
Quý Vị Có Biết?
Quý vị có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài 
chính cho các dịch vụ y tế do MemorialCare 
cung cấp? 

MemorialCare cam kết cung cấp các dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe chất lượng cao và hợp túi tiền cho 
tất cả thành viên trong cộng đồng của chúng tôi.

Quý vị có thể hội đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài 
chính toàn bộ hoặc một phần cho hóa đơn của 
mình, bao gồm thanh toán các khoản đồng thanh 
toán, khoản đồng bảo hiểm và khoản khấu trừ. 
Đọc để tìm hiểu thêm và xem quý vị có hội đủ 
điều kiện không.

Chương Trình 
Hỗ Trợ  
Tài Chính

Để biết thêm chi tiết về Chính Sách Hỗ Trợ 
Tài Chính, Đơn Đăng Ký hoặc Tờ Rơi, vui 
lòng truy cập: www.memorialcare.org/
FinancialAssistance 

Quý vị cũng có thể gọi hoặc đến Phòng Tiếp 
Nhận Bệnh Nhân tại bất kỳ cơ sở nào được liệt 
kê dưới đây nếu có thắc mắc về chương trình hỗ 
trợ tài chính. 

Tập tài liệu này được cung cấp bằng Tiếng Hoa, 
Tiếng Ba Tư, Tiếng Khmer, Tiếng Hàn, Tiếng Tây 
Ban Nha, Tiếng Tagalog  
và Tiếng Việt.

Long Beach Medical Center
2801 Atlantic Avenue, Long Beach, CA 90806

 Liên Hệ Bộ Phận Tiếp Nhận Bệnh Nhân: (562) 933-1335 
 Tư Vấn Viên Tài Chính: (562) 933-1306 
  (562) 933-1329
   (562) 933-1327

Miller Children’s & Women’s Hospital Long Beach
2801 Atlantic Avenue, Long Beach, CA 90806

 Liên Hệ Bộ Phận Tiếp Nhận Bệnh Nhân:  (562) 933-1335 
 Tư Vấn Viên Tài Chính: (562) 933-1306 
  (562) 933-1329
   (562) 933-1327

Orange Coast Medical Center
9920 Talbert Avenue, Fountain Valley, CA 92708

 Liên Hệ Bộ Phận Tiếp Nhận Bệnh Nhân: (714) 378-7504
 Tư Vấn Viên Tài Chính: (714) 378-7973

Saddleback Medical Center
24451 Health Center Drive, Laguna Hills, CA 92653

 Liên Hệ Bộ Phận Tiếp Nhận Bệnh Nhân: (949) 452-3546
 Tư Vấn Viên Tài Chính: (949) 452-3177



Tôi có đủ điều kiện không?
Nếu quý vị không có bảo hiểm y tế, quý vị có thể hội 
đủ điều kiện tham gia Medicare, Healthy Families, 
Medi-Cal, bảo hiểm được cung cấp thông qua 
California Health Benefit Exchange, chương trình 
California Children's Services (Dịch Vụ Dành Cho Trẻ 
Em Của California), hoặc bảo hiểm sức khỏe khác do 
tiểu bang hoặc quận tài trợ. Ngoài ra, nếu quý vị đáp 
ứng các yêu cầu nhất định về thu nhập thấp và trung 
bình, quý vị có thể đủ điều kiện tham gia chương 
trình hỗ trợ tài chính của MemorialCare.

Quý vị có thể đăng ký tham gia chương trình của 
MemorialCare ngay cả khi quý vị có đơn đăng ký bảo 
hiểm khác đang chờ xử lý.

Tôi đăng ký bằng cách nào?
Điền Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính có trên mạng và nộp 
đơn cùng với các giấy tờ bổ trợ.

Nhân viên của chúng tôi có thể giúp quý vị xác định 
tất cả các lựa chọn của quý vị và hỗ trợ quý vị điền đơn 
đăng ký phù hợp nhất với các nhu cầu cá nhân của 
quý vị.

Để Biết Thêm Thông Tin:
Trực tuyến
www.memorialcare.org/financialassistance 

Điện thoại
(877) 323-0043

Qua đường bưu điện
MemorialCare Patient Financial Services
P.O. Box 20894
Fountain Valley, CA 92728-0894

Đơn có phải là thông tin 
mật hay không? 
Luôn như vậy. Chúng tôi hiểu rằng điều kiện nhận 
hỗ trợ của quý vị là dựa trên việc đánh giá thông tin 
cá nhân, nhạy cảm. Chúng tôi không chia sẻ bất kỳ 
thông tin nào nếu không có sự cho phép trước của 
quý vị. Điều này bao gồm báo cáo cho các cơ quan 
chính phủ. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin quý vị 
cung cấp để xác định xem quý vị có đủ điều kiện 
tham gia các chương trình hỗ trợ tài chính hay không.

Đơn đăng ký được đánh 
giá như thế nào?
Chúng tôi đánh giá từng đơn trên cơ sở từng trường 
hợp. Chúng tôi sử dụng thang trượt dựa trên các quy 
định về mức nghèo khó của liên bang và cũng đánh 
giá những gì quý vị sở hữu. Chúng tôi sử dụng những 
tiêu chí công bằng và khách quan để đánh giá từng 
đương đơn. 

Không có ai đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính sẽ 
bị tính phí nhiều hơn số tiền hóa đơn bình thường 
dành cho bệnh nhân có bảo hiểm y tế. 

Hãy liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm.

Các Số Điện Thoại & 
Trang Web Quan Trọng

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

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

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

Medical Safety Net Program (MSN)
(714) 834-6248
www.ochealthinfo.com/about/ 
medical/msn 

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

http://memorialcare.org/guides-tools/financial-assistance
https://www.coveredca.com/
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/
http://www.medicare.gov
http://www.ochealthinfo.com/about/medical/msn
http://www.ochealthinfo.com/about/medical/msn

