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ADVENTHEALTH 

 
AdventHealth Bolingbrook; AdventHealth GlenOaks; AdventHealth Hinsdale; 
AdventHealth LaGrange; Bác sĩ có việc làm thực hành trong khu vực dịch vụ Chicago. 

 
Tóm Lược Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính 

 
AdventHealth, bao gồm các trung tâm y tế được liệt kê ở trên, cam kết và tôn trọng phẩm 
giá của mỗi người với sự quan tâm đặc biệt đến những người đang phải vất vả vượt qua 
các rào cản để tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.   AdventHealth có cam kết bình 
đẳng trong việc quản lý các nguồn lực chăm sóc sức khỏe của mình như một dịch vụ cho 
toàn bộ cộng đồng.  Để thực hiện những nguyên tắc này, AdventHealth cung cấp hỗ trợ 
tài chính cho các cá nhân nhất định nhận dịch vụ chăm sóc khẩn cấp hoặc chăm sóc cần 
thiết về mặt y tế khác từ AdventHealth.  Bản tóm lược này cung cấp tổng quan khái quát 
về Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính của AdventHealth. 
 
Ai Hội Đủ Điều Kiện?  
Quý vị có thể nhận được hỗ trợ tài chính nếu quý vị là cư dân Illinois.  Hỗ trợ tài chính 
thường được quyết định dựa trên tổng thu nhập của hộ gia đình quý vị so với Mức Chuẩn 
Nghèo  
Liên Bang.  

● Nếu thu nhập của quý vị dưới hoặc bằng 250% Mức Chuẩn Nghèo Liên Bang, quý 
vị có thể nhận được chăm sóc từ thiện 100% xóa hết các khoản phí tổn mà quý vị 
phải chịu trách nhiệm. 

● Nếu quý vị không có bảo hiểm và thu nhập của quý vị trên 250% Mức Chuẩn 
Nghèo Liên Bang nhưng không vượt quá 600% Mức Chuẩn Nghèo Liên Bang, quý 
vị có thể nhận được mức giá chiết khấu dựa theo thang đối chiếu. 

● Nếu quý vị không có bảo hiểm và thu nhập của quý vị trên 250% Mức Chuẩn 
Nghèo Liên Bang nhưng không quá 400% Mức Chuẩn Nghèo Liên Bang, quý vị có 
thể nhận được mức giá chiết khấu dựa theo thang đối chiếu. 

● Nếu quý vị có khoản nợ y tế đối với dịch vụ chăm sóc cấp cứu và cần thiết về mặt 
y tế vượt quá 20% thu nhập của mình, quý vị có thể đủ điều kiện để được giảm 
giá.  

 
Nếu quý vị có tài sản vượt quá 600% thu nhập theo Mức Chuẩn Nghèo Liên bang, quý vị 
có thể không đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính.  Những Bệnh Nhân hội đủ điều kiện để 
được hỗ trợ tài chính sẽ không bị tính phí cho dịch vụ chăm sóc hội đủ điều kiện nhiều 
hơn số tiền thường tính trên hoá đơn cho các bệnh nhân được bảo hiểm đài thọ.  
 
Các Dịch Vụ Nào Được Đài Thọ? 
Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính áp dụng cho dịch vụ chăm sóc cấp cứu và cần thiết về mặt 
y tế khác.  Các thuật ngữ này đã được định nghĩa trong Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính.  Tất 
cả các dịch vụ chăm sóc khác không được Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính đài thọ. 
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Tôi Có Thể Đăng Ký Như Thế Nào? 
Để đăng ký nhận hỗ trợ tài chính, quý vị thường phải điền vào một mẫu đơn đăng ký và 
cung cấp các tài liệu hỗ trợ, như được nêu trong Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính và đơn 
đăng ký theo Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính. 
 
Tôi Có Thể Được Hỗ Trợ Làm Đơn Đăng Ký Như Thế Nào? 
Để được hỗ trợ làm đơn đăng ký Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính, quý vị có thể liên hệ với 
AdventHealth bằng cách gọi số 844-652-0600, gửi email cho 
GLR.CustomerService@AdventHealth.com, hoặc gửi thư bằng văn bản đến:  
  
AdventHealth PFS   
Attention: Financial Assistance Department 
1000 Remington Blvd., Suite 110   
Bolingbrook, IL 60440   
 
 
Làm Thế Nào Để Tôi Có Thêm Thông Tin? 
Bản sao Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính và đơn đăng ký Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính có tại  
https://www.adventhealth.com/legal/financial-assistance-illinois và tại các bộ y tế được liệt kê ở 
trên.  Các bản sao miễn phí Chính Sách Hỗ trợ Tài Chính và đơn đăng ký Chính Sách Hỗ 
trợ Tài Chính cũng có thể nhận được bằng cách gửi thư văn bản đến địa chỉ nêu trên.  
Thông tin bổ sung về Chính sách Hỗ trợ Tài chính cũng có sẵn qua email tại 
GLR.CustomerService@AdventHealth.com hoặc qua điện thoại theo số 844-652-0600. 
 
 
Nếu Tôi Không Hội Đủ Điều Kiện Thì Sao? 
Nếu quý vị không hội đủ điều kiện để được hỗ trợ tài chính theo Chính Sách Hỗ Trợ Tài 
Chính, quý vị có thể đủ tiêu chuẩn cho các loại hỗ trợ khác.  Để biết thêm thông tin, xin 
vui lòng liên hệ với AdventHealth qua điện thoại theo số 844-652-0600; hoặc qua email 
hoặc bằng văn bản như đã mô tả ở trên. 
 
 
Bản dịch của Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính, đơn đăng ký và hướng dẫn Chính Sách Hỗ 
Trợ Tài Chính, và bản tóm lược bằng ngôn ngữ dễ hiểu này có sẵn bằng các ngôn ngữ 
sau trên trang web của chúng tôi và theo yêu cầu: 
 
 English; Español (Spanish); Polski (Polish); Tagalog (Filipino); 简体中文 (Simplified Chinese); 漢語 

(Traditional Chinese); 한국어 (Korean); Deutsch (German); ُودُرا  (Urdu); ગુજરાતી (Gujarati); Русский 
(Russian); Italiano (Italian); िहंदी (Hindi); Français (French); Eλληνικά (Greek); Tiếng Việt 
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(Vietnamese); 日本語 (Japanese); Srpski (Serbian); ภาษาไทย (Thai); Kreyòl (Haitian Creole); 
босански (Bosnian); '(ែខ+រ (Khmer); Hrvatski (Croatian); یسراف  (Farsi); ةیبرعلا  (Arabic) 
 


