
 

□ 

□ 

□ 

 

 ST. CLAIR HOSPITAL 

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH 
HƯỚNG DẪN NỘP ĐƠN & HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH TÍNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

 
Vui lòng điền đầy đủ thông tin vào đơn và nhớ KÝ TÊN vào bản khai có tuyên thệ ở trang 3.  

Gửi kèm các bản sao của các tài liệu sau đây cho tất cả những người nộp đơn. 

Vui lòng gửi đến:  St. Clair Hospital 

Financial Assistance  

PO BOX 1870 

CARY, NC 27512-1870 

Việc không gửi lại tất cả các tài liệu sẽ làm chậm quá trình xử lý hoặc khiến đơn đăng ký bị từ chối.  

Vui lòng chỉ gửi kèm bản sao vì rất tiếc là chúng tôi không thể gửi lại bất cứ tài liệu nào đã nộp. 

Vui lòng đính kèm bằng chứng của TẤT CẢ thu nhập đã nhận được từ 30 ngày qua trước khi gửi 

đơn đăng ký cho người nộp đơn và vợ/chồng của họ. 

Bản sao kê tài khoản thanh toán và tài khoản tiết kiệm mới nhất (tất cả các trang) trước khi gửi đơn 

đăng ký. 

Nếu bệnh nhân đã mất, vui lòng cung cấp một bản sao giấy chứng tử và một lá thư nêu rõ tình trạng tài 

sản để lại. 

Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào, vui lòng gọi đến Dịch Vụ Khách Hàng theo số 412-344-3408. 

Thứ Hai-Thứ Sáu 8:00 sáng đến 8:00 tối  

Hỗ Trợ Tài Chính được cấp cho những bệnh nhân có điểm tín dụng dưới ngưỡng hiện tại của bệnh viện là  

550. Hướng dẫn của chương trình (dành cho những bệnh nhân có điểm tín dụng cao hơn mức giới hạn của 

bệnh viện là 550) dựa vào Hướng Dẫn về Mức Nghèo Đói Liên Bang của Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh: 

Công Báo Liên Bang / Tập 86, Số 19 / Thứ Hai, Ngày 1 tháng 2 năm 2021, trang 7732-7734. 

THU NHẬP GIA ĐÌNH TỐI ĐA 

 

SỐ NGƯỜI 
TRONG GIA 

ĐÌNH 

MỨC GIẢM 

100% 30% 20% 

1 $25.760 $32.200 $38.640 

2 $34.840 $43.550 $52.260 

3 $43.920 $54.900 $65.880 

4 $53.000 $66.250 $79.500 

5 $62.080 $77.600 $93.120 

6 $71.160 $88.950 $106.740 

7 $80.240 $100.300 $120.360 

8 $89.320 $111.650 $133.980 

* mỗi thành viên gia đình bổ sung $4.540 
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 ST. CLAIR HOSPITAL 
ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬN HỖ TRỢ TÀI CHÍNH 

 

THÔNG TIN NHÂN KHẨU HỌC CỦA BỆNH NHÂN 

Tên Bệnh Nhân 

Số Điện Thoại của Bệnh Nhân  

Địa Chỉ của Bệnh Nhân 

THÔNG TIN NHÂN KHẨU HỌC CỦA HỘ GIA ĐÌNH 

 

Quý vị có phải là công dân Hoa Kỳ không? □ có □ không 

Nếu KHÔNG, quý vị có phải là thường trú nhân, cư trú hợp pháp tại Hoa Kỳ không*? □ có □ không 

*Nếu bệnh nhân là thường trú nhân, vui lòng cung cấp một bản sao của tài liệu chính thức 

Quý vị có phải là sinh viên toàn thời gian không?  □ có  □ không 

Quý vị có đang mang thai hoặc nhập viện liên quan đến thai kỳ không? □ có □ không 

Quý vị có đơn đăng ký Medicaid đang chờ xử lý hay được phê duyệt không? □ có □ không 

Quý vị có bảo hiểm y tế không? □ có □ không 

TÀI SẢN HỘ GIA ĐÌNH–TÀI KHOẢN THANH TOÁN VÀ TÀI KHOẢN TIẾT KIỆM 

Loại Tài Khoản (Thanh Toán hoặc Tiết Kiệm) Ngân Hàng / Tổ Chức Số Dư 

   

   

   

   

   

   

   

   

CÁC TÀI SẢN HỘ GIA ĐÌNH KHÁC ĐO ĐẾM ĐƯỢC   

Loại Tài Sản Ngân Hàng/Tổ Chức Số Dư 

Cổ Phiếu/Trái Phiếu   

Giấy Chứng Nhận Gửi Tiền   

Trái Phiếu Tiết Kiệm Hoa Kỳ   

Tài Khoản Tiết Kiệm Y Tế (Health Savings 
Account, HSA) 

  

Giấy Chứng Nhận Tiết Kiệm   

Tài Khoản Tiết Kiệm cho Kỳ Nghỉ hoặc Kỳ 
Giáng Sinh 

  

Tài Sản Khác   

 

 

Liệt kê tất cả các thành viên hộ gia đình Ngày Sinh Mối Quan Hệ với Bệnh Nhân 

  BẢN THÂN 

   

   

   

   



 ST. CLAIR HOSPITAL 

ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬN HỖ TRỢ TÀI CHÍNH 

TỔNG THU NHẬP HÀNG THÁNG 

  
BỆNH NHÂN 

THÀNH VIÊN  

GIA ĐÌNH 2 

THÀNH VIÊN  

GIA ĐÌNH 3 

THÀNH VIÊN  

GIA ĐÌNH 4 

Tiền Công / Tiền Lương / Tiền Boa         

Tiền Trợ Cấp Thất Nghiệp         

Trợ Cấp An Sinh Xã Hội         

Cấp Dưỡng Nuôi Con         

Thu Nhập Tự Kinh Doanh         

Thu Nhập Từ Lãi/Cổ Tức         

Lương Hưu         

Thu Nhập Cho Thuê Nhà         

Thanh toán theo quỹ tín thác         

Tiền Bồi Thường cho Người Lao Động         

Tài Sản Khác         
 

LƯU Ý--Nếu quý vị không có thu nhập và đang nhận sự hỗ trợ tài chính từ 

một người khác, vui lòng yêu cầu người hỗ trợ đó điền thông tin và ký tên 

vào tuyên bố dưới đây: 

 _____________________________________________ hiện không có thu nhập. Tôi hiện đang hỗ trợ 

cho họ thực phẩm, nơi trú ẩn và bất cứ nhu cầu nào về quần áo. Tôi cũng trợ giúp tài chính với số tiền 

$ ___________  trung bình mỗi tháng. 

X 
Chữ Ký của Người Hỗ Trợ Ngày 
 

BẢN KHAI CÓ TUYÊN THỆ – TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI NỘP ĐƠN PHẢI KÝ TÊN 

Tôi xin thề (hoặc xác nhận) rằng tất cả thông tin nêu trên tờ khai này là đúng, chính xác và đầy đủ theo khả 

năng, kiến thức và niềm tin của tôi. Tôi đồng ý báo cáo với St. Clair Hospital tất cả những thay đổi về thu 

nhập, nguồn lực tài chính hoặc thông tin khác nêu trên tờ khai này có thể ảnh hưởng đến tính đủ điều kiện 

nhận Hỗ Trợ Tài Chính tại St. Clair Hospital trong vòng một tuần kể từ khi có thay đổi. Tôi hiểu rằng thông 

tin tín dụng và thông tin tài chính khác có thể được tham chiếu để xác minh tờ khai và tính đủ điều kiện tham 

gia chương trình này của tôi. 

Các tuyên bố gian lận của bệnh nhân nhằm có được sự hỗ trợ tài chính sẽ được chuyển đến Sở Tư 

Pháp Pennsylvania (Pennsylvania Department of Justice) để thực hiện thủ tục tố tụng. Những bệnh nhân 

ngụy tạo đơn đăng ký tham gia Chương Trình sẽ không còn đủ điều kiện tham gia Chương Trình và sẽ 

chịu trách nhiệm về tất cả những thay đổi phát sinh trong khi ghi danh tham gia Chương Trình từ ngày 

đầu tiên phát sinh các chi phí trong Chương Trình. 

X 
Chữ Ký của Người Nộp Đơn Ngày 
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