
Đổi mới Bảo Hiểm  
Apple Health của quý vị
Bảo hiểm Apple Health (Medicaid) phải được đổi mới mỗi năm để duy 
trì bảo hiểm y tế. Quý vị sẽ nhận được tờ bướm này bởi vì quý vị cần 
thực hiện hành động để đổi mới bảo hiểm cho bản thân quý vị và 
người nào đó trong hộ gia đình quý vị. Quý vị cũng có thể vừa mới  
bỏ lỡ thời hạn cuối.
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Cách thức quý vị có  
thể đổi mới bảo hiểm
Sử dụng một trong các tùy 
chọn đổi mới sau đây:

Trực tuyến tại  
www.wahealthplanfinder.org
 Nếu quý vị có một tài khoản Washington

Healthplanfinder, hãy đăng nhập và chọn “Update My
Application and Renew Coverage” dưới Quick Links

 Nếu quý vị không có một tài khoản
Healthplanfinder, hãy nhấp vào “Apply Now”,
nhập thông tin của quý vị và chọn “Update
My Application and Renew Coverage” dưới
Quick Links

Sử dụng ứng dụng  
di động WAPlanfinder 
 Nếu quý vị có một tài khoản Healthplanfinder

hoặc muốn tạo một tài khoản, hãy sử dụng ứng
dụng WAPlanfinder để đổi mới bảo hiểm

 Ứng dụng hiện có trên App Store và Google Play

Gọi Trung Tâm Hỗ Trợ Khách  
Hàng Healthplanfinder theo số 
1-855-923-4633

Cập nhật chứng từ đổi mới đã nhận 
được qua thư, ký tên và gởi lại bằng 
cách sử dụng một trong số các tùy 
chọn này:
 Thư: PO Box 946, Olympia, WA 98507

 Fax: 1-855-867-4467

 CSO: Gởi Văn Phòng Dịch Vụ Cộng Đồng DSHS của
địa phương quý vị trong hộp chứng từ ở
tiền sảnh: www.dshs.wa.gov/office-locations

Một khi đơn xin của quý vị được giải quyết, quý vị sẽ 
được gởi một thông báo cho quý vị biết xem quý vị 
hoặc thành viên trong hộ gia đình quý vị có còn hội 
đủ điều kiện hưởng bảo hiểm hay không. Quý vị phải 
hoàn tất việc đổi mới của quý vị để xác định xem quý 
vị có hội đủ điều kiện hưởng bảo hiểm y tế tiếp tục 
hay không. 

Đã bỏ lỡ thời hạn cuối?
Nếu quý vị đã bỏ lỡ thời hạn cuối đổi mới và quý vị 
hoặc thành viên trong hộ gia đình quý vị đã mất bảo 
hiểm Apple Health, quý vị sẽ có 90 ngày để hoàn tất 
việc đổi mới bằng cách sử dụng một trong các tùy 
chọn đổi mới. Nếu quý vị hội đủ điều kiện, bảo hiểm 
của quý vị sẽ tiếp tục từ ngày quý vị mất bảo hiểm mà 
không gián đoạn.

Nếu quý vị không hội đủ điều kiện hưởng Apple Health, 
quý vị có thể hội đủ điều kiện hưởng bảo hiểm khác 
thông qua một Chương Trình Sức Khỏe Đủ Điều Kiện, có 
hoặc không có trợ giúp để chi trả phí bảo hiểm. Quý vị 
phải hoàn tất việc đổi mới của quý vị để xem quý vị có 
hội đủ điều kiện hưởng một trong các chương trình này 
hay không.

Thắc Mắc?
Nếu quý vị có các thắc mắc về bảo hiểm Apple Health, 
xin liên hệ với Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng Hưởng 
Trợ Cấp Y Tế của Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe:

 Điện Thoại: 1-800-562-3022
 Trang web an toàn:

https://fortress.wa.gov/hca/p1contactus/


