
 
 
 

 
Thông tin Hỗ trợ Tài chính 

 
 
Ochsner LSU Health System (OLHS) cung cấp hỗ trợ tài chính cho: 

 Các dịch vụ chăm sóc khẩn cấp và cần thiết về mặt y tế,  

 Cho các bệnh nhân là cư dân của Louisiana, Texas, Arkansas hoặc Mississippi 

 Và những người không có khả năng thanh toán 

 
Hỗ trợ tài chính chỉ áp dụng cho phần mà quý vị chịu trách nhiệm thanh toán trên hóa đơn, chẳng hạn như 
khoản khấu trừ hoặc khoản đồng thanh toán của quý vị. 
 
 
Cách Liên hệ 
 
Các bản sao của Chính sách Hỗ trợ Tài chính, Đơn Đăng ký và hỗ trợ chung của chúng tôi có sẵn: 

 Trên trang web của chúng tôi: www.ochsnerlsuhs.org 

 Bằng cách gọi cho ban Cố vấn Tài chính 318-212-9440 để nhận bản sao miễn phí của những tài 
liệu này qua đường bưu điện 

 Tại bất kỳ ban cố vấn tài chính và khu vực tiếp nhận bệnh nhân nào của bệnh viện chúng tôi 

 

Điều kiện hội đủ 

Hỗ trợ tài chính dựa trên thu nhập của gia đình quý vị và Mức Chuẩn Nghèo Liên bang hiện tại. Mức Chuẩn 
Nghèo Liên bang hiện tại có thể được tìm thấy tại https://aspe.hhs.gov/topics/poverty-economic-
mobility/poverty-guidelines 

 

Hỗ trợ Tài chính được cung cấp như sau: 

 Nếu thu nhập của gia đình quý vị bằng hoặc thấp hơn 250% Mức Chuẩn Nghèo Liên bang, quý 
vị có thể được giảm giá 100% 

 

Ochsner LSU tuân thủ các luật hiện hành của Liên bang về quyền công dân và không phân biệt đối xử dựa 
trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, khuyết tật hoặc giới tính. 

 

 ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. 
Llame al 318-212-9440 

 CHÚ Ý: Nếu quý vị nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho quý vị. 
Gọi số 318-212-9440 


