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Tóm Lược về Trợ Giúp Tài Chánh 
 

 
Chính Sách Trợ Giúp Tài Chánh Tổng Quát Của Chúng Tôi 
Theo Chính Sách Trợ Giúp Tài Chánh của cơ sở chúng tôi, chúng tôi 
trợ giúp về tài chánh cho trường hợp khẩn cấp và sự chăm sóc cần 
thiết khác về y khoa.  
 
Tất cả đương đơn sẽ được thanh lọc để được Medicaid bao trả và 
phải hợp tác với các đại diện của Medicaid để hội đủ điều kiện được 
trợ giúp theo chính sách trợ giúp tài chánh của chúng tôi. Nếu quý vị 
hội đủ điều kiện để được trợ giúp tài chánh theo chính sách của 
chúng tôi, quý vị sẽ được trợ giúp qua việc giảm giá dựa theo thu 
nhập và số người trong gia đình. 
 
 
Để làm Đơn Xin Trợ Giúp 

1. Nhận Đơn Xin Trợ Giúp Tài Chánh Của Chúng Tôi 
2. Điền đơn và nộp cho dịch vụ tài chánh của Bệnh nhân 

McLaren cùng các tài liệu hỗ trợ đã được nêu ở trang đầu 
của đơn xin trong vòng 10 ngày sau khi nhận.  

3. Các đơn xin đã điền sẽ được xử lý trong từ 3-4 tuần sau 
khi nhận 

4. Thư quyết định sẽ được gửi cho quý vị sau khi đơn xin đã 
được xử lý xong 

 
Các Phí Tổn Sẽ Không Quá Số Tiền Thường Được Gửi Hoá Đơn  
Nếu quý vị được trợ giúp về tài chánh theo chính sách của chúng tôi, 
quý vị sẽ không bị tính thêm cho sự chăm sóc khẩn cấp hoặc cần thiết 
khác về y khoa quá số tiền mà chúng tôi thường gửi hoá đơn cho bệnh 
nhân có bảo hiểm. 
 
Cách Nhận Các Bản Sao Về Chính Sách Trợ Giúp Tài Chánh và Đơn Xin 
Trợ Giúp Tài Chánh Của Chúng Tôi  
Quý vị có thể nhận một bản sao Chính sách và Mẫu Đơn Xin Trợ Giúp 
Tài Chánh của chúng tôi qua một trong những cách sau đây: 
 

i. Trên trang mạng của McLaren Health Care tại  
http://www.mclaren.org/Main/Financial.aspx 

ii. Vào lúc ghi danh, tại ban cấp cứu của chúng tôi, hoặc tại bất 
cứ Văn Phòng Tư Vấn Tài Chánh hoặc thu Ngân nào của 
chúng tôi.  

iii. Nếu quý vị liên lạc với một Tư Vấn Tài Chánh hoặc Đại Diện 
Dịch Vụ Khách Hàng, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một bản sao 
Chính Sách Trợ Giúp Tài Chánh và Đơn Xin Miễn Phí. Xin gọi 
số 586-710-8300 hoặc 1-844-321-1557 số miễn phí. 

 
Cách Nhận Thêm Thông Tin và Sự Trợ Giúp Về Chính Sách Trợ Giúp 
Tài Chánh Của Chúng Tôi 
Để có Thông Tin Về Chính Sách Trợ Giúp Tài Chánh và Mẫu Đơn Xin 
Trợ Giúp Tài Chánh của chúng tôi, xin liên lạc với các Tư vấn Tài Chánh 
của chúng tôi toạ lạc tại một bệnh viện McLaren hoặc gọi số 
586-710-8300 hoặc 1-844-321-1557 
 
 

 
Các bản sao Chính Sách Trợ Giúp Tài Chánh hiện có bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, Ý, Serbo-Croatian, Ba Lan, Hy 
Lạp, Nga, Persian, Urdu, Trung Hoa, Việt Nam, Tagalog, Hung Gia Lợi, Đại Hàn, và Ả Rập.  
 
 


