
Chi Tiết Hỗ Trợ Tài Chánh 

Ochsner Health cung cấp hỗ trợ tài chánh cho: 

• Trong trường hợp cấp cứu và cần sự chăm sóc qua y tế,
• Bệnh nhân là cư dân của tiểu bang Louisiana và Mississippi,
• Và những người không có khả năng chi trả bưu phí của y tế

Hỗ trợ tài chánh chỉ giúp trả bớt một phần nào hóa đơn của bạn, ví dụ như tiền khấu trừ trước 
(deductible) hoặc tiền phụ phí (co-payment). 

Cách Thức Liên Hệ: 

Bản sao của quyền hành hỗ trợ tài chánh, đơn xin hỗ trợ tài chánh, bản dịch những tài liệu này và 
trợ giúp chung: 

• Trên trang web của chúng tôi: https://www.ochsner.org/patients-visitors/billing-
and-financial-services/financialassistance

• Bằng cách gọi điện thoại tới Văn Phòng dịch vụ khách hàng về tài khoản bệnh nhân
(504) 842-4190 hoặc gọi tới đường dây miễn phí 1-800-343-0269 để nhận các bản sao

miễn phí qua đường bưu điện.

• Tại bất kỳ quầy làm thủ tục, sở cấp cứu y tế và khu dịch vụ tài chánh ở trong bệnh
viện.

Điều Kiện Để Được Hỗ Trợ Tài Chánh 

Hỗ trợ tài chánh căn cứ vào thu nhập của gia đình bạn và mức lương thấp kém theo dự luật của 
Liên Bang. Bạn có thể tìm thấy mức lương thấp kém Liên Bang hiện hành tại: 
https://aspe.hhs.gov/topics/poverty-economic-mobility/poverty-guidelines

Chúng tôi đề nghị mức hỗ trợ tài chánh như sau: 

• Nếu thu nhập của gia đình bạn bằng 200% mức lương thấp kém của Liên Bang hoặc thấp
hơn, bạn có thể được khấu trừ 100%.

Ochsner Health tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, 
màu da, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, khuyết tật hoặc giới tính.

• ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia 
lingüística. Llame al 1-800-928-6247. 

• CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. 
Gọi số 1-800-928-6247. 

• 注意：如果您說中文，您可以使用免費的語言協助服務。 致電 1-800-928-6247
• ATANSYON: Si ou pale kreyòl ayisyen, sèvis asistans lang gratis yo disponib pou ou. 

Rele 1-800-928-6247.




