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NHỮNG AI CÓ THỂ NỘP ĐƠN XIN: 

Chính sách xét tính đủ điều kiện nhận hỗ trợ 
tài chính cung cấp chiết khấu lên tới 100% tùy 
theo thu nhập hộ gia đình cho những người 
đã thử tất cả các tùy chọn thanh toán khác và 

• Có thu nhập hộ gia đình bằng hoặc 
dưới 250% mức nghèo theo Chỉ dẫn 
Mức Nghèo khó Liên bang cho năm 
hiện tại. 

• Đã nộp đơn đúng và đủ để được 
hỗ trợ tài chính. 

Các Cố vấn Tài chính sẵn sàng trợ giúp quý 
vị hoàn thành đơn xin hỗ trợ tài chính. Họ 
cũng có thể giúp quý vị đăn ký bảo hiểm 
thông qua Thị trường Bảo hiểm Y tế. 

 

CÁCH NỘP ĐƠN XIN: 

• Nộp trực tiếp tại bất kỳ tòa nhà nào của 
Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe Tâm 
thần Nhà Thờ Pine Rest (Pine Rest) bao 
gồm cả khuôn viên chính, được đặt tại: 

Pine Rest Christian Mental Health 
Services  
300 68th Street SE 

Grand Rapids, MI 49548  

• Nộp đơn trên MyChart 

• Gọi điện tới các Đại lý Dành cho Bệnh 
nhân của Pine Rest: 

  1-616-455-5019 

• Ghé tới bộ phận hỗ trợ thông tin hoặc 
văn phòng tiếp nhận tại bất kỳ địa điểm 
nào của Pine Rest. 

• Truy cập: pinerest.org/financial 
assistance 

• Gửi email cho một Cố vấn Tài chính 
theo địa chỉ: 
patientaccounts@pinerest.org 

 

ĐỂ NHẬN MIỄN PHÍ BẢN SAO CHÍNH SÁCH VÀ 

MẪU ĐƠN: 

• Sử dụng thông tin liên hệ được nêu ở 
trên. 

• Bản sao bằng các ngôn ngữ khác sẽ 
được cung cấp theo yêu cầu. 

Những người đủ điều kiện sẽ không bị tính 
phí cho việc chăm sóc cấp cứu hoặc cần 
thiết về mặt y tế và sẽ không được lập hóa 
đơn nhiều hơn số tiền thường được tính cho 
chăm sóc cấp cứu và chăm sóc cần thiết về 
mặt y tế khác.
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