
Community Health Care, Inc. nhận quỹ HHS và có Federal Public Health Service (Dịch Vụ Sức Khỏe Công Cộng Liên Bang, PHS) 

đối với một số đơn đòi quyền lợi về chăm sóc sức khỏe hoặc liên quan đến sức khỏe, bao gồm các đơn đòi bồi thường vì có sơ 

xuất trong khi khám chữa bệnh, theo chương trình hoặc cho những người được bảo hiểm theo chương trình. 

Sửa Đổi ngày 3/30/21.  

 

Sứ mệnh của Community Health Care, Inc. là sự xuất sắc 
trong chăm sóc y tế, nha khoa, và sức khỏe tâm thần lấy 

bệnh nhân làm trung tâm ở những cộng đồng mà chúng tôi 
phục vụ TẬN TÌNH, GIÁ PHẢI CHĂNG, và DỄ TIẾP CẬN. 

 

 

 

Sliding Fee Discount Program (Chương Trình Gia Giảm Chi Phí) cho phép chúng tôi giảm giá 

hay “gia giảm” chi phí chăm sóc của quý vị hoặc của gia đình quý vị tại CHC. Quý vị có thể nộp đơn cho chương 

trình để xem có hội đủ điều kiện được giảm giá không.  

Tiêu chuẩn hội đủ điều kiện dựa trên tổng lợi tức và số người trong gia đình. Nếu lợi tức hoặc số người trong 

gia đình có thay đổi, quý vị có thể tái xác nhận vào bất kỳ lúc nào trong suốt cả năm. 

CÁCH NỘP ĐƠN: Khi quý vị đã trở thành bệnh nhân tại CHC, một Chuyên Gia Tiếp Nhận Bệnh Nhân sẽ sẵn sàng 

gặp và giúp quý vị ghi danh vào chương trình gia giảm chi phí. Các khoản gia giảm chi phí thường có hiệu lực trong 

một năm. Khi hết hạn giảm giá, quý vị sẽ phải nộp đơn lại. 

Tôi phải trả bao nhiêu tiền?  Chi phí của quý vị luôn luôn ít nhất là $25 cho các dịch vụ chăm sóc Y Tế, Nha Khoa, 
Sức Khỏe Tâm Thần và Phụ Khoa (OB/GYN). Ngoại trừ: Khuyến nghị Thử Máu Bên Ngoài, chi phí tại Tiệm Thuốc 
Tây và chăm sóc Nha Khoa Trả Trước. Nếu quý vị không thể chi trả hóa đơn, xin vui lòng liên lạc với Dịch Vụ 
Trương Mục tại 563-336-2071.  
 

Cần trả chi phí vào lúc nhận dịch 
vụ. Chi phí bao gồm các khoản 
phí thử máu tại văn phòng. 
 
*Không bao gồm chi phí tại Tiệm 
Thuốc Tây 

Mức Lệ Phí Gia Giảm Cố Định Chi Phí 

B hoặc “Phí Thường” $25 

C  $50 

D  $75 

E  $100 

F  Trả Đầy Đủ 
 

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP: 
Tôi có thể nộp đơn xin giảm giá ngay cả khi tôi có bảo 
hiểm hay không? 

Có. Sẽ áp dụng khoản giảm giá sau bất kỳ khoản tiền trả nào 
từ bảo hiểm. Ở đây bao gồm bảo hiểm tư nhân, Medicare, 
và Medicaid. 

CHC có phải là bệnh xá miễn phí hay không? Không. Tất cả bệnh nhân đều có trách nhiệm trả một phần 
chi phí cho việc chăm sóc và họ phải trả hóa đơn. 

Ai trả cho các dịch vụ được giảm giá? Các khoản trợ cấp và quyên góp nhận được để giúp bù lại 
chi phí. 

Tôi cần phải có quốc tịch mới được nộp đơn không? Không. Ai cũng có thể nộp đơn. 
Nếu tôi không có một khoản lợi tức nào thì sao? Quý vị vẫn có thể nộp đơn xin giảm giá. Một Chuyên Gia Tiếp 

Nhận Bệnh Nhân có thể giúp. Quý vị vẫn được tính mức phí 
tượng trưng cho lần khám bệnh. Quý vị có thể trả bao nhiêu 
tiền cũng được, để trương mục không bị nợ quá hạn. 

Thông tin về lợi tức của tôi có được giữ kín không? Có. Mọi thông tin thu thập được từ quý vị sẽ được giữ kín. 

 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.chcqca.org%2Ftest&data=04%7C01%7Cadruhl%40CHCQCA.ORG%7C68ae9ca8c7af4c82049808d8f37ae30f%7Cd16e738a6aae45a0b4e6d19b30c3e880%7C0%7C0%7C637527056415287260%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=AT0OhrCKStwyFtUZ7BeGeFeCD58W%2F8qW2t%2BSknv9O7M%3D&reserved=0

