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Kính gửi các thành viên MSI:
Vào ngày 31 tháng 12, 2013, Chương trình Dịch vụ Y tế (MSI) sẽ kết thúc. Theo Đạo luật Chăm sóc
Sức khỏe Hợp túi tiền (ObamaCare), tất cả các thành viên của chương trình MSI sẽ đủ điều kiện được
bảo hiểm sức khỏe toàn diện qua Medi-Cal hoặc Covered California bắt đầu từ ngày 1 tháng 1, 2014.
Dựa vào mức thu nhập mà quý vị khai báo trong hồ sơ ghi danh gần đây nhất, quý vị hội đủ điều kiện để
mua gói bảo hiểm sức khỏe thương mại toàn diện từ Covered California – sàn mua bảo hiểm sức khỏe
của California.
Covered California có thể giúp quý vị chọn một gói bảo hiểm phù hợp với các nhu cầu y tế và ngân sách
của quý vị. Đối với các cư dân Hạt Orange, có rất nhiều gói bảo hiểm để chọn và tất cả các gói bảo hiểm
đều cung cấp nhiều phúc lợi toàn diện hơn Chương trình MSI. Hầu hết các thành viên Chương trình MSI
sẽ đủ điều kiện được hưởng trợ cấp tài chính để thanh toán phí bảo hiểm hàng tháng.
Chương trình MSI sẽ tiếp tục bảo hiểm y tế cho quý vị cho đến ngày 31 tháng 12, 2013. Nhưng điều
quan trọng là quý vị ghi danh xin bảo hiểm sức khỏe trên Covered California trước ngày 15 tháng 12,
2013 để đảm bảo quý vị được bảo hiểm từ ngày 1 tháng 1. Quý vị có thể liên hệ với Covered California
theo số (800) 300-1506 từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối từ thứ Hai đến thứ Sáu và từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối
vào các ngày thứ Bảy. Quý vị cũng có thể ghi danh trực tuyến tại www.coveredca.com.
Chương trình MSI đã phối hợp với Liên minh các Trung tâm Y tế Hạt Orange để cung cấp “các nhân viên
định hướng bệnh nhân” có vai trò hỗ trợ trực tiếp cho bất kỳ thành viên MSI nào cần giúp đỡ trong việc
chọn một gói bảo hiểm. Nếu quý vị cần hỗ trợ trực tiếp trong việc chọn một gói bảo hiểm trên Covered
California, vui lòng lien hệ với Liên minh các Trung tâm Y tế Hạt Orange theo số (949) 486-0458 x222.
Bên cạnh đó, các tổ chức cộng đồng khác có các nhân viên tư vấn ghi danh đã được đào tạo và họ có thể
trợ giúp quý vị. Quý vị có thể tìm danh sách hiện hành trên trang mạng của chúng tôi tại địa chỉ
www.ochealthinfo.com/about/medical/msi hoặc gọi điện đến Covered California theo số (800) 300-1506
để biết thêm thông tin về các nhân viên tư vấn ghi danh gần chỗ quý vị.
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Nếu có thắc mắc về thông báo này, quý vị có thể liên hệ với chương trình MSI theo bất kỳ số nào sau đây:




Thông tin Chung về MSI: (714) 834-6248
Văn phòng Giao tiếp với Bệnh nhân MSI: (866) 613-5178
Giáo dục cho Bệnh nhân MSI: (800) 417-4262

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ SỰ CHUYỂN ĐỔI SANG COVERED CALIFORNIA

Vì sao Chương trình Dịch vụ Y tế (MSI) lại kết thúc?

Theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (ACA hay “ObamaCare”), tất cả các thành viên của
chương trình MSI đều sẽ đủ điều kiện được bảo hiểm sức khỏe toàn diện qua Medi-Cal hoặc Covered
California bắt đầu từ ngày 1 tháng 1, 2014.

Covered California là gì?

Covered California là sàn bảo hiểm sức khỏe của tiểu bang California. Nó là sàn giao dịch trực tuyến mà
ở đó quý vị có thể tìm, so sánh, và mua một gói bảo hiểm sức khỏe phù hợp với các nhu cầu y tế và ngân
sách của quý vị.

Gói bảo hiểm sức khỏe Covered California bao gồm những dịch vụ gì?

Theo Đạo luật ObamaCare, tất cả các gói bảo hiểm phải cung cấp bảo hiểm toàn diện bao gồm: thăm
khám bác sĩ, nằm viện cấp cứu, chăm sóc sức khỏe khi mang thai, chữa bệnh ở chân, chăm sóc và tư
vấn sức khỏe tinh thần, thuốc kê đơn, xét nghiệm và chụp X quang. Khám sức khỏe, tiêm phòng cúm và
tiêm chủng vắc xin sẽ được cung cấp miễn phí.

Các gói bảo hiểm trên Covered California có tốn nhiều tiền không?

Giá của một gói bảo hiểm tùy thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm số người trong gia đình và thu nhập của
quý vị. Các nhân viên, nhân viên tư vấn ghi danh, và nhân viên định hướng bệnh nhân tại Covered
California có thể giúp quý vị chọn một gói bảo hiểm phù hợp với túi tiền của quý vị. Hầu hết các thành viên
Chương trình MSI sẽ đủ điều kiện được hưởng trợ cấp tài chính để thanh toán phí bảo hiểm hàng tháng.

Các gói bảo hiểm Covered California có các khoản đồng thanh toán không?

Có, đối với một số dịch vụ y tế. Khoản đồng thanh toán sẽ phụ thuộc vào gói bảo hiểm quý vị chọn và loại
hình dịch vụ quý vị sử dụng.

Tôi có thể duy trì đến khám các bác sĩ hiện tại không?

Có thể. Mỗi gói bảo hiểm của Covered California có một mạng lưới các bác sĩ và trung tâm y tế khác
nhau. Nếu muốn duy trì đến khám một bác sĩ hoặc một trung tâm y tế cụ thể, quý vị nên hỏi xem họ tham
gia vào gói bảo hiểm nào trên Covered California để đảm bảo rằng quý vị chọn đúng gói bảo hiểm.

Thu nhập của tôi đã thay đổi kể từ lần cuối tôi ghi danh vào MSI. Tôi nghĩ tôi đủ điều kiện
đối với Medi-Cal, tôi ghi danh bằng cách nào?

Covered California có thể đánh giá thu nhập hiện tại của quý vị để xác định xem quý vị có đủ điều kiện đối
với Medi-Cal theo Đạo luật ObamaCare hay không. Vui lòng gọi điện đến Covered California theo số
(800)-300-1506 từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu và 8 giờ sáng đến 6 giờ tối
vào các ngày thứ Bảy. Nếu quý vị đủ điều kiện đối với Medi-Cal, họ sẽ giới thiệu quý vị đến văn phòng
Medi-Cal trong khu vực để hoàn tất hồ sơ ghi danh Medi-Cal.

