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St. John Health System cam kết tôn trọng nhân phẩm của mỗi cá nhân với sự quan tâm đặc biệt đối 

với những ai gặp khó khăn với những rào cản trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. 

St. John Health System cam kết quản lý các tài nguyên chăm sóc sức khỏe của mình như một dịch 

vụ cho toàn thể cộng đồng. Để thúc đẩy các nguyên tắc này, St. John Health System cung cấp sự 

hỗ trợ tài chính cho những cá nhân nhất định, là những người nhận được sự chăm sóc cấp cứu 

hoặc sự chăm sóc cần thiết về mặt y tế khác từ St. John Health System. Bản tóm tắt này cung cấp 

thông tin khái quát ngắn gọn về chính sách hỗ trợ tài chính của St. John Health System. 

Quý vị có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính về hóa đơn bệnh viện và/hoặc hóa đơn của bác sĩ. 

Sự hỗ trợ tài chính nói chung được quyết định bởi tổng thu nhập trong hộ gia đình của quý vị so với 

Mức Nghèo Khó Liên Bang (FPL). Nếu thu nhập của quý vị thấp hơn hoặc bằng 400 phần trăm FPL, 

quý vị sẽ nhận được miễn 100 phần chi phí chăm sóc đối với phần chi phí mà quý vị phải trả. Chính 

Sách Hỗ Trợ Tài Chính áp dụng cho dịch vụ chăm sóc cấp cứu và dịch vụ chăm cần thiết về mặt y 

tế khác. Các dịch vụ chọn lọc không được FAP chi trả. Để làm đơn đăng ký nhận hỗ trợ tài chính, 

quý vị sẽ cần phải điền vào đơn bằng văn bản và cung cấp giấy tờ bổ trợ, như mô tả trong FAP và 

đơn FAP. Để nhận đơn, nhận hỗ trợ về đơn FAP và/hoặc nhận thêm thông tin về các yêu cầu điều 

kiện tham gia, vui lòng gọi số (918) 744-2451 hoặc ghé thăm Phòng Hỗ Trợ Tài Chính từ thứ Hai 

đến thứ Sáu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Văn phòng này nằm ở tầng 4 của tòa nhà Kravis 

Building - 1802 E. 19th St, Tulsa. 


