
Alam Mo Ba...
Na maaari kang maging kwalipikado para sa 
pinansiyal na tulong para sa mga serbisyong 
pangkalusugan na ibinibigay ng MemorialCare?

Nakatuon ang MemorialCare sa pagbibigay 
ng mga de-kalidad at abot-kayang serbisyo sa 
pangangalagang pangkalusugan para sa lahat ng 
miyembro ng aming komunidad.

Maaari kang maging kwalipikado para sa buo o hindi 
buong pinansiyal na tulong sa iyong bill, kabilang ang 
bayad para sa mga co-pay, coinsurance at deductible. 
Ipagpatuloy ang pagbabasa para alamin pa at kung 
maaari kang maging kwalipikado.

Programa sa 
Pinansiyal na 
Tulong

Para sa higit pang detalye tungkol sa 
Patakaran sa Pinansiyal na Tulong, Mga 
Aplikasyon, o Brochure, bumisita sa: www.
memorialcare.org/FinancialAssistance

Maaari ka ring tumawag o bumisita sa 
Admitting Department sa kahit alin sa 
mga pasilidad na nakalista sa ibaba para 
magtanong tungkol sa pinansiyal na tulong. 

Available ang brochure na ito sa wikang 
Chinese, Farsi, Khmer, Korean, Spanish, 

Tagalog at Vietnamese.

Long Beach Medical Center

2801 Atlantic Avenue, Long Beach, CA 90806

 Makipag-ugnayan sa Admitting sa:  (562) 933-1335

 Tagapayo sa Pananalapi: (562) 933-1306

  (562) 933-1329

   (562) 933-1327

Miller Children’s & Women’s Hospital Long Beach

2801 Atlantic Avenue, Long Beach, CA 90806

 Makipag-ugnayan sa Admitting sa:  (562) 933-1335

 Tagapayo sa Pananalapi: (562) 933-1306

  (562) 933-1329

   (562) 933-1327

Orange Coast Medical Center

9920 Talbert Avenue, Fountain Valley, CA 92708

 Makipag-ugnayan sa Admitting sa: (714) 378-7504

 Tagapayo sa Pananalapi: (714) 378-7973

Saddleback Medical Center

24451 Health Center Drive, Laguna Hills, CA 92653

 Makipag-ugnayan sa Admitting sa: (949) 452-3546

 Tagapayo sa Pananalapi: (949) 452-3177



Kwalipikado ba ako?
Kung wala kang insurance coverage, maaari kang 
maging kwalipikado para sa Medicare, Healthy 
Families, Medi-Cal, coverage na ibinibigay sa 
pamamagitan ng California Health Benefit 
Exchange, programang California Children’s 
Services, o iba pang coverage para sa kalusugan 
na pinopondohan ng estado o county. Maaari ka 
ring maging kwalipikado sa programa sa pinansiyal 
na tulong ng MemorialCare kung matutugunan 
mo ang mga kinakailangan para sa may mababa at 
katamtamang kita.

Maaari kang mag-apply para sa programa ng 
MemorialCare kahit na mayroon kang nakabinbing 
aplikasyon para sa iba pang programa ng coverage 
para sa pangangalagang pangkalusugan.

Paano ako mag-a-apply?
Sagutan ang Aplikasyon para sa Pinansiyal na Tulong 
na available online, at ipasa ito kalakip ang mga 
pansuportang dokumento.

Tutulong ang aming mga kawani na tukuyin ang lahat 
ng iyong opsyon at tutulungan ka nila sa pagkumpleto 
ng mga aplikasyong pinakamahusay na makatutugon 
sa iyong mga personal na pangangailangan.

Para sa Higit Pang 
Impormasyon:
Online
www.memorialcare.org/financialassistance

Telepono
(877) 323-0043

Sa pamamagitan ng koreo:
MemorialCare Patient Financial Services
P.O. Box 20894
Fountain Valley, CA 92728-0894

Kumpidensiyal ba ito? 
Palagi. Nauunawaan ng MemorialCare na ang 
pagiging kwalipikado ay ibinabatay sa pagsusuri ng 
maselang personal na impormasyon. Hindi kami 
nagbabahagi ng kahit anong impormasyon nang 
hindi ninyo pinahihintulutan. Kabilang dito ang 
pag-uulat sa mga ahensiya ng gobyerno. Ginagamit 
lamang namin ang impormasyong ibinibigay mo 
upang mapagpasiyahan kung kwalipikado ka para 
sa mga programa sa pinansiyal na tulong.

Paano sinusuri ang mga 
aplikasyon?
Sinusuri namin ang bawat aplikasyon sa batayang 
naaangkop sa partikular na sitwasyon. Gumagamit 
kami ng sliding scale batay sa mga alituntunin sa 
pederal na antas ng kahirapan at sinusuri rin namin 
ang iyong ari-arian. Gumagamit ng mga patas at 
makatuwirang pamantayan upang suriin ang bawat 
aplikante. 

Walang taong kwalipikado para sa pinansiyal na 
tulong ang sisingilin nang higit sa karaniwang 
halagang sinisingil sa mga pasyenteng may 
insurance sa kalusugan. 

Makipag-ugnayan sa amin para alamin pa.

Mahahalagang Numero 
ng Telepono at Website

California Benefit Exchange
(800) 300-1506
www.coveredca.com

Medi-Cal
Los Angeles County: (877) 597-4777
Orange County: (855) 478-5386
www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal

Medicare
(800) MEDICARE (800-633-4227)
www.medicare.gov

Medical Safety Net Program (Programa 
ng Medikal na Safety Net, MSN)
(714) 834-6248
www.ochealthinfo.com/about/ 
medical/msn

Health Consumer Alliance
(888) 804-3536
www.healthconsumer.org
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