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Từ Centers for Medicare & Medicaid Services
Có phải quý vị hoặc người nhà hiện đang được bao trả y tế thông qua Medicaid hoặc Chương Trình Bảo Hiểm Sức
Khỏe cho Trẻ Em (Children’s Health Insurance Program, CHIP)? Nếu đúng như vậy, quý vị nên sớm thực hiện những
bước sau để tìm hiểu xem mình có được tiếp tục bao trả không. Sắp tới, các tiểu bang sẽ lại tiếp tục tái xét tính đủ điều
kiện hưởng Medicaid và CHIP. Như vậy có nghĩa là một số người có Medicaid hoặc CHIP có thể bị xóa tên khỏi các
chương trình đó. Tuy nhiên, họ có thể đủ điều kiện mua một chương trình bảo hiểm y tế thông qua Health Insurance
Marketplace® và được hỗ trợ thanh toán cho chương trình đó.
Sau đây là một số điều mà quý vị có thể làm để chuẩn bị.
Đảm bảo quý vị đã cập nhật địa chỉ
Đảm bảo tiểu bang của quý vị đã có địa chỉ gửi thư, số điện thoại, email hiện tại hoặc thông tin liên hệ khác của quý vị.
Nhờ đó, họ sẽ có thể liên lạc với quý vị về vấn đề bao trả Medicaid hoặc CHIP.
Kiểm tra hòm thư
Tiểu bang sẽ gởi cho quý vị một bức thư về vấn đề bao trả Medicaid hoặc CHIP. Thư này cũng sẽ cho biết là quý vị có
cần hoàn thành mẫu đơn xin gia hạn để xem quý vị có còn đủ tiêu chuẩn hưởng Medicaid hoặc CHIP hay không. Nếu
quý vị nhận được mẫu đơn xin gia hạn, hãy điền và gởi lại ngay cho tiểu bang. Việc này có thể giúp quý vị không phải trải
qua khoảng trống bao trả.
Nếu quý vị không đủ tiêu chuẩn hưởng Medicaid hoặc CHIP thì sao?
Nếu quý vị hoặc người nhà không còn đủ tiêu chuẩn hưởng Medicaid hoặc CHIP, quý vị có thể mua một chương trình
bảo hiểm y tế thông qua Health Insurance Marketplace®. Các chương trình bảo hiểm trên Marketplace:
•

Có chi phí phải chăng. Cứ 5 người ghi danh lại có 4 người tìm được những chương trình có chi phí dưới $10 mỗi
tháng.

•

Toàn diện. Hầu hết các chương trình đều bao trả cho các khoản mục như thuốc kê toa, các lần thăm khám với bác sĩ, dịch
vụ chăm sóc khẩn cấp, thăm khám tại bệnh viện, v.v.

Xin truy cập HealthCare.gov để tìm các chương trình bảo hiểm trên Marketplace và xem quý vị có thể tiết kiệm được phí
bảo hiểm hay không. Khi quý vị nộp đơn, đừng quên cung cấp các thông tin hiện tại về hộ gia đình, thu nhập và quyết
định gần đây của tiểu bang về tình trạng bao trả Medicaid hoặc CHIP của quý vị.
Tìm hiểu thêm thông tin
•

Xin liên lạc với văn phòng Medicaid tiểu bang hoặc truy cập Medicaid.gov để biết thêm thông tin về việc gia hạn
Medicaid hoặc CHIP.

•

Vui lòng gọi tới Tổng Đài của Marketplace theo số 1-800-318-2596 để tìm hiểu chi tiết về bảo hiểm qua Marketplace.
Người dùng TTY có thể gọi số 1-855-889-4325.
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