
 
 

#0623 (1/2019) 

 

B£n tóm t¯ t b±ng ngôn ngï  � ¡ n gi£n vÁ chính sách h× trã  tài chính 

H× trã  tài chính cho tr° Ýng hã p C¥p cé u ho· c ch� m sóc c§n thi¿t vÁ m· t y 
t¿ t¡ i C¡  sß bÇnh viÇn Sentara * 

N¿u quý vË không có kh£ n� ng chi tr£, quý vË vui lòng liên l¡ c vÛi chúng tôi theo sÑ � iÇn tho¡ i ho· c � Ëa 
chÉ d° Ûi � ây � Ã bi¿t liÇu quý vË � ç tiêu chu©n � Ã � ° ãc h× trã tài chính  Nhu c§u h× trã tài chính cça tëng 
bÇnh nhân � ° ãc � ánh giá theo méc thu nh- p cça hÙ gia � ình cça tëng bÇnh nhân � ó, dña trên dï  liÇu 
thñc t¿ liên quan và hoàn c£nh, ví då nh°  thu nh- p, tài s£n, các kho£n nã, kho£n chi tiêu � ° ãc báo cáo 
và các nguÓn lñc sµn có khác.  ViÇc ch� m sóc miÅn phí dành cho các bÇnh nhân có thu nh- p cça hÙ gia 
� ình là 200% ho· c d° Ûi méc nghèo liên bang � ° a ra; chi¿t kh¥u 75% � Ñi vÛi nhï ng bÇnh nhân không 
có b£o hiÃm mà thu nh- p cça hÙ gia � Ënh trên 200% và b±ng ho· c d° Ûi 400% cça méc nghèo liên bang 
� ° a ra.  Vui lòng vào trang http://aspe.hhs.gov/poverty/index.cfm � Ã xem các h° Ûng d«n vÁ méc nghèo 
hiÇn t¡ i liên bang � ° a ra do BÙ Y t¿ và DËch vå Nhân sinh Hoa Kó xu¥t b£n. 

Quý vË có thÃ tìm Chính sách h× trã tài chính � §y � ç (�FAP�), cùng vÛi � ¡ n xin h× trã tài chính trên trang 
web www.sentara.com/financialassistance.  Các b£n sao gi¥y tÝ ci ng sµn có t¡ i b¥t cé  khu vñc � � ng ký 
bÇnh nhân nào trong c¡  sß bÇnh viÇn Sentara và có thÃ � ° ãc gí i th°  � iÇn tí  theo yêu c§u � ¿n bÇnh 
nhân mà không tính phí: 

Yêu c§u qua � iÇn tho¡ i:757-233-4600 
Yêu c§u qua th° :  Sentara Healthcare 
    ATTN:  Financial Assistance Coordinator 
    535 Independence Parkway, Suite 700 
    Chesapeake, Virginia 23320  

Các cá nhân có thÃ xin h× trã tài chính theo FAP cça c¡  sß bÇnh viÇn b±ng cách gí i � ¡ n xin h× trã tài 
chính � §y � ç, kèm theo chéng minh thu nh- p cça hÙ gia � ình, tÛi � Ëa chÉ trên ho· c mang � ¿n nÙp t¡ i b¥t 
cé  khu � � ng ký bÇnh nhân nào cça c¡  sß bÇnh viên Sentara. BÇnh nhân ci ng có thÃ gÍ i � iÇn ho· c � ¿n 
� Ëa chÉ trên � Ã nh- n � ° ãc h× trã vÁ quá trình xin h× trã tài chính. 

Trong tr° Ýng hãp c¥p céu ho· c ch� m sóc c§n thi¿t vÁ m· t y t¿ khác � ° ãcchi tr£ theo FAP, nhï ng bÇnh 
nhân � ç tiêu chu©n cça FAP cça c¡  sß bÇnh viÇn có thÃ không bË tính phí nhiÁu h¡ n sÑ tiÁn thông 
th° Ýng ph£i thanh toán � Ñi vÛi các cá nhân có b£o hiÃm chi tr£ cho dËch vå ch� m sóc � ó.  

B£n dËch FAP, � ¡ n xin h× trã tài chính, và B£n tóm t¯ t b±ng ngôn ngï  thông th° Ýng cça FAP hiÇn có 
b±ng ti¿ng ngôn ngï  Tây Ba Nha, ti¿ng Hàn, ti¿ng ViÇt, Tagalog, Urdu, và ti¿ng Hoa.

*Các c¡  sß bÇnh viên sau � ây cça Sentara Hospitals, Sentara Princess Anne Hospital, và 
Potomac Hospital Corporation of Prince William � ° ãc b£o hiÃm theo B£n tóm t¯ t b±ng ngôn 
ngï  � ¡ n gi£n FAP: 

Sentara CarePlex Hospital (bao gÓm Port Warwick 
ASC) 

Sentara Obici Hospital 

Sentara Leigh (bao gÓm ASC -Trung tâm gi£i ph«u 
kh©n c¥p)) 

Sentara Princess Anne Hospital 

Sentara Norfolk General Hospital Sentara Virginia Beach General Hospital 
Sentara Northern Virginia Medical Center Sentara Williamsburg Regional Medical 

Center (Bao gÓm Geddy Outpatient Center) 
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