
 

 
 
Kính Thưa Bệnh Nhân hoặc Bên Chịu Trách Nhiệm, 
 
Để cung cấp hỗ trợ tài chính cho các thành viên trong cộng đồng, St. Clair Hospital thực hiện chương 
trình Hỗ Trợ Tài Chính cho các bệnh nhân không được bảo hiểm hoặc các bệnh nhân có dư nợ cao 
sau khi được chi trả bảo hiểm. Chương Trình Hỗ Trợ Tài Chính tại St. Clair Hospital có thể hỗ trợ cho 
quý vị các chi phí phát sinh từ các dịch vụ nhận được trong lần thăm khám gần đây của quý vị. 
 
Để xem liệu chương trình của chúng tôi có thể hỗ trợ cho quý vị hay không, vui lòng xem lại tập thông 
tin đính kèm trình bày các yêu cầu để được nhận Hỗ Trợ Tài Chính tại St. Clair. Điền thông tin đơn 
đăng ký một cách cẩn thận và cung cấp tất cả thông tin theo yêu cầu. Tất cả thông tin được giữ bảo 
mật và được dùng để xử lý đơn đăng ký tham gia Chương Trình Hỗ Trợ Tài Chính của St. Clair 
Hospital. Đơn đăng ký được gửi mà không có đầy đủ thông tin sẽ bị từ chối. 
 
Vui lòng gửi lại đơn đăng ký đã điền đầy đủ thông tin và tất cả tài liệu trong vòng 30 ngày kể từ nhận 
được tập thông tin này. Quý vị sẽ tiếp tục nhận hóa đơn cho đến khi đơn đăng ký của quý vị đã được 
xem xét và tất cả tài liệu cần thiết đã nhận được và xác minh. Sau khi xử lý đơn đăng ký đã điền đầy 
đủ thông tin, chúng tôi sẽ gửi văn bản quyết định về tính đủ điều kiện hoặc từ chối qua đường bưu điện. 
 
Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào về đơn đăng ký tham gia Chương Trình Hỗ Trợ Tài Chính, vui lòng 
liên hệ với Dịch Vụ Khách Hàng theo số 412-344-3408. 
 

Thứ Hai, Thứ Ba và Thứ Sáu 8:00 sáng đến 4:30 chiều 
Thứ Tư và Thứ Năm 8:00 sáng đến 7:00 tối 

 
Cảm ơn quý vị đã lựa chọn St Clair Hospital làm nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý 
vị. 
 
Trân trọng, 
 
 
St. Clair Hospital Customer Service 
1000 Bower Hill Road 
Pittsburgh, PA 15243 
  
 
 
 

 


