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Mùa khai giảng là một thời điểm thú vị cho con em quý vị với nhiều hoạt động, chương trình thể thao và bạn bè mới. Nhưng 
đây cũng là lúc chúng ta dễ tiếp xúc với các bệnh thường xảy ra ở trẻ em.

Bây giờ là lúc quý vị cần đảm bảo gia đình mình có bảo hiểm y tế cho tất cả mọi dịch vụ, từ chủng ngừa, khám định kỳ, cho 
đến dịch vụ sức khỏe răng miệng, mắt, và cấp cứu. Quý vị và con quý vị có thể đủ tiêu chuẩn hưởng bảo hiểm y tế miễn phí 
hoặc giá thấp dựa trên thu nhập của quý vị.

440-5160v (9/18/HIM)

Danh sách những việc cần làm mùa khai giảng: 
Mua đồ dùng học tập

Mua sắm quần áo cho năm học mới

Ghi danh vào các hoạt động thể thao, câu lạc bộ

Đảm bảo mua, gia hạn bảo hiểm y tế đúng hạn
• Truy cập HealthCare.gov hoặc gọi 800-318-2596 (miễn phí) để  

đăng ký qua điện thoại.

• Thời gian đăng ký hoặc thay đổi chính sách bảo hiểm y tế: ngày 1 tháng 11 đến ngày 15 
tháng 12.

• Quý vị có thể đủ tiêu chuẩn để hưởng bảo hiểm y tế miễn phí hoặc giá thấp thông qua 
Chương trình Bảo hiểm Y tế Oregon (OHP). Quý vị có thể nộp đơn cho OHP bất cứ lúc 
nào trên trang mạng OHP.Oregon.gov.

• Tìm sự giúp đỡ miễn phí, địa phương từ một đại lý bảo hiểm hoặc tổ chức cộng đồng có 
khả năng giúp quý vị đăng ký tại OregonHealthCare.gov hoặc gọi số 855-268-3767 (miễn 
phí) từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều Thứ Hai đến thứ Sáu
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Giới hạn thu nhập 
hàng năm 

để được giúp đỡ 
về tài chính
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Hạn chót đăng  
ký với  
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15 tháng 12

440-5160v_Back-to-School Flier_0918.indd   1 9/17/2018   10:47:54 AM


