
Được Đài thọ:
Những điều cần biết về  
Health Insurance Marketplace 
(Thị trường Bảo hiểm Y tế)

n	Health Insurance Marketplace® giúp quý vị mua sắm 
và đăng ký tham gia bảo hiểm phù hợp với nhu cầu 
và ngân sách của quý vị. Khi quý vị điền vào đơn 
đăng ký Marketplace, chúng tôi sẽ cho quý vị biết 
quý vị có đủ điều kiện hay không  
để nhận: 

�	Các chương trình bảo hiểm tư nhân. Quý vị có thể 
đủ điều kiện để nhận các khoản tiết kiệm, chẳng hạn 
như tín dụng thuế phí bảo hiểm hoặc giảm khoản 
chia sẻ chi phí, dựa trên quy mô hộ gia đình và thu 
nhập của quý vị. Nếu quý vị không đủ điều kiện để 
nhận các khoản tiết kiệm, quý vị vẫn có thể mua bảo 
hiểm Marketplace. Các chương trình đài thọ cho các 
quyền lợi y tế thiết yếu, bệnh lý có sẵn và dịch vụ 
chăm sóc phòng ngừa. Thông thường, quý vị chỉ có 
thể ghi danh vào một trong những chương trình này 
trong Giai đoạn Ghi danh Mở hàng năm, trừ khi quý 
vị đủ điều kiện cho Giai đoạn Ghi danh Đặc biệt do 
một sự kiện trong đời (như mất bảo hiểm khác, kết 
hôn, chuyển nhà hoặc sinh con).

�	Medicaid hoặc Children’s Health Insurance 
Program (Chương trình Bảo hiểm Y tế Trẻ em) 
(CHIP). Các chương trình này cung cấp dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe miễn phí hoặc chi phí thấp để đài thọ 
cho những người có thu nhập hạn chế, khuyết tật và 
các hoàn cảnh khác. Nếu có vẻ như quý vị đủ điều 
kiện, chúng tôi sẽ gửi thông tin của quý vị đến cơ 
quan ở tiểu bang của quý vị và họ sẽ liên hệ với quý 
vị. Quý vị có thể đăng ký Medicaid và CHIP bất kỳ  
lúc nào.

n	Truy cập HealthCare.gov để tìm hiểu thêm về cách 
đăng ký tham gia Marketplace. Một số tiểu bang sử 
dụng Marketplace do chính quyền liên bang điều hành. 
Một số tiểu bang khác điều hành Marketplace của riêng 
họ. Bất kể quý vị sống ở đâu, quý vị đều có thể tìm thấy 
các bước tiếp theo tại HealthCare.gov.

n	Nếu quý vị đủ điều kiện nhận bảo hiểm theo công 
việc, quý vị có thể cân nhắc chuyển sang chương 
trình Marketplace. Tuy nhiên, quý vị không thể nhận 
cùng lúc chương trình bảo hiểm theo công việc và 
chương trình Marketplace với các khoản tiết kiệm. Nếu 
quý vị không đăng ký chương trình theo công việc nhưng 
chủ lao động của quý vị cung cấp cho quý vị một chương 
trình như vậy, quý vị sẽ không đủ điều kiện để nhận 
các khoản tiết kiệm dựa trên thu nhập của mình trừ khi 
chương trình bảo hiểm theo công việc không đủ khả 
năng chi trả hoặc không đáp ứng các yêu cầu tối thiểu.

n	Nếu quý vị trải qua một số sự kiện nhất định trong 
cuộc sống (như chuyển đến một tiểu bang mới, kết 
hôn, sinh con hoặc mất bảo hiểm y tế), quý vị có thể 
đủ điều kiện cho Giai đoạn Ghi danh Đặc biệt để ghi 
danh hoặc thay đổi chương trình Marketplace của 
quý vị. Marketplace có thể yêu cầu quý vị gửi tài liệu để 
xác nhận sự kiện của quý vị. Quý vị phải gửi bản sao của 
các tài liệu trước khi quý vị có thể bắt đầu sử dụng bảo 
hiểm của mình.

Quý vị có quyền yêu cầu thông tin về Marketplace ở một định dạng mà người khuyết tật có thể sử dụng được, ví dụ như bản in khổ chữ lớn, chữ 
nổi Braille, hoặc băng ghi âm. Quý vị cũng có quyền nộp đơn khiếu nại nếu quý vị cảm thấy mình bị phân biệt đối xử.

Truy cập CMS.gov/about-cms/agency-information/aboutwebsite/cmsnondiscriminationnotice,  
hoặc gọi cho Trung tâm Tổng đài Marketplace theo số 1-800-318-2596 để biết thêm thông tin. Người dùng TTY có thể gọi số 1-855-889-4325.
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Health Insurance Marketplace® is a registered service mark of the U.S. Department of Health & Human Services.
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