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Tổng Quan 

Boston Children’s Hospital (BCH) cam kết giữ vai trò là các nguồn trợ giúp cho trẻ em cần được chăm 

sóc.  BCH cung cấp hỗ trợ tài chính theo Chính sách Hỗ trợ Tài chính cho các bệnh nhân đủ điều kiện cần 

được giúp đỡ thanh toán cho dịch vụ cấp cứu hay các chăm sóc cần thiết về mặt y tế mà họ nhận được. 

Sự Sẵn Có Của Hỗ Trợ Tài Chính* 

Bạn có thể nhận được hỗ trợ tài chính cho dịch vụ cấp cứu hoặc chăm sóc cần thiết về mặt y tế khác tại BCH 

nếu bạn không có bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và không đủ điều kiện nhận bảo hiểm chăm sóc sức khỏe. Vui 

lòng lưu ý rằng có những loại trừ về dịch vụ thường không đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính. 

Cách Nộp Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính 

BCH, thông qua các cố vấn tài chính của mình, sẽ hỗ trợ bệnh nhân/người bảo lãnh trong quá trình nộp đơn xin 

hỗ trợ tài chính.  Các cố vấn tài chính sẽ hỗ trợ bệnh nhân/người bảo lãnh của BCH và các Hiệp hội Bác sĩ có 

liên quan của bệnh viện trong việc nộp hồ sơ xin hỗ trợ từ các chương trình công, như Medicaid, MassHealth, 

ConnectorCare và Health Safety Net và/hoặc chương trình hỗ trợ tài chính BCH.  Những người muốn xin hỗ 

trợ tài chính sẽ phải hoàn thành một Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính và nộp tài liệu hỗ trợ để xác minh. 

 

Các Yêu Cầu Về Điều Kiện Hội Đủ 

Nếu tổng thu nhập hộ gia đình của quý vị và/hoặc người bảo đảm ở mức hoặc dưới 400% mức quy định nghèo 

đói liên bang, và quý vị là công dân hợp pháp của Massachusetts, Connecticut, Maine, New Hampshire, Rhode 

Island, Vermont hoặc New York (ngoại trừ khu vực thành phố New York), quý vị có thể đủ điều kiện nhận hỗ 

trợ tài chính. Người nào đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính theo Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính sẽ không bị yêu 

cầu thanh toán cho dịch vụ cấp cứu hay các dịch vụ chăm sóc y tế cần thiết khác nhiều hơn số tiền thường được 

lập hóa đơn cho những người có bảo hiểm thanh toán cho dịch vụ chăm sóc đó.  Nếu quý vị có bảo hiểm hoặc 

các nguồn tài trợ khác sẵn sàng chi trả cho dịch vụ chăm sóc, quý vị có thể không đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài 

chính.  Vui lòng tham khảo chính sách đầy đủ để xem diễn giải toàn bộ và chi tiết. 

Tìm Thông Tin Ở Đâu 

Có nhiều cách để tìm thông tin về quy trình xác định nhận hỗ trợ tài chính, hay nhận các bản sao miễn phí của 

Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính, Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính, và Chính Sách Tín Dụng và Thu Hồi. 

 

 Tải về thông tin trực tuyến tại www.childrenshospital.org/financialassistance 

 Yêu cầu thông tin bằng văn bản qua thư hoặc ghé qua Patient Financial Services Center tại địa chỉ 

300 Longwood Avenue, Boston, MA, Farley Building room 165 

 Yêu cầu thông tin bằng cách gọi điện cho đường dây Hỗ trợ Khách hàng của Ban Dịch vụ 

Tài chính Bệnh nhân theo số (617) 355-3397 

 

Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính, Bản Tóm Tắt Bằng Ngôn Ngữ Dễ Hiểu Của Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính, 

Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính, và Chính Sách Tín Dụng và Thu Hồi có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.  

 

* Chính sách Hỗ trợ Tài chính của Boston Children’s Hospital không áp dụng cho Boston Children’s Health Solutions, Rx, 

LLC d/b/a Boston Children’s Pharmacy hoặc bất kỳ hạng mục nào được cung cấp bởi Boston Children’s Health Solutions, Rx, 

LLC d/b/a Boston Children’s Pharmacy.  
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