
 
 

HỖ TRỢ TÀI CHÍNH TẠI REGIONS HOSPITAL 
 

 
Regions Hospital cung cấp hỗ trợ tài chính. Thông tin về tính đủ điều kiện, cách đăng ký và cách tính hỗ trợ 
tài chính được mô tả đầy đủ trong Chính sách Hỗ trợ Tài chính của Regions. Để nhận bản sao miễn phí của 
Chính sách Hỗ trợ Tài chính và mẫu đơn xin trực tuyến, yêu cầu bản sao miễn phí qua đường bưu điện hay 
đăng ký qua tài khoản MyChart của bạn. Để được trợ giúp trong quy trình đăng ký, vui lòng truy cập hoặc 
liên hệ với Regions như sau: 

Trang web: Chương trình Hỗ trợ Tài chính Hạch toán cho Bệnh nhân của Regions  

Địa điểm: Regions Hospital 
Patient Financial Service 
640 Jackson St 
Saint Paul, MN 55101 

 
Số liên hệ: 651-254-0842 (Cố vấn Tài chính) 

651-254-4791 (Dịch vụ Tài chính Bệnh nhân) 
877-974-3600 (Dịch vụ Tài chính Bệnh nhân – Miễn cước)  
651-254-1684 (Fax - Dịch vụ Tài chính Bệnh nhân) 
651-265-1034 (Xác định Chi phí) 

 
TÍNH HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN: Regions Hospital tính toán hỗ trợ tài chính dựa trên thu nhập hộ gia đình của 

bệnh nhân so với mức được gọi là Chuẩn nghèo Liên bang (FPL). Những bệnh nhân có thu nhập hộ 
gia đình dưới 200% FPL sẽ được giảm giá nhiều nhất. Trên 200% FPL, mức hỗ trợ tài chính sẽ phụ 
thuộc vào thu nhập hộ gia đình, quy mô gia đình và tổng viện phí cho việc chăm sóc. Vui lòng tham 
khảo Chính sách Hỗ trợ Tài chính của Regions để biết thêm thông tin. Nếu bệnh nhân đã được cấp 
cứu hoặc nhận dịch vụ chăm sóc y tế cần thiết khác tại Regions và đủ điều kiện để được hỗ trợ tài 
chính, Regions sẽ không tính phí nhiều hơn số tiền thường được thanh toán cho bệnh nhân có bảo 
hiểm y tế. 

 
CÁCH ĐĂNG KÝ: Để đăng ký hỗ trợ tài chính, bệnh nhân phải điền vào mẫu đơn và gửi lại cho Regions 

bằng MyChart, trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc qua fax bằng cách sử dụng thông tin liên hệ ở 
trên. Bệnh nhân sẽ được yêu cầu cung cấp tài liệu xác minh thu nhập (chẳng hạn như tờ khai thuế 
thu nhập liên bang), tài liệu xác minh tài sản lưu động (chẳng hạn như tài khoản tiết kiệm/séc, cổ 
phiếu và trái phiếu) và thông tin về bảo hiểm y tế hiện tại hoặc tiềm năng (chẳng hạn như Medicaid, 
Medicare hoặc bảo hiểm tư nhân). 
Có thể liên hệ với Cố vấn Tài chính qua số điện thoại 651-254-0842. Vui lòng tham khảo Chính 
sách Hỗ trợ Tài chính của Regions để biết thêm thông tin. 

 
BẢN DỊCH: Có sẵn bản dịch Chính sách Hỗ trợ Tài chính, đơn đăng ký và bản tóm tắt có ngôn ngữ đơn 

giản của Regions bằng một số ngôn ngữ nhất định tùy theo cộng đồng mà Regions phục vụ. Để nhận 
bản dịch miễn phí, vui lòng truy cập trang web của Regions hoặc yêu cầu bản sao bằng cách sử dụng 
thông tin liên hệ ở trên. 
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https://www.healthpartners.com/care/hospitals/regions/patient-guest-support/patient-accounting/financial-assistance/

