
Quy trình Ghi danh Medicaid bình thường sẽ sớm bắt đầu 
Hãy hành động ngay để duy trì hiểm y tế của quý vị 

Thành viên Medicaid có thể làm gì:   

 Cập nhật thông tin liên hệ của quý vị. Quý vị có thể cập nhật: 

- Trực tuyến tại  commonhelp.virginia.gov 

- Bằng cách gọi cho local Department of Social Services, (Cơ quan Dịch vụ Xã 
hội) của quý vị  

- Bằng cách gọi cho Cover Virginia theo số 1-855-242-8282 

 Hãy hành động khi quý vị nhận được thông báo chính thức từ Virginia Medicaid, 
các cơ quan tiểu bang khác, các nhóm cộng đồng và nhà cung cấp dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe yêu cầu quý vị: 

- Cập nhật thông tin liên hệ (địa chỉ gửi thư và số điện thoại)  

- Trả lời các thông báo/gia hạn để xác nhận rằng quý vị đủ điều kiện 

- Sử dụng bảo hiểm của quý vị để bắt kịp việc chăm sóc phòng ngừa hoặc 
chăm sóc trì hoãn 

 Tìm hiểu thêm về các kế hoạch của Virginia 

Virginia và các tiểu bang khác sẽ sớm bắt đầu xem xét bảo hiểm y tế của các thành viên 
Medicaid. Chúng tôi sẽ không hủy bỏ hoặc giảm phạm vi bảo hiểm cho các thành viên của 
chúng tôi mà không yêu cầu thông tin cập nhật, nhưng chúng tôi cần sự giúp đỡ của quý 
vị để quá trình này diễn ra suôn sẻ. Quý vị có thể thực hiện các bước ngay bây giờ để đảm 
bảo rằng quý vị nhận được thông tin quý vị sẽ cần để gia hạn bảo hiểm của mình.  

-Truy cập trang web Cover Virginia  để 
được cập nhật.  

- Đọc Các câu hỏi thường gặp về 
thành viên Medicaid và các tờ 
thông tin cập nhật về Thông tin 
đủ điều kiện, ghi danh và kháng 
cáo Medicaid COVID-19. 

 - Đăng ký nhận email và cập nhật văn 
bản và theo dõi chúng tôi trên 
phương tiện truyền thông xã hội. 

 Truy cập trang web Cover Virginia để có     
thêm thông tin.  

Improving the health and well-being of Virginians through  

access to high-quality health care coverage. 
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