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Bệnh Viện Đại Học Thánh Peter 
 Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính – Tóm Tắt Bằng Ngôn Ngữ Thông Thường (PLS) 

 
 
Chính sách/Chương Trình Hỗ Trợ Tài Chính (FAP) của Bệnh Viện Đại Học Thánh Peter cung cấp cho các 
bệnh nhân đủ điều kiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe khẩn cấp được giảm giá một phần hoặc hoàn 
toàn hoặc cần thiết về mặt y tế khác do Bệnh Viện Đại Học Thánh Peter (SPUH) và một đơn vị có liên 
quan (theo định nghĩa của IRS) cung cấp. Bệnh Viện Đại Học Thánh Peter và bất kz đơn vị có liên quan 
sau đây được gọi là SPUH.  

 
Dịch vụ đủ điều kiện - Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe khẩn cấp hoặc cần thiết về mặt y tế khác do SPUH 
cung cấp và xuất hóa đơn. FAP chỉ áp dụng đối với những dịch vụ do SPUH xuất hóa đơn. Các dịch vụ 
khác do các nhà cung cấp khác xuất hóa đơn riêng lẻ như bác sĩ hoặc phòng thí nghiệm, không đủ điều 
kiện theo FAP.  

 
 
Bệnh nhân đủ điều kiện - Những bệnh nhân nhận các dịch vụ đủ điều kiện, cung cấp đầy đủ các dữ 
liệu/giấy tờ yêu cầu, và được Dịch Vụ Nguồn Thông Tin của Bệnh Viện Đại Học Thánh Peter xác định là 
đủ điều kiện được Hỗ Trợ Tài Chính. 

 
Những cá nhân đủ điều kiện theo FAP sẽ không bị tính phí chăm sóc khẩn cấp và chăm sóc cần thiết về 
mặt y tế khác cao hơn AGB – vì vậy Hệ Thống Chăm Sóc Sức Khỏe sẽ không áp dụng chi phí tổng cộng 
cho những cá nhân đủ điều kiện theo FAP đối với bất kỳ dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần thiết về mặt y 
tế nào.  

 
Cách nộp đơn  

 
 Bệnh nhân không có bảo hiểm 

 
Dịch Vụ Nguồn Thông Tin của Bệnh Viện Đại Học Thánh Peter xem xét mọi tài khoản cho bệnh nhân 
không có bảo hiểm (tự thanh toán). Quy trình này yêu cầu chúng tôi kiểm tra nhóm bệnh nhân này để 
xác định điều kiện hội đủ tiềm năng cho các chương trình hỗ trợ của Tiểu Bang hoặc Liên Bang cũng như 
thông tin đến mọi bệnh nhân, người đại diện, bác sĩ giới thiệu, và nhân viên SPUH biết rằng có thể cần 
phải hỗ trợ tài chính.   

 
Tất cả những bệnh nhân tự thanh toán do không đủ điều kiện tham gia các chương trình hỗ trợ của Tiểu 
Bang và Liên Bang, không tuân theo hoặc không có khả năng thanh toán (hoặc đăng k{) khoản bao trả 
thiết yếu tối thiểu theo Đạo Luật Chăm Sóc Giá Phải Chăng sẽ được xem là đủ điều kiện có cơ sở được 
Hỗ Trợ Tài Chính và được giảm chi phí của họ: 

 
 Thu nhập gia đình từ 0 đến 200% Giới Hạn Nghèo Khó của Liên Bang (“FPL”); $0 có thể xuất hóa 

đơn cho bệnh nhân; 

 115% mức Medicare, nếu trong vòng 301% đến 500% Giới Hạn Nghèo Khó của Liên Bang 

(“FPL”); 

 Khoản nào thấp hơn, Số Tiền Thường Thanh Toán (AGB) như được xác định trong VẬT CHỨNG I 

của Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính hoặc số tiền được tính theo thang trượt New Jersey, nếu nằm 

trong khoản từ 201% đến 300% “FPL”. 
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Không yêu cầu phải nộp đơn đề nghị FAP, nhưng chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu thu được (từ tất cả các 
nguồn tiềm năng trong và ngoài) để đánh giá điều kiện hội đủ tham gia chương trình Chăm Sóc Thiện 
Nguyện hoặc các chương trình Chính Phủ khác khi xác định cơ cấu mức thích hợp mà họ đủ điều kiện. 

 Bệnh nhân có bảo hiểm 

Tất cả bệnh nhân đủ điều kiện FAP có bảo hiểm chăm sóc sức khỏe vẫn còn hiệu lực sẽ không chịu trách 
nhiệm cá nhân về việc thanh toán nhiều hơn AGB, như được xác định dưới đây, không bao gồm các 
khoản hoàn trả từ công ty bảo hiểm y tế đã được áp dụng vào tài khoản của người đó. 

 
Điều kiện hội đủ và tình trạng FAP đối với chương trình hỗ trợ rộng lượng hơn có thể được cập nhật vào 
bất kz lúc nào trong chu kz xuất hóa đơn và thu tiền.  

 
 
Thông báo / Công bố FAP 

 

a) FAP của SPUH và Tóm Tắt Bằng Ngôn Ngữ Thông Thường (“PLS”) của FAP đều có trên 
trang web của chúng tôi -- www.saintpetershcs.com. 

 

b) Các bản giấy FAP và PLS cũng có sẵn theo yêu cầu và được gửi miễn phí qua đường bưu 
điện cũng như được cung cấp tại nhiều khu vực khác nhau trong toàn cơ sở bệnh viện – 
bao gồm bộ phận Tiếp nhận, Đăng k{ bệnh nhân, Khoa cấp cứu, Dịch vụ nguồn thông 
tin, và Xuất viện.  Mọi yêu cầu bằng văn bản phải được gửi đến: 
 

Saint Peter's University Hospital 
Attn: Resource Services 
254 Easton Avenue 
New Brunswick, NJ 08901 
 

c) Có thể yêu cầu bằng lời các bản in giấy FAP và PLS bằng cách liên lạc: 
 

Bệnh Viện Đại Học Thánh Peter 
Khoa: Dịch vụ nguồn thông tin 
Điện thoại số 732.745.8600 Máy nhánh 5019  

 
 

d) FAP và PLS có sẵn bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác cấu thành con số thấp hơn trong 5% 

hoặc 1,000 cá nhân, trong khu vực dịch vụ chính hệ thống chăm sóc sức khỏe Thánh Peter.  Các 

phiên bản chuyển ngữ có sẵn theo yêu cầu trực tiếp, qua điện thoại, hoặc trang web của chúng 

tôi.   

 
 
 

 
 


