Được tài trợ bởi
Tiểu bang Oregon

Vẫn cần bảo
hiểm y tế?

Quý vị có thể có
bảo hiểm

Tiểu Bang Oregon đang làm việc
với HealthCare.gov để giúp mang
lại bảo hiểm y tế cho mọi người dân
Oregon.
Có vấn đề với bảo hiểm của quý vị?
Nếu quý vị gặp vấn đề sau khi đăng
ký bảo hiểm, hãy liên hệ với Sở
Kiểm soát Tài chính Oregon (Oregon
Division of Financial Regulation).
Truy cập http://go.usa.gov/xUzRF
Gọi 888-877-4894 (miễn phí)
Email cp.ins@oregon.gov
Cần tài liệu bằng ngôn ngữ hoặc
định dạng khác?
Gọi 1-855-268-3767 (miễn phí) từ
8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Thứ Hai
đến thứ Sáu để yêu cầu thông tin
này bằng tiếng Español, Русский,
Tiếng Việt, 汉语, 漢語, khổ chữ lớn
hoặc định dạng khác.

440-5089v (9/18/HIM)

Quý vị vẫn có sự lựa chọn cho
dù đã qua giai đoạn đăng ký
mở của bảo hiểm y tế.
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Quý vị có thể có bảo hiểm y tế nếu quý vị:
• Đang trải qua một sự kiện thay đổi cuộc sống hợp lệ, chẳng hạn như:
› Sắp kết hôn
› Sắp có con
› Vừa bị mất bảo hiểm y tế
Những sự kiện này và hơn nữa có thể khiến quý vị hội đủ tiêu chuẩn để đăng ký
mua bảo hiểm trong giai đoạn đăng ký đặc biệt qua HealthCare.gov.

OREGONHEALTHCARE.GOV

• Đủ tiêu chuẩn để được có bảo hiểm miễn phí hoặc giá thấp thông qua Chương
trình Bảo hiểm Y tế Oregon (OHP). Quý vị có thể nộp đơn bất cứ lúc nào tại
OregonHealthCare.gov.
Nếu quý vị không chắc mình có đủ tiêu chuẩn hay không, hãy vào trang mạng
HealthCare.gov để tìm hiểu.
9/17/2018 10:17:42 AM

Giai đoạn đăng ký đặc biệt
Giai đoạn đăng ký đặc biệt là một khoảng
thời gian nằm ngoài giai đoạn đăng ký mở
cho phép quý vị thay đổi chính sách hoặc
mua bảo hiểm vì có sự kiện làm thay đổi
cuộc sống (life event). Quý vị có thể vào
HealthCare.gov và đăng ký mua bảo hiểm
nếu xảy ra bất cứ sự kiện nào sau đây:
•
•
•
•

Mất bảo hiểm chăm sóc sức khỏe
Kết hôn
Có con
Có con nuôi hoặc được chính phủ giao
một đứa trẻ để chăm sóc (foster care)
• Ly hôn hoặc ly thân hợp pháp và mất
bảo hiểm y tế
• Mới dọn nhà đến tiểu bang
• Mới ra tù
• Mới trở thành công dân Hoa Kỳ hoặc
được cho phép cư trú hợp pháp tại Hoa
Kỳ
• Bị bỏ rơi hoặc gặp nạn bạo lực gia đình
• Có sự thay đổi về thu nhập
• Đã đến tuổi không còn được bảo hiểm
dưới chính sách của cha mẹ
Để có danh sách đầy đủ các sự kiện định
tính đủ tiêu chuẩn này, hãy truy cập go.usa.
gov/x57qy.

HealthCare.gov là nơi duy nhất quý vị có
thể có được:
• Tín dụng thuế: Trợ cấp để giúp trả phí
bảo hiểm (tiền quý vị phải trả mỗi tháng
để có bảo hiểm). Nếu quý vị đủ tiêu
chuẩn, quý vị sẽ nhận được tín dụng mỗi
tháng hoặc mỗi năm một lần.
• Mức phí trả chung thấp hơn: Trả phí
thấp hơn khi đi thăm khám bác sĩ. Quý vị
phải chọn chính sách cấp bạc (silver level
plan) và phải đáp ứng một số điều kiện
về thu nhập thì mới đủ tiêu chuẩn.
Những người có thu nhập thấp hơn các
khoản tiền dưới đây có thể đủ tiêu chuẩn để
được giúp trả phí bảo hiểm.
Quy mô gia
đình

• Trả lời một số câu hỏi trên trang mạng
HealthCare.gov để biết phải làm gì tiếp
theo.
• Gọi cho trung tâm dịch vụ HealthCare.
gov theo số 800-318-2596 (miễn phí).
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Không đủ tiêu chuẩn?

Đăng ký xin bảo hiểm OHP bất cứ lúc nào
trong năm. Chương trình Bảo hiểm Y tế
Oregon cung cấp bảo hiểm y tế miễn phí cho
các gia đình, trẻ em, phụ nữ đang mang thai,
người lớn đơn thân và các vị cao niên. Để
được hưởng OHP, quý vị phải đáp ứng các quy
định về thu nhập OHP và phải đang cư trú ở
Oregon. Quý vị cũng có thể hội đủ tiêu chuẩn
dựa trên tuổi tác hoặc tình trạng khuyết tật.

Nếu quý vị không đủ tiêu chuẩn để nộp đơn
xin bảo hiểm OHP trong giai đoạn đăng ký đặc
biệt, cơ hội đăng ký hoặc đổi chính sách tiếp
theo của quý vị là giai đoạn đăng ký mở (Ngày
1 tháng 11 - Ngày 15 tháng 12). Ngày đăng ký
mở có thể thay đổi.

Quy mô gia
đình

Quý vị có thể được trợ
giúp về mặt tài chính.
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• Tìm một đại lý bảo hiểm y tế hoặc tổ
chức cộng đồng để giúp quý vị đăng
ký miễn phí tại OregonHealthCare.gov
bằng cách nhấp vào mục “Get Help (Tìm
sự trợ giúp)”, hoặc gọi 855-268-3767
(miễn phí) từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.
Thứ Hai đến thứ Sáu

Truy cập OregonHealthCare.gov để biết thông
tin mới nhất.

Nếu thu nhập ước tính của gia đình quý vị
trong tháng này hoặc tháng tới thấp hơn một
trong các khoản tiền này, quý vị có thể đủ tiêu
chuẩn cho bảo hiểm OHP. Cách tốt nhất để
biết quý vị có thể hưởng bảo hiểm OHP hay
không là đăng ký.

Thu nhập hàng năm thấp
hơn số tiền này?

Cách đăng ký
Quý vị có một số lựa chọn:

Chương trình Y tế Oregon

OHP 19 tuổi OHP cho trẻ
trở lên
em

Cách đăng ký
Những người đủ tiêu chuẩn nhận OHP có thể
nộp đơn bất cứ lúc nào. Nếu quý vị đủ tiêu
chuẩn, quý vị sẽ tự động được cấp bảo hiểm,
và bảo hiểm của quý vị có thể có hiệu lực
ngay. Không cần giai đoạn đăng ký đặc biệt.
Để đăng ký, quý vị có thể:
• Nộp đơn trực tuyến tại OHP.Oregon.gov
• Tìm một tổ chức cộng đồng để giúp quý vị
đăng ký miễn phí tại OregonHealthCare.
gov bằng cách nhấp vào mục “Get Help
(Tìm sự trợ giúp)” hoặc gọi số 855-2683767 (miễn phí)
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