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Bảo hiểm Y tế Mới cho Người lớn là gì? 

Các quy tắc cho Medicaid đã thay đổi. Điều này có nghĩa 
là nếu trước đây quý vị đã nộp đơn xin Medicaid và bị từ 
chối, thì bây giờ bạn có thể đủ điều kiện. Bắt đầu từ 
ngày 1 tháng 11 năm 2018, sẽ có nhiều người hơn có 
thể đăng ký để đủ điều kiện nhận bảo hiểm y tế thông 
qua Medicaid. Quyền lợi sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 1 
năm 2019.  

Những người làm việc trong lĩnh vực bán lẻ, xây dựng, 
chăm sóc trẻ em, cảnh quan, dịch vụ ăn uống và nhiều 
công việc khác không cung cấp bảo hiểm y tế, hiện có 
thể đủ điều kiện. 

Bảo hiểm y tế mới cho người lớn mang lại lợi ích to lớn 
cho các gia đình có thu nhập thấp, những người có thể 
không được chăm sóc sức khỏe. 
 

Được bảo hiểm những gì? 

Bảo hiểm y tế mới bảo hiểm cho người lớn: 

 Bác sĩ, bệnh viện và dịch vụ khẩn cấp 
 Thuốc kê theo toa 
 Xét nghiệm và dịch vụ chụp X-quang 
 Chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh 
 Dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ dài hạn 
 Dịch vụ y tế tại nhà 
 Các dịch vụ sức khỏe hành vi bao gồm các dịch vụ 

điều trị nghiện và phục hồi 
 Các dịch vụ phục hồi bao gồm các liệu pháp thể 

chất, nghề nghiệp và lời nói 
 Vận chuyển đến các dịch vụ được Medicaid bao trả 

khi không có lựa chọn thay thế 
 Dịch vụ kế hoạch hóa gia đình 
 Thiết bị và vật tư y tế 
 Các dịch vụ phòng ngừa và chăm sóc sức khỏe và 

các dịch vụ quản lý bệnh mãn tính 
 Và nhiều hơn nữa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai được bảo hiểm? 

Người lớn có thể đủ điều kiện nhận bảo hiểm y tế mới 
nếu: 

 Sống ở Virginia 
 Tuổi từ 19 – 64 
 Không nhận hoặc không đủ điều kiện nhận 

Medicare 
 Đáp ứng các yêu cầu về thu nhập, thay đổi theo 

quy mô gia đình 
 
Giới hạn Thu nhập Bảo hiểm Người lớn (Tổng *) 

 

Tôi đăng ký dịch vụ bằng cách nào? 

 Hãy gọi Tổng Đài Cover Virginia theo số 833-
5CALLVA. Có thông dịch viên.  
Đại diện của chúng tôi sẽ kết nối quý vị với một 
người nói ngôn ngữ ưa thích của quý vị. 

 Hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến tại Common 
Help: www.commonhelp.virginia.gov 

 Hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến tại The Health 
Insurance Marketplace: www.healthcare.gov 

 Gửiđơn qua bưu điện hoặc chuyển đơn đăng ký 
bằng giấy đến Sở Dịch Vụ Xã Hội tại địa phương của 
quý vị 

Để biết danh sách các tài liệu quý vị sẽ cần khi nộp đơn, 
hãy truy cập www.coverva.org và nhấp vào trang Nộp 
đơn. 

Số Người Trong 
Gia Đình 

Hàng tháng Hàng năm 

1 $1677 $20121 
2 $2268 $27214 
3 $2859 $34307 
4 $3450 $41400 
5 $4042 $48494 
6 $4633 $55587 

* Có hiệu lực từ ngày 20 tháng 1 năm 2023.  
Giới hạn thu nhập được điều chỉnh hàng năm 

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, nhiều người lớn sống ở Virginia có 
thể tiếp cận bảo hiểm y tế chất lượng, chi phí thấp và miễn phí! 

 

 

Bảo hiểm y tế mới cho người lớn 


