụ  chăm  sóc sức khỏe.  Central Texas  Rehabilitation  Hospital có  cam kết  
công bằng để quản lý  các  nguồn lực  chăm  sóc  sức  khỏe  như  một  dịch vụ cho cả  cộng  đồng.  Nhằm  
đẩy  mạnh  những  nguyên  tắc này,  Central  Texas  Rehabilitation Hospital  cung  cấp hỗ trợ  tài  chính 
cho  các cá nhân  nhận  chăm  sóc cấp  cứu  hoặc chăm  sóc khác cần  thiết  về mặt  y  tế từ  Central  Texas  
Rehabilitation  Hospital.  Bản sơ  lược  này  cung  cấp tổng  quan ngắn gọn về  Chính sách Hỗ trợ  Tài  
chính của Central Texas Rehabilitation  Hospital.  
 
Ai  Hội Đủ Điều Kiện?  
Quý  vị  có thể  nhận hỗ trợ  tài  chính. Hỗ trợ  tài  chính thường  được  quyết  định  dựa  theo tổng  thu  
nhập hộ gia  đình của  quý  vị  so với  Mức  Nghèo Liên bang  (Federal  Poverty  Level).  Nếu thu nhập  
của  quý vị   thấp hơn hoặc  bằng  250%  của  Mức  Nghèo Liên bang, thì  quý vị   sẽ  nhận được  chăm  sóc  
từ  thiện  100%  đối  với  các  chi  phí  mà  quý  vị  phải  thanh toán, ngoại  trừ  chi  phí  cố định nhỏ cho các  
dịch vụ2. Nếu thu  nhập của  quý  vị  trên 250%  của  Mức  Nghèo Liên bang nhưng  không  vượt  quá  
400%  của  Mức  nghèo Liên bang, thì  quý  vị  có thể  nhận được  giá chiết  khấu  theo  thang  chia bậc.  
Bệnh  nhân có hội  đủ  điều kiện để  nhận  hỗ trợ  tài  chính sẽ  không  bị  tính thêm  phí  cho  việc  chăm  
sóc hội đủ điều kiện cao hơn số tiền thường được  tính hóa đơn cho bệnh nhân có bảo hiểm.  
 
Những Dịch vụ Nào Được Bao gồm?  
Chính sách Hỗ trợ  Tài  chính áp dụng  cho  trường  hợp cấp cứu và  chăm  sóc  khác  cần  thiết  về mặt  y  
tế. Đây  là  những  điều khoản được  nêu trong  Chính sách Hỗ trợ  Tài  chính. Các  dịch vụ tự  chọn  
không được  bao  gồm trong Chính sách Hỗ trợ Tài  chính.  
 
Tôi Có thể Nộp Hồ sơ Bằng cách nào?  
Để  xin hỗ trợ  tài  chính, quý vị   sẽ  phải  hoàn  thành  một  mẫu đơn và  cung  cấp các  tài liệu  hỗ  trợ,  như  
được mô tả  trong Chính sách Hỗ  trợ Tài chính và  mẫu  đơn Chính sách Hỗ trợ  Tài  chính.  
 
Tôi Có thể Nhận Trợ giúp về Hồ sơ Bằng cách  nào?  
Để  được  hỗ trợ  với  hồ sơ  Chính sách Hỗ trợ  Tài  chính, quý  vị  có thể  liên  hệ  với  phòng  Tiếp nhận  
(Admissions department)  của Central Texas Rehabilitation Hospital theo số  512-407-2108.  
 
Tôi Có thể Nhận Thêm  Thông tin  Bằng cách nào?  
Các  bản sao  của  Chính sách Hỗ trợ  Tài  chính và  mẫu đơn Chính sách Hỗ  trợ  Tài  chính  có  sẵn  tại  
http://www.khrehabcentraltexas.com  và  tại  văn phòng  Tiếp nhận (Admissions  office)  của  
Central  Texas  Rehabilitation Hospital. Các  bản sao miễn phí  của  Chính sách Hỗ trợ  Tài  chính và  
đơn Chính sách Hỗ trợ  Tài chính cũng  có  thể được nhận qua  thư bằng cách gửi  một  yêu cầu đến:  
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CENTRAL TEXAS REHABILITATION HOSPITAL  
ATTN: Admissions  
700 West 45th  Street  
Austin, TX  78751  

 
 
 
Thông  tin bổ sung  về  Chính sách Hỗ trợ  Tài  chính cũng  có tại  Văn phòng  Tiếp nhận  
 ở tầng một của Central  Texas Rehabilitation Hospital hoặc qua điện thoại  theo số 512-407-2113.  
 
Nếu Tôi Không Hội Đủ điều kiện Thì  sao?  
Nếu quý  vị  không hội  đủ điều kiện nhận hỗ trợ  tài  chính theo  Chính sách Hỗ  trợ  Tài  chính,   
thì  quý  vị  có thể  đủ điều  kiện nhận các  loại  hỗ trợ  khác.  Để  biết  thêm  thông  tin, vui  lòng  liên hệ   
với phòng Tiếp nhận  của Central Texas Rehabilitation Hospital theo số 512-407-2108.  
 
Biên dịch cho Chính sách Hỗ trợ Tài chính, hồ sơ Chính sách Hỗ trợ  Tài chính và bản tóm tắt  
bằng ngôn ngữ dễ hiểu  này có sẵn ở các ngôn ngữ sau đây khi có yêu cầu:  
 
Tiếng Tây  Ban Nha  
Tiếng  Việt   
Tiếng Ả Rập  
Tiếng Trung  
Tiếng  Hàn  
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