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Chương trình này dành cho cư dân Texas không có phương 
tiện nào khác để trả chi phí chăm sóc sức khỏe tại University 
of Texas MD Anderson Cancer Center. Nếu quý vị có Texas 
Medicaid (không phải là Medicaid khẩn cấp), quý vị không 
cần phải xin trợ cấp.  
 

Chương trình chi trả cho một số dịch vụ nhất định tại MD 
Anderson, chẳng hạn như:  
• Các chi phí của bệnh viện và phòng khám  
• Lệ phí bác sĩ, và  
• Toa thuốc, ngoại trừ phí xử lý toa thuốc dành cho bệnh 

nhân ngoại trú.  
 

Để được xem xét nhận trợ cấp, quý vị cần phải có hoặc dự 
kiến sẽ có hóa đơn cao hơn $500. Ngoài ra, một trong các 
điều kiện sau đây phải áp dụng:  
• Bác sĩ nghĩ rằng quý vị có bệnh ung thư.  
• Quý vị cần được điều trị hoặc quý vị đang được điều trị 

ung thư hoặc một bệnh liên quan tới ung thư.  
• Quý vị có một chứng bệnh mà chúng tôi có kỹ năng đặc 

biệt để điều trị.  
 

Quý vị phải đáp ứng các yêu cầu sau:  
1.  Cư Ngụ Ở Texas: Quý vị phải là cư ngụ ở Texas trong 

sáu tháng vừa qua.  
2.  Quốc Tịch: Quý vị phải là:  

• Công dân Hoa Kỳ, hoặc:  
• Thường trú nhân hợp pháp ít nhất 5 năm và cư trú ở 

Hoa Kỳ ít nhất 5 năm, hoặc là thành viên của các 
nhóm di dân nhất định, như là dân tị nạn hoặc các 
nhóm khác. (Vui lòng hỏi nhân viên đại diện phụ trách 
xác minh tài chánh hoặc trợ giúp bệnh nhân tiếp cận 
dịch vụ để biết thêm thông tin và các nhóm này.)  

3. Thu nhập và tài sản  
• Quý vị phải tiết lộ tất cả các khoản thu nhập và tài sản 

của mình. Tài sản là tiền mặt, tiền trong ngân hàng, 
cổ phiếu, trái phiếu và bất động sản, nhưng không 
bao gồm căn nhà là nơi ở chính và xe cộ của quý vị. 
Vui lòng xem đơn xin để biết danh sách đầy đủ các 
giấy tờ cần gửi kèm.  

• Xác định giá trị tài sản của quý vị. Lấy 25% giá trị tài 
sản rồi cộng  vào thu nhập hàng năm của quý vị. Con 
số này sau đó sẽ được sử dụng cùng với số người 
trong gia đình để xác định Federal Poverty 
Percentage (Mức Phần Trăm Quy Định về Diện 
Nghèo Khó theo Luật Liên Bang) của quý vị được 
chúng tôi dùng để quyết định có trợ cấp hay không.  

• Federal Poverty Guidelines (Các Quy Định Hướng 
Dẫn của Liên Bang về Diện Nghèo Khó) thay đổi mỗi 
năm. Xem các quy định hướng dẫn cập nhật nhất tại 
website https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines 

 

 

Thu Nhập và Tài Sản Các Quy Định 
Hướng Dẫn của Liên 
Bang về Diện Nghèo 

Khó 

Số Tiền Trợ 
Cấp 

Thu nhập hàng năm 
 
25% giá trị tài sản của 
quý vị (ngoại trừ căn 
nhà và xe cộ của quý 
vị) 

Bằng hoặc thấp hơn 
400% dưới Mức 
Nghèo Khó theo 
Luật Liên Bang dựa 
vào số người gia 
đình của quý vị 

... nếu vậy 
quý vị có thể 
đủ điều kiện 
nhận 100% 
trợ cấp 

 
Quý vị phải tiết lộ bất kỳ hợp đồng bảo hiểm nào mà 
quý vị có. Công ty bảo hiểm của quý vị phải ở trong 
mạng lưới bảo hiểm tại MD Anderson.  
 
Cách Thức Nộp Đơn Xin  
1.  Lấy đơn xin từ chuyên gia tư vấn tài chính hoặc 

trên mạng trực tuyến tại website: 
https://www.mdanderson.org/  

2.  Điền từng mục trong đơn này  
3.  Cung cấp các chứng từ ghi trong danh sách giấy 

tờ  
4.  Nộp đơn xin và các chứng từ.  

 Email: Gửi đơn và các chứng từ tới 
PFA@mdanderson.org  

 Fax: 832-750-0610  
 Gửi qua thư bưu điện tới:  

The University of Texas MD Anderson Cancer 
Center 
Financial Clearance Center/ Patient Financial 
Assistance  
P O Box 301407 / Unit 1605  

 
Nếu đơn của quý vị thiếu thông tin, chúng tôi sẽ gửi 
nhắc nhở cho quý vị tối đa là hai lần. Nếu chúng tôi 
không nhận được hồi âm của quý vị trong vòng hai 
tuần kể từ lần nhắc nhở thứ hai, chúng tôi sẽ từ chối 
đơn của quý vị. Quý vị có thể nộp lại đơn bất kỳ lúc 
nào khi có đủ thông tin. Một khi quý vị đã nộp đầy đủ 
giấy tờ cần thiết, chúng tôi sẽ trả lời trong vòng 5-7 
ngày làm việc.  
 
Chúng tôi sẽ phê chuẩn cho nhận trợ cấp tới tối đa 
một năm. Nếu phê chuẩn đơn xin của quý vị, chúng tôi 
sẽ gửi thư cho quý vị cho biết chính xác ngày quý vị 
được trợ cấp. Quý vị phải nộp lại đơn xin trợ cấp mỗi 
năm, trước khi trợ cấp hiện tại hết hiệu lực. 

 

* PFA được coi là phương sách cuối cùng cho các bệnh nhân đã tìm 
hiểu và sử dụng tất cả các lựa chọn bảo hiểm hoặc trợ cấp của bên 
thứ ba có sẵn khác, chẳng hạn như: COBRA, Medicare, Texas 
Medicaid, trợ cấp y tế VA, Federal Healthcare Exchanges (Thị Trường 
Bảo Hiểm Sức Khỏe Liên Bang), Các Chương Trình Chăm Sóc Sức 
Khỏe cho Người Nghèo của Quận ở Texas, bảo hiểm của Texas 
Hospital District (Khu Bệnh Viện Texas) , và / hoặc bảo hiểm khác. Để 
được xem xét nhận PFA, đương đơn cần phải hợp tác trong các nỗ 
lực nhằm xác định tất cả các hình thức trợ cấp hiền tại và có khả năng 
trong tương lai. 

 

Để tìm hiểu thêm hoặc để nộp đơn, vui lòng liên 
lạc với đại diện phụ trách xác minh tài chánh và 
hành chánh hỗ trợ bệnh nhân. 

 


