Bảo hiểm Y tế mới cho Người lớn
Kể từ 1/1/2019, thêm nhiều người lớn tại Virginia có thể
tiếp cận bảo hiểm y tế tốt, giá hạ và không tốn kém!
1.

Bảo hiểm Y tế mới cho Người
lớn là gì?

Các quy định về Medicaid đã thay đổi. Điều này có
nghĩa là nếu trước đây bạn đã nộp đơn cho Medicaid
và bị từ chối, bây giờ bạn có thể hội đủ điều kiện. Kể
từ 1/11/2018, thêm nhiều người có thể nộp đơn nhận
bảo hiểm y tế qua Medicaid. Phúc lợi sẽ bắt đầu vào
ngày 1/1/2019.

3.

Người lớn có thể đủ điều kiện cho chương trình
bảo hiểm y tế mới nếu họ:
• Sống tại Virginia
• Tuổi từ 19 đến 64
• Không có hoặc không đủ điều kiện nhận
Medicare
• Đáp ứng tiêu chuẩn về thu nhập, thay đổi tùy theo
số người trong gia đình

Những người làm trong ngành bán lẻ, xây dựng, chăm
sóc trẻ em, chăm sóc cây cảnh, dịch vụ ăn uống và
nhiều công việc khác không có bảo hiểm y tế, bây giờ
có thể đủ điều kiện.

Giới hạn thu nhập (gộp) để được bảo hiểm*

Bảo hiểm y tế mới cho người lớn mang lại lợi ích lớn
cho các gia đình có thu nhập thấp, vốn không có
phương tiện tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

2.
•

Gặp bác sĩ, vô bệnh viện hoặc chăm sóc khẩn cấp

•
•
•
•
•
•

Cần thuốc có toa bác sĩ
Cần dịch vụ phòng thí nghiệm hoặc chụp tia X
Mang thai hoặc mới sinh con
Cần dịch vụ chăm sóc hoặc trợ giúp lâu dài
Cần dịch vụ chăm sóc tại gia
Chăm sóc sức khỏe hành vi, kể cả nghiện ngập
hoặc phục hồi
Các dịch vụ phục hồi, bao gồm các liệu pháp
vật lý, nghề nghiệp, và ăn nói
Chuyên chở đến các nơi được Medicaid chi trả
khi không có lựa chọn thay thế
Cần dịch vụ kế hoạch hóa gia đình
Cần thiết bị và dụng cụ y tế
Cần dịch vụ phòng ngừa và duy trì sức khỏe
hoặc quản lý bệnh mãn tính
Và nhiều thứ khác!

•
•
•
•
•
•

Số người
1
2
3
4
5
6

Được bảo hiểm những gì?1

Chương trình y tế mới bảo hiểm cho người lớn khi:

Vietnamese 0121

Ai được bảo hiểm?

Hàng tháng
$1,482
$2,004
$2,526
$3,048
$3,570
$4,092

Hàng năm
$17,775
$24,040
$30,305
$36,570
$42,836
$49,101

*Kể từ 1/13/2021. Giới hạn thu nhập được điều chỉnh mỗi năm.

4.

Tôi phải nạp đơn ra sao?

Bạn có thể nạp đơn nhận bảo hiểm y tế bằng một trong
những cách sau đây:
•

Gọi cho Cover Virginia Call Center số 1-855-2428282. Họ có thông dịch viên. Người nghe điện thoại
sẽ chuyển bạn đến một người biết nói ngôn ngữ bạn
hay dùng.

•

Điền đơn online tại Common
Help: www.commonhelp.virginia.gov

•

Điền đơn online tại The Health Insurance
Marketplace: www.healthcare.gov

•

Gửi hoặc mang hồ sơ nạp đơn đến cơ quan xã hội
gần nơi bạn ở

Muốn biết loại giấy tờ nào phải kèm theo, xin ghé
www.coverva.org và bấm vào trang Apply.

1-855-242-8282 • Máy TTY: 1-888-221-1590 • www.coverva.org

