
Tại sao quý vị nên đăng ký vào một chương trình 
chăm sóc sức khỏe thông qua NY State of Health ?
Có rất nhiều lý do để tham gia bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và NY State of Health sẽ 
giúp quý vị dễ dàng mua và đăng ký bảo hiểm toàn diện, chi phí thấp. Có rất nhiều 
chương trình chăm sóc sức khỏe để lựa chọn. Quý vị có thể nhận giúp đỡ từ một nhân 
viên hỗ trợ được đào tạo. Và quý vị có thể đủ điều kiện nhận bảo hiểm miễn phí hoặc 
trợ giúp thanh toán bảo hiểm. 

NY State of Health cung cấp  
những loại chương trình nào?
NY State of Health là nơi để mua và đăng ký Medicaid, Child Health Plus, Essential 
Plan (Chương trình thiết yếu), và Qualified Health Plans (Các chương trình chăm sóc 
sức khỏe có điều kiện).  

Khi nào tôi có thể đăng ký? 
Thời điểm quý vị có thể đăng ký phụ thuộc vào loại chương trình quý vị đủ điều kiện, 
dựa trên tuổi tác, thu nhập và các yếu tố khác. Thời gian đăng ký trong cả năm, nếu 
quý vị có đủ điều kiện cho:

• Medicaid

• Child Health Plus 

• Essential Plan

Quý vị có thể đăng ký vào một Qualified Health Plan trong Khoảng thời gian đăng ký 
mở hàng năm hoặc một Khoảng thời gian đăng ký đặc biệt, nếu quý vị đủ điều kiện.

Người Mỹ gốc Ấn và người Alaska bản địa có thể đăng ký bất cứ lúc nào trong năm đối 
với bất kỳ chương trình chăm sóc sức khỏe nào của Tiểu bang New York. 

Khoảng thời gian đăng ký mở là gì? 

Khoảng thời gian đăng ký mở là khoảng thời gian giới hạn trong năm – thường là từ 
tháng Mười Một đến tháng Một - là lúc quý vị có thể đăng ký vào một Chương trình 
chăm sóc sức khỏe có điều kiện. Nếu quý vị không đăng ký trong những tháng này, 
quý vị sẽ phải đợi đến Khoảng thời gian đăng ký mở tiếp theo. Có một số trường hợp 
ngoại lệ. Quý vị có thể đăng ký vào một Chương trình chăm sóc sức khỏe có điều kiện 
ngoài Khoảng thời gian đăng ký mở nếu quý vị đủ điều kiện cho một Khoảng thời 
gian đăng ký đặc biệt. 

Thời gian trong năm 
khi quý vị có thể đăng 
ký vào một chương 
trình chăm sóc sức khỏe 
phụ thuộc vào loại 
chương trình chăm sóc 
sức khỏe mà quý vị có 
đủ điều kiện tham gia. 

TRA CỨU NHANH  
Các Khoảng thời gian đăng ký 

TỜ THÔNG TIN

THÊM >

  

Trực tuyến tại
nystateofhealth.ny.gov

  
Bằng điện thoại số
1-855-355-5777 

TTY
1-800-662-1220 

 
Gặp trực tiếp một nhân viên 
hỗ trợ 

NY State of Health (Sở Y tế Tiểu bang New 
York) tuân thủ các luật Liên bang hiện hành 
về dân quyền và không phân biệt đối xử dựa 
trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, 
giới tính, tuổi hay tình trạng khuyết tật trong 
các chương trình và hoạt động y tế của mình.



Khoảng thời gian đăng ký đặc biệt là gì? 
Khoảng thời gian đăng ký đặc biệt là khi một người có một sự kiện đặc biệt trong cuộc 
sống (được gọi là một “Sự kiện trong cuộc sống đủ điều kiện”) khiến họ có thể đăng ký 
hoặc thay đổi phạm vi bảo hiểm thông qua một Qualified Health Plan ngoài Khoảng 
thời gian đăng ký mở.

Sự kiện trong cuộc sống đủ điều kiện có thể khiến cho 
một người đủ điều kiện cho một Khoảng thời gian 
đăng ký đặc biệt nghĩa là gì? 
Sự kiện trong cuộc sống đủ điều kiện bao gồm: 

• Mất bảo hiểm y tế (những lý do ngoài lý do quý vị không đóng phí bảo hiểm)

• Chuyển vào định cư tại tiểu bang New York hoặc di chuyển trong phạm vi tiểu 
bang này khiến cho chương trình chăm sóc sức khỏe mới thích hợp với quý vị và 
quý vị phải đã có một bảo hiểm khác trong vòng 60 ngày vừa qua

• Kết hôn hoặc sống chung không hôn thú (quý vị phải đã có một bảo hiểm khác 
trong vòng 60 ngày vừa qua)

• Ly hôn hoặc ly thân hợp pháp

• Mang thai có chứng nhận của một bác sĩ chăm sóc sức khỏe 

• Sinh con hoặc nhận con nuôi, hoặc sắp xếp chăm sóc nuôi dưỡng cho một đứa trẻ

• Trở thành đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện để được giúp đỡ thanh toán bảo 
hiểm trong Qualified Health Plans

• Trở thành công dân, cá nhân trong quốc gia hoặc hiện diện hợp pháp

Nói chung, quý vị phải báo cáo một Sự kiện trong cuộc sống đủ điều kiện cho NY State 
of Health trong vòng 60 ngày. Quý vị có thể cần phải cung cấp bằng chứng về Sự kiện 
Trong Cuộc sống Đủ Điều kiện cho chương trình bảo hiểm sức khỏe mới của quý vị 
hoặc cho NY State of Health. 

Làm cách nào để biết tôi đủ điều kiện cho chương 
trình nào? 
Có ba cách dễ dàng để biết xem quý vị có đủ điều kiện cho bảo hiểm y tế hay không: 

• Nộp đơn trực tuyến tại nystateofhealth.ny.gov

• Gọi Trung tâm dịch vụ khách hàng số 1-855-355-5777

• Gặp trực tiếp một nhân viên hỗ trợ 
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Chúng tôi sẽ hướng dẫn để quý vị hiểu quy trình đăng ký, cho quý 
vị biết chương trình nào mà quý vị đủ điều kiện, và khi nào quý vị 
có thể đăng ký. Hiện có sẵn sự hỗ trợ bằng bất cứ ngôn ngữ nào 
mà quý vị nói. 


