
 
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ TÌM HIỂU THÊM. ĐƠN ĐĂNG KÝ VÀ HỖ TRỢ ĐƯỢC CUNG CẤP MIỄN PHÍ. 

1) Trực tiếp: đến gặp nhân viên tư vấn tài chính cho bệnh nhân tại bệnh viện hoặc trung tâm y tế của quý vị 
(xem danh sách ở trang sau) 

2) Điện thoại: (617) 726-3884 

3) Web: https://www.massgeneralbrigham.org/en/patient-care/patient-visitor-information/financial-assistance 

4) Email: patientbilling@partners.org 

5) Bưu điện: Vui lòng gọi điện thoại hoặc gửi email để yêu cầu cung cấp thông tin và đơn đăng ký qua  
đường bưu điện. 

Quý vị có Hóa đơn Chăm sóc Sức khỏe Nằm ngoài Khả năng Chi trả không? 

Trợ giúp được Cung cấp Sẵn. 

Thông tin về Chính sách Hỗ trợ Tài chính và Chiết khấu cho Bệnh nhân Không có Bảo hiểm của Mass General 
Brigham được cung cấp dưới dạng các ngôn ngữ khác. Vui lòng truy cập trang web của chúng tôi, gọi điện hoặc 
đến gặp nhân viên tư vấn tài chính cho bệnh nhân tại bệnh viện hoặc trung tâm y tế của quý vị để được thông 
dịch đối với các thông tin này. 

 

Chương trình Bảo hiểm Massachusetts và New Hampshire 
 

Có những chương trình của tiểu bang có thể chi trả cho một số hoặc tất cả các chi phí chăm sóc của quý vị. Các 
cố vấn tài chính của chúng tôi sẽ làm việc với quý vị để xem quý vị có đủ điều kiện tham gia một chương trình 
tiểu bang đáp ứng nhu cầu của quý vị hay không. Chúng tôi có thể giúp bệnh nhân sống ở Massachusetts đăng 
ký MassHealth hoặc Health Safety Net. Chúng tôi có thể giúp những bệnh nhân sống ở New Hampshire đăng  
ký New Hampshire Medicaid. Chúng tôi cũng có thể hỗ trợ với Massachusetts Health Connector hoặc  
NH Insurance Marketplace. 

Các Lựa chọn Hỗ trợ Tài chính 
 

• Bệnh nhân không có bảo hiểm sẽ được chiết khấu đối với hầu hết số dư cần thanh toán cho các dịch vụ 
cần thiết về mặt y tế. Bệnh nhân có bảo hiểm cũng có thể được chiết khấu cho các dịch vụ cần thiết về 
mặt y tế không được bảo hiểm của họ chi trả. Chiết khấu sẽ khác nhau tùy theo cơ sở và chương trình. 
Thông tin chi tiết có trên trang web của chúng tôi. https://www.massgeneralbrigham.org/en/patient-
care/patient-visitor-information/financial-assistance 

 
• Các kế hoạch thanh toán hàng tháng không tính lãi được cung cấp sẵn, hãy đăng nhập vào tài khoản 

MyChart của quý vị hoặc gọi (617) 726-3884 để biết thêm chi tiết. 
 
• Chiết khấu từ 60% trở lên có thể được cung cấp cho dịch vụ chăm sóc cần thiết về mặt y tế cho 

những bệnh nhân có thu nhập thấp hơn 300% so với Hướng dẫn Nghèo của Liên bang ($40,770 cho 
một cá nhân, $83,250 cho một gia đình bốn người). Bệnh nhân có thu nhập cao hơn có thể đủ điều 
kiện được chiết khấu nếu hóa đơn y tế của họ cao hơn 40% thu nhập hàng năm. FPG đã nêu ở trên 
là cho Năm tài chính 2022. Vui lòng xem năm hiện tại hoặc quy mô gia đình bổ sung của cấp độ FPG 
tại liên kết sau: Hướng dẫn Chuẩn nghèo | ASPE (hhs.gov). 

Để tìm hiểu thêm và đăng ký: 

• Đến gặp nhân viên tư vấn tài chính cho bệnh nhân tại bệnh viện hoặc trung tâm y tế của quý vị, hoặc 

• Truy cập www.MAhealthconnector.org (Massachusetts) 

• Truy cập https://nheasy.nh.gov (New Hampshire) 
 
 

*Quý vị sẽ không bao giờ trả nhiều hơn mức mà công ty bảo hiểm trung bình sẽ trả. Tỷ lệ chiết khấu được đánh giá lại hàng năm và có 
thể thay đổi. Vui lòng kiểm tra trang web của chúng tôi để biết tỷ lệ hiện tại. 

https://www.massgeneralbrigham.org/en/patient-care/patient-visitor-information/financial-assistance
mailto:patientbilling@partners.org
https://www.massgeneralbrigham.org/en/patient-care/patient-visitor-information/financial-assistance
https://www.massgeneralbrigham.org/en/patient-care/patient-visitor-information/financial-assistance
https://aspe.hhs.gov/topics/poverty-economic-mobility/poverty-guidelines
http://www.mahealthconnector.org/
https://nheasy.nh.gov/


Địa điểm của Nhân viên Tư vấn Tài chính cho Bệnh nhân 
 
 

 

Brigham and Women’s Hospital 
45 Francis Street 
ASB II – 2nd floor 
(617) 732-7005 
(866) 736-1510 

 

Brigham and Women’s Hospital 
Ambulatory Care Center 

850 Boylston Street 
Suite 204B 

(617) 732-9677 

 

Brookside Community 
Health Center 

3297 Washington Street 
Jamaica Plain, MA 02130 

(617) 522-4700 

 

Southern Jamaica Plain 
Health Center 

640 Centre Street 
Jamaica Plain, MA 02130 

(617) 983-4100 

 

Brigham and Women’s/Mass 
General Health Care Center 

20 Patriot Place, 20PP1 
Foxborough, MA 02035 

(508) 718-4196 

 

Brigham and Women’s 
Faulkner Hospital 

1153 Centre Street, Suite 1106 
Boston, MA 02130 

(617) 983-7218 

 
Cooley Dickinson Hospital 

30 Locust Street 
Northampton, MA 01061 

(413) 582-2848 

 
Martha's Vineyard Hospital 

One Hospital Road 
Oak Bluffs, MA 02557 

(508) 957-9588 

 

Massachusetts Eye and Ear 
Main Campus 

243 Charles Street, 9th Floor 
Boston, MA 

(617) 573-5664 

 

Massachusetts General Hospital  
Yawkey Building 

Second Floor- Room 2A 
(617) 726 2191 

MGH Charlestown 
HealthCare Center 

73 High Street 
Charlestown, MA 02129 

(617) 724-8167 

 
MGH Chelsea HealthCare Center 

151 Everett Avenue 

Chelsea, MA 02150 

(617) 884-8300 

 
MGH Revere HealthCare Center 

300 Ocean Avenue 

Revere, MA 02151 

(781) 485-6394 

(781) 485-6090 

 
Nantucket Cottage Hospital 

57 Prospect Street 
Nantucket, MA 02554 

(508) 825-8256 

 
Newton-Wellesley Hospital 

2014 Washington Street 
Newton, MA 02462 

(617) 243-6824 

Salem Hospital  

81 Highland Avenue 

Salem, MA 01970 
(978) 825-6900 

Spaulding Rehabilitation Hospital 
Boston 

300 First Avenue, CNY 
Charlestown, MA 02129 

(617) 952-5337 

Spaulding Hospital for 
Continuing Medical Care 

Cambridge 
1575 Cambridge Street 
Cambridge, MA 02138 

(617) 758-5338 

 
Spaulding Rehabilitation Hospital 

Cape Cod 
311 Service Road 

East Sandwich, MA 02537 
(508) 833-4285 (508) 833-4246 

 

Wentworth-Douglass Hospital 
121 Broadway 

Dover, NH 03820 
              (603) 740-3234 
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