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Hội Đủ Điều Kiện
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Không Hội Đủ Điều Kiện

Không Áp Dụng

1. Người Nhập Cư Hiện Diện Hợp Pháp “Hội Đủ Điều Kiện”: Phải đáp ứng hạn chế 5 năm trừ khi được miễn trừ
(*) nêu rõ được miễn trừ hạn chế 5 năm.
• Thường Trú Nhân Hợp Pháp (LPR) – bao gồm:
			*Người Mỹ Gốc Châu Á là con của các thành viên là công dân Hoa Kỳ phục vụ quân đội ở khu vực Đông
Nam Á trong Chiến Tranh Việt Nam.
• *Người Tị Nạn – bao gồm:
			 *Người Hmong và Lào Cao Nguyên;
			 *Người nhập cư đặc biệt từ Iraq hoặc Afghanistan; và
			 *Nạn nhân của vụ buôn bán người.
• *Người Tị Nạn Chính Trị.
• *Người nhập cư Cuba/Haiti.
Tiếp theo ở mặt sau

• *Người được hoãn lại việc trục xuất hoặc trả về nước.
• Người được tạm tha - nếu được tạm tha ít nhất một năm.
• Vợ hay chồng/con cái nào đó bị ngược đãi – bao gồm những người có:
			Một thông báo I-130 chấp thuận “hiển nhiên” đơn tự thỉnh cầu chưa giải quyết hoặc đã được chấp
thuận theo Đạo Luật Chống Bạo Hành Phụ Nữ (VAWA).
• Được cho vào Hoa Kỳ như là người nhập cảnh có điều kiện trước ngày 1 Tháng Tư, 1980.
•	*Thường Trú Nhân Hợp Pháp, người được tạm tha, hoặc ngoại kiều bị ngược đãi cũng là một thành viên
phục vụ quân đội hoặc cựu chiến binh, hoặc thành viên gia đình của cựu chiến binh được mô tả dưới đây:
			 *Đang tại ngũ trong quân đội Hoa Kỳ, khác với trường hợp tại ngũ để huấn luyện;
			 *Một cựu chiến binh Hoa Kỳ đã được giải ngũ trong danh dự;
			 *Một Cựu Chiến Binh của quân đội Philippine đã phục vụ trước 07/01/46;
			 *Vợ/chồng, một người góa chồng hay góa vợ chưa tái hôn; hoặc
			 *Con nhỏ chưa kết hôn của một cựu chiến binh hoặc thành viên đang phục vụ tại ngũ.
LƯU Ý: Hạn chế 5 năm không áp dụng cho các cá nhân đã có tình trạng “ngoại kiều hội đủ điều kiện” trong vòng 5
năm qua, nếu họ đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ trước 8/22/96 và đã tiếp tục sống ở Hoa Kỳ từ 8/22/96. Xem WAC 182503-0535.
LƯU Ý: Mã trên thẻ xanh cho biết cách thức một LPR nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Nếu một cá nhân đã nhập cảnh vào Hoa
Kỳ theo tình trạng được miễn trừ hạn chế 5 năm và họ đã có tình trạng LPR dưới 5 năm, họ vẫn còn được miễn trừ
hạn chế 5 năm.
2. Người Nhập Cư Hiện Diện Hợp Pháp “Không Hội Đủ Điều Kiện”:
Họ là những người không có quốc tịch đang hiện diện hợp pháp tại Hoa Kỳ và không được kể đến trong định nghĩa
ngoại kiều hội đủ điều kiện được liệt kê trên đây. Ngoại kiều bình thường không hội đủ điều kiện bao gồm:
•	Công dân của Quần Đảo Marshall, Micronesia hoặc Palau.
•	Người nhập cư được tạm tha nhập cảnh vào Hoa Kỳ dưới một năm.
•	Người nhập cư ở trong tình trạng bảo vệ tạm thời (TPS) được chấp nhận.
•	Người không nhập cư được phép nhập cảnh vào Hoa Kỳ vì mục đích riêng biệt thường có thời hạn, chẳng
hạn như:
			  Du khách thương gia;
			  Học sinh/Sinh viên; và
			  Du khách.
•	Ngoại kiều bị ngược đãi là thân nhân của một công dân Hoa Kỳ có đơn thỉnh cầu I-130 đã chấp thuận
nhưng không đáp ứng các yêu cầu khác của người nhập cư bị hành hạ, được mô tả trong WAC 182-5030530. Ngoại kiều bị ngược đãi đã tự thỉnh cầu theo VAWA nhưng chưa nhận được “Thông báo việc hội đủ
điều kiện “Hiển Nhiên”, được mô tả trong WAC 182-503-0530.
•	Đương đơn xin điều chỉnh tình trạng, tị nạn, hủy bỏ việc trả về nước, đình chỉ trục xuất, hoặc hoãn lại tình
trạng trục xuất hoặc trả về nước.
•	Việc hủy bỏ hành động trả về nước đã hoãn lại {*với ngoại lệ của Hành Động Đã Hoãn Lại Đối Với Những
Người Đến Hoa Kỳ Khi Còn Nhỏ (DACA)} hoặc đình chỉ trục xuất được chấp nhận. (Lưu ý: nếu một người
được hủy bỏ tình trạng trả về nước hoặc đình chỉ trục xuất dựa vào hành động bị ngược đãi hoặc hành
động đã hoãn lại được chấp nhận dựa vào đơn tự thỉnh cầu đã chấp thuận là một ngoại kiều bị ngược đãi,
họ là một “ngoại kiều hội đủ điều kiện”.)
•	Ra đi bị cưỡng ép đã hoãn lại được chấp nhận.
•	Đoàn tụ gia đình được chấp nhận.
•	Các tình trạng “K”, “S”, “U” hoặc “V” , đã định rõ trên thị thực của một người, cho phép những người mang
thị thực này đi làm việc và cuối cùng là để làm cho thích hợp với tình trạng Thường Trú Nhân Hợp Pháp
(LPR).
•	Tạm trú nhân hợp pháp theo chương trình ân xá của Đạo Luật Cải Tổ và Kiểm Soát Di Trú (IRCA), bao gồm
những người được nhập cảnh theo Mục 210 (“công nhân nông nghiệp đặc biệt”) và 245A của INA.
•	Lệnh đình chỉ được chấp nhận.
•	Việc hội đủ điều kiện thỉnh cầu là vị thành niên nhập cư đặc biệt. Những người là vị thành niên đã được
tuyên bố là một thành phần “phụ thuộc của tiểu bang” và hội đủ điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng dài hạn
do bị ngược đãi, bỏ bê, hoặc ruồng bỏ.
•	Hoãn lại tình trạng trục xuất hoặc trả về nước được chấp nhận.
•	Ra đi tự nguyện được chấp nhận - thời gian xác định hoặc không xác định.
*Một cá nhân được chấp nhận tình trạng DACA là không hội đủ điều kiện để hưởng chương trình Apple Health do liên
bang tài trợ hoặc hội đủ điều kiện mua bảo hiểm y tế thông qua một QHP/HIPTC. Họ có khả năng hội đủ điều kiện
cho các chương trình sau đây: Apple Health dành cho Trẻ Em và Phụ Nữ Mang Thai do Tiểu Bang tài trợ, Y Tế Khẩn
Cấp Dành Cho Ngoại Kiều và Các Dịch Vụ Chăm Sóc Y Tế.

3. Thường Trú Nhân Hợp Pháp Là Người Lớn đã được nhập cảnh vào Hoa Kỳ sau 8/22/1996 phải ở trong tình
trạng LPR trong năm năm trước khi họ trở nên hội đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm Washington Apple Health Dành
Cho Người Lớn. Thời hạn chờ năm năm do liên bang ban hành không áp dụng cho chương trình Washington Apple
Health dành cho Phụ Nữ Mang Thai hoặc Y Tế Khẩn Cấp Dành Cho Ngoại Kiều.
4. Chương trình Washington Apple Health là một “chương trình ô dù” bao gồm nhiều chương trình khác nhau
dành cho các cư dân rất riêng biệt. Điều quan trọng để lưu ý là một số Chương Trình Washington Apple Health được
tài trợ một phần bởi Chính Phủ Liên Bang, và một số chương trình chỉ được tài trợ bởi Tiểu Bang Washington.
5. Thường Trú Nhân Hợp Pháp Là Người Lớn không mang thai và đã không đáp ứng thời hạn chờ 5 năm do liên
bang ban hành và không được miễn trừ, có thể hội đủ điều kiện hưởng chương trình Y Tế Khẩn Cấp Dành Cho Ngoại
Kiều nếu họ có điều kiện y tế khẩn cấp đủ điều kiện.
The Washington Health Benefit Exchange tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử
dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính.
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số
1-855-923-4633 (TTY: 1-855-627-9604).

