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JALH cam kết giúp bệnh nhân trả tiền cho các dịch vụ thiết yếu của bệnh viện. Chính sách Hỗ trợ Tài
chính mô tả những người đủ điều kiện cho các dịch vụ thiết yếu của bệnh viện. Chính sách Hỗ trợ Tài
chính mô tả những người đủ điều kiện để được giúp đỡ, những dịch vụ được bao trả và làm thế nào để
nộp đơn. Tài liệu này tóm tắt Chính sách đó.
Quý vị có thể có đủ điều kiện để được hỗ trợ nếu quý vị không có bảo hiểm và có thu nhập thấp. Các gia
đình đủ điều kiện thường có thu nhập dưới 300% Mức Nghèo đói Liên bang. Vào năm 2015, đó là $
97,000 cho một gia đình bốn người.
Nếu quý vị đủ điều kiện để được hỗ trợ, quý vị sẽ được giảm giá các dịch vụ cần thiết tại JALH. Quý vị
thậm chí có thể nhận dịch vụ chăm sóc miễn phí nếu thu nhập gia đình của quý vị dưới 200% Mức Nghèo
đói Liên bang.
Thu nhập và tài sản của gia đình quý vị sẽ ảnh hưởng đến việc đủ điều kiện để được giảm giá. JALH có
thể sử dụng thông tin công cộng và điểm tín dụng để quyết định xem quý vị có đủ điều kiện để được hỗ
trợ hay không. JALH có thể xem xét những gì quý vị nợ cho các hóa đơn khác và khả năng quý vị có
được tín dụng cũng như là quy mô gia đình quý vị.
Nếu quý vị cần giúp đỡ để thanh toán hóa đơn bệnh viện JALH của quý vị, hãy điền vào đơn xin hỗ trợ.
Các đơn xin hỗ trợ có sẵn ở www.jalh.com. Các bản sao miễn phí ở các khoa cấp cứu JALH. Quý vị
cũng có thể yêu cầu một bản sao miễn phí bằng cách gọi 337-616-7000
Nếu quý vị có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với Người tư vấn Tài chính của chúng tôi theo
số 337-616-7000.

