
Bệnh Viện & Trung Tâm Y Tế Nhi Đồng 
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH 

 
Để tất cả trẻ em có thể có cơ hội sống tốt hơn… 
Sứ mệnh Bệnh viện và Trung Tâm Y Tế Nhi Đồng (Nhi Đồng) là cải thiện sức khỏe của 
trẻ em bằng cách chăm sóc đặc biệt, hướng dẫn cho các chuyên gia chăm sóc sức 
khỏe và đẩy mạnh nghiên cứu nhi khoa. Cam kết của chúng tôi về sức khỏe của trẻ em 
cũng bao gồm việc chăm sóc cho những bệnh nhân không thể thanh toán hoặc yêu 
cầu hỗ trợ thanh toán.  
 
Quý vị có thể đủ điều kiện để được hỗ trợ tài chính. Điều kiện hội đủ dựa trên thu nhập 
gia đình, quy mô gia đình và các trường hợp đặc biệt khác. Nhân viên tư vấn tài chính 
luôn có mặt để hỗ trợ quý vị nếu quý vị có câu hỏi về hỗ trợ tài chính và quy trình nộp 
đơn. Để liên hệ với Nhân Viên Tư vấn Tài Chính, vui lòng trao đổi với nhân viên của 
Bệnh viện Nhi Đồng tại bất kỳ địa điểm nào sau đây: 

• Đăng ký tại sảnh chính của bệnh viện 
• Đăng ký phòng cấp cứu của bệnh viện 
• Đăng ký tại sảnh của Trung Tâm Nhi Khoa Chuyên Ngành hoặc bất kỳ quầy 

đăng ký nào của phòng khám 
• Phòng khám của bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng hoặc quầy đăng ký Chăm Sóc Khẩn Cấp 

 
Quý vị có thể trao đổi trực tiếp với Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính qua điện thoại theo số: 

• 402-955-6051 hoặc theo số điện thoại miễn phí 1-866-535-3412 
• Nhân viên Tư Vấn Tài Chính làm việc từ Thứ Hai – Thứ Sáu từ 7:30 sáng – 4:00 

chiều, giờ CST 
 
Các bản sao Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính của bệnh viện Nhi Đồng và mẫu đơn đăng ký 
hỗ trợ tài chính có sẵn khi có yêu cầu từ Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính, nhân viên đăng 
ký của bệnh viện hoặc nhân viên đăng ký tại bất kỳ phòng khám nào của bệnh viện 
Nhi Đồng. Các biểu mẫu này cũng có trên internet tại địa chỉ: 

• http://www.childrensomaha.org/main/financial-assistance.aspx 
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