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Bảo Hiểm Sau Thai Kỳ (APC)

Các phúc lợi và dịch vụ
Bảo hiểm APC cung cấp các dịch vụ chăm sóc theo 
dõi sau sinh và dịch vụ chăm sóc sức khỏe bổ sung 
miễn phí cho quý vị. Các phúc lợi bao gồm dịch vụ 
chăm sóc nha khoa, phòng tránh thai, chăm sóc 
phòng ngừa, sức khỏe hành vi và các dịch vụ khác 
được Apple Health bao trả. Nếu quý vị hội đủ điều 
kiện, bảo hiểm sẽ kéo dài lên đến 12 tháng sau khi 
thai kỳ của quý vị chấm dứt bất kể việc thay đổi về 
thu nhập. 

Truy cập vào hca.wa.gov/apple-health-services 
để tìm hiểu các dịch vụ nào được bao trả theo  
Apple Health.

Tôi có hội đủ điều kiện không?
Để hội đủ điều kiện hưởng chương trình bảo 
hiểm APC, quý vị phải:

•  Đã mang thai trong vòng 12 tháng qua.
•  Cư trú ở Washington.
•  Có mức thu nhập hàng tháng đáp ứng với

các tiêu chuẩn được liệt kê ở phần sau.
•  Không hội đủ điều kiện hưởng một

chương trình Apple Health khác.

Tình trạng nhập cư không ảnh hưởng đến 
việc hội đủ điều kiện. Tìm hiểu thêm tại  
hca.wa.gov/apc.

Bảo Hiểm Sau Thai Kỳ (APC) Apple Health (Medicaid) cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sức khỏe tâm thần, thể chất 
và cảm xúc của quý vị trong 12 tháng sau thai kỳ.

www.hca.wa.gov/apc
www.hca.wa.gov/apple-health-services


Người độc thân Hộ gia đình 2-người Hộ gia đình 3-người

$2,406 hàng tháng $3,254 hàng tháng $4,102 hàng tháng

Hộ gia đình 4-người Hộ gia đình 5-người Hộ gia đình 6-người

$4,950 hàng tháng $5,799 hàng tháng $6,647 hàng tháng

Tôi có thể kiếm nhiều nhất bao nhiêu tiền mỗi tháng để hội đủ điều kiện?

Nếu quý vị cần điều chỉnh hay yêu cầu các chứng từ bằng một định dạng hoặc ngôn ngữ khác, xin gọi 1-800-562-3022 (TRS: 711)

Quý vị có đang mang thai và đã có bảo hiểm Apple Health không?

Nếu quý vị đã có bảo hiểm Apple Health, quý vị sẽ chuyển tiếp đến bảo hiểm APC khi quý vị cập nhật tình trạng 
thai kỳ của mình. 

•  Nếu quý vị có bảo hiểm thông qua Washington Healthplanfinder, hãy thực hiện các thay đổi tại 
wahealthplanfinder.org.

•  Nếu quý vị được Apple Health Classic Medicaid bao trả (từ 65 tuổi trở lên, bị mù hoặc khuyết tật) thì hãy 
thực hiện các thay đổi tại washingtonconnection.org.

Quý vị đã có mang thai trong 12 tháng qua và không có bảo hiểm Apple Health không?

Quý vị có thể hội đủ điều kiện hưởng bảo hiểm APC. Hãy nộp đơn xin ngay bây giờ!
•  Trực tuyến: Đi đến wahealthplanfinder.org - chọn nút “Apply Now”.
•  Ứng dụng di động: Tải xuống ứng dụng WAPlanfinder.
•  Điện thoại: Gọi Washington Healthplanfinder theo số 1-855-923-4633.
•  Đơn xin giấy: Tải xuống đơn xin tại hca.wa.gov/health-care-application.
•  Trực tiếp: Các nguồn trợ giúp địa phương, không tính thêm chi phí, có thể giúp quý vị nộp đơn xin hưởng

bảo hiểm y tế.
o  wahealthplanfinder.org - Tìm một chuyên viên hướng dẫn thông qua đường dẫn liên kết hỗ trợ 

khách hàng.

www.wahealthplanfinder.org
www.wahealthplanfinder.org
www.wahealthplanfinder.org
www.hca.wa.gov/health-care-application
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