Tìm hiêu vê

Maryland Health Connection
Maryland Health Connection là nơi bán bảo hiểm sức khỏe chính thức của Maryland. Tại MarylandHealthConnection.gov,
quý vị có thể so sánh tương quan các gói bảo hiểm sức khỏe, giá tiền và đăng ký bảo hiểm sức khỏe và nha khoa chất
lượng cho quý vị và gia đình.

Các Dịch Vụ Bao Gồm

Tất cả gói bảo hiểm sức khỏe bao gồm các phúc lợi quan trọng sau:
•
•
•
•
•
•

Đi khám bác sĩ
Nhập viện
Chăm sóc khẩn cấp
Thuốc kê đơn
Chăm sóc sức khỏe tâm thần
Chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh

•
•
•
•
•

Chăm sóc nhi đồng
Xét nghiệm
Điều trị lạm dụng thuốc
Kiểm soát bệnh mãn tính
Chăm sóc phòng ngừa và sức khỏe
(như vắc-xin, khám tổng quát, và tầm soát)

Khoản Tiết Kiệm
Chín trên 10 thành viên Maryland đăng ký vào năm rồi đã được nhận giúp đỡ tài chính để chi trả cho gói bảo hiểm sức khỏe.
Các khoản tiết kiệm này được tính toán dựa trên thu nhập gia đình và tổng nhân khẩu. Nhờ vào Maryland Health Connection,
quý vị có thể nhận:
• Ưu đãi thuế giảm phí bảo hiểm hằng tháng thông qua gói bảo hiểm sức khỏe cá nhân.
• Miễn phí hoặc chi phí thấp thông qua Medicaid hoặc Chương trình Sức khỏe Nhi đồng Maryland.

Trợ Giúp Đăng Ký
Chúng tôi có các chuyên gia bài bản giúp đỡ tận tình miễn phí. Mọi hạt ở Maryland đều có các văn phòng
để quý vị có thể đến nhận trợ giúp đăng ký gói bảo hiểm sức khỏe. Để tìm địa điểm gần quý vị, hãy truy cập
MarylandHealthConnection.gov/help.
Quý vị có thể gọi vào số 1-855-642-8572 (Người khiếm thính và có vấn đề thính giác, vui lòng sử dụng dịch vụ Chuyển
tiếp). Chỉ cần gọi là sẽ có chuyên gia bảo hiểm sức khỏe trao đổi bằng ngôn ngữ của quý vị.
Để đăng ký bảo hiểm ý tế cá nhân, quý vị cần đăng ký trong thời gian “mở đơn” từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 15
tháng 12 tại MarylandHealthConnection.gov hoặc trên ứng dụng di động miễn phí Enroll MHC. Quý vị có thể đăng
ký Medicaid vào mọi thời điểm trong năm miễn đủ điều kiện, và quý vị sẽ nhận thông báo khi đến kỳ đăng ký
làm mới.
Nếu quý vị có sự kiện lớn trong đời như kết hôn, chuyển đến Maryland, mất việc, hay bước sang tuổi 26 và mất gói
bảo hiểm cha mẹ, quý vị có thể đăng ký. Hầu hết mọi trường hợp, quý vị có 60 ngày để đăng ký gói bảo hiểm sức
khỏe mới vào thời gian đăng ký đặc biệt.
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