
Phụ Lục E: Các Đòi Hỏi Riêng và Bổ Sung cho Trợ Giúp Tài Chánh của Bệnh Viện Westfield Memorial  

Thể Thức cho Đơn Xin 

Bệnh nhân có lợi tức bằng 100% hoặc ít hơn Chỉ Dẫn Mức Nghèo Khó Liên Bang (Federal Poverty Guidelines), thì sẽ được xóa 

nợ 100% số tiền thiếu.  Bệnh nhân nào có lợi tức từ 101%-300% của Chỉ Dẫn Mức Nghèo Khó Liên Bang thì sẽ được áp dụng 

thời biểu phí giảm giá từ 85% đến 95% dựa theo số tiền trả tối đa (maximum payment amount, hay MPA).  Không sử dụng tài 

sản khi cứu xét mức lợi tức của bệnh nhân.  Các thí dụ về tài sản không được cứu xét là nơi cư ngụ chánh của bệnh nhân, tài sản 

giữ trong trương mục tiết kiệm hồi hưu hoãn thuế hoặc có thể so sánh, trương mục tiết kiệm đại học, hoặc xe bệnh nhân hoặc 

thân quyến của mình thường xuyên sử dụng. 

Mức Nghèo Khó Liên Bang 2020 kể từ ngày 29 tháng 1 năm 2021công bố trong Danh Sách Liên Bang [FR Doc.2021-01969 

Filed 01-29-21: 8:45 am] 

Giảm 100 % Phạm vi lợi tức 

 

Giảm 95 % Phạm vi lợi tức   

Số người trong 

gia đình 100% 

 

Số người trong 

gia đình 101% 150% 

1 $12,880.00 

 

1 $13,008.80 $19,320.00 

2 $17,420.00 

 

2 $17,594.20 $26,130.00 

3 $21,960.00 

 

3 $22,179.60 $32,940.00 

4 $26,500.00 

 

4 $26,765.00 $39,750.00 

5 $31,040.00 

 

5 $31,350.40 $46,560.00 

6 $35,580.00 

 

6 $35,935.80 $53,370.00 

7 $40,120.00 

 

7 $40,521.20 $60,180.00 

8 $44,660.00 

 

8 $45,106.60 $66,990.00 
 

Giảm 90 % 

Phạm vi lợi 

tức   

 

Giảm 85 % 

Phạm vi lợi 

tức   

Số người trong 

gia đình 151% 250% 

 

Số người trong 

gia đình 251% 300% 

1 $19,448.80 $32,200.00 

 

1 $32,328.80 $38,640.00 

2 $26,304.20 $43,550.00 

 

2 $43,724.20 $52,260.00 

3 $33,159.60 $54,900.00 

 

3 $55,119.60 $65,880.00 

4 $40,015.00 $66,250.00 

 

4 $66,515.00 $79,500.00 

5 $46,870.40 $77,600.00 

 

5 $77,910.40 $93,120.00 

6 $53,725.80 $88,950.00 

 

6 $89,305.80 $106,740.00 

7 $60,581.20 $100,300.00 

 

7 $100,701.20 $120,360.00 

8 $67,436.60 $111,650.00 

 

8 $112,096.60 $133,980.00 
 

*Đối với các gia đình/gia hộ có nhiều hơn 8 người thì cộng thêm $4,480 cho mỗi người thêm vào. 

 

 



Các Chương Trình Trả Tiền (Trả Góp) 

Có các chương trình trả tiền, nếu được chấp thuận, cho các dịch vụ của Bệnh Viện Westfield Memorial.  Các chương trình trả 

tiền hợp lý theo tiêu chuẩn trong ngành, không vượt quá 10% tổng lợi tức hàng tháng của bệnh nhân/người bảo lãnh.  Không tính  

tiền lời cho số tiền thiếu của bệnh nhân.  Không sử dụng thời biểu trả tiền nhanh tại Bệnh Viện Westfield Memorial. 

Chánh Sách Tính Tiền và Truy Thu 

Bệnh Viện Westfield Memorial sẽ không tham gia vào các hoạt động truy thu đặc biệt (extraordinary collection actions, hay 

ECA) liên quan đến việc ép bán hay tịch biên nơi cư ngụ chánh của bệnh nhân.   

 

 

 

 


