Quý vị cần
bảo hiểm y tế năm 2021?
Làm thế nào để đăng ký & ghi danh thông qua
Thời gian Ghi danh Đặc biệt mới

Có Thời hạn Ghi danh Đặc biệt mới cho phép quý vị đăng ký hoặc thay đổi bảo hiểm y tế đến hết ngày
15 Tháng Tám, 2021, do dịch bệnh coronavirus 2019 (COVID-19). Thời gian Ghi danh Đặc biệt này dành
cho cư dân của 36 tiểu bang sử dụng HealthCare.gov. (Nếu tiểu bang của quý vị có gói Marketplace
(Thị trường Bảo hiểm) của riêng mình, hãy kiểm tra trang web của tiểu bang. Hầu hết các tiểu bang đang
cung cấp các tùy chọn tương tự để đăng ký.)
Sau khi điền và gửi đơn đăng ký của mình tại HealthCare.gov, quý vị có 30 ngày để ghi danh một chương
trình. Bảo hiểm bắt đầu vào ngày đầu tiên của tháng sau khi quý vị đăng ký. Ví dụ: nếu quý vị đăng ký bất
kỳ lúc nào trong Tháng Ba, bảo hiểm của quý vị bắt đầu vào ngày 1 Tháng Tư.

4 điều cần biết về Thời gian Ghi danh Đặc biệt mới này
yy Quý vị có thể đủ điều kiện để tiết kiệm tiền — hầu hết mọi người đều vậy! Trên thực tế, cứ 10
người ghi danh thì có 9 người đủ điều kiện tiết kiệm. Hàng triệu người nữa có thể tìm thấy các gói bảo
hiểm với mức phí bảo hiểm thấp hơn nhờ luật cứu trợ COVID. Trên thực tế, 4 trong số 5 người có thể
tìm thấy một gói bảo hiểm với $10 hoặc ít hơn sau khoản tiết kiệm. Tìm hiểu thêm thông tin về chi phí
mới, thấp hơn tại HealthCare.gov/more-savings.
yy Không có sự kiện trong đời? Không sao. Thời gian Đăng ký Đặc biệt này không yêu cầu quý vị phải
có một sự kiện trong đời đủ điều kiện, chẳng hạn như sinh con, chuyển nhà hoặc kết hôn, để đăng ký
gói Marketplace. COVID-19 đã mang lại những thách thức mới cho rất nhiều người, vì vậy Thời gian Ghi
danh Đặc biệt này cung cấp khả năng tiếp cận bảo hiểm bình đẳng cho những người ở các tiểu bang
sử dụng HealthCare.gov.

yy Có trợ giúp để ghi danh bảo hiểm. Quý vị có thể nhận trợ giúp điền vào đơn đăng ký của mình qua
điện thoại, với một người hỗ trợ hoặc với một đại lý hoặc nhà môi giới đáng tin cậy.
yy Quý vị đã có gói Marketplace? Quý vị có thể đủ điều kiện để tiết kiệm nhiều hơn và quý vị có thể
quyết định thay đổi gói bảo hiểm. Trước khi thực hiện thay đổi, quý vị sẽ cần xem xét những điều như
số tiền quý vị đã trả cho khoản khấu trừ của mình (quý vị có thể cần phải bắt đầu lại nếu quý vị thay
đổi gói bảo hiểm).

Nơi để biết thêm thông tin về Thời gian Ghi danh Đặc biệt này
yy Truy cập HealthCare.gov để tìm hiểu thêm và bắt đầu đăng ký hoặc cập nhật đơn đăng ký
hiện có.
yy Gọi tổng đài Marketplace Call Center at 1-800-318-2596. Người dùng TTY có thể gọi số
1-855-889-4325. Có sẵn trợ giúp bằng nhiều ngôn ngữ.
Hãy nhớ rằng quý vị có thể tận dụng cơ hội này đến ngày 15 Tháng Tám, 2021 để đăng ký tham gia
bảo hiểm y tế cho năm 2021.

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 gửi đơn khiếu nại nếu
quý vị cảm thấy mình bị phân biệt đối xử. Truy cập CMS.gov/about-cms/agency-information/aboutwebsite/
cmsnondiscriminationnotice.html, 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 -855-889-4325.

Đây là sản phẩm được sản xuất bằng tiền của người trả thuế Hoa Kỳ.
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