Hồ Sơ Cần Thiết Để Được Hợp Lệ
Những hồ sơ bên dưới sẽ giúp chúng tôi tìm hiểu những chương trình y tế nào thích hợp cho quý vị. Xin vui lòng mang theo hồ sơ gốc.
Vui lòng đến trước giờ hẹn 15 phút. Nếu quý vị cần sắp xếp lại cuộc hẹn, vui lòng gọi số
(714) 834-7991 xin bấm số 7 ít nhất 24 giờ trước buổi hẹn của quý vị.
Việc quý vị đến buổi hẹn để cứu xét sự hợp lệ rất quan trọng. Xin đừng hủy bỏ cuộc hẹn hay vắng mặt nếu quý vị gặp khó khăn
trong việc cung cấp những hồ sơ được liệt kê bên dưới. Xin liên lạc với nhân viên quản lý vụ việc hoặc nhân viên xem xét sự hợp
lệ để được trợ giúp.

CHỨNG MINH DANH TÁNH

BẰNG CHỨNG THU NHẬP

Bắt buộc (phải mang theo Thẻ căn cước có ảnh):
 Thẻ an sinh xã hội (Chỉ dành cho người đăng ký MSI)
Tài liệu ưa dùng:
 Bằng lái xe hoặc Thẻ căn cước do tiểu bang cấp
 Thẻ thường trú
 Hộ chiếu/Thẻ hộ chiếu Mỹ
 Giấy chứng nhận nhập tịch (N-550/N-570)
 Thẻ căn cước nước ngoài

Tài liệu ưa dùng:
 Hồ sơ khai thuế và mẫu W2 (năm hiện tại)
 Hồ sơ khai thuế và mẫu 1099 (năm hiện tại)
Tài liệu có thể chấp nhận được:
 Thư phán quyết về:
o
Trợ cấp khuyết tật
o
Trợ cấp thất nghiệp
 Báo cáo của ngân hàng với tiền của SSDI, SSA hay VA
được gửi trực tiếp vào tài khoản phải mang tên thân chủ (3
tháng liên tiếp
 Cùi lương (3 tháng liên tiếp)
 Bản báo cáo lương hưu (gần đây nhất)
 Bảng báo cáo tiền an sinh xã hội (gần đây nhất)
 Bảng báo cáo trợ cấp cựu chiến binh (VA) (gần đây nhất)

 Thẻ quân nhân Mỹ
 Thẻ căn cước do lãnh sự cấp
Tài liệu có thể chấp nhận được:
 Thẻ học sinh (có ảnh)
 Giấy phép làm việc (có ảnh)
BẰNG CHỨNG TÌNH TRẠNG BẢO HIỂM
(Mang theo bất kỳ tài liệu thích hợp nào)
Tài liệu về bảo hiểm sức khỏe hiện có
 Thư chấm dứt bảo hiểm sức khỏe đến từ hãng bảo hiểm tư
 Thư từ chối Medi-Cal

BẰNG CHỨNG HIV
(Chỉ yêu cầu một lần)
Thử nghiệm xác nhận bị HIV (Western Blot hoặc IFA)
 Chứng thực do bác sỹ ký đề cập đến ít nhất là một trong
những điều sau đây:
(1) cho thấy thân chủ đang được điều trị bệnh HIV/AIDS
 hoặc (2) báo cáo tải lượng siêu vi
BẰNG CHỨNG TÌNH TRẠNG PHÁP LÝ
(Chỉ bắt buộc với người đăng ký MSI)
Tài liệu ưa dùng:
 Hộ chiếu/Thẻ hộ chiếu Mỹ
 Giấy chứng nhận nhập tịch (N-550/N-570)
 Chứng nhận tình trạng công dân Mỹ (N-560/N-561)
Tài liệu chấp nhận được:
 Giấy khai sinh Mỹ
 Thẻ thường trú
 GHI CHÚ
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BẰNG CHỨNG CƯ TRÚ TẠI QUẬN CAM
(Tài liệu phải bao gồm tên và địa chỉ của thân chủ)
Tài liệu ưa dùng:
 Thư đến từ cơ quan của chính phủ (gần đây nhất)
 Bản tường trình tiền nợ thế chấp
 Giấy tờ ra tù
 Biên lai trả tiền thuê nhà/trả nợ thế chấp (gần đây nhất)
 Hợp đồng thuê ngắn hạn/thuê dài hạn (hiện tại)
 Giấy đăng ký xe (hiện tại)
Tài liệu chấp nhận được:
 Hóa đơn điện thoại-không cần hóa đơn điện thoại di động
(gần đây nhất)
 Hóa đơn điện nước (gần đây nhất)
GIÁM SÁT SỰ ĐIỀU TRỊ
(Chỉ bắt buộc với người đăng ký ADAP)
 Kết quả xét nghiệm CD4 (trong vòng 6 tháng)
 Kết quả xét nghiệm số lượng siêu vi (trong vòng 6 tháng)
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Tổng Quan về Chương Trình và Điều Lệ
CHƯƠNG
TRÌNH
Chương trình
Trợ Giúp
Thuốc Dành
Cho Bệnh
AIDS
(ADAP)

NHỮNG ĐIỀU KIỆN CỦA CHƯƠNG TRÌNH






Ryan White





Văn phòng
AIDS-Thanh
toán phí bảo
hiểm y tế
(OA-HIPP)







Gia hạn
Medi-Cal**









HIV dương tính
Tổng số lợi tức đã được điều chỉnh của liên
bang (FAGI) dưới 50.000 đô la Mỹ
Thường trú nhân tại California
18 tuổi trở lên
Không được Medi-Cal hay bất cứ nhóm thứ
ba nào chịu trả 100% chi phí y tế
HIV dương tính
Thường trú nhận tại Quận Cam (OC)
Không được nhóm người thứ ba nào trả chi
phí y tế
HIV dương tính
Thường trú nhân tại California
18 tuổi trở lên
Tổng số lợi tức đã được điều chỉnh của liên
bang (FAGI) dưới 50.000 đô la Mỹ
Không thể ghi danh vào Medicare hay MediCal toàn phần
Không thể có bảo hiểm dựa vào nơi làm việc
Phải ghi danh vào ADAP
Tuổi từ 19 – 64
Thu nhập ≤138% Mức Nghèo của Liên Bang
(FPL)
Không phải là người thụ hưởng Medicare
Thường trú nhân hợp pháp tại California
Thu nhập>138% của Tổng Số Lợi Tức đã
được Điều Chỉnh Sửa Đổi (MAGI)
Thường trú nhân hợp pháp tại California

ĐIỀU KIỆN HỢP LỆ






















Bằng chứng danh tính
Bằng chứng thường trú tại
California
Bằng chứng chẩn bệnh
Bằng chứng theo dõi sự điều trị
Bằng chứng tình trạng bảo hiểm
Bằng chứng thu nhập
Bằng chứng chẩn bệnh
Bằng chứng thường trú tại OC
Bằng chứng thu nhập
Bằng chứng tình trạng bảo hiểm
Nộp đơn cho OA-HIPP
Mẫu Thoả Thuận Phần Trợ Giúp
Bảo Hiểm (IAS)
Mẫu Thoả Thuận OA-HIPP/OAPCIP ARIES
Giải thích về những phúc lợi dành
cho kế hoạch bảo hiểm y tế
Hoá đơn chi phí
Bằng chứng danh tính
Bằng chứng thường trú tại
California
Bằng chứng thu nhập
Bằng chứng tình trạng nhập cư
Bằng chứng danh tính
Bằng chứng thường trú tại
California
Bằng chứng thu nhập
Bằng chứng tình trạng nhập cư

CHU KỲ XÁC
NHẬN LẠI
SỰ HỢPLỆ *
Hàng năm

Mỗi sáu tháng

Mỗi sáu tháng

Hàng năm

Hàng năm giữa
thời gian ghi
danh và/hoặc

sau khi có kết

quả đủ điều

kiện
* Nếu thân chủ có bất cứ một sự thay đổi nào đối với những đòi hỏi của chương trình, sự hợp lệ của thân chủ phải được xét lại.
** Có thể có ngoại lệ đối với những bó buộc này.
Covered
California
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