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Chính Sách Hỗ trợ Tài Chính Của 
M Health Fairview

Bản Tóm Tắt Bằng Ngôn Ngữ Đơn Giản

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không thể thanh toán hóa đơn y 
tế?

Chúng tôi cung cấp hai chương trình để trợ giúp bệnh nhân 
thanh toán hóa đơn y tế: Chăm Sóc Từ Thiện và Đối Tác 
Medicare. Hai chương trình này sẽ chi trả chi phí cho nhiều dịch 
vụ tại các phòng khám và bệnh viện của chúng tôi. 

Chăm Sóc Từ Thiện là gì?

• Chương trình này dành cho cư dân Minnesota và Wisconsin.

• Quý vị có thể đủ tiêu chuẩn nhận dịch vụ chăm sóc miễn 
phí hoặc giảm giá dựa trên thu nhập và tài sản của gia đình 
quý vị. Thu nhập của quý vị có thể lên tới bốn lần (400%) 
Ngưỡng Nghèo Liên Bang.

• Chi trả: Dịch vụ cấp cứu và chăm sóc y tế cần thiết, cũng như 
tất cả các khoản thanh toán hiện tại và quá khứ.

• KHÔNG chi trả: Các dịch vụ ngoài mạng lưới (dựa trên bảo 
hiểm của quý vị) hoặc dịch vụ chăm sóc từ bác sĩ không thuộc M 
Health Fairview.

• Nếu được phê duyệt, Chăm Sóc Từ Thiện có hiệu lực trong 
6 tháng.
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M Health Fairview Financial 
Assistance Policy

Plain Language Summary

What if I can’t pay for my medical bills?

We offer two programs to help our patients pay their medical 
bills: Charity Care and Medicare Partners. These programs cover 
charges for many services in our clinics and hospitals. 

What is Charity Care?

• This program is available to Minnesota and Wisconsin 
residents.

• You may qualify for free or discounted care based on your 
household income and assets. Your income may be up to four 
times (400%) the Federal Poverty Level.

• Covers: Emergency and medically needed care, as well as all 
current and past accounts.

• Does NOT cover: Out-of-network services (based on your 
insurance) or care from a non–M Health Fairview doctor.

• If it’s approved, Charity Care is effective for 6 months.



Vietnamese

Làm thế nào để tìm hiểu thêm hoặc đăng ký?

Quý vị có thể tìm thấy chính sách và mẫu đơn đăng ký Chăm Sóc 
Từ Thiện tại www.fairview.org/billing/fairview-charity-care.

Đội ngũ tư vấn tài chính của chúng tôi có thể giải đáp mọi thắc 
mắc và giúp quý vị đăng ký. Vui lòng gọi: 

• Các bệnh viện M Health Fairview: 763-782-6639

• Fairview Range Medical Center: 877-390-6624 

• Grand Itasca Clinic & Hospital: 218-999-1710  

Bạn cũng có thể ghé qua quầy thông tin tại bệnh viện nơi bạn 
được chăm sóc. Hoặc gọi cho Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng 
theo số 612-672-6724, hoặc số miễn cước 888-702-4073.

Đối tác Medicare là gì?

Chương trình này giúp cư dân Minnesota có Medicare Phần A 
và Phần Bthanh toán các khoản miễn trừ và đồng bảo hiểm. Để 
tìm hiểu thêm, vui lòng gọi hoặc truy cập:

• Senior Community Services: 952-767-0665, hoặc  
seniorcommunity.org/services/medicare-partners. 

• Đối với Trung Tâm Y Khoa Fairview Range và Phòng Khám 
và Bệnh Viện Grand Itasca, hãy gọi 866-679-4700.
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How do I learn more or apply?

You can find our Charity Care policy and application at www.
fairview.org/billing/fairview-charity-care.

Our financial counseling team can answer any questions and help 
you apply. Please call: 

• M Health Fairview hospitals: 763-782-6639

• Fairview Range Medical Center: 877-390-6624

• Grand Itasca Clinic & Hospital: 218-999-1710 

You can also stop by the information desk at the hospital 
where you received your care. Or call Customer Service at 
612-672-6724, or toll-free at 888-702-4073.

What is Medicare Partners?

This program helps Minnesota residents with Medicare Part A 
and Part B pay for deductibles and coinsurance. To learn more, 
please call or visit:

• Senior Community Services: 952-767-0665, or  
seniorcommunity.org/services/medicare-partners. 

• For Fairview Range Medical Center and Grand Itasca Clinic & 
Hospital, call 866-679-4700.
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Vietnamese

Tôi cần biết thêm điều gì?

• M Health Fairview tuân thủ các yêu cầu quy định của tiểu 
bang và hướng dẫn của Đạo Luật Thực Hành Đòi Nợ Công 
Bằng (FDCPA).

• M Health Fairview tuân thủ Thỏa Thuận Của Tổng Chưởng 
Lý (AG) Minnesota và Mục 501(r). Điều này bao gồm lập hóa 
đơn thân thiện với bệnh nhân, các tùy chọn thanh toán và thời 
gian thích hợp để bệnh nhân thanh toán hóa đơn, bao gồm các 
chương trình thanh toán không lãi suất, trước khi theo đuổi 
Hoạt Động Thu Nợ Đặc Biệt (ECA).

• Số Tiền Thường Được Lập Hóa Đơn (AGB) là số tiền tối đa sẽ 
được tính cho những bệnh nhân đăng ký và đủ điều kiện nhận 
Chăm Sóc Từ Thiện một phần để chi trả cho dịch vụ cấp cứu và 
chăm sóc y tế cần thiết. Quý vị có thể tìm thông tin về AGB tại: 
www.fairview.org/billing/fairview-charity-care.

Để nhận một bản sao của Chinh Sách Hỗ Trợ Tài cChính 
của M Health Fairview, hãy gọi 612-672-6426 hoặc truy cập 
mhealthfairview.org/billing/patient-billing-financial-services.
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What else do I need to know?

• M Health Fairview is in compliance with state regulatory 
requirements and Fair Debt Collections Practices Act 
(FDCPA) guidelines.

• M Health Fairview complies with the Minnesota Attorney 
General (AG) Agreement and 501(r). This includes patient-
friendly billing, payment options and appropriate time for 
patients to pay their bills, including interest-free payment plans, 
prior to pursuing Extraordinary Collection Activity (ECA).

• Amounts Generally Billed (AGB) is the maximum amount that 
will be charged for patients who apply and qualify for partial 
Charity Care to cover emergent or medically necessary care. 
You can find AGB information at www.fairview.org/billing/
fairview-charity-care.

For a copy of M Health Fairview’s Financial Assistance Policy, call 
612-672-6426 or visit mhealthfairview.org/billing/patient-billing-
financial-services.
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