
 

Bản Tóm Tắt Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính Bằng Ngôn Ngữ Đơn Giản 
 
Select Specialty Hospital Nashville cung cấp hỗ trợ tài chính cho dịch vụ chăm sóc cần thiết về mặt y tế cho các 

bệnh nhân không có khả năng thanh toán. Dưới đây là bản tóm tắt về hỗ trợ tài chính có sẵn tại Select Specialty 

Hospital Nashville. 

Hỗ Trợ Tài Chính Được Cung Cấp. Nếu quý vị không có bảo hiểm, chúng tôi cung cấp hỗ trợ tài chính cho dịch vụ 

chăm sóc cần thiết về mặt y tế. Theo định nghĩa của Medicare, chăm sóc đạt chuẩn bao gồm các dịch vụ y tế cần 

thiết (các dịch vụ hoặc vật dụng hợp lý và cần thiết để chẩn đoán hay điều trị bệnh tật hoặc thương tích). 

Để nhận được hỗ trợ tài chính, quý vị phải sinh sống trong vòng 100 dặm từ cơ sở của chúng tôi.  
 
Quý vị sẽ nhận được dịch vụ chăm sóc miễn phí, hoặc được miễn 100% trách nhiệm pháp lý của bệnh nhân sau khi 
bảo hiểm chi trả, nếu thu nhập của gia đình quý vị không vượt quá 250% Mức Thu Nhập Diện Nghèo Đói Liên Bang. 
Cũng có thể áp dụng chiết khấu cho những bệnh nhân không có bảo hiểm và một số bệnh nhân khác có thu nhập 
gia đình lên tới 400% so với Mức Thu Nhập Diện Nghèo Đói Liên Bang. Tất cả người nộp đơn sẽ được sàng lọc để 
cấp Trợ cấp y tế Medicaid và phải hợp tác với người đại diện của Medicaid để được xem xét hỗ trợ tài chính.  
 
Các Cách Khác Để Đủ Tiêu Chuẩn Nhận Hỗ Trợ. Nếu quý vị không đáp ứng được các tiêu chí về thu nhập như trên, 

bất kể tình trạng bảo hiểm của quý vị là gì, quý vị sẽ được xem xét hỗ trợ tài chính trên cơ sở từng trường hợp. Hãy 

liên hệ với chúng tôi để thảo luận về tình hình cá nhân hay tài chính đặc biệt, hoặc nếu có trường hợp y tế đặc biệt 

mà việc điều trị chỉ có thể do nhân viên y tế của Select Specialty Hospital Nashville cung cấp.  

Quý Vị Sẽ Phải Chi Trả Những Gì. Nếu quý vị được nhận hỗ trợ tài chính theo Chính Sách của chúng tôi, quý vị sẽ 

không bị tính phí dịch vụ chăm sóc cần thiết về mặt y tế cao hơn số tiền mà chúng tôi thường tính cho các bệnh 

nhân có bảo hiểm Medicare. 

Cách Lấy Bản Sao Chính Sách và Đơn Đăng Ký Của Chúng Tôi. Quý vị có thể lấy bản sao Chính Sách Hỗ Trợ Tài 

Chính Đầy Đủ, Bản Tóm Tắt Bằng Ngôn Ngữ Đơn Giản, Đơn Đăng Ký miễn phí bằng một trong những cách sau: 

Tại khu vực Tiếp nhận của cơ sở chúng tôi tại 2000 Phố Hayes, Nashville, TN 37203; trực tuyến tại 

https://www.selectspecialtyhospitals.com/locations-and-tours/tn/nashville/nashville/ hoặc bằng cách gọi đến 

văn phòng của chúng tôi theo số: 888-868-1103.  

Cách Nộp Hồ Sơ Đăng Ký và Nhận Hỗ Trợ. Quý vị có thể nộp đơn đăng ký vào bất kỳ thời điểm nào trong quy 

trình tiếp nhận hoặc thanh toán bằng cách hoàn tất và nộp hồ sơ đăng ký, đồng thời cung cấp thông tin về thu 

nhập. Tất cả Đơn Đăng Ký Hỗ Trợ Tài Chính, cho dù được hoàn tất trực tiếp, trực tuyến, gửi thư điện tử hay gửi 

thư qua đường bưu điện, sẽ được chuyển tiếp tới Trụ Sở Kinh Doanh Chính của chúng tôi để đánh giá và xử lý. 

Nếu quý vị cần bất kỳ sự trợ giúp nào về việc nộp hồ sơ, vui lòng liên hệ với phòng tiếp nhận của chúng tôi tại cơ 

sở hay gọi điện đến Trụ Sở Kinh Doanh Chính của chúng tôi theo số 888.868.1103.  

Bản sao của Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính, Mẫu Đơn Đăng ký và Bản Tóm Tắt này được lập bằng tiếng Anh, tiếng 

Tây Ban Nha, tiếng Ả Rập, tiếng Việt, tiếng Trung giản thể, tiếng Trung phồn thể, tiếng Lào và tiếng Hàn.  

(Một câu được dịch đồng thời sang tất cả các ngôn ngữ). 

https://www.selectspecialtyhospitals.com/locations-and-tours/tn/nashville/nashville/

