Cải cách chăm sóc y tế và QUÝ VỊ!
Cải cách chăm sóc y tế là gì?
Cải cách chăm sóc y tế, hay còn gọi là “Đạo luật chăm sóc giá rẻ,” “ACA” hay “Obamacare” được thiết kế nhằm giúp mọi người nhận được bảo
Frequently
Asked
Questions
hiểm y tế và tiếp
cận chăm
sóc y tế dễ dàng hơn. Đăng ký chương trình bảo hiểm bắt đầu vào tháng 10 năm 2013. Bộ luật hoàn chỉnh bắt đầu
vào ngày 1 tháng 1 năm 2014.

Điểm khác biệt giữa Cải cách chăm sóc y tế và Chương trình y tế dành cho người thu nhập thấp là gì?
Tại Quận Cam, Chương trình dịch vụ y tế căn bản (MSI) là Chương trình y tế dành cho người thu nhập thấp của Quận Cam. VUI LÒNG LƯU Ý:
Chương trình MSI sẽ không còn tồn tại tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2013. Nếu quý vị hiện đang đăng ký MSI và thu nhập của quý vị ở
hoặc thấp hơn 133% Mức thu nhập nghèo khó của liên bang (FPL), quý vị sẽ tự động được đăng ký Medi-Cal. Nếu thu nhập của quý vị trên
133%, vui lòng xem bên dưới.

Tôi đủ điều kiện tham gia chương trình bảo hiểm hay tiếp cận y tế nào sau ngày 1 tháng 1 năm 2014?
Các chương trình sau đây được cung cấp cho các cư dân hợp pháp của bang California. Nếu quý vị không phải là cư dân hợp pháp của bang
California, quý vị sẽ không đủ điều kiện tham gia các chương trình dưới đây và bảo hiểm y tế hiện thời của quý vị sẽ không thay đổi.
 Có khoản thu nhập ít hơn 133% FPL

Nếu quý vị. . .

Quý vị có thể
đủ điều kiện
hưởng. . .

Đăng ký…

(Khoảng 15.282 đô la Mỹ/năm đối với 1
người và 31.322 đô la Mỹ đối với 1 gia
đình gồm 4 người)

 Medicaid, hay còn gọi là Medi-Cal tại
bang California.
Lưu ý: Dân nhập cư hợp pháp đã ở Mỹ chưa
đầy 5 năm, có thu nhập dưới 133% FPL sẽ
đủ điều kiện hưởng khoản trợ cấp bảo hiểm
thông qua chương trình Covered California.

Ngày 1 tháng 10 năm 2013. Bảo hiểm sẽ
không bắt đầu cho đến ngày 1 tháng 1 năm
2014.

 Có khoản thu nhập nằm trong khoảng 133%

 Có khoản thu nhập nhiều hơn 400% FPL

và 400% FPL (Trong khoảng 15.283 –
45.960 đô la Mỹ/năm đối với 1 người và
trong khoảng 31.323- 94.200 đô la Mỹ đối
với 1 gia đình gồm 4 người)

(Trên 45.960 đô la Mỹ/năm đối với 1
người hoặc trên 94.200 đô la Mỹ đối với
1 gia đình gồm 4 người)

 Quý vị có thể mua Bảo hiểm y tế đủ điều
kiện thông qua Covered California,
chương trình bảo hiểm mới của bang.
 Quý vị cũng có thể được Chính phủ Mỹ trợ
giúp thanh toán phí bảo hiểm.

Ngày 1 tháng 10 năm 2013 và kết thúc vào
ngày 31 tháng 3 năm 2014. Sau thời gian này,
quý vị cần đăng ký lại hàng từ ngày 1 tháng 10
- ngày 31 tháng 12 hàng năm.

 Quý vị cũng có thể mua Bảo hiểm y tế đủ
điều kiện thông qua Covered California,
thị trường bảo hiểm mới của bang.

Ngày 1 tháng 10 năm 2013 và kết thúc vào
ngày 31 tháng 3 năm 2014. Sau thời gian
này, quý vị cần đăng ký lại hàng từ ngày 1
tháng 10 - ngày 31 tháng 12 hàng năm.
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Cải cách chăm sóc y tế và QUÝ VỊ!
Tôi phải làm thế nào để đăng ký một trong các chương trình bảo hiểm hoặc chương trình tiếp cận y tế?
Nếu quý vị đăng ký chương trình MSI, quý vị sẽ lấy thông tin trong thư về các tùy chọn bảo hiểm. Quý vị hãy theo dõi thông tin này và đảm bảo
Frequently
Asked
xem xét thông
tin! Hãy Questions
hỏi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào.
Nếu quý vị không đăng ký chương trình MSI, quý vị có thể lấy thông tin chung trong thư. Quý vị hãy theo dõi thông tin này và đảm bảo xem xét
thông tin! Hãy hỏi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào.
Nếu quý vị không đăng ký chương trình MSI, có thu nhập ở hoặc thấp hơn 200% FPL, hiện tại có nhu cầu y tế không thể chờ đến ngày 1 tháng 1 năm
2014 và không có bảo hiểm y tế, vui lòng truy cập http://ochealthinfo.com/about/medical/msi/resources để tìm hiểu cách thức đăng ký chương trình MSI
để được bảo hiểm trước ngày 1 tháng 1 năm 2014. Chương trình MSI sẽ không còn tồn tại tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2013, do đó quý vị vẫn
cần đăng ký chương trình Covered California để tiếp tục bảo hiểm y tế bắt đầu vào ngày 1 tháng 1 năm 2014.

Tôi vẫn có thể thăm khám cùng một nhà cung cấp y tế không?
Điều này phụ thuộc vào bảo hiểm mà quý vị có:
Nếu quý vị đủ điều kiện hưởng Medi-Cal, quý vị sẽ có thể tiếp tục thăm khám bác sĩ hiện tại. Quý vị có thể chọn nhiều hơn một chương
trình bảo hiểm với Medi-Cal. Quý vị cần tham khảo ý kiến bác sĩ để tìm hiểu chương trình bảo hiểm nào được bác sĩ chấp nhận và
chương trình nào có thể đáp ứng tốt nhất nhu cầu chăm sóc y tế của quý vị.
Nếu quý vị không đủ điều kiện hưởng Medi-Cal và đăng ký một chương trình bảo hiểm thông qua Covered California, quý vị có thể cần
thay đổi bác sĩ. Sẽ có các Tư vấn viên bảo hiểm tại cộng đồng, những người có thể giúp quý vị đánh giá các chương trình bảo hiểm và
quyết định chương trình nào phù hợp với quý vị. Quý vị cũng có thể thảo luận với nhà cung cấp y tế về chương trình bảo hiểm y tế nào
được họ chấp nhận và chương trình nào sẽ cung cấp quyền lợi bảo hiểm hỗn hợp thích hợp để đáp ứng nhu cầu chăm sóc y tế của quý
vị.
Nếu quý vị không đủ điều kiện hưởng Medi-Cal hoặc Covered California thì quý vị sẽ có thể tiếp tục nhận sự chăm sóc với nhà cung cấp
hiện thời.

Tôi có thể nhận sự trợ giúp ở đâu nếu có thắc mắc?
Quý vị có thể tìm thêm thông tin tại:
Covered California: www.coveredca.com
Medi-Cal:http://www.dhcs.ca.gov/Pages/default.aspx
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Cải cách chăm sóc y tế và QUÝ VỊ!
Hướng dẫn về mức thu nhập nghèo khó của liên bang (FPL) năm 2013
Theo số nhân khẩu

Frequently Asked Questions
HÀNG THÁNG
SỐ NHÂN KHẨU
1
2
3
4
5
6
7
8
Trên 8 người, cộng trẻ em

100%

133%

200%

400%

957.50

1,273.48

1,915.00

3,830.00

1,292.50

1,719.03

2,585.00

5,170.00

1,627.50

2,164.58

3,255.00

6,510.00

1,962.50

2,610.13

3,925.00

7,850.00

2,297.50

3,055.68

4,595.00

9,190.00

2,632.50

3,501.23

5,265.00

10,530.00

2,967.50

3,946.78

5,935.00

11,870.00

3,302.50

4,392.33

6,605.00

13,210.00

335.00

445.55

670.00

1,340.00

HÀNG NĂM
SỐ NHÂN KHẨU
1
2
3
4
5
6
7
8
Trên 8 người, cộng trẻ em

100%

133%

200%

400%

11,490.00

15,281.76

22,980.00

45,960.00

15,510.00

20,628.36

31,020.00

62,040.00

19,530.00

25,974.96

39,060.00

78,120.00

23,550.00

31,321.56

47,100.00

94,200.00

27,570.00

36,668.16

55,140.00

110,280.00

31,590.00

42,014.76

63,180.00

126,360.00

35,610.00

47,361.36

71,220.00

142,440.00

39,630.00

52,707.96

79,260.00

158,520.00

4,020.00

5,346.60

8,040.00

16,080.00
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