Ai Cũng Xứng Đáng Có Bảo Hiểm Sức Khỏe
Có Hỗ trợ Tài Chính
Chúng tôi có thể giúp bạn nộp đơn!
Hãy gọi 2-1-1, sau đó bấm phím số 1, và hỏi về chương
trình EnrollATX hoặc truy cập vào trang web tại
HayCungThamGiaATX.com
Nhận thông báo bằng cách nhắn tin SUCKHOE và gửi đến số 313131

Đem theo gì đến cuộc hẹn của quý vị?
Để biết được quý vị có đủ điều kiện được hỗ trợ tài chính bao nhiêu,
khi đến cuộc hẹn xin vui lòng đem những giấy tờ sau đây cho mỗi
người ở chung nhà (household):
• ID được cấp bởi Chính Phủ – Bằng lái xe, ID của tiểu bang
• Giấy tờ di trú – Thẻ Xanh, Thẻ cư dân dài hạn hợp pháp (Legal
Permanent Resident Card), Certificate of Naturalization
• Thẻ An Sinh Xã Hội (Social Security Card)
• Thông tin của chỗ lảm và Thu Nhập – giấy W-2, Paystubs, Chứng
nhận Lương và Thuế (Wage and Tax Statements), etc.
• Policy Numbers của bảo hiểm sức khỏe hiện tại – bao gồm Medicaid,
CHIP, và Medicare Benefits.
• Địa chỉ Email có hiệu lực – Có Username và Mật Khẩu.
Ai được xem là một “người chung nhà” (“Household”)?
Đối với hầu hết các gia đình, người chung nhà là bao gồm cá nhân quý vị cộng thêm số người mà
quý vị khai là những người phụ thuộc vào tiền thu nhập của quý vị (your income tax return). Những
người này bao gồm con cái, cha mẹ, hoặc những người bà con mà đủ điều kiện được là người phụ
thuộc vào tiền thu nhập của quý vị. Con cái của những cặp ba mẹ đã ly hôn được tính vào người
chung nhà của một người sinh thành nào đã khai chúng là một người phụ thuộc (ngay cả khi người
sinh thành kia phải trả tiền bảo hiểm cho chúng). Không bao gồm những người con không được khai
là một người phụ thuộc, ngay cả khi chúng vẫn còn sống ở nhà.

Được đem đến cho quý vị bởi Central Health, khu vực Travis County Healthcare District của quý vị. 2-1-1 là một
đối tác giữa United Way cho Greater Austin và Health and Human Services Commission.

