UNM HOSPITAL

Nhận Sự Giúp Đỡ Về Hóa
Đơn Y Tế của Quý Vị
Các Chương Trình Hỗ Trợ
Tài Chính của UNM Health

1131 University Blvd NE, Suite D
Albuquerque, NM 87102
Patient Financial Services (Dịch Vụ Tài Chính
Bệnh Nhân) 505-272-2521
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2211 Lomas Blvd. NE
Albuquerque, NM 87106
Patient Financial Services (Dịch Vụ Tài Chính
Bệnh Nhân) 505-272-2521
Tổng Đài 505-272-2111
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The University of New Mexico Hospitals (Bệnh Viện Đại Học New Mexico)
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da, nguồn gốc quốc gia, tình trạng khuyết tật, hay độ tuổi trong việc tiếp
nhận, điều trị hoặc tham gia các chương trình, dịch vụ và hoạt động của
nó, hoặc trong việc tuyển dụng. Để biết thêm thông tin về chính sách này,
hoặc để thảo luận về những quan ngại, hãy liên lạc: Công Tác Viên Hỗ
Trợ Bệnh Nhân (Patient Advocate) Của Bệnh Viện Đại Học New Mexico
505-272-2121
hoặc TDD/Dịch Vụ Chuyển Tiếp của Tiểu Bang 1-800-659-1779

Tháng 11, 2019

TÔI CẦN PHẢI MANG THEO NHỮNG GÌ?
Quý vị sẽ cần có thông tin sau đây tại buổi hẹn về hỗ
trợ tài chính, nhưng không giới hạn ở những giấy tờ
sau đây:
• G
 iấy tờ chứng minh nơi cư trú (ví dụ như hóa đơn
dịch vụ tiện ích, thỏa thuận thuê nhà, sao kê vay
thế chấp)
• Giấy tờ chứng minh thu nhập (ví dụ như biên nhận
tiền lương, thuế thu nhập)
• G
 iấy tờ tùy thân (ví dụ như thẻ căn cước do chính
phủ cấp, giấy phép lái xe, hộ chiếu)
• Giấy khai sinh đối với bất kỳ ai đăng ký
• T
 ên, ngày sinh và số an sinh xã hội của các thành
viên hộ gia đình nếu có
• Thẻ An Sinh Xã Hội (nếu có)
• Sao kê ngân hàng (nếu có) đối với 60 ngày vừa qua
Có thể cần những giấy tờ bổ sung. Nếu có bất kỳ thắc
mắc nào về giấy tờ, vui lòng gọi cho Dịch Vụ Bệnh
Nhân theo số 505-272-2521 hoặc truy cập trang web
của chúng tôi tại goto.unm.edu/billing-insurance
Giấy tờ chứng minh nơi cư trú phải đứng tên của
đương đơn.
Nếu quý vị không có bản gốc hoặc bản công chứng
của giấy khai sinh và quý vị sinh ra ở New Mexico,
quý vị có thể nhận bản sao tại Hồ Sơ Hộ Tịch
505-841-4185.

NHỮNG DỊCH VỤ NÀO THUỘC DIỆN
ĐƯỢC HỖ TRỢ?

CÓ CÁC CHƯƠNG TRÌNH GÌ ĐƯỢC
CUNG CẤP?

Các chương trình Hỗ Trợ Tài Chính là dành cho các
dịch vụ cần thiết về mặt y tế được cung cấp và chỉ có
giá trị tại Bệnh Viện UNM và các phòng khám trong
Quận Bernalillo.

Chương Trình Giảm Giá Tự Trả

Các dịch vụ có thể được hỗ trợ tùy vào chương trình
hỗ trợ tài chính được duyệt. Các Đại Diện Hỗ Trợ Tài
Chính sẽ giúp quý vị đăng ký tham gia chương trình
phù hợp nhất với nhu cầu của quý vị. Thu nhập/tài
sản của hộ gia đình sẽ được sử dụng trong việc
quyết định phê duyệt hỗ trợ tài chính.

• Cần phải cung cấp thông tin thu nhập hiện tại

Tất cả các chương trình hỗ trợ tài chính có thể yêu cầu
một khoản đồng thanh toán hoặc thanh toán đợt đầu
đối với các dịch vụ đã nhận, việc này sẽ được thảo luận
tại thời điểm quý vị được duyệt hỗ trợ tài chính. Nếu
quý vị đã có bảo hiểm, chúng tôi có thể giúp quý vị giảm
các chi phí xuất túi của quý vị bao gồm các khoản đồng
thanh toán và các khoản khấu trừ.

TÔI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ BẰNG CÁCH NÀO?
Để đặt lịch hẹn với một đại diện chương trình Hỗ Trợ
Tài Chính, vui lòng gọi số:
505-272-2521
hoặc số Miễn Cước:
1-877-909-6661
Từ 8:00 sáng đến 5:00 chiều, thứ Hai – Thứ Sáu
Chương trình có dịch vụ song ngữ.
Khi quý vị gọi, đại diện các dịch vụ tài chính sẽ thông
báo cho quý vị nếu cuộc hẹn của quý vị sẽ diễn ra tại
địa chỉ
1131 University Blvd. NE, Suite D,
Albuquerque, NM 87102,
hoặc tại một trong các phòng khám ngoài cơ sở.

Thông tin về chương trình:
• P
 hải là cư dân New Mexico có ý định lưu trú tại
tiểu bang
• Tài sản không được quá $20.000,00
• Các dịch vụ của nhà thuốc được giảm giá
• B
 ệnh nhân không có giấy tờ có thể đăng ký
tham gia chương trình
• Không cần thẻ An Sinh Xã Hội để được duyệt
• C
 hương trình này chỉ khả dụng tại các Bệnh
Viện UNM
Chương Trình Hỗ Trợ Khả Dụng Khác
• UNM Care
• O
 ut Of County Indigent (OOCI) (Chỉ khả dụng
tại UNMH)
• S
 RMC Care
(Chỉ dành cho Cư Dân Quận Sandoval)
• New Mexico Health Exchange (NMHIX)
• New Mexico Medical Insurance Pool (NMMIP)
• New Mexico Medicaid
• E
 mergency Medical Services for Aliens (New
Mexico EMSA)
• Thắc mắc về hóa đơn đối với chương trình UNMH,
UNMMG, SRMC
• Các Kế Hoạch Thanh Toán
*Các Chương Trình Hỗ Trợ Tài Chính có thể
được chấp nhận tại UNMH và SRMC, tùy vào
Chương Trình Hỗ Trợ Tài Chính quý vị đủ điều
kiện tham gia.

