Makaka-enrol
ba Ako?
Ang Bukas na Pagpapa-enrol para sa pagsasaklaw sa
2020 ay Nobyembre 1 - Enero 15. Maaaring karapatdapat ka pa rin para sa pagsasaklaw sa pamamagitan
ng isang Espesyal na Panahon sa Pagpapa-enrol o
Medicaid/ Children's Health. Kailangang mayroon
kang Makakapagkuwalipikadong Pangyayari sa
Buhay upang maging kuwalipikado para sa Espesyal
na Panahon sa Pagpapa-enrol.

May mga tanong ka?
Nandito kami upang tumulong.
AccessHealthCT.com

Online Chat na Suporta

Libreng Tulong Habang
Kaharap ang Tao

Humanap ng mga
Broker at Espesyalista sa
Pagpapa-enrol

Telepono:
1-855-490-2428

Kabilang sa Mga Makakapagkuwalipikadong
Pangyayari sa Buhay ang:

• Bago lang ikinasal
• Pagbubuntis, panganganak, pag-ampon, o foster care
• Kakalipat lang sa CT
• Pagkawala ng pagsasaklaw dahil sa
pagbago ng trabaho
• Diborsyo o legal na paghihiwalay
• Pagtanda ng plano ng iyong magulang
• Di boluntaryong pagkawala ng pagsasaklaw

Mga Takdang
Petsa ng Beripikasyon:

Ikumpara ang mga Plano:
Isaalang-alang ang iyong mga doktor, mga nireresetang
gamot at medikal na serbisyo upang mahanap ang
tamang plano para sa iyo.

Makakapagkuwalipikadong
Pangyayari sa Buhay
hanggang sa 60 araw bago
magsimula ang aplikasyon
sa AHCT

Mag-enrol
Ngayon

Mag-sign In

Magkumpara
ng mga Plano

Umpisahan ang Aplikasyon

Kumpirmahin
Makakapagkuwalipikadong
Pangyayari sa Buhay

hanggang sa 30 araw
para makumpirma
Makakapagkuwalipikadong
Pangyayari sa Buhay

hanggang sa 90 araw mula sa
petsa na nag-apply ka upang
makumpirma ang ibang
Beripikahin ang Impormasyon impormasyon mula sa iyong
aplikasyon (kung hiniling)

Para sa kumpletong mga detalye, bisitahin ang
Learn.AccessHealthCT.com/Qualifying-Life-Event

Ang pagsasaklaw
sa pangangalaga
ng kalusugan
ay maaabot
Espesyal na Panahon sa
Pagpapa-enrol sa 2020

Si habla español, hay servicios gratuitos de asistencia
lingüística a su disposición. Llame al 1-855-490-2428.
Caso você fale português, estão disponíveis para você, de
forma gratuita, serviços assistenciais de idioma.
Ligue para 1-855-490-2428.

#GetCoveredCT #AHCT
Ang Access Health CT ay sumusunod sa mga angkop na mga Pederal na batas sa
karapatang sibil at hindi nagdidiskrimina batay sa lahi, kulay, pinagmumulang bansa, edad,
kapansanan, o kasarian sa kanyang mga programa at aktibidad na pangkalusugan.

Nagkokonekta sa iyo sa mga de-kalidad na
mga plano sa seguro sa kalusugan

Tungkol sa Amin:
Kung saan ang mga indibidwal, pamilya at maliliit na
negosyo ay maaaring mamili, maghambing, at magpatala
sa mga de-kalidad na plano sa pangangalaga sa kalusugan
mula sa mga tatak na kumpanya sa insurance.

Mga benepisyo ng saklaw:
Ang lahat ng mga plano sa Access Health CT ay naglalaman
ng mahahalagang benepisyo sa kalusugan para
mapanatiling malusog ikaw at ang iyong pamilya.
Mga serbisyong pangiwas tulad ng mga
taunang tsek-ap,
bakuna, atbp.

Pangangalaga
bago at matapos
ipanganak ang
iyong sanggol

Iniresetang Gamot

Pagsusuri sa Lab

• Pangangalagang Outpatient - pangangalang nakukuka
mo nang hindi kinakailangang manatili sa ospital
• Serbisyong pediatriko gaya ng pangangalaga sa ngipin
at paningin para sa mga bata
• Paggamot sa ospital na kilala bilang Pangangalagang
Inpatient

Tulong pinansyal:

Ano ang kailangan mong ipatala:

Mahigit 70% ng aming mga suki ay makakakuha ng ilang uri ng tulong pinansyal.

• Mga pagbisita sa emergency

Tanging sa Access Health CT ka maaaring maging kwalipikado sa tulong pinansyal para makapagbayad sa gastusin
sa pangangalaga sa iyong kalusugan. Pinansyal na tulong
na nakabatay sa mga detalye sa iyong aplikasyon gaya ng
kita, edad at tirahan.

• Paggamot sa kalusugan ng pag-iisip at abuso sa droga

Kwalipikado ka ba para sa tulong pinansyal?

• Mga serbisyo at aparatong tutulungan kang makabawi
mula sa sakit at pinsala

Nagbibigay kami ng saklaw ng pangangalaga
sa kalusugan sa pamamagitan ng:

Kumikita ng mas
mababa sa:

Kumikita ng mas
mababa sa:

Ihanda ang mga impormasyong ito para
sa iyong sarili, at sinuman sa iyong sambahayan na mag-a-apply ng insurance:
•
•
•
•
•

Mga Petsa ng Kapanganakan
Mga numero ng Seguridad sa Lipunan
Bisa, green kard o mga dokumentong imigrasyon
Pinakabagong W2 at/o Form 1040, Form 1099
Kasalukuyang saklaw ng insurance

•

Mga kwenta sa paystub, Tubo at Pagkalugi o ibang
impormasyon sa trabaho para kumpirmahin ang
kita ng lahat ng nagbubuwis sa iyong sambahayan

$103,000

Mahalaga:
$49,960

Medicaid/
Children’s Health

Nakikipagsosyo ang Access Health CT sa Kagawaran ng Serbisyong
Panlipunan ng CT

Maaaring maging
Kwalipikado
para sa:
Tulong Pinansyal

$17,608
Maaaring maging
Kwalipikado para sa:
Medicaid

Walang Asawa

•

Pagkatapos mong magpatala, maaaring
kailanganin mong magbigay ng mga
dokumentong magkukumpirma ng mga detalye
sa iyong aplikasyon, gaya ng pagkamamamayan
at kita.

•

Makipag-ugnayan sa amin sa loob ng taon para
mag-ulat ng mga pagbabago sa iyong account
gaya ng kita at tirahan.

$36,156
Maaaring maging
Maaaring maging
Kwalipikado para sa:
Kwalipikado para sa:
Tulong Pinansyal
Medicaid

Pamilya ng Apat

