Những điều bạn cần biết về việc đăng ký hoặc gia hạn bảo hiểm Medicaid thông
qua NY State of Health nếu chương trình Hoãn Lệnh Trục Xuất dành cho Trẻ Em
vào Mỹ (Deferred Action for Childhood Arrivals - DACA) bị hủy bỏ.
1. Việc hủy bỏ DACA không thay đổi trạng thái PRUCOL của bạn cho Medicaid
Theo luật Tiểu bang New York, những cá nhân có tư cách DACA và những
người bị hủy bỏ tư cách DACA, có thể đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid do tiểu
bang tài trợ theo loại hình di trú được gọi là PRUCOL (permanently residing under color
of law) – Thường trú dưới luật.
2. Những điều bạn cần làm để gia hạn bảo hiểm Medicaid hoặc nộp đơn xin
Medicaid nếu tư cách DACA của bạn đã bị hủy bỏ
Hãy liên lạc với Dịch Vụ Khách Hàng theo số 1-855-355-5777, TTY: 1-800-6621220 hoặc gặp một nhân viên hỗ trợ trực tiếp trong cộng đồng của bạn. Hãy để người
đại diện hoặc người hỗ trợ của bạn biết rằng bạn có hoặc có tư cách DACA. Thẻ chứng
minh tư cách được đi làm (Employment Authorization Card) của bạn, ngay cả khi đã hết
hạn, sẽ được chấp nhận làm bằng chứng về tư cách của bạn.
3. Bạn có thể nhận trợ giúp bằng nhiều ngôn ngữ
• Những người đại diện trả lời cuộc gọi của bạn có thể nói nhiều ngôn ngữ. Trong
trường hợp họ không sử dụng được ngôn ngữ của bạn, một phiên dịch viên sẽ
được cung cấp cho bạn.
• Chúng tôi có những nhân viên hỗ trợ trong cộng đồng của bạn – những người
được đào tạo để sử dụng ngôn ngữ của bạn.
Trong trường hợp bạn có nhu cầu, họ cũng có thể đến nơi bạn sinh sống và làm
việc.
4. Các thông tin bạn cung cấp sẽ được bảo mật
• Những thông tin bạn nói với NY State of Health và những nhân viên hỗ trợ được
xem như thông tin cá nhân.
• Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi để đăng ký vào một chương trình sức
khỏe sẽ không được chia sẻ với bất kỳ ai khác và nó sẽ không được sử dụng
cho bất kỳ mục đích nào khác.
Giới thiệu về NY State of Health
New York đã mở Hội chợ chương trình sức khỏe của khu vực, NY State of Health, vào tháng 10 năm
2013. Trải nghiệm mua sắm các loại bảo hiểm sức khỏe một cửa của Hội chợ cung cấp các chương trình
y tế toàn diện chất lượng cao. NY State of Health là nơi duy nhất mà người tiêu dùng có thể hội đủ điều
kiện nhận trợ giúp thanh toán bảo hiểm thông qua các ưu đãi giảm giá cao cấp hoặc thuế tín dụng. Cư
dân New York hội đủ điều kiện cũng có thể ghi danh vào Medicaid, Child Health Plus and the Essential
Plan qua Hội chợ ở bất cứ thời điểm nào trong năm. Để biết thêm thông tin về Hội chợ NY State of
Health, vui lòng truy cập: https://nystateofhealth.ny.gov hoặc liên lạc Dịch Vụ Khách Hàng theo số 1-855355-5777, TTY: 1-800-662-1220 hoặc tìm nhân viên hỗ trợ ghi danh.
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