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Tổng quan 
 

UMass Memorial Health Care (“UMMHC”) có chính sách cung cấp dịch vụ chăm sóc miễn phí hoặc giảm giá cho bệnh nhân 
cần được hỗ trợ tài chính cho các chăm sóc thiết yếu về mặt y tế, khám bệnh khẩn cấp hoặc cấp cứu tại mọi địa điểm của 
các bệnh viện sau đây: UMass Memorial Medical Center, UMass Memorial - Clinton Hospital, UMass Memorial - 
HealthAlliance Hospital, and UMass Memorial - Marlborough Hospital. UMMHC có một vài lựa chọn giúp giảm chi phí xuất 
túi cho những bệnh nhân cần được hỗ trợ tài chính, bao gồm giúp bệnh nhân ghi danh tham gia Chương Trình Health 
Safety Net và các chương trình bảo hiểm khác do Commonwealth of Massachusetts tài trợ, khấu trừ thanh toán nhanh, các 
chương trình thanh toán và Chương Trình Hỗ Trợ Tài Chính UMMHC được trình bày dưới đây. Ngoài ra, UMass Memorial 
Medical Group có một chương trình hỗ trợ tài chính riêng biệt trên cơ sở biểu phí theo tỷ lệ. 

 
 

Cách hội đủ điều kiện 
 

Hỗ trợ tài chính dành cho bệnh nhân và các thành viên trong gia đình của họ có thu nhập hộ gia đình dưới 600% Hướng 
Dẫn Mức Nghèo Khó của Liên Bang. Nếu quý vị đủ điều kiện, quý vị sẽ không bị gửi hóa đơn nhiều hơn số tiền thường 
được lập hóa đơn cho những bệnh nhân có bảo hiểm. 

 
Để được xác định đủ điều kiện, quý vị phải: 

• nộp đơn tham gia bất kỳ chương trình hỗ trợ y tế nào của tiểu bang hoặc chính phủ mà quý vị có thể đủ điều kiện 
tham gia.  

• điền đầy đủ, ký tên và đề ngày Đơn Xin Tham Gia Chương Trình Hỗ Trợ Tài Chính. 
• cung cấp bằng chứng xác minh về tất cả thu nhập hộ gia đình. 
• gửi đơn xin hoàn chỉnh của quý vị cho Phòng Tư Vấn Tài Chính. 

 
 
Cách nộp đơn 

 
Liên hệ Phòng Tư Vấn Tài Chính Bệnh Nhân để yêu cầu một bản giấy miễn phí chính sách về Chương Trình Hỗ Trợ Tài 
Chính, đơn xin tham gia Chương Trình Hỗ Trợ Tài Chính, và hướng dẫn cách điền đơn. Quý vị có thể yêu cầu qua điện 
thoại, trực tiếp hoặc bằng email. 

 
Thông tin liên lạc của phòng Tư Vấn Tài Chính Bệnh Nhân UMass Memorial:  

Điện thoại:  508-486-5864 
Email: mhneedinsurance@umassmemorial.org  
Địa chỉ: 157 Union Street, Marlborough, MA 01752 

 
 
 

Bản tóm tắt về chính sách Chương Trình Hỗ Trợ Tài Chính UMMHC, đơn xin tham gia Chương Trình Hỗ Trợ Tài Chính và 
hướng dẫn cách điền đơn có bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Việt và tiếng A-rập trên trang web 
của UMass Memorial Health Care. 

 
Hãy vào trang www.marlboroughhospital.org > Patients and Visitors (Bệnh nhân và Khách thăm) > Financial Counseling 
(Hỗ Trợ Tài Chính) và nhấp vào trang bệnh viện. Các biểu mẫu sẽ được liệt kê. 
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