Quý vị có thắc mắc gì không?
Chúng tôi ở đây để trợ giúp.

Tôi có thể đăng
ký không?
Đăng ký Mở rộng cho gói bảo hiểm năm 2020
bắt đầu từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 15
tháng 1. Quý vị có thể vẫn đủ điều kiện tham
gia bảo hiểm thông qua Giai đoạn Ghi danh
Đặc biệt hoặc Chương trình Bảo hiểm Y tế
Công/Chương trình Sức khỏe dành cho Trẻ
em. Quý vị phải có một Sự kiện Đời sống
Hợp lệ để đủ điều kiện tham gia Giai đoạn
Ghi danh Đặc biệt.

AccessHealthCT.com

Hỗ trợ Tư vấn
Trực tuyến

Trợ giúp Riêng
Miễn phí

Tìm các Đại lý và
các Chuyên viên
Đăng ký:

Điện thoại:
1-855-490-2428

Các Sự kiện Đời sống Hợp lệ bao gồm:

• Vừa kết hôn
• Mang thai, sinh con, nhận con nuôi, hoặc chăm
sóc thay thế tại gia đình
• Vừa chuyển tới CT
• Mất bảo hiểm do thay đổi công việc
• Ly hôn hoặc chính thức ly thân
• Hết tuổi được hưởng theo kế hoạch của cha mẹ
• Mất bảo hiểm không tự nguyện

Thời hạn xác minh:

So sánh các Kế hoạch:

Hãy xem xét các bác sĩ, thuốc theo toa và dịch vụ y
tế của quý vị để tìm đúng kế hoạch cho quý vị.

Sự kiện Đời sống
Hợp lệ
lên tới 60 ngày để bắt
đầu nộp hồ sơ cho
AHCT

Tham gia ngay

Đăng nhập

So sánh các
Kế hoạch

Kỳ Đăng ký Đặc biệt năm 2020

Bắt đầu Nộp hồ sơ
lên đến 30 ngày để
xác nhận Sự kiện Đời
sống Hợp lệ

Xác nhận Sự kiện Đời
sống Hợp lệ

Bảo hiểm sức
khỏe đang ngay
tầm tay

lên đến 90 ngày kể từ
ngày quý vị nộp hồ sơ
để xác nhận các thông
tin khác từ hồ sơ của
quý vị (nếu được hỏi)

Xác minh Thông tin
Để biết đầy đủ thông tin chi tiết, vui lòng truy cập

Learn.AccessHealthCT.com/Qualifying-Life-Event

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
Access Health CT tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang
và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc
quốc gia, độ tuổi, khuyết tật hoặc giới tính trong các chương trình
và hoạt động y tế của mình.

Kết nối quý vị đến với các kế hoạch bảo hiểm sức khỏe

Tổng quát về chương trình chúng tôi:
Nơi các cá nhân, gia đình và cơ sở thương mại nhỏ
có thể lựa chọn, so sánh và ghi danh vào các chương
trình bảo hiểm sức khỏe xuất sắc từ các công ty bảo
hiểm danh tiếng.

Quyền lợi bảo hiểm:
Tất cả các chương trình bảo hiểm của Access Health CT
đều có những quyền lợi chăm sóc sức khỏe căn bản quan
trọng để giữ cho quý vị và gia đình luôn khỏe mạnh.
Các dịch vụ chăm sóc
phòng ngừa như khám
tổng quát hàng năm,
chích ngừa, v.v.
Thuốc theo toa

Chăm sóc
trước khi và
sau khi quý vị
sinh em bé
Xét nghiệm
phòng thí
nghiệm

• Chăm sóc ngoại trú - sự chăm sóc quý vị
được cấp mà không phải vào nằm bệnh viện
• Dịch vụ nhi khoa như chăm sóc răng miệng
và khám mắt cho trẻ em
• Điều trị tại bệnh viện được gọi là chăm sóc
bệnh nhân nội trú
• Dịch vụ và dụng cụ giúp quý vị phục hồi sau
khi bị bệnh hay bị thương
• Chăm sóc tại phòng cấp cứu

Những gì quý vị cần để ghi danh:

Trợ giúp tài chánh:
Hơn 70% khách hàng của chúng tôi nhận được
một hình thức trợ giúp tài chánh nào đó.
Access Health CT là nơi duy nhất mà quý vị có thể đủ điều
kiện được trợ giúp tài chánh để trả tiền cho chi phí chăm
sóc sức khỏe. Trợ giúp tài chánh được căn cứ theo các
chi tiết trong đơn xin ghi danh của quý vị như lợi tức, tuổi
và địa chỉ.

• Điều trị sức khỏe tâm thần và lạm dụng chất
gây nghiện

Quý vị có đủ điều kiện được trợ giúp tài chánh
không?

Chúng tôi cung cấp bảo hiểm sức
khỏe qua:

Có lợi tức thấp hơn:

Có lợi tức thấp hơn:

$103,000

Medicaid/
Children’s Health

Access Health CT cộng tác với Bộ Xã hội CT

• Ngày sinh
• Số An sinh xã hội
• Giấy chiếu khán, thẻ xanh hoặc giấy tờ di trú
• Giấy W2 cập nhật nhất và/hoặc Mẫu 1040, Mẫu 1099
• Bảo hiểm hiện tại
• Cuống phiếu lương, giấy Báo cáo lời lỗ hay thông
tin về việc làm nào khác để xác nhận lợi tức của tất
cả những người trong gia đình của quý vị có
đóng thuế

Lưu ý quan trọng:

$49,960

Có thể đủ điều
kiện được:
Trợ giúp tài
chánh

Quý vị cần có những giấy tờ, thông tin
sau đây cho quý vị và những ai trong gia
đình muốn nộp đơn xin ghi danh
bảo hiểm:

$17,608
Có thể đủ điều
kiện được:
Medicaid

Người độc thân

Có thể đủ điều
kiện được:
Trợ giúp tài
chánh

$36,156
Có thể đủ điều
kiện được:
Medicaid

Gia đình bốn người

• Sau khi ghi danh, quý vị có thể cần cung cấp
giấy tờ để xác nhận chi tiết trong đơn xin ghi
danh như giấy chứng nhận công dân và lợi tức.
• Liên lạc với chúng tôi thường xuyên trong năm
để báo cáo những thay đổi đối với tài khoản
của quý vị như địa chỉ hay lợi tức.

