Thắc Mắc?

Hãy liên hệ với chúng tôi
để được trợ giúp miễn
phí!

Đã có bao phí sức khỏe
rồi à?
Nếu đã nhận được bao phí sức khỏe thông qua
Apple Health for Kids (cũng được biết như là
Medicaid hoặc CHIP), quý vị cũng cần phải đổi mới
bao phí của mình để duy trì nó.
Quy trình đổi mới này khác với quy trình trong thời
gian trước đây:
• Nếu từ 19 tuổi trở lên, quý vị có thể đổi mới
bằng cách truy cập vào trang web mới của
Healthplanfinder www.wahealthplanfinder.org. Xem
mặt trong để biết thêm chi tiết.

Quý vị có cần dịch vụ
chăm sóc sức khỏe
miễn phí hoặc chi
phí thấp không?
Chúng tôi đã tìm bao phí cho
quý vị

Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe quản lý
Washington Apple Health (Medicaid).
Nếu quý vị có các thắc mắc về bao phí này,

hãy gọi 1-800-562-3022.

Những người sử dụng TTY/TDD gọi, 1-800-848-5429.

• Nếu từ 18 trở xuống và đang nộp đơn xin một
mình, quý vị chỉ có thể nộp đơn xin hoặc đổi mới
bằng cách gọi 1-855-923-4633 hoặc có sự trợ
giúp từ một người nào đó trong cộng đồng của
quý vị. Để tìm một nhân viên trợ giúp/nhân viên
hướng dẫn trực tiếp tại cộng đồng, hãy truy cập
vào trang web của Healthplanfinder
www.wahealthplanfinder.org.

Các thiếu niên và thanh
niên mới lớn nào cần biết về
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Washington Apple Health

Tôi có thể nhận được
dịch vụ chăm sóc sức
khỏe miễn phí hoặc chi
phí thấp không?
Quý vị có biết rằng nhiều thiếu niên và thanh niên
mới lớn ở Tiểu Bang Washington có thể nhận được
dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí hoặc chi phí
thấp không?
Được gọi là Washington Apple Health, và có thể là
quyền lợi dành cho quý vị.

Vì sao tôi cần bao phí sức khỏe?
Bao phí sức khỏe có thể trợ giúp về nhu cầu chăm
sóc cơ bản dành cho những người trẻ—các cuộc hẹn
khám bác sĩ, dịch vụ chăm sóc nếu quý vị bị bệnh
hoặc thương tích, kiểm tra STI, thuốc kê toa, và nhập
viện.
Bao phí sức khỏe cũng bao gồm dịch vụ ngừa thai,
chăm sóc thai kỳ hoặc chấm dứt thai kỳ, và sức khỏe
tâm thần và điều trị việc sử dụng chất gây nghiện.

Bao phí sức khỏe sẽ trả
bao nhiêu?

Tôi nộp đơn xin khi nào
và như thế nào?

Tôi có thể nhận được bao phí nếu tôi từ
19 tuổi trở lên không?

Quý vị có thể nộp đơn xin hưởng bao phí vào
bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng Washington
Healthplanfinder, một trang web miễn phí, hoặc
bằng cách gọi đường dây điện thoại nóng trong giờ
làm việc. Quý vị cũng có thể nhận được sự trợ giúp
trực tiếp trong cộng đồng của mình.

Tùy vào thu nhập của quý vị, quý vị
có thể đủ tư cách hưởng bao phí
MIỄN PHÍ hoặc chi phí thấp.

Có! Có các tùy chọn mới để chọn bao phí sức khỏe có
thể chi trả được cho người lớn. Việc này có nghĩa là
nhiều người lớn hơn có thu nhập thấp hơn và thanh
niên mới lớn đang còn được chăm sóc nuôi dưỡng
có thể hội đủ điều kiện hưởng bao phí miễn phí.

Để nộp đơn xin hoặc tìm tên của những người
trong cộng đồng của quý vị (“nhân viên hướng
dẫn”) có thể giúp quý vị nộp đơn:

Tôi có thể nhận được bao phí sức khỏe
mà không có cha mẹ tôi không?

• Gọi 1-855-923-4633

Có! Một cách thông thường, thiếu niên từ 18 tuổi trở
xuống nộp đơn xin hưởng bao phí sức khỏe có cha
mẹ hoặc những người giám hộ của họ. Tuy nhiên,
quý vị có thể có khả năng nhận được bao phí sức
khỏe một mình nếu quý vị:
• Sống tách riêng với cha mẹ/những người giám hộ
của quý vị và không được khiếu nại là người phụ
thuộc khi khai thuế.

• Truy cập www.wahealthplanfinder.org hoặc

Khi nộp đơn xin, quý vị sẽ cần có:
• Thông tin về thu nhập, địa chỉ gởi thư hoặc các
chi tiết khác của quý vị.
• Nếu không có địa chỉ gởi thư, quý vị có thể dùng
địa chỉ của bạn bè hoặc người thân, hoặc địa chỉ
của nhà tạm hoặc trường học dành cho thanh
niên.

• Đang mang thai.
• Cần sinh đẻ có kế hoạch hoặc chăm sóc bệnh lây
nhiễm lan truyền qua đường tình dục.

Gọi 1-855-WAFINDER (855-923-4633) để
được trợ giúp, nếu quý vị:

Nếu quý vị có các thắc mắc hoặc cho là quý vị có
thể gặp một trong các tình huống này, hãy gọi
đường dây điện thoại mật và miễn phí theo số
1-855-WAFINDER (855-923-4633) và nói: “Tôi cần
nói chuyện với nhân viên thẩm định việc hội đủ
điều kiện hưởng Medicaid.” Họ sẽ nối cho quý vị nói
chuyện với một người nào đó có thể giúp quý vị hiểu
các chọn lựa của mình.

• Không có thông tin mà quy trình nộp đơn yêu cầu.
• Là người dưới 18 tuổi, và quý vị muốn nộp đơn
xin một mình không có cha mẹ/người giám hộ
của quý vị (quý vị không thể nộp đơn xin trên
trang web)

