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Xin trợ giúp việc nợ tiền khám 
chữa bệnh tại Washington  

 

 

 Chỉ đọc phần này nếu quý vị sống ở Tiểu Bang Washington hoặc nhận dịch 

vụ chăm sóc ở một bệnh viện ở Tiểu Bang Washington 

 Quý vị có thể tìm thấy tất cả các tờ thông tin và các gói Tự Thực Hiện mà 

chúng tôi liên kết tới đây tại WashingtonLawHelp.org.  

Giới thiệu 

Tất cả mọi người đều có chi phí khám chữa bệnh. Quý vị có thể có bảo hiểm Medicaid 

(Apple Health), Medicare, bảo hiểm y tế tư nhân, hoặc nhiều hơn một loại bảo hiểm, nhưng 

vẫn có khoản khấu trừ hoặc đồng trả lớn. Quý vị có thể không có bảo hiểm y tế nào.  

Việc có những hoá đơn khám chữa bệnh, đặc biệt khi quý vị bị ốm, có thể gây lo lắng và 

gia tăng căng thẳng. Nhưng việc phớt lờ những hoá đơn này có thể dẫn đến những vấn đề 

lớn hơn. Các hóa đơn của quý vị có thể bị chuyển tới cơ quan thu hồi nợ hoặc quý vị có 

thể bị kiện. 

Nếu quý vị không thể thanh toán khoản nợ tiền khám chữa bệnh, tại đây là một số lựa chọn 

có thể hỗ trợ cho quý vị. 

“Nợ khám chữa bệnh” là gì? 

Đó là bất cứ khoản tiền nào quý vị nợ vì việc khám chữa bệnh. Quý vị có thể nợ một bác 

sỹ, một bệnh viện, hoặc phòng thí nghiệm đối với các xét nghiệm, hoặc một cơ quan thu 

hồi nợ nếu người bác sỹ hoặc bệnh viện này chuyển hóa đơn đến cơ quan đó.  

Đừng phớt lờ bất cứ hóa đơn nào. Hãy đọc nó cẩn thận. 

Đảm bảo rằng quý vị biết:  

 Hóa đơn đó là hóa đơn gì  

 Hoá đơn ghi quý vị nợ gì  
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 Có sai sót gì trên đó không 

 Mỗi mục tính bao nhiêu phí  

 Khoản bảo hiểm của quý vị được bao nhiêu (Nếu quý vị có thẻ Medicaid, 

Medicare, hoặc bảo hiểm y tế cá nhân) 

Các khoản phí có thể dễ gây nhầm lẫn. Nếu quý vị có câu hỏi gì, hãy liên lạc với người đã 

gửi hóa đơn đó cho quý vị. 

 Không nên cho rằng công ty bảo hiểm đã thanh toán hóa đơn. Quý vị phải 

theo dõi với bệnh viện, bác sĩ, công ty bảo hiểm của quý vị, hoặc DSHS để 

đảm bảo hóa đơn đã được thanh toán. Nếu hóa đơn vẫn chưa được thanh 

toán, hãy tìm hiểu lý do tại sao. Quý vị có thể cần phải nộp kháng cáo với 

nhà cung cấp hoặc công ty bảo hiểm nếu khoản thanh toán đã bị từ chối. 

Nếu quý vị không chắc chắn về quyền của quý vị, hãy trao đổi với một luật 

sư.   

Thậm chí nếu bảo hiểm của quý vị trả một phần nợ nhưng có thể quý vị vẫn không thể trả 

hết số tiền ghi trên hóa đơn.  

Dưới đây là một số lựa chọn có thể giúp quý vị thanh toán số tiền còn lại. 

Medicaid/Apple Health là gì? 

Đây là một chương trình do chính phủ tài trợ cung cấp bảo hiểm y tế cho những cá nhân 

và gia đình có thu nhập thấp. Nếu quý vị không đủ khả năng chi trả cho các hóa đơn của 

bệnh viện hoặc hóa đơn khám chữa bệnh khác, hãy yêu cầu bệnh viện hoặc DSHS trợ 

giúp quý vị nộp đơn đăng ký Apple Health. 

Dịch vụ Chăm sóc Thiện nguyện là gì? 

Đây là chương trình đặc biệt giúp thanh toán những hóa đơn của bệnh viện. Luật Tiểu 

Bang Washington yêu cầu các bệnh viện khám chữa bệnh miễn phí hoặc với chi phí thấp 

hơn đối với người hội đủ các điều kiện về thu nhập nhất định.  

Nếu quý vị được khám chữa bệnh tại một bệnh viện, hoặc quý vị có một hóa đơn khám 

chữa bệnh tại một bệnh viện, hãy làm đơn đăng ký dịch vụ Chăm sóc Thiện nguyện để 

biết được quý vị có đủ điều kiện không. 

Khi quý vị được chấp nhận, bệnh viện sẽ gửi thông báo về chương trình Dịch vụ Chăm 

sóc Thiện nguyện. Quý vị có thể yêu cầu đơn đăng ký trong khi đang điều trị tại bệnh 
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viện hoặc sau khi quý vị xuất viện.  Quý vị cần nộp đơn sớm nhất có thể sau khi nhận 

được dịch vụ chăm sóc của bệnh viện.  

Tuy nhiên, quý vị có thể đăng ký dịch vụ Chăm sóc Thiện nguyện bất kỳ lúc nào, 

ngay cả khi hóa đơn của quý vị đã được chuyển đến cơ quan thu hồi nợ hoặc quý vị 

đã bị kiện vì khoản nợ đó. 

Khi quý vị nhận đơn đăng ký, hãy điền đầy đủ và nộp trước thời hạn nêu trong đơn đó. 

Quý vị phải chứng minh rằng thu nhập của quý vị thấp ở mức có thể nhận được dịch vụ 

Chăm sóc Thiện nguyện.  

Quý vị phải nộp lại các bản sao để chứng minh, chẳng hạn như:  

 Các cuống hóa đơn thanh toán  

 Các chứng từ hoàn thuế thu nhập  

 các biểu mẫu của DSHS hoặc An sinh Xã hội 

Để chắc chắn bệnh viện xem xét đơn đăng ký và chứng từ của quý vị kịp thời, quý vị nên: 

 Giữ một bản sao các chứng từ và đơn đăng ký của quý vị trước khi quý vị nộp hồ 

sơ 

  Thu thập chứng từ chuyển phát (xác nhận bằng fax hoặc theo dõi xác nhận 

chuyển phát) 

 Nếu quý vị nộp đơn đăng ký và chứng từ tại bệnh viên, hãy yêu cầu nhân viên 

bệnh viện, người mà đã nhận chứng từ của quý vị ký tên xác nhận và đề ngày bản 

sao của quý vị 

 Theo dõi cuộc gọi điện thoại để chắc chắn rằng bệnh viện có tất cả các chứng từ 

cần thiết để quyết định về đơn đăng ký dịch vụ Chăm sóc Thiện nguyện của quý 

vị 

Để biết thêm, vui lòng tìm đọc Can I get Charity Care benefits to pay for my 

hospital bill?.  

Dịch vụ Chăm sóc Thiện nguyện chỉ bao gồm dịch vụ chăm sóc tại bệnh viện. Nó không 

bao gồm những hóa đơn từ các bác sỹ hoặc những người khác chữa trị cho quý vị nhưng 

không làm việc ở bệnh viện.  

Bất kể ai là người xuất hóa đơn cho quý vị, đối với bất cứ dịch vụ gì tại một bệnh viện, 

bệnh viện chuyên khoa, phòng khám của bác sỹ, quý vị có thể yêu cầu nếu có sự hỗ trợ 

tài chính và cách quý vị có thể đăng ký.  
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Tôi không được bảo hiểm. Tôi phải trả chi phí gì để được khám 
chữa bệnh? 

Đôi khi những người có bảo hiểm được tính phí khám chữa bệnh thấp hơn so với những 

người khác không có bảo hiểm. Nếu quý vị không có bảo hiểm, hãy hỏi bệnh viện hoặc 

bác sỹ để tính phí cho quý vị tương đương so với mức phí họ tính đối với những bệnh 

nhân được bảo hiểm, hoặc một khoản nào khác ở mức giá hợp lý đối với dịch vụ đó. Hãy 

xem trang HealthCareBlueBook.com để tìm ra một mức giá hợp lý cho dịch vụ khám 

chữa bệnh quý vị đã nhận được. 

Tôi có hóa đơn khám chữa bệnh từ một nhà cung cấp ngoài 
mạng lưới, nhà cung cấp này tính phí cho tôi nhiều hơn nhà 
cung cấp trong mạng lưới. 

Đây được gọi là hóa đơn ngoài dự kiến. Việc này diễn ra khi quý vị được điều trị bởi 

nhà cung cấp dịch vụ y tế tại bệnh viện hoặc cơ sở mà quý vị tin là nằm trong mạng lưới 

của chương trình chăm sóc sức khỏe của quý vị. Ngoài việc thanh toán chi phí tự trả dự 

kiến, quý vị còn phải trả khoản chênh lệch giữa số tiền mà công ty bảo hiểm của quý vị 

đã đồng ý trả cho nhà cung cấp của quý vị và giá trị mà nhà cung cấp của quý vị tin rằng 

dịch vụ này xứng đáng. Số tiền này có thể trị giá hàng trăm hoặc hàng ngàn đô la. 

Hóa đơn ngoài dự kiến cũng được gọi là khoản chênh lệch hóa đơn. Tuy nhiên, một số 

khoản chênh lệch hóa đơn không phải là ngoài dự kiến. Ví dụ: nếu quý vị muốn nhận 

dịch vụ chăm sóc sức khỏe của một nhà cung cấp mà quý vị biết không thuộc phạm vi 

chương trình của mình thì quý vị sẽ không ngạc nhiên khi nhận được hóa đơn cho các 

dịch vụ của họ, ngoài phần mà chương trình của quý vị chi trả. 

Sẽ bị coi là phạm luật trong trường hợp nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngoài 

mạng lưới tính phí cho quý vị nhiều hơn số tiền quý vị phải trả cho: 

 các dịch vụ khẩn cấp 

 dịch vụ phẫu thuật hoặc phụ trợ không khẩn cấp do nhà cung cấp ngoài mạng lưới 

thực hiện tại bệnh viện hoặc trung tâm phẫu thuật trong mạng lưới  

Các dịch vụ phẫu thuật và phụ trợ bao gồm các dịch vụ phẫu thuật, gây mê, bệnh lý, 

X-quang, phòng thí nghiệm hoặc các dịch vụ trong bệnh viện. 

 Nếu quý vị nhận được hóa đơn ngoài dự kiến, quý vị nên liên hệ với nhà 

cung cấp dịch vụ y tế để giải quyết yêu cầu bồi thường. Nếu cách này 

không hiệu quả, quý vị có thể gửi đơn khiếu nại lên Văn Phòng Ủy Ban Bảo 

Hiểm của Tiểu Bang Washington. Xin gọi 800-652-6900 hoặc gửi đơn khiếu 

nại trực tuyến tại bit.ly/3BMS0eo. 

http://www.healthcarebluebook.com/
https://www.insurance.wa.gov/file-complaint-or-check-your-complaint-status
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Bảo hiểm hoặc Dịch vụ Chăm sóc Thiện nguyện đã thanh toán 
một phần hóa đơn, nhưng tôi vẫn còn chưa thanh toán khoản 
chênh lệch. Tôi có nên thanh toán bằng thẻ tín dụng của mình 
không? 

Không nên! Quý vị có những lựa chọn khác.  

Đừng thanh toán các hóa đơn khám chữa bệnh của quý vị bằng thẻ tín dụng trước 

khi quý vị phát hiện ra những lựa chọn khác đó. Nếu quý vị chuyển tiền nợ khám 

chữa bệnh sang nợ thẻ tín dụng bao gồm khoản lãi vay thì có thể quý vị sẽ nợ nhiều hơn 

mức quý vị cần và không trả được đúng hạn các khoản thanh toán. 

Trước tiên, hãy nói chuyện với một nhà tư vấn tài chính. Đối với những hóa đơn này và 

những hóa đơn khác không thuộc dịch vụ Chăm sóc Thiện nguyện (hoặc nếu quý vị 

không có được dịch vụ Chăm sóc Thiện nguyện), quý vị có thể hỏi bệnh viện hoặc bác sỹ 

để thỏa thuận về một kế hoạch thanh toán.  

Trước tiên, hãy chỉ ra loại thanh toán hàng tháng nào quý vị có thể chi trả.  

Một trong những Tổ chức Tư vấn Tài chính phi lợi nhuận này có thể giúp quý vị vạch ra 

cách tốt nhất để giải quyết món nợ của quý vị: 

 Các giải pháp tài chính của Mỹ: myfinancialgoals.org 

 Apprisen: apprisen.com 

 Các giải pháp Tư vấn Tín dụng Cụ thể: clearpoint.org 

Sau khi quý vị chỉ ra được khoản thanh toán nào là tốt nhất cho quý vị, hãy gọi cho bác 

sỹ hoặc bộ phận xuất hóa đơn khám chữa bệnh. Hãy giải thích tình hình tài chính của quý 

vị và đưa ra kế hoạch thanh toán được đề xuất. 

Các phòng ban xuất hóa đơn khám chữa bệnh biết quý vị có thể gặp khó khăn khi thanh 

toán các hóa đơn của quý vị. Nếu hóa đơn của quý vị đã được gửi tới một cơ quan thu hồi 

nợ, bệnh viện hoặc bác sỹ có thể đồng ý đưa khoản tiền của quý vị ra khỏi các món nợ 

phải thu. Nếu họ thống nhất với một kế hoạch thanh toán, hãy lấy một bản sao kế hoạch 

thanh toán bằng văn bản. Quý vị phải duy trì các mức thanh toán đã được giảm. 

Nếu có cơ quan thu hồi nợ liên lạc với tôi thì sao? 

Thông báo để thu hồi nợ khám chữa bệnh của một cơ quan thu nợ phải nêu: 

 Quyền quý vị có thể yêu cầu số tài khoản gốc được chỉ định cho khoản nợ  

http://www.myfinancialgoals.org/
http://www.apprisen.com/
http://www.clearpoint.org/
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 Quyền quý vị có thể yêu cầu ngày thanh toán cuối cùng của mình 

 Quyền quý vị có thể yêu cầu hóa đơn liệt kê cho quý vị biết tất cả những điều sau: 

o tên và địa chỉ của chủ cho vay khám chữa bệnh,  

o ngày cung cấp dịch vụ,  

o các dịch vụ mà nhà cung cấp nói đã cung cấp cho quý vị,  

o số tiền nợ gốc của khoản nợ,  

o bất kỳ điều chỉnh nào trên hóa đơn, số tiền thanh toán nhận được từ quý vị 

hoặc bất kỳ ai khác,  

o tiền lãi hoặc phí, và  

o quý vị có đủ điều kiện nhận dịch vụ Chăm sóc Thiện nguyện hay không và 

khoản thanh toán dịch vụ Chăm sóc Thiện nguyện có được áp dụng cho 

khoản nợ hay không  

Cơ quan thu hồi nợ không thể báo cáo thông tin về khoản nợ khám chữa bệnh cho tổ 

chức thông tin tín dụng trong ít nhất 180 ngày kể từ ngày cơ quan thu nợ nhận được 

thông tin về khoản nợ. Vui lòng đọc Debtor’s Rights: Dealing with Collection Agencies 

và Can I get Charity Care benefits to pay for my hospital bill? để biết thêm. 

Tôi sợ bị kiện vì khoản nợ khám chữa bệnh. Tôi phải làm sao 
đây? 

Nhanh chóng hành động. Nếu hóa đơn của quý vị đã bị chuyển sang các món phải truy 

thu, hãy nói chuyện với người tư vấn tài chính trước khi thực hiện tiếp các khoản thanh 

toán.  

Nếu quý vị bị kiện, quý vị có thể có bào chữa nếu dịch vụ Chăm sóc Thiện nguyện, 

DSHS, hoặc bảo hiểm của quý vị lẽ ra đã phải trả một phần các hóa đơn bệnh viện hoặc 

hóa đơn khám chữa bệnh của quý vị nhưng chưa thực hiện..   

Vui lòng đọc How Do I Answer a Lawsuit for Debt Collection để biết thêm thông tin 

hoặc để sử dụng Biểu Mẫu Tự Thực Hiện của chúng tôi để giúp quý vị có câu trả lời cho 

vụ kiện. 

  

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/debtors-rights-dealing-with-collection-agenci
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-answer-a-lawsuit-for-debt-collection?ref=ypQvr
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Nhận Trợ Giúp Pháp Lý 

 Đăng ký trực tuyến bằng CLEAR*Online -nwjustice.org/apply-online 

 Đối mặt với một vấn đề pháp lý trong Quận King (ngoại trừ Trục Xuất hoặc 

Tịch Thu Nhà)? Hãy gọi 2-1-1 (hoặc đường dây miễn phí 1-877-211-9274) các 

ngày thường trong tuần 8 giờ sáng đến 6 giờ tối. Họ sẽ giới thiệu quý vị đến một 

nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý. 

 Đối mặt với một vấn đề pháp lý ngoài Quận King (ngoại trừ Trục Xuất hoặc 

Tịch Thu Nhà). Hãy gọi Đường Dây Nóng của CLEAR theo số 1-888-201-1014 

các ngày thường trong tuần từ 9:15 sáng đến 12:15 trưa hoặc đăng ký trực tuyến 

tại  nwjustice.org/apply-online. 

 Đối mặt với vấn đề Trục Xuất? Hãy gọi 1-855-657-8387. 

 Đối mặt với vấn đề Tịch Thu Nhà? Hãy gọi 1-800-606-4819. 

 Người Cao Niên (từ 60 tuổi trở lên)  có vấn đề pháp lý ngoài Quận  King cũng 

có thể gọi CLEAR*Sr theo số 1-888-387-7111. 

Người bị điếc, khiếm thính hoặc khiếm ngôn có thể gọi bất kỳ số nào trong các số này 

bằng dịch vụ chuyển tiếp do quý vị chọn 

CLEAR và 2-1-1 sẽ cung cấp phiên dịch viên. 

Ấn phẩm này cung cấp thông tin chung liên quan đến các quyền và trách nhiệm của quý vị. Ấn phẩm 
này không nhằm mục đích thay thế cho tư vấn pháp lý cụ thể.  

© 2022 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014. 

(Giấy phép sao chép và phân phối chỉ được cấp cho Liên Minh Công Lý Bình Đẳng và các cá nhân vì 
mục đích phi thương mại.) 

 


