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Mỗi trẻ em bị bệnh đều có quyền được chăm sóc. Cố vấn tài chính có thể hỗ trợ gia đình tìm kiếm các quỹ hỗ trợ thanh
toán chi phí y tế. Children’s Mercy sẽ hỗ trợ tài chính cho những bệnh nhân đáp ứng các yêu cầu của chính sách hỗ trợ
tài chính. Cố vấn tài chính sẽ hỗ trợ bạn nếu bạn không có bảo hiểm hoặc không có khả năng chi trả các khoản đồng
thanh toán, đồng bảo hiểm, khoản khấu trừ hoặc các khoản tiền khác không được bảo hiểm thanh toán.
Cố vấn tài chính sẽ cần thông tin của bạn để xác định bạn có đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính không. Một số yêu cầu
chính bao gồm:
 Bạn phải là công dân bang Kansas hoặc Missouri.
 Tổng thu nhập hộ gia đình của bạn (được điều chỉnh theo quy mô gia đình) bằng hoặc thấp hơn 300% Ngưỡng
đói nghèo liên bang.
 Bạn đã tìm kiếm mọi nguồn lực từ tất cả những chương trình khác (bao gồm Medicaid).
Để xem toàn bộ tiêu chí hợp lệ, vui lòng tham khảo Chính sách hỗ trợ tài chính tại trang web
(www.childrensmercy.org/financialcounseling/). Tất cả biểu mẫu Hỗ trợ Tài chính đều được cung cấp bằng tiếng Anh,
tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ả Rập, tiếng Somali, tiếng Việt và tiếng Miến Điện.
Bạn phải:
 Hoàn thành đơn đăng ký và gửi cho Cố vấn tài chính.
 Gửi các tài liệu cần thiết cho Cố vấn tài chính - bằng chứng cư trú, cuống phiếu lương và tờ khai thuế thu nhập
gần nhất.
Hoàn thành đơn đăng ký không đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được khoản chiết khấu.
Nếu đáp ứng các tiêu chí hợp lệ:
 Các trường hợp đủ điều kiện có thể được hưởng khoản chiết khấu tối đa 100% chi phí y tế trong thời gian nhất
định.
 Bạn sẽ không được chi trả cho các dịch vụ cấp cứu và chăm sóc y tế cần thiết nhiều hơn số tiền được lập hóa
đơn.
Bạn sẽ được cung cấp một văn bản hướng dẫn kháng cáo hoặc xem xét khác, nếu bạn không được xét nhận hỗ trợ tài
chính.
Liên hệ với Cố vấn tài chính:
 Email admfc@cmh.edu
 Điện thoại: (816) 234-3567 | Fax: (816) 302-9907
 Đến gặp Cố vấn tài chính tại một trong các địa chỉ sau:

Children's Mercy, Adele Hall Campus
2401 Đường Gillham, Thành phố Kansas, MO 64108
Đăng ký tại quầy Patient Access (Tiếp Cận Bệnh Nhân) tại
tầng trệt.
Thứ 2 - Thứ 6: 7:00 sáng - 7:00 tối
Thứ 7 - Chủ nhật: 7:00 sáng - 5:00 chiều

Children's Mercy Hospital Kansas
5808 W 110th, Overland Park, KS 66211
Đăng ký tại Quầy Patient Access (Tiếp Cận Bệnh
Nhân) tại tầng 1.
Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 sáng - 4:30 chiều

Children’s Mercy Clinics on Broadway
3101 Broadway Blvd, Thành phố Kansas, MO 64111
Đăng ký tại quầy Patient Access (Tiếp Cận Bệnh Nhân) tại tầng trệt.
Thứ 2 - Thứ 6: 8:30 sáng - 5:00 chiều
Để tìm hiểu thêm thông tin về chương trình Hỗ trợ tài chính, chính sách Hỗ trợ tài chính và mẫu đăng ký Hỗ trợ tài chính
của Children’s Mercy, bạn có thể:
 Nhận một bản miễn phí qua bưu điện
 Yêu cầu một bản (tại Bộ phận Patient Access (Tiếp Cận Bệnh Nhân) của Children’s Mercy ở bất kỳ địa điểm nào)
 Truy cập trang web: http://www.childrensmercy.org/financialcounseling/
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