
H  tr  tài chính t i 
Wellfound 

87-0368-1VT (Rev. 2/22)

 

Hệ thống chăm sóc sức khỏe MultiCare cam kết phục vụ tất cả bệnh nhân, bao gồm những 
người không có bảo hiểm và những người không thể chi trả cho tất cả hoặc một phần dịch 
vụ chăm sóc thiết yếu mà họ nhận được. Chúng tôi cam kết điều trị cho tất cả bệnh nhân với 
lòng trắc ẩn. Chúng tôi cam kết duy trì các chính sách Hỗ trợ tài chính phù hợp với sứ mệnh 
và giá trị của chúng tôi, có xem xét đến khả năng chi trả của bệnh nhân đối với các dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe cần thiết về mặt y tế. Các bệnh nhân đủ điều kiện Hỗ trợ tài chính sẽ 
không bị tính phí nhiều hơn so với số tiền thường được lập hóa đơn cho các dịch vụ cấp cứu 
hoặc các chăm sóc cần thiết khác về mặt y tế. Để tìm hiểu thêm về cách Nhóm hỗ trợ tài 
chính của chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị với các Chương trình hỗ trợ tài chính vui lòng truy 
cập www.wellfound.org/patients-visitors/billing-insurance-finance/ hoặc gọi 253-697-8758. 

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH  
Chính sách hỗ trợ tài chính, bản tóm tắt bằng ngôn ngữ dễ hiểu và các tài liệu đăng ký có 
sẵn trực tuyến hoặc được gửi qua hòm thư. Các bản dịch cũng có sẵn. Vui lòng truy cập 
www.wellfound.org/patients-visitors/billing-insurance-finance/. Vui lòng gọi 253-697-8758

nếu quý vị
 

muốn nhận những tài liệu này qua thư. 

Thông tin sau đây tóm tắt CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH của chúng tôi. 

Bệnh nhân có thể đăng ký Hỗ trợ tài chính bằng cách gửi đơn đăng ký Hỗ trợ tài chính cùng 
với các thông tin về thu nhập. MultiCare sử dụng Hướng dẫn của Liên bang về diện nghèo 
khó để giúp xác định Chương trình hỗ trợ tài chính nào phù hợp nhu cầu của quý vị nhất. 

THU NHẬP DƯỚI 300% THEO HƯỚNG DẪN CỦA LIÊN BANG VỀ DIỆN NGHÈO KHÓ 
Sau đánh giá tài chính về thu nhập của bệnh nhân được hoàn thiện, hóa đơn của bệnh nhân 
có thể được giảm 100% nếu mức thu nhập của họ ở thấp hơn hoặc bằng 300% theo Hướng 
dẫn của Liên bang về diện nghèo khó. 

THU NHẬP TỪ 301 – 500% THEO HƯỚNG DẪN CỦA LIÊN BANG VỀ DIỆN NGHÈO KHÓ 
Sau đánh giá tài chính về thu nhập và tài sản của bệnh nhân được hoàn thiện, hóa đơn của 
bệnh nhân có thể được giảm nếu mức thu nhập của họ từ 301% đến 500% theo Hướng dẫn 
của Liên bang về diện nghèo khó. 

 
 
HƯỚNG DẪN LIÊN BANG VỀ NGHÈO ĐÓI 2022 

Mức thu nhập: 

QUY MÔ 
GIA ĐÌNH 

Tổng  
Thu nhập  
Hàng năm 

300% 350% 400% 450% 500% 

1 $13.590 $40.770 $47.565 $54.360 $61.155 $67.950 

2 $18.310 $54.930 $64.085 $73.240 $82.395 $91.550 

3 $23.030 $69.090 $80.605 $92.120 $103.635 $115.150 

4 $27.750 $83.250 $97.125 $111.000 $124.875 $138.750 

5 $32.470 $97.410 $113.645 $129.880 $146.115 $162.350 

6 $37.190 $111.570 $130.165 $148.760 $167.355 $185.950 

7 $41.910 $125.730 $146.685 $167.640 $188.595 $209.550 

8 $46.630 $139.890 $163.205 $186.520 $209.835 $233.150 

9 $51.350 $154.050 $179.725 $205.400 $231.075 $256.750 

10 $56.070 $168.210 $196.245 $224.280 $252.315 $280.350 

CỘNG 
THÊM MỖI 

NGƯỜI 
$4.720      

 

Giảm giá hệ thống MultiCare Health 

Mức nghèo, lên tới 300% 350% 400% 450% 500% 

Chiết khấu thiện ý 100% 95% 90% 80% 70% 

Trách nhiệm bệnh nhân 0% 5% 10% 20% 30% 
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Giảm giá hệ thống   

Mức nghèo, lên tới 300% 350% 400% 450% 500% 

Chiết khấu thiện ý 100% 95% 90% 80% 70% 

Trách nhiệm bệnh nhân 0% 5% 10% 20% 30% 
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Hệ thống chăm sóc sức khỏe MultiCare cam kết phục vụ tất cả bệnh nhân, bao gồm những 
người không có bảo hiểm và những người không thể chi trả cho tất cả hoặc một phần dịch 
vụ chăm sóc thiết yếu mà họ nhận được. Chúng tôi cam kết điều trị cho tất cả bệnh nhân với 
lòng trắc ẩn. Chúng tôi cam kết duy trì các chính sách Hỗ trợ tài chính phù hợp với sứ mệnh 
và giá trị của chúng tôi, có xem xét đến khả năng chi trả của bệnh nhân đối với các dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe cần thiết về mặt y tế. Các bệnh nhân đủ điều kiện Hỗ trợ tài chính sẽ 
không bị tính phí nhiều hơn so với số tiền thường được lập hóa đơn cho các dịch vụ cấp cứu 
hoặc các chăm sóc cần thiết khác về mặt y tế. Để tìm hiểu thêm về cách Nhóm hỗ trợ tài 
chính của chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị với các Chương trình hỗ trợ tài chính vui lòng truy 
cập www.wellfound.org/patients-visitors/billing-insurance-finance/ hoặc gọi 253-697-8758. 

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH  
Chính sách hỗ trợ tài chính, bản tóm tắt bằng ngôn ngữ dễ hiểu và các tài liệu đăng ký có 
sẵn trực tuyến hoặc được gửi qua hòm thư. Các bản dịch cũng có sẵn. Vui lòng truy cập 
www.wellfound.org/patients-visitors/billing-insurance-finance/. Vui lòng gọi 253-697-8758

nếu quý vị
 

muốn nhận những tài liệu này qua thư. 

Thông tin sau đây tóm tắt CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH của chúng tôi. 

Bệnh nhân có thể đăng ký Hỗ trợ tài chính bằng cách gửi đơn đăng ký Hỗ trợ tài chính cùng 
với các thông tin về thu nhập. MultiCare sử dụng Hướng dẫn của Liên bang về diện nghèo 
khó để giúp xác định Chương trình hỗ trợ tài chính nào phù hợp nhu cầu của quý vị nhất. 

THU NHẬP DƯỚI 300% THEO HƯỚNG DẪN CỦA LIÊN BANG VỀ DIỆN NGHÈO KHÓ 
Sau đánh giá tài chính về thu nhập của bệnh nhân được hoàn thiện, hóa đơn của bệnh nhân 
có thể được giảm 100% nếu mức thu nhập của họ ở thấp hơn hoặc bằng 300% theo Hướng 
dẫn của Liên bang về diện nghèo khó. 

THU NHẬP TỪ 301 – 500% THEO HƯỚNG DẪN CỦA LIÊN BANG VỀ DIỆN NGHÈO KHÓ 
Sau đánh giá tài chính về thu nhập và tài sản của bệnh nhân được hoàn thiện, hóa đơn của 
bệnh nhân có thể được giảm nếu mức thu nhập của họ từ 301% đến 500% theo Hướng dẫn 
của Liên bang về diện nghèo khó. 
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Giảm giá hệ thống MultiCare Health 

Mức nghèo, lên tới 300% 350% 400% 450% 500% 

Chiết khấu thiện ý 100% 95% 90% 80% 70% 

Trách nhiệm bệnh nhân 0% 5% 10% 20% 30% 

 
 
HƯỚNG DẪN LIÊN BANG VỀ NGHÈO ĐÓI 2022 

Mức thu nhập: 

QUY MÔ 
GIA ĐÌNH 

Tổng  
Thu nhập  
Hàng năm 

300% 350% 400% 450% 500% 

1 $13.590 $40.770 $47.565 $54.360 $61.155 $67.950 

2 $18.310 $54.930 $64.085 $73.240 $82.395 $91.550 

3 $23.030 $69.090 $80.605 $92.120 $103.635 $115.150 

4 $27.750 $83.250 $97.125 $111.000 $124.875 $138.750 

5 $32.470 $97.410 $113.645 $129.880 $146.115 $162.350 

6 $37.190 $111.570 $130.165 $148.760 $167.355 $185.950 

7 $41.910 $125.730 $146.685 $167.640 $188.595 $209.550 

8 $46.630 $139.890 $163.205 $186.520 $209.835 $233.150 

9 $51.350 $154.050 $179.725 $205.400 $231.075 $256.750 

10 $56.070 $168.210 $196.245 $224.280 $252.315 $280.350 

CỘNG 
THÊM MỖI 

NGƯỜI 
$4.720      
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Hệ thống chăm sóc sức khỏe MultiCare cam kết phục vụ tất cả bệnh nhân, bao gồm những 
người không có bảo hiểm và những người không thể chi trả cho tất cả hoặc một phần dịch 
vụ chăm sóc thiết yếu mà họ nhận được. Chúng tôi cam kết điều trị cho tất cả bệnh nhân với 
lòng trắc ẩn. Chúng tôi cam kết duy trì các chính sách Hỗ trợ tài chính phù hợp với sứ mệnh 
và giá trị của chúng tôi, có xem xét đến khả năng chi trả của bệnh nhân đối với các dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe cần thiết về mặt y tế. Các bệnh nhân đủ điều kiện Hỗ trợ tài chính sẽ 
không bị tính phí nhiều hơn so với số tiền thường được lập hóa đơn cho các dịch vụ cấp cứu 
hoặc các chăm sóc cần thiết khác về mặt y tế. Để tìm hiểu thêm về cách Nhóm hỗ trợ tài 
chính của chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị với các Chương trình hỗ trợ tài chính vui lòng truy 
cập www.wellfound.org/patients-visitors/billing-insurance-finance/ hoặc gọi 253-697-8758. 

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH  
Chính sách hỗ trợ tài chính, bản tóm tắt bằng ngôn ngữ dễ hiểu và các tài liệu đăng ký có 
sẵn trực tuyến hoặc được gửi qua hòm thư. Các bản dịch cũng có sẵn. Vui lòng truy cập 
www.wellfound.org/patients-visitors/billing-insurance-finance/. Vui lòng gọi 253-697-8758

nếu quý vị
 

muốn nhận những tài liệu này qua thư. 

Thông tin sau đây tóm tắt CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH của chúng tôi. 

Bệnh nhân có thể đăng ký Hỗ trợ tài chính bằng cách gửi đơn đăng ký Hỗ trợ tài chính cùng 
với các thông tin về thu nhập. MultiCare sử dụng Hướng dẫn của Liên bang về diện nghèo 
khó để giúp xác định Chương trình hỗ trợ tài chính nào phù hợp nhu cầu của quý vị nhất. 

THU NHẬP DƯỚI 300% THEO HƯỚNG DẪN CỦA LIÊN BANG VỀ DIỆN NGHÈO KHÓ 
Sau đánh giá tài chính về thu nhập của bệnh nhân được hoàn thiện, hóa đơn của bệnh nhân 
có thể được giảm 100% nếu mức thu nhập của họ ở thấp hơn hoặc bằng 300% theo Hướng 
dẫn của Liên bang về diện nghèo khó. 

THU NHẬP TỪ 301 – 500% THEO HƯỚNG DẪN CỦA LIÊN BANG VỀ DIỆN NGHÈO KHÓ 
Sau đánh giá tài chính về thu nhập và tài sản của bệnh nhân được hoàn thiện, hóa đơn của 
bệnh nhân có thể được giảm nếu mức thu nhập của họ từ 301% đến 500% theo Hướng dẫn 
của Liên bang về diện nghèo khó. 
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Hệ thống chăm sóc sức khỏe MultiCare cam kết phục vụ tất cả bệnh nhân, bao gồm những 
người không có bảo hiểm và những người không thể chi trả cho tất cả hoặc một phần dịch 
vụ chăm sóc thiết yếu mà họ nhận được. Chúng tôi cam kết điều trị cho tất cả bệnh nhân với 
lòng trắc ẩn. Chúng tôi cam kết duy trì các chính sách Hỗ trợ tài chính phù hợp với sứ mệnh 
và giá trị của chúng tôi, có xem xét đến khả năng chi trả của bệnh nhân đối với các dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe cần thiết về mặt y tế. Các bệnh nhân đủ điều kiện Hỗ trợ tài chính sẽ 
không bị tính phí nhiều hơn so với số tiền thường được lập hóa đơn cho các dịch vụ cấp cứu 
hoặc các chăm sóc cần thiết khác về mặt y tế. Để tìm hiểu thêm về cách Nhóm hỗ trợ tài 
chính của chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị với các Chương trình hỗ trợ tài chính vui lòng truy 
cập www.wellfound.org/patients-visitors/billing-insurance-finance/ hoặc gọi 253-697-8758. 

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH  
Chính sách hỗ trợ tài chính, bản tóm tắt bằng ngôn ngữ dễ hiểu và các tài liệu đăng ký có 
sẵn trực tuyến hoặc được gửi qua hòm thư. Các bản dịch cũng có sẵn. Vui lòng truy cập 
www.wellfound.org/patients-visitors/billing-insurance-finance/. Vui lòng gọi 253-697-8758

nếu quý vị
 

muốn nhận những tài liệu này qua thư. 

Thông tin sau đây tóm tắt CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH của chúng tôi. 

Bệnh nhân có thể đăng ký Hỗ trợ tài chính bằng cách gửi đơn đăng ký Hỗ trợ tài chính cùng 
với các thông tin về thu nhập. MultiCare sử dụng Hướng dẫn của Liên bang về diện nghèo 
khó để giúp xác định Chương trình hỗ trợ tài chính nào phù hợp nhu cầu của quý vị nhất. 

THU NHẬP DƯỚI 300% THEO HƯỚNG DẪN CỦA LIÊN BANG VỀ DIỆN NGHÈO KHÓ 
Sau đánh giá tài chính về thu nhập của bệnh nhân được hoàn thiện, hóa đơn của bệnh nhân 
có thể được giảm 100% nếu mức thu nhập của họ ở thấp hơn hoặc bằng 300% theo Hướng 
dẫn của Liên bang về diện nghèo khó. 

THU NHẬP TỪ 301 – 500% THEO HƯỚNG DẪN CỦA LIÊN BANG VỀ DIỆN NGHÈO KHÓ 
Sau đánh giá tài chính về thu nhập và tài sản của bệnh nhân được hoàn thiện, hóa đơn của 
bệnh nhân có thể được giảm nếu mức thu nhập của họ từ 301% đến 500% theo Hướng dẫn 
của Liên bang về diện nghèo khó. 

 
 
HƯỚNG DẪN LIÊN BANG VỀ NGHÈO ĐÓI 2022 

Mức thu nhập: 

QUY MÔ 
GIA ĐÌNH 

Tổng  
Thu nhập  
Hàng năm 

300% 350% 400% 450% 500% 

1 $13.590 $40.770 $47.565 $54.360 $61.155 $67.950 

2 $18.310 $54.930 $64.085 $73.240 $82.395 $91.550 

3 $23.030 $69.090 $80.605 $92.120 $103.635 $115.150 

4 $27.750 $83.250 $97.125 $111.000 $124.875 $138.750 

5 $32.470 $97.410 $113.645 $129.880 $146.115 $162.350 

6 $37.190 $111.570 $130.165 $148.760 $167.355 $185.950 

7 $41.910 $125.730 $146.685 $167.640 $188.595 $209.550 

8 $46.630 $139.890 $163.205 $186.520 $209.835 $233.150 

9 $51.350 $154.050 $179.725 $205.400 $231.075 $256.750 

10 $56.070 $168.210 $196.245 $224.280 $252.315 $280.350 

CỘNG 
THÊM MỖI 

NGƯỜI 
$4.720      

 

Giảm giá hệ thống MultiCare Health 

Mức nghèo, lên tới 300% 350% 400% 450% 500% 

Chiết khấu thiện ý 100% 95% 90% 80% 70% 

Trách nhiệm bệnh nhân 0% 5% 10% 20% 30% 
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Giảm giá hệ thống   

Mức nghèo, lên tới 300% 350% 400% 450% 500% 

Chiết khấu thiện ý 100% 95% 90% 80% 70% 

Trách nhiệm bệnh nhân 0% 5% 10% 20% 30% 
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