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Tóm tắt Chính sách Chương trình Trợ giúp Tài chính (FAP) 

 
Sứ mệnh của Wellstar Health System (Wellstar) là tạo ra và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất 
lượng cao nhằm cải thiện sức khỏe và hạnh phúc của những người mà chúng tôi phục vụ. Tầm nhìn của 
Wellstar là cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đẳng cấp thế giới. Để xóa bỏ các rào cản về tài chính cho 
các bệnh nhân của bệnh viện Wellstar có khả năng thanh toán hạn chế cho các dịch vụ cần thiết về mặt y tế 
trong bệnh viện hoặc tại các cơ sở điều trị ngoại trú của bệnh viện, Wellstar cung cấp nhiều mức trợ giúp tài 
chính khác nhau cho các bệnh nhân hội đủ điều kiện theo chính sách của Chương trình Trợ giúp Tài chính 
(FAP). Chính sách này chỉ bao gồm các dịch vụ hội đủ điều kiện của bệnh viện và có thể bao gồm các dịch 
vụ đã được thực hiện và tính hóa đơn.  
 
LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN FAP 
Bước 1: Xác định xem thu nhập gia đình có nằm trong hướng dẫn của chương trình FAP và Mức 
Nghèo Liên bang (FPL) không.  
 
Wellstar cung cấp Trợ cấp Từ thiện Tối thiểu (MCA) cho các cá nhân không có bảo hiểm, bằng với số chênh 
lệch giữa các khoản phí cho các dịch vụ cần thiết về mặt y tế và “Số tiền Thường được Tính hóa đơn 
(AGB)” được quy định trên toàn liên bang.  
 
Các mức bổ sung tiếp theo của trợ giúp tài chính được xác định bởi hướng dẫn của cả FPL và FAP. 
FPL được quy định trên toàn liên bang là số tiền tối thiểu của tổng thu nhập (trước thuế) mà một cá nhân 
hoặc gia đình cần có cho các nhu cầu thực phẩm, quần áo, giao thông, chỗ ở và các nhu cầu cấp thiết khác. 
Wellstar coi các cá nhân hoặc gia đình ở mức 125 phần trăm FPL hoặc thấp hơn, theo định nghĩa của mình, 
có khả năng thanh toán hạn chế cho các dịch vụ bệnh viện cần thiết về mặt y tế, và vì vậy sẽ cung cấp trợ 
giúp tài chính bổ sung cao hơn MCA cho các cá nhân này, sao cho họ sẽ nhận được dịch vụ chăm sóc của 
bệnh viện miễn phí 100%. Với những cá nhân hoặc gia đình từ 126 phần trăm đến 200 phần trăm FPL, 
Wellstar cung cấp trợ giúp tài chính bổ sung lên đến 97% AGB do liên bang quy định. Với những cá nhân từ 
201 phần trăm đến tối đa 300 phần trăm FPL, trợ giúp tài chính bổ sung có thể được cung cấp, phụ thuộc 
vào mức thu nhập gia đình của họ và liệu họ có qua được bài kiểm tra “Tài sản đủ điều kiện”.  
 
Dưới đây, trong cột đầu tiên là Quy mô gia đình trong bảng FAP, hãy tìm số có thể áp dụng – từ một cá 
nhân sống độc thân cho đến số người bao gồm vợ hoặc chồng, cha mẹ và con cái dưới 21 tuổi sống trong 
cùng hộ gia đình. Số này bao gồm trẻ vị thành niên sống cùng với người bảo lãnh hợp pháp. Sau đó khớp 
dải tổng thu nhập gia đình được trình bày trên dòng đó để thiết lập phân nhóm FAP. Những bệnh nhân 
không đủ điều kiện nhận FAP chỉ dựa trên các hướng dẫn thu nhập có thể nhận được trợ giúp tài chính nếu 
các chi phí y tế cần thiết đã làm cạn kiệt thu nhập và các nguồn lực của gia đình (không có khả năng chi trả 
chi phí y tế). Tương tự, Wellstar hoặc bên thứ ba sẽ tìm cách trợ giúp bệnh nhân trong việc xác định liệu có 
thể có các nguồn bảo hiểm hoặc trợ giúp tài chính thông qua các chương trình phúc lợi do chính phủ tài trợ 
hoặc của cộng đồng nhằm làm giảm chi phí chăm sóc sức khỏe.  
 

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân về Wellstar FAP – Thu nhập gia đình tối đa 300% FPL 
Quy mô gia 
đình 

125% hoặc thấp hơn 
Nhóm 1 

126% -200% 
Nhóm 2 

201% -250% 
Nhóm 3 

251% -300% 
Nhóm 4 

1 $0 - $16.988 
 

$16,989 - $27,180 
 

$27,181 - $33,975 
 

$33.976 - $40.770 
 

2 $0 - $22.888  
 

$22.889 - $36.620 
 

 $36.621 -$45.775 
 

 $45.776 - $54.930 
 

3 $0 - $28.788  
 

$28.789 - $46.060 
 

$46.061- $57.575 
 

$57.576 - $69.090 
 

4 $0 - $34.688  
 

$34,6.9 - $55.500 
 

$55.501 - $69.375 
 

$69.376 - $83.250 
 

5 $0 - $40.588  
 

$40.589 - $64.940 
 

$64.941 - $81.175 
 

$81.176 - $97.410 
 

6 $0 - $46.488  
 

$46.489 - $74.380 
 

$74.381 - $92.975 
 

$92.976 - $111.570 
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7 $0 - $52.388  
 

$52.389 - $83.820 
 

$83.821 - $104.775 
 

 $104.776 - $125.730   

8 $0 - $58.288  
 

$58.289 - $93.260 
 

$93.261 - $116.575 
 

$116.576 - $139.890 
 

* $5,900  $9.440 $11,.800 $14.160 

 
*Với mỗi thành viên gia đình lớn hơn tám tuổi, có các mức gia tăng về mức đủ điều kiện về dải lương để hưởng chiết 
khấu.  

 
BƯỚC 2: Hoàn thành đơn xin Wellstar FAP cùng với giấy tờ tài chính hỗ trợ.  
Để được cân nhắc nhận FAP, các bệnh nhân không có bảo hiểm hoặc bảo hiểm thấp phải hoàn thành đơn 
xin và công bố mọi nguồn bảo hiểm và/hoặc phương tiện thanh toán để thiết lập bằng chứng nhu cầu. Đơn 
xin FAP hoàn chỉnh bao gồm tất cả các tài liệu được yêu cầu như bảng kê tài khoản ngân hàng, báo cáo 
thuế và thông tin xác minh thu nhập khác nhằm giúp Wellstar xác định tính hội đủ điều kiện nhận trợ giúp tài 
chính đầy đủ (chăm sóc nghèo khó) hoặc trợ giúp tài chính một phần (chăm sóc từ thiện). Đơn xin có trên 
mạng tại http://www.Wellstar.org và theo yêu cầu tại khu vực đăng ký và/hoặc xuất viện của cơ sở điều trị 
ngoại trú của bệnh viện. Có thể nộp đơn xin trong vòng 240 ngày kể từ ngày dịch vụ hoặc thông báo sau 
xuất viện đầu tiên. Trong trường hợp đơn xin thiếu thông tin yêu cầu, bệnh nhân sẽ được thông báo bằng 
văn bản và có 30 ngày kể từ ngày thông báo để nộp lại. Trạng thái FAP được thông báo trong vòng 30 ngày 
kể từ ngày nhận được đơn xin hoàn chỉnh. Nếu được phê duyệt, mức FAP có hiệu lực trong 6 tháng. Bệnh 
nhân có trách nhiệm thanh toán bất kỳ số tiền đã giảm nào còn lại dựa trên chính sách FAP. Để được trợ 
giúp về đơn xin, có các nhân viên tư vấn tài chính của Wellstar tại chỗ hoặc bệnh nhân có thể gọi 
470-2459998. Vui lòng gửi đơn xin hoàn chỉnh và bất kỳ thư từ trao đổi nào khác liên quan đến FAP 
đến: Wellstar Single Billing Office (SBO) FAP Department, 805 Sandy Plains Road, Marietta, GA 
30066.  
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