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Bệnh Viện Đại Học New Mexico không phân biệt đối xử với bất cứ ai 
vì chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, khuyết tật, tuổi tác hay bản 
dạng giới khi nhập viện, điều trị hay tham gia chương trình, dịch vụ và 
hoạt động hay việc làm. Để biết thêm thông tin về chính sách này hay 
thảo luận những điều lo lắng, xin liên lạc: Người Bênh Vực Bệnh Nhân 
Bệnh Viện Đại Học New Mexico số (505) 272-2121 hay Người Khiếm 
Thính 1-800-659-1779.

To print brochures go to the UNM Hospitals Financial Aid and Payment 
Plans website: http://hsc.unm.edu/health/patients-visitors/financial-
assistance and click on the PDFs under Need Help with Your Bills? 
(Brochure) on the right side of the page.



 

Có Những Chương Trình Gì?

Khoản Nào Được Chi Trả?

Tôi Nộp Đơn Như Thế Nào?

Giấy tờ quý vị có thể cần

Hỗ Trợ Tài Chính Chương Trình UNM Care
• Phải là cư dân Quận Bernalillo với ý định 

lưu trú tại Quận Bernalillo
• Số An Sinh Xã Hội (nếu có)
• Thu nhập và tài sản trong phạm vi hướng dẫn
• Quý vị có thể đủ điều kiện xin UNM Care để 

phụ chi trả nếu quý vị có Medicaid/Medicare 
hay bảo hiểm khác

• Quý vị có thể được yêu cầu cung cấp thông 
tin khác dựa vào hoàn cảnh của quý vị

Hỗ Trợ Tài Chánh Ngoài Quận Hạt
• Phải là cư dân của bang New Mexico với 

ý định lưu trú
• Dịch vụ đang cần không được cung cấp 

tại quận nhà
• Số An Sinh Xã Hội (nếu có)
• Thu nhập và tài sản trong phạm vi hướng dẫn
• Chăm sóc không được chi trả
• Quý vị có thể được yêu cầu cung cấp thông 

tin khác dựa vào hoàn cảnh của mình

Chương Trình Trả Góp/Giảm Giá
• Phải là cư dân của bang New Mexico 

với ý định lưu trú
• Không cần có Số An Sinh Xã Hội
• Sẽ được giảm 45% trên hóa đơn
• Thu nhập và tài sản trong phạm vi hướng dẫn
• Dịch vụ nhà thuốc giảm giá
• Người nhập cư không giấy tờ có thể nộp đơn
• Bệnh Viện UNM sẽ không gửi tài khoản ra 

đại lý đòi nợ bên ngoài nhưng sẽ quản lý tài 
khoản nội bộ

Chúng tôi cũng có thể giúp Medicaid:

Nếu quý vị sinh ở bang New Mexico thì chúng 
tôi có thể kiếm được thông tin này trên mạng. 
Quý vị cần giấy khai sinh bản chính nếu quý vị 
nộp đơn xin Medicaid. 

Quý vị có thể xin giấy khai sinh bản sao công 
chứng bằng cách gọi Phòng Lưu Trữ New Mexico 
số (505) 841-4185.

Chương trình hỗ trợ tài chánh chi trả 
dịch vụ cần thiết y tế do Bệnh Viện 
UNM và Trung Tâm Khám Bệnh cung 
cấp. Những dịch vụ được chi trả dựa 
vào chương trình hỗ trợ tài chánh

Ví Dụ Về Dịch Vụ: 
- Khám bệnh ở các khoa 
- Phòng xét nghiệm
- Chẩn đoán
- Nhà thuốc
- Giải phẫu
- Nhập viện       

Mọi chương trình hỗ trợ tài chánh có thể 
yêu cầu phụ phí hay tiền trả trước một 
phần cho những dịch vụ được nhận. Xin 
xem biểu đồ thu nhập ở trang sau để biết 
hướng dẫn thu nhập hàng tháng.

Nếu quý vị đã có bảo hiểm khác chi trả, 
chúng tôi có thể giúp giảm những chi phí 
quý vị phải bỏ tiền túi bao gồm phụ phí và 
khấu trừ.

Để làm hẹn với người đại diện tài chánh xin gọi:

505-272-2521
Điện thoại miễn phí: 

1-877-465-2368
8g sáng đến 5g chiều Thứ Hai-Thứ Sáu

Có dịch vụ song ngữ.

Chúng tôi có thể giúp quý vị nộp đơn xin Medicaid 
nếu quý vị đủ điều kiện.

Chương Trình Tài Chánh UNM không phải là 
bảo hiểm và không đáp ứng yêu cầu để tránh 
không bị phạt thuế theo yêu cầu của ACA.

Quý vị cần mang bất cứ thông tin nào dưới 
đây áp dụng cho hoàn cảnh của quý vị đến 
hẹn hỗ trợ tài chánh:
• Bằng chứng nơi quý vị ở (ví dụ: hóa đơn 

điện ga nước điện thoại, hợp đồng thuê 
nhà, văn tự vay tiền mua nhà) phải do 
người nộp đơn đứng tên

• Chứng minh thư (ví dụ: Chứng minh thư 
do chánh phủ cấp, bằng lái xe, hộ chiếu)

• Tên, năm sinh và số an sinh xã hội (nếu 
có) của các thành viên gia đình 

• Báo cáo ngân hàng (nếu có)
• Nếu quý vị thiếu thông tin cần thiết để 

nộp đơn xin hỗ trợ thì cho chúng tôi biết. 
Có thể có những thông tin khác chúng tôi 
có thể sử dụng để giúp quý vị. 

• Cần thông tin để nộp đơn cho một 
chương trình cụ thể xin gọi chúng tôi tại 
số  272-2521


