
 

Policy and Procedure 

 

Tiêu đề: Chương trình hỗ trợ tài chính 

  

Điều khiển số: Phiên bản 

hiện tại: 8 

Thay thế: v.7 Chương trình hỗ trợ tài chính 

  

Chủ sở hữu chính sách: Deena Nobles (Quản lý - Dịch vụ trách nhiệm bệnh nhân) 

  

Đánh giá: Cathy Kohmann (Giám đốc phòng thí nghiệm), Cory Leonard (Giám đốc 
Chương trình Bác sĩ), Darlene LeBoeuf (Kiểm soát viên), Dean Verret (Giám đốc Dịch vụ 

Tài chính Bệnh nhân), Joann Cannata (Giám đốc - Rủi ro và Quy định) 

Người chấp thuận: Diane Yeates (Giám đốc 

điều hành) Quản trị 

Ngày phê 

duyệt: 01/19/2022 

Ngày xem xét lần 

cuối: 01/19/2022 

  

  

Mục đích: 

Một phần không thể thiếu trong tiêu chuẩn phúc lợi cộng đồng của Hệ thống Y tế Chung 

Terrebonne (Terrebonne General) là cung cấp hỗ trợ tài chính cho cư dân louisiana. Chính 
sách này cung cấp các hướng dẫn hỗ trợ tài chính để cung cấp các dịch vụ y tế cần thiết miễn 

phí hoặc giảm giá cho những bệnh nhân đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện nhất định và chứng 

minh không có khả năng thanh toán. 
  

Chính sách: 

Terrebonne General cam kết cung cấp Hỗ trợ Tài chính cho Chăm sóc Khẩn cấp và Y tế cần 

thiết cho những người không có bảo hiểm, không được bảo hiểm, không đủ điều kiện cho một 
chương trình của chính phủ, hoặc không thể trả tiền, và những người được xác định là đủ điều 

kiện nhận Hỗ trợ Tài chính theo chính sách này. Terrebonne General sẽ cung cấp, không phân 

biệt đối xử, chăm sóc các điều kiện y tế khẩn cấp cho các cá nhân bất kể khả năng chi trả của 
họ. Bệnh nhân được xác định đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính sẽ không được hoãn lại để 

được chăm sóc y tế cần thiết. 

  
Ngoài ra, bệnh nhân dự kiến sẽ hợp tác với các thủ tục của Terrebonne General để có được Hỗ 

trợ Tài chính hoặc các hình thức thanh toán khác và đóng góp vào chi phí chăm sóc của họ 

dựa trên khả năng chi trả cá nhân của họ. 

  
Việc cấp Hỗ trợ Tài chính sẽ dựa trên việc xác định nhu cầu tài chính cá nhân và sẽ không tính 

đến tuổi tác, giới tính, chủng tộc, địa vị xã hội, khuynh hướng tình dục hoặc liên kết tôn giáo. 

  
  

  

Thủ tục: 



A. Điều kiện nhận hỗ trợ tài chính 

1. Hỗ trợ tài chính chỉ áp dụng cho trách nhiệm của bệnh nhân, bao gồm nhưng 

không giới hạn, khấu trừ, đồng thanh toán và đồng bảo hiểm và có sẵn cho 

cư dân louisiana có số an sinh xã hội hợp lệ hoặc thẻ xanh hợp lệ. 
2. Điều kiện nhận hỗ trợ tài chính được xác định dựa trên thu nhập, tài sản và 

quy mô gia đình của người bệnh. 

3. Terrebonne General giảm giá 100% hỗ trợ tài chính cho các dịch vụ đủ điều 

kiện cho bệnh nhân có Thu nhập gia đình bằng 150% Hướng dẫn mức nghèo 
liên bang (FPL) trở xuống. 

4. Bệnh nhân có thu nhập gia đình vượt quá 150% FPL có thể đủ điều kiện nhận 

mức giá chiết khấu dựa trên thang trượt được thiết lập để hỗ trợ một phần 
cho bệnh nhân đủ điều kiện. Tiêu chí tỷ lệ trượt dựa trên FPL được liệt kê 

trên Phần đính kèm A. 

i. Tổ chức cung cấp cho bệnh nhân/ người bảo lãnh, khi được yêu cầu, khả năng thực hiện sắp 
xếp thanh toán (chính sách riêng). Tuy nhiên, các thỏa thuận thanh toán 

cũng phải tuân theo chính sách thu của Terrebonne General và thường 

không kéo dài quá hai năm tùy thuộc vào số dư nợ sau khi điều chỉnh 

hợp đồng được áp dụng. 
5. Bệnh nhân có thu nhập gia đình vượt quá 300% FPL có thể được giảm giá theo 

từng trường hợp cụ thể dựa trên hoàn cảnh cụ thể của họ, chẳng hạn như 

bệnh tật thảm khốc hoặc nghèo đói y tế, theo quyết định của Terrebonne 
General. 

6. Không tuân thủ quy trình sàng lọc Medicaid và Hỗ trợ Tài chính của 

Terrebonne General sẽ loại trừ bệnh nhân khỏi điều kiện hỗ trợ tài chính. 
7. Việc sửa đổi đối với các khoản giảm giá đã được trao trước đó được thực hiện 

nếu thông tin tiếp theo cho thấy thông tin cung cấp cho tổ chức là không 

chính xác. 

B. Các dịch vụ có sẵn để hỗ trợ tài chính theo chính sách này như sau: 
1. Phí kỹ thuật do Terrebonne General lập hóa đơn không bao gồm dịch vụ giá 

cố định trả trước. 

2. Không bao gồm các dịch vụ chuyên nghiệp được cung cấp bởi các nhà cung 
cấp được liệt kê trên Phần đính kèm B. 

3. Bao gồm các dịch vụ chuyên nghiệp được cung cấp bởi các nhà cung cấp được 

liệt kê trên Tệp đính kèm E. 
C. Các phương pháp mà bệnh nhân có thể nộp đơn xin hỗ trợ tài chính 

1. Yêu cầu hỗ trợ tài chính có thể được thực hiện bằng cách liên hệ với Cố vấn Tài 

chính của Terrebonne General qua điện thoại, email, fax hoặc thư từ bằng 

văn bản hoặc bằng cách đến Phòng Dịch vụ Tài chính Bệnh nhân đặt tại cơ 
sở của Terrebonne General. Các ứng dụng hỗ trợ tài chính cũng có thể được 

lấy trực tuyến tại https://www.tghealthsystem.com/patients-

visitors/patient-financial-center/financial-assistance/. 

https://www.tghealthsystem.com/patients-visitors/patient-financial-center/financial-assistance/
https://www.tghealthsystem.com/patients-visitors/patient-financial-center/financial-assistance/


i. Nhu cầu tài chính sẽ được xác định bởi một đánh giá cá nhân về nhu cầu tài chính 
và sẽ bao gồm những điều sau đây: 

1. Bao gồm một quy trình nộp đơn ("Tệp đính kèm D"), trong đó bệnh nhân 

hoặc người bảo lãnh của bệnh nhân, được yêu cầu hợp tác và cung cấp 
thông tin và tài liệu cá nhân, tài chính và các tài liệu khác liên quan đến việc 

xác định nhu cầu tài chính. 

a. Đơn đề nghị hỗ trợ tài chính phải cung cấp thêm thông tin để cho phép 

xem xét sâu hơn về phê duyệt; 
b. Các tài liệu sau đây được yêu cầu nếu có 

i. Bản sao tờ khai thuế thu nhập được nộp gần đây nhất  

HOẶC bản sao của ba (3) cuống lương gần đây nhất cho  
chính bạn và đồng nộp đơn. 

1. Nếu thất nghiệp, vui lòng cung cấp thư của người sử dụng 

lao động cuối cùng hoặc bản sao thư nhận thức về thất 
nghiệp hoặc thư xác nhận từ chối trợ cấp thất nghiệp từ 

Bộ Lao động hiện hành 

ii. Báo cáo ngân hàng 2 tháng qua cho bản thân và đồng ứng viên. 

iii. Bản sao thư khen thưởng hàng tháng của Cơ quan An sinh Xã hội 
iv. Bản sao thư khen thưởng hàng tháng của Người khuyết tật 

v. Bản sao thẻ/thông tin bảo hiểm y tế 

vi. Bất kỳ và tất cả các thu nhập khác: 
1. Hỗ trợ vợ/chồng/con 

2. Bất động sản cho thuê 

3. Thu nhập đầu tư 

vii. Quyết định từ chối Medicaid 

viii. Bằng chứng của người phụ thuộc (giấy khai sinh hoặc tờ khai thuế 

thu nhập gần đây nhất) 

2. Bao gồm những nỗ lực hợp lý của Terrebonne General để khám phá các 

nguồn thanh toán và bảo hiểm thay thế phù hợp từ các chương trình 
thanh toán công cộng và tư nhân; hoặc 

3. Bao gồm việc xem xét các khoản phải thu còn tồn đọng của bệnh nhân 

đối với các dịch vụ trước đó được thực hiện và lịch sử thanh toán của 
bệnh nhân. 

2. Đơn xin hỗ trợ tài chính được xem xét theo từng đợt chăm sóc theo từng đợt 

chăm sóc. Bệnh nhân có 150 ngày kể từ ngày hóa đơn đầu tiên được gửi đến 

bệnh nhân để được chăm sóc để nộp đơn xin Hỗ trợ Tài chính. 
3. Quy trình phê duyệt bao gồm đề nghị của Giám đốc Dịch vụ tài chính bệnh 

nhân dựa trên việc xem xét kỹ lưỡng nội dung của gói ứng dụng. Giám đốc 

điều hành của Terrebonne General sẽ ủy quyền cuối cùng cho mức giá chiết 
khấu từ 5.000 đô la trở lên sau khi xem xét khuyến nghị trước đó. Phó chủ 

tịch dịch vụ tài chính của Terrebonne General sẽ ủy quyền cuối cùng cho 

mức giá chiết khấu $ 1500,01 đến $ 4,999,99 sau khi xem xét khuyến nghị 



trước đó. Giám đốc Dịch vụ Tài chính Bệnh nhân sẽ ủy quyền cuối cùng cho 
mức giá chiết khấu từ $ 1500.00 trở xuống. 

  

D. Số tiền tính cho bệnh nhân 

1. Bệnh nhân được hỗ trợ tài chính không được tính thêm phí cho các dịch vụ 

tương tự thường được lập hóa đơn cho bệnh nhân được bảo hiểm. Chiết 

khấu Hỗ trợ Tài chính được tính toán đại diện cho lợi suất trung bình của 

người thanh toán bằng cách xem xét Medicare và các khoản thanh toán thực 
tế và dự kiến thương mại (bao gồm cả Phần Bệnh nhân) trong khoảng thời 

gian mười hai tháng trước đó như được chứng minh đầy đủ hơn trên Tệp 

đính kèm C. 
E. Điều kiện hỗ trợ tài chính giả định 

1. Người được coi là đủ điều kiện trong các trường hợp sau đây: 

i. Người nhận Trợ cấp y tế có trách nhiệm tài chính đối với các dịch vụ cần thiết về mặt y tế; 
Ii. Những người không có khả năng cung cấp tài liệu về tinh thần hoặc thể chất và không có 

gia đình hoặc sự trợ giúp khác được biết đến; 

Iii. Người đã chết không có tài sản rõ ràng hoặc người phối ngẫu có khả năng tài chính để đáp 

ứng các khoản nợ; 
Iv. Những người không thể xác định được danh tính; 

v. Người bị tạm giam; 

Vi. Những người thoáng qua, vô gia cư. 
F. Nỗ lực thanh toán và thu thập 

1. Chính sách thanh toán và thu tiền và bản sao dịch có thể được lấy miễn phí 

như sau: 
i. Trực tuyến tại https://www.tghealthsystem.com/images/Billing-and-

Collection-Policy.pdf hoặc; 

ii. Theo yêu cầu bằng văn bản tại Terrebonne General Health System Attention: 

Cố vấn tài chính, 8166 Main Street, Houma, Louisiana 
70360. 

2. Terrebonne General sẽ không áp đặt các nỗ lực thu thập bất thường như trang 

trí tiền lương, thế chấp nơi cư trú chính hoặc các hành động pháp lý khác 
cho bất kỳ bệnh nhân nào mà không có những nỗ lực hợp lý để thông báo 

cho bệnh nhân về sự sẵn có của hỗ trợ tài chính. 

G. Thông tin liên lạc của chương trình Hỗ trợ Tài chính có thể được tìm thấy trên các báo 
cáo thanh toán của bệnh nhân, trang web của Terrebonne General, hoặc bằng cách 

truy cập hoặc gọi cho Dịch vụ Tài chính Bệnh nhân đặt tại khuôn viên Terrebonne 

General. 

Thực thi và ngoại lệ: 
A. Việc không tuân thủ chính sách này có thể dẫn đến kỷ luật lũy tiến lên đến và bao gồm 

chấm dứt việc làm cho nhân viên hoặc chấm dứt hợp đồng hoặc dịch vụ cho nhân viên 

bên thứ ba, sinh viên hoặc tình nguyện viên. 
  

https://www.tghealthsystem.com/images/Billing-and-Collection-Policy.pdf
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Định nghĩa: 
A. Điều kiện y tế khẩn cấp - Được xác định theo ý nghĩa của mục 1867 của Đạo luật An 

sinh Xã hội. 

B. Thanh toán dự kiến - Tất cả các khiếu nại được phép bởi các công ty bảo hiểm. 
C. Thu nhập gia đình - Được xác định bởi Cục điều tra dân số bao gồm thu nhập, bồi 

thường thất nghiệp, bồi thường của người lao động, An sinh xã hội, Thu nhập an sinh 

bổ sung, hỗ trợ công cộng, thanh toán cựu chiến binh, trợ cấp người sống sót, lương 

hưu hoặc thu nhập hưu trí, lãi suất, cổ tức, tiền thuê nhà, tiền bản quyền, thu nhập từ 
bất động sản, ủy thác, hỗ trợ giáo dục, cấp dưỡng, hỗ trợ trẻ em, hỗ trợ từ bên ngoài 

hộ gia đình và các nguồn linh tinh khác trên cơ sở trước thuế. Những điều sau đây được 

loại trừ khỏi tính toán là Thu nhập gia đình của Cục điều tra dân số: 
a. Lợi ích noncash (như tem thực phẩm và trợ cấp nhà ở); 

b. Lãi hoặc lỗ vốn; và 

c. Những người không phải là người thân, chẳng hạn như bạn cùng nhà. 
D. Mức nghèo liên bang (FPL) - Số tiền tối thiểu của tổng thu nhập mà một gia đình cần 

cho thực phẩm, quần áo, vận chuyển, nơi trú ẩn và các nhu yếu phẩm khác và thay đổi 

theo quy mô gia đình theo quy định của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. 

E. Tổng chi phí – Tổng chi phí theo mức giá được thiết lập đầy đủ của cơ sở để cung cấp 
các dịch vụ chăm sóc bệnh nhân trước khi các khoản khấu trừ từ doanh thu được áp 

dụng. 

F. Cần thiết về mặt y tế – Các dịch vụ hợp lý hoặc cần thiết để chẩn đoán hoặc điều trị 
bệnh hoặc chấn thương. Nhu cầu y tế sẽ được xác định bởi bác sĩ kiểm tra. 

G. Phần bệnh nhân – Số tiền bệnh nhân chịu trách nhiệm tài chính sau khi bảo hiểm đã 

được áp dụng cho hóa đơn cho các dịch vụ được cung cấp. 
H. Dịch vụ chuyên nghiệp – dịch vụ được cung cấp bởi bác sĩ hoặc chuyên gia lâm sàng. 

I. Chiết khấu tự trả tiền – Giảm giá áp dụng cho số tiền đến từ bệnh nhân cho các dịch vụ 

không có bảo hiểm. 

J. Dịch vụ kỹ thuật – thiết bị, vật tư hoặc dịch vụ y tế hoặc kỹ thuật. 
K. Không được bảo hiểm - Bệnh nhân có một số hình thức hỗ trợ của bên thứ ba nhưng 

vẫn có chi phí tự trả vượt quá khả năng chi trả của mình. 

L. Không có bảo hiểm - Bệnh nhân không có hình thức hỗ trợ của bên thứ ba để hỗ trợ 
trách nhiệm tài chính cho các dịch vụ y tế. 

  

Dữ liệu hỗ trợ: 
Xem phần đính kèm A-E 

  

Tham khảo: 

  
Tài liệu tham khảo bên ngoài: 

HFMA 501(c)(3) Chính sách và thủ tục chăm sóc từ thiện bệnh viện 

  
Thước đo nghèo đói của Cục điều tra dân số 



https://www.healthcare.gov/glossary/federal-poverty-level-FPL/ 

  

  

42.U.S.C. 1395ddd 

  

26 Hoa Kỳ .C 501, xem thêm 26 Phần CFR 1, 53 và 602, Yêu cầu bổ sung cho các bệnh viện từ 

thiện; Quy tắc cuối cùng 

 
 

  

ĐÍNH KÈM A. 

Hệ thống y tế tổng quát Terrebonne - Tỷ lệ chiết khấu giảm tỷ lệ chiết khấu ở mức độ 

nghèo liên bang 

 
 

 
 
  

PHẦN ĐÍNH KÈM B. 

Hệ thống y tế tổng quát Terrebonne- 

  

Lệ phí cho các dịch vụ chuyên nghiệp được cung cấp bởi các thông lệ của nhà cung cấp 

được liệt kê dưới đây không được bao gồm trong Chính sách hỗ trợ tài chính của 

Terrebonne General. 
  

Phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ Acadia 

OB/GYN nâng cao 

https://www.healthcare.gov/glossary/federal-poverty-level-FPL/


Tất cả các dịch vụ y tế công nghiệp 

Chuyên gia phẫu thuật Bayou 

Chuyên gia phẫu thuật tim mạch và mạch máu 

Viện Tim mạch miền Nam 

Chăm sóc & Thoải mái OB / GYN 

Charon Gentile, MD. 

Bệnh viện Nhi New Orleans- Chỉnh hình 

Bệnh viện Nhi New Orleans - Tim mạch nhi khoa 

Chuyên gia chỉnh hình ven biển, LLC 

Phòng khám thần kinh Culicchia 

David C. Blythe, DDS 

Phòng khám trẻ em Davuluri 

Phòng khám Da liễu & Dị ứng 

Tiến sĩ David A. Sisam 

Tiến sĩ Fadi Abou-Issa 

Tiến sĩ Gregory Maidoh 

Tiến sĩ Steven Zuckerman 

Tiến sĩ Waybrun J. Hebert, III, DPM 

EMCARE 

Phòng khám bác sĩ gia đình 

Phòng khám Chân Gia đình 

Trung tâm Tiêu hóa Nam Bộ 

Da liễu Grafton 

Chỉnh hình Bờ Vịnh 

Trung tâm phẫu thuật Gulf Coast 

Hagen, Beyer, Phòng khám Simon ENT 

Phòng khám Hen suyễn & Dị ứng Haydel 

Da liễu Haydel 

Thực hành gia đình Haydel 

Haydel Spine Pain & Wellness 

Chuyên gia phẫu thuật Haydel 

Trung tâm đau đầu & đau 

Chuyên gia sức khỏe tiêu hóa Houma 

Phòng khám thực hành gia đình Houma 

Phòng khám sức khỏe Houma 

Phòng khám Houma OB-GYN 

Cộng sự X quang Houma 

Houma Surgi-Center & Phòng khám Tiết niệu 



Howard W. Russell, MD OBGYN 

Phòng khám Nội khoa Houma 

Irving M. Blatt, MD 

Jeffrey P. Long, MD 

Trung tâm Thận & Tăng huyết áp 

Trung tâm Thận Nam LA 

Lafayette Health Ventures, Inc. - Tiến sĩ David Weir 

Mạng lưới Y tế LSU- Uptown 

LSU Health New Orleans - Trường Y khoa 

Mace F. Scott, MD 

Monica V. Benson, MD 

Nicole McKee, MD 

Trung tâm Y tế Ochsner - Elmwood 

Trung tâm Y tế Ochsner dành cho trẻ em 

Trung tâm Y tế Ochsner-Covington 

Trung tâm y tế Ochsner Leonard J. Chabert 

Ochsner Thai nhi bà mẹ 

Trung tâm Y tế Ochsner 

Ochsner Telestroke 

Phòng khám y tế Omni Care 

Trung tâm phẫu thuật răng miệng- mặt 

Paeon Health Services, Inc. 

Patrick Hagen, MD ENT 

Đối tác thực hành bác sĩ 

Sức khỏe và sức khỏe ưa thích 

Chuyên gia OB-GYN hàng đầu 

Dịch vụ lâm sàng Satyr, Inc. 

SLMA-CHC Houma 

Thành phố SLMA-CHC Morgan 

Cộng sự y tế Nam Louisiana 

Phòng khám thấp khớp & đau Nam Louisiana 

Trung tâm Khoa học thần kinh Đông Nam 

Cộng sự miền Nam E.N.T. 

Trung tâm đặc sản Nam GYN 

Trung tâm Ung thư Terrebonne General Mary Bird 
Perkins 

Terrebonne General Endocrinology Care 

Chuyên gia nội khoa tổng quát Terrebonne 



Chăm sóc thần kinh tổng quát Terrebonne 

Chăm sóc nhi khoa tổng quát Terrebonne 

Chăm sóc phổi tổng quát Terrebonne 

Phòng khám Nhi khoa & Thiếu niên Terrebonne 

Phòng khám Tim mạch và Mạch máu Acadiana 

Chuyên gia tiết niệu Thibodaux 

Viện Chỉnh hình & Thần kinh Tri-Parish 

Y học gia đình Watkins 

William H. St. Martin, MD Family Medicine 

Chuyên gia sức khỏe phụ nữ 

  

 
 

Phần đính kèm C. 

  
Hệ thống y tế tổng quát Terrebonne – Số tiền thường được lập hóa đơn giảm giá chính 

sách tài chính 

  

Cơ sở Tỷ lệ chiết khấu được tính toán 

Hệ thống y tế tổng quát Terrebonne 31.64% 

  

Phần đính kèm D. 

  

Hệ thống y tế tổng quát Terrebonne – Ứng dụng 

  
Financial Assistance Program Application  

  

  
  

Phần đính kèm E. 

  

Hệ thống y tế tổng quát Terrebonne 

  

Phí cho các dịch vụ chuyên nghiệp được thực hiện bởi các thông lệ của nhà cung cấp được 

liệt kê dưới đây được bao phủ bởi Chính sách hỗ trợ tài chính chung của Terrebonne. 

 
 

Chứng thực 

  

                     Tôi đã tuân thủ quy trình sàng lọc Chương trình Hỗ trợ Tài chính Hệ thống Y 
tế Chung Terrebonne ("FAP") để xác định xem tôi có đủ điều kiện nhận các 

https://tgmc.policytech.com/docview/?docid=7084


nguồn lực thay thế (COBRA, An sinh xã hội, Medicaid và Nạn nhân của tội phạm 
hay không). 

  

                     Tôi hiểu rằng cho đến khi tôi tuân thủ quy trình đủ điều kiện FAP, hoặc quy 

trình nộp đơn áp dụng, tôi sẽ không đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính. 
  

                     Tôi hiểu rằng số dư do các dịch vụ không cần thiết về mặt y tế, chẳng hạn như 

các dịch vụ hoàn toàn tự chọn hoặc thẩm mỹ không đủ điều kiện để được hỗ 

trợ tài chính và tôi đã không bao gồm bất kỳ số dư nào trong yêu cầu này. 
  

                     Nếu tôi đã bao gồm số dư do các dịch vụ hoàn toàn tự chọn hoặc thẩm mỹ, 

chúng sẽ không được điều chỉnh. Nếu chúng được điều chỉnh sai, chúng sẽ 

được phục hồi. 

  

                     Nếu có, tôi đã cung cấp thẻ bảo hiểm gần đây nhất / hiện tại của mình với 

thông tin thích hợp để gửi yêu cầu bồi thường trong quá khứ, hiện tại và tương 
lai. 

  

                     Tôi đã cung cấp tất cả các tài liệu được yêu cầu từ trang 1 của ứng dụng 

này. Tôi chứng thực rằng tất cả các thông tin được cung cấp, cũng như tất cả 
các tài liệu hỗ trợ là chính xác và trung thực với kiến thức và khả năng tốt nhất 

của tôi. 

  

__________________________                             __________________________ 

                 Chữ ký Tên       Đã in 

  

__________________________                             __________________________ 

             Ngày nộp đơn      Điện thoại / Liên hệ 

  

______________________________________________________________________________ 

Địa chỉ (Địa chỉ đường phố, Thành phố, Tiểu bang, Zip) 

  

Phần đính kèm: 
Ứng dụng hỗ trợ tài chính chung terrebonne và tất cả các tài liệu cần thiết hiện hành 

Không xác minh thu nhập / Tuyên bố hỗ trợ 

  

___________________________ (Người nộp đơn) đang nộp đơn xin hỗ trợ tài chính với Hệ 
thống Y tế Tổng quát Terrebonne. Người nộp đơn đã tuyên bố họ không nhận được bất kỳ thu 

nhập hàng tháng / hàng năm nào. Người nộp đơn đã liệt kê bạn là phương tiện hỗ trợ duy 

nhất của họ. 
  



Theo hiểu biết tốt nhất, người nộp đơn không có thu nhập và tôi xác nhận điều này là 
đúng. Tôi cung cấp cho người nộp đơn thực phẩm và nơi trú ẩn và / hoặc cung cấp cho người 

nộp đơn hỗ trợ tài chính theo quy định dưới đây: 

(Mối quan hệ với người nộp đơn - ví dụ: Nơi trú ẩn, Mẹ, Cha, Khác) 

  

Tôi đang cung cấp: 

  

         Thực phẩm và nơi trú ẩn $__ 

  

         Hỗ trợ tài chính $___ 

  

         Tổng số $_____ 

  

__________________________                             __________________________ 

          Tên in (của người ủng hộ)   Chữ ký (của người ủng hộ)                                             

  
__________________________                             __________________________ 

                        Ngày      điện thoại / Liên hệ 

  
______________________________________________________________________________ 

Địa chỉ (Địa chỉ đường phố, Thành phố, Tiểu bang, Zip) 

  

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan tâm nào, bạn có thể liên hệ với Cố vấn Tài chính tại 

Phòng Trách nhiệm Bệnh nhân qua điện thoại theo số (985) 873-3799 hoặc (985) 873-4668. 

Hệ thống y tế tổng quát Terrebonne 

Bộ phận: Trách nhiệm của bệnh nhân 

Ảnh: Jennifer Dufrene/Leslie Valure 

8166 Main Street 

Houma, LA 70360 

 


