Quý vị có hội đủ điều kiện để hưởng Bảo Hiểm Y Tế không?

Một Hướng Dẫn Nhanh dành cho Những Người Nhập Cư và Tỵ Nạn

Hơn bao giờ hết, ngày càng có nhiều người nhận bảo hiểm y tế miễn phí hoặc chi phí thấp.
An toàn khi đăng ký.
Các sự việc về quý vị và gia đình quý vị không thể được sử dụng đối với quý vị vì các lý do cưỡng bách nhập cư. Những gì quý
vị chia sẻ là riêng tư. Chỉ sẽ được sử dụng để tìm xem quý vị có thể đăng ký một chương trình hay không.

Tìm xem quý vị có hội đủ điều kiện hay không.
Nhiều người có nhiều tình trạng nhập cư khác nhau có thể ngay bây giờ có khả năng đăng ký để hưởng bảo
hiểm y tế:
•

Những người đã sinh sống ở Hoa Kỳ ít hơn 5 năm

•

Phụ nữ mang thai và trẻ em dưới 19 tuổi (kể cả những người đó không có giấy tờ chứng minh)

•

Những người có thị thực đi làm và thị thực sinh viên

Kiểm tra xem quý vị có thể được đăng ký hay không trong “Quý Vị Có Hội Đủ Điều Kiện Để Hưởng Bảo Hiểm Y Tế Không? Một
Hướng Dẫn Nhanh dành cho Những Người Nhập Cư và Tỵ Nạn” tại www.knowyourplan.org

Thu các giấy tờ của quý vị.
Một số sự việc cơ bản về việc quý vị cần tìm xem quý vị có thể đăng ký để hưởng bảo hiểm y tế hay không. Quý vị không thể
được từ chối một chương trình sức khỏe bởi vì tình trạng nhập cư của những người khác trong gia đình của mình.

CÁC GIẤY TỜ QUÝ VỊ CÓ THỂ CẦN
•

Số An Sinh Xã Hội (SSN) hoặc giấy tờ nhập cư

•

Cùi lương hoặc một mẫu đơn W-2

•

Thẻ chương trình sức khỏe hoặc số chương trình sức khỏe cho mỗi người trong gia đình quý vị đã có
bảo hiểm y tế

Được trợ giúp miễn phí nếu quý vị cần.
Gọi 1-855-WAFINDER (1-855-923-4633) để tìm một Nhân Viên Hướng Dẫn hoặc Nhân Viên Môi Giới gần
quý vị.

Nộp đơn xin hưởng một chương trình sức khỏe.
Trực tuyến tại www.wahealthplanfinder.org để bắt đầu.
Quý vị có thể đăng ký trực tuyến, bằng giấy, hoặc qua điện thoại. Nếu quý vị cần trợ giúp, hãy gọi 1-855-923-4633 để nói với
bộ phận hỗ trợ khách hàng.
Mỗi người đều có quyền được miễn phí dịch vụ trợ giúp và thông tin bằng ngôn ngữ của riêng mình. Để nói với
người nào đó một cách tự nhiên bằng ngôn ngữ mà quý vị hiểu, hãy gọi 1-855-923-4633. Để biết thêm thông
tin, hãy truy cập vào: www.wahbexchange.org/language-resources.
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