
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tóm tắt bằng Ngôn ngữ Đơn giản về Hỗ trợ Tài chính của Novant Health 

 
Tóm tắt Chính sách 
Novant Health sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính cho những bệnh nhân nhận các dịch 
vụ y tế cần thiết và đáp ứng yêu cầu về điều kiện theo chính sách.  Nếu đủ điều 
kiện nhận hỗ trợ tài chính, bệnh nhân sẽ được chiết khấu 100% hoặc miễn phí.  
Chương trình hỗ trợ tài chính không bao trả cho các dịch vụ tự chọn.  
 
Làm thế nào để tôi nộp đơn? 
  Quý vị có thể lấy các bản sao bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác về chính 
sách hỗ trợ tài chính, chính sách lập hóa đơn và thu phí của bệnh nhân, đơn xin 
hỗ trợ tài chính, và Tóm tắt bằng Ngôn ngữ Đơn giản về chính sách hỗ trợ tài 
chính bằng cách: 

 Truy cập trang web của Novant Health tại   
http://www.novanthealth.org/home/patients--visitors/your-healthcare-
costs/financial-assistance-for-the-uninsured.aspx 

 Ghé thăm văn phòng Tư vấn Tài chính tại bất kỳ bệnh viện Novant Health 
nào tại các địa chỉ được liệt kê ở trang tiếp theo.  Văn phòng Tư vấn Tài 
chính có thể cung cấp hỗ trợ để hoàn thành mẫu đơn xin. 

 Gọi cho Dịch vụ Khách hàng theo số miễn cước 1-844-266-8268 phím 3 
và yêu cầu gửi bản sao chính sách miễn phí và mẫu đơn xin cho quý vị.   

 Gọi cho bất kỳ chuyên gia tư vấn tài chính của bệnh viện Novant Health 
nào theo các số được liệt kê ở trang tiếp theo: 

 
 
Tôi có đủ điều kiện hay không? 
Để hội đủ điều kiện nhận Hỗ trợ Tài chính thì phải đáp ứng tất cả các điều kiện 
sau: 

 Bệnh nhân phải không có bảo hiểm hoặc, trong một số trường hợp, được 
bao trả bảo hiểm hạn chế. 

 Bệnh nhân phải không thể tiếp cận các chương trình khác sẽ bao trả các 
chi phí y tế. 

 Thu nhập gia đình hàng năm của bệnh nhân phải không quá 300% theo 
Hướng dẫn Đói nghèo Liên bang năm nay. 

 Bệnh nhân phải không có các tài sản tiền mặt lớn. 
 Bệnh nhân phải chưa từ chối bảo hiểm sức khỏe thông qua chủ lao động. 
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 Bệnh nhân phải không đủ điều kiện bao trả được chính phủ tài trợ vì 
không phù hợp với yêu cầu. 

 Dịch vụ phải được coi là cần thiết về mặt y khoa (thường được định nghĩa 
là khẩn cấp hoặc cấp cứu). 

 Bệnh nhân phải sống trong khu vực dịch vụ của Novant Health. 
 Phải nộp mẫu đơn và tài liệu hỗ trợ cho văn phòng kinh doanh của bệnh 

viện hoặc phòng tư vấn tài chính. 
  
Làm thế nào để tôi biết rằng mình đã được phê duyệt? 
Ngay khi nhận được tất cả các tài liệu yêu cầu thì mẫu đơn sẽ được xem xét.  
Thư phê duyệt hoặc từ chối sẽ được gửi cho từng người nộp đơn.  Mẫu đơn xin 
hỗ trợ tài chính và tài liệu phải được cập nhật sáu tháng một lần, hoặc khi thu 
nhập của bệnh nhân hoặc các tình huống chính khác thay đổi.  Mỗi lần thăm 
khám trong vòng sáu tháng sẽ được xem xét để biết khả năng tiếp cận các 
chương trình khác.   

 

Loại trừ: 
Chính sách này chỉ áp dụng đối với các dịch vụ được cung cấp tại một cơ sở của 
Novant Health.  Chính sách không áp dụng đối với các dịch vụ được cung cấp 
bởi bất kỳ bác sĩ hoặc bác sĩ hành nghề độc lập không phải do Novant Health 
thuê.  Điều này bao gồm nhưng không giới hạn Bác sĩ gây mê, Bác sĩ X-quang, 
và Bác sĩ nghiên cứu bệnh lý học.  

 

Người đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài trợ sẽ không bị tính phí vượt quá số tiền 
thường được lập hóa đơn cho dịch vụ cấp cứu hoặc chăm sóc y tế cần thiết 
khác cho những người có bảo hiểm bao trả cho việc chăm sóc đó. 

 

 

Trung tâm Y tế Novant Health Forsyth 
3333 Silas Creek Parkway 
Winston-Salem, NC 27103 
 

(336) 718-5393 

Trung tâm Y tế Novant Health Clemmons 
6915 Village Medical Circle 
Clemmons, NC 27012 
 
Trung tâm Y tế Novant Health Kernersville 
1750 Kernersville Medical Parkway 
Kernersville, NC 27284 
 
Bệnh viện Novant Health Medical Park 
1950 S Hawthorne Rd 
Winston-Salem, NC 27103 
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Trung tâm Y tế Novant Health Thomasville 
207 Old Lexington Rd 
Thomasville, NC 27360 
 
Trung tâm Y tế Novant Health Rowan 
612 Mocksville Ave 
Salisbury, NC 28144 
Trung tâm Y tế Novant Health Presbyterian 
200 Hawthorne Ln 
Charlotte, NC 28204 

(704) 384-0539 

Trung tâm Y tế Novant Health Matthews 
1500 Matthews Township Parkway 
Matthews, NC 28105 
 
Trung tâm Y tế Novant Health Huntersville 
10030 Gilead Rd 
Huntersville, NC 28078 
 
Bệnh viện Chỉnh hình Novant Health Charlotte 
1901 Randolph Rd 
Charlotte, NC 28207 
 
Trung tâm Y tế Novant Health Brunswick 
240 Hospital Dr NE 
Bolivia, NC 28422 
Trung tâm Y tế Novant Health Prince William 
8700 Sudley Rd 
Manassas, VA 20110 
 

(703) 369-8020 
 
Trung tâm Y tế Novant Health Haymarket  
15225 Heathcote Blvd 
Haymarket, VA  20169 

  

  
 


