Các câu hỏi thường gặp về việc hội đủ điều
kiện Apple Health liên quan đến COVID 19
1. Tôi có nguy cơ mất Apple Health (Medicaid) của tôi trong thời gian đại dịch COVID-19 không?
Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe (HCA) và đối tác của họ sẽ ngưng lại việc chấm dứt bảo hiểm cho tất cả người nhận
Apple Health trừ khi cá nhân:
•
•
•

Yêu cầu chấm dứt;
Không còn là một cư dân tiểu bang Washington nữa; hoặc
Đã qua đời

2. Tôi đã nhận được một thư báo là bảo hiểm của tôi đã chấm dứt vì không đổi mới. Tôi làm cho bảo
hiểm của tôi có hiệu lực lại như thế nào?
Nếu bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của quý vị đã chấm dứt vì không đổi mới, nhân viên phụ trách việc hội đủ điều
kiện của HCA sẽ phục hồi lại bảo hiểm. Quý vị sẽ nhận được một thư xác nhận việc này. Nếu quý vị có bất kỳ thắc
mắc nào hoặc bảo hiểm của quý vị chưa được phục hồi, hãy gọi 1-800-562-3022.
3. Tôi có còn phải cung cấp việc xác minh về yêu cầu bảo hiểm có hiệu lực trở về trước của tôi không?
Nếu quý vị không có khả năng gởi bằng chứng thu nhập do COVID-19, HCA sẽ chấp nhận việc tự chứng thực thu
nhập để hội đủ điều kiện bảo hiểm có hiệu lực trở về trước bắt đầu từ Tháng Hai 2020 và trong mỗi tháng bị ảnh
hưởng bởi COVID-19.
4. Tôi có thể yêu cầu gia hạn về thông tin đến hạn gởi đến HCA hoặc Bộ Y Tế và Xã Hội (DSHS) không?
Có. Chúng tôi sẽ cho phép thêm 30 ngày để gởi thông tin được yêu cầu. Quý vị có thể liên hệ với HCA theo số
1-800-562-3022 hoặc DSHS theo số 1-877-501-2233.
5. Việc báo cáo thay đổi vẫn còn được yêu cầu không?
Có. Nếu quý vị không còn nhận được thu nhập nữa hoặc bắt đầu có thu nhập từ việc làm đến thất nghiệp, quý vị
cần phải báo cáo thay đổi này bằng cách cập nhật đơn xin của quý vị.
6. Tôi hiện đang nhận được bảo hiểm Apple Health và bây giờ tôi đang mang thai. Tôi có cần báo cáo
trường hợp mang thai của tôi không?
Có. Quý vị phải báo cáo trường hợp mang thai của quý vị.

HCA 19-0068 VI (06/21) Vietnamese

1

7. Tôi đang nhận được bảo hiểm Apple Health; tôi có cần phải báo cáo thu nhập thất nghiệp hoặc trợ
cấp thất nghiệp bổ sung hàng tuần không?
•
•

Dựa vào số tiền trợ cấp hàng tuần về thu nhập thất nghiệp: Có, quý vị phải báo cáo thu nhập này
Số tiền trợ cấp bổ sung hàng tuần: Không, không báo cáo trợ cấp thất nghiệp bổ sung hàng tuần

8. Tôi đã nhận được chi phiếu cứu trợ của liên bang. Tôi có cần phải báo cáo thu nhập này không?
Không, không báo cáo chi phiếu cứu trợ của quý vị cho Washington Healthplanfinder. Thu nhập cứu trợ này
không thể tính vào Apple Health.
9. Các khoản chi trả Tín Thuế Trước Dành Cho Con Nhỏ bắt đầu từ ngày 15 Tháng Bảy, 2021. Tôi có cần
phải báo cáo thu nhập này không?
Không, không cần báo cáo các khoản chi trả Tín Thuế Trước Dành Cho Con Nhỏ hàng tháng của quý vị cho
Washington Healthplanfinder. Các khoản chi trả này không thể tính vào Apple Health.
10. Tôi không phải là một cư dân Washington, nhưng đã đến đây và bây giờ tôi đang bị bệnh và bị cách
ly. Tôi có thể nộp đơn xin hưởng Apple Health để được xét nghiệm và/hoặc điều trị COVID-19
không?
Nếu quý vị đang bị cách ly ở Tiểu Bang Washington, quý vị có thể hội đủ điều kiện hưởng bảo hiểm và điều trị
COVID-19. Xin gọi HCA at 1-800-562-3022 để biết thêm thông tin.
11. Tôi nhận được bảo hiểm thông qua DSHS và thông thường là cần phải cung cấp bằng chứng thu
nhập hoặc bảng kê ngân hàng. Tôi có còn được yêu cầu cung cấp thông tin này bằng giấy không?
Không, nhưng quý vị có thể tự chứng thực thu nhập và nguồn trợ giúp của quý vị khi nộp đơn xin, đổi mới hoặc
báo cáo một thay đổi. Quý vị có thể gọi DSHS theo số 1-877-501-2233 để báo cáo thông tin của quý vị.
12. Tôi đã được xét nghiệm COVID-19 tại một địa điểm không cần đỗ xe và đã nộp đơn xin bảo hiểm Y
Tế Khẩn Cấp Dành Cho Ngoại Kiều (AEM). Tôi cần phải nộp chứng từ nào?
Mỗi địa điểm xét nghiệm sẽ cung cấp chứng từ khác nhau. Cung cấp bất kỳ giấy tờ nào mà quý vị đã nhận cho
thấy quý vị đã được xét nghiệm COVID-19. Quý vị cũng sẽ cần phải cung cấp bất kỳ phác đồ và/hoặc chú giải
điều trị nào. Bất kỳ chứng từ nào quý vị nhận được từ nhà cung cấp của quý vị như là bằng chứng xét nghiệm
của quý vị sẽ được chấp nhận.
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