
5 Bước để Duy trì Bảo hiểm thông qua Thị trường Bảo  
hiểm (Marketplace)
Ngày 1 Tháng Mười Một – Ngày 15 Tháng Một: Đánh giá chương trình của quý vị và 
quyết định xem quý vị có cần thực hiện các thay đổi cho năm tới hay không.

Thực hiện theo 5 bước sau để duy trì bảo hiểm:

1
Đánh giá

Xem xét cẩn thận lá thư  
mà quý vị nhận được từ 
chương trình bảo hiểm y tế 
của quý vị để xem họ đang 
thực hiện những thay đổi nào 
với bảo hiểm của quý vị trong 
năm tới.

 2
 Cập nhật

Nếu quý vị có bất kỳ thay 
đổi nào đối với thông tin 
của mình, hãy đăng nhập 
HealthCare.gov để cập 
nhật đơn đăng ký của quý vị 
trong Thị trường Bảo hiểm 
(Marketplace). Ngay cả khi 
thông tin của quý vị không 
thay đổi, quý vị có thể đủ điều 
kiện nhận chi phí thấp hơn 
năm ngoái.

3
So sánh

Dành thời gian để so sánh các 
chương trình — các chương 
trình mới có thể có sẵn trong 
khu vực của quý vị.

4
 Lựa chọn

Quý vị có thể giữ chương trình 
đã đăng ký hiện tại của mình 
nếu chương trình đó vẫn còn 
trong năm tới hoặc chọn một 
chương trình mới.

5
Ghi danh

Hoàn thành tất cả 5 bước 
trước ngày 15 Tháng Một để 
hoàn tất ghi danh vào chương 
trình bảo hiểm y tế, ngay cả 
khi quý vị muốn giữa nguyên 
chương trình.

Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập HealthCare.gov/keep-or-change-plan.

Quý vị có quyền nhận thông tin về Thị trưởng Bảo hiểm (Marketplace) ở định dạng có thể truy cập được, như chữ in cỡ  lớn, chữ nổi braille hoặc âm thanh.
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, hoặc hãy gọi cho Trung tâm Hỗ trợ Thị trường Bảo hiểm  
(Marketplace) theo số 1-800-318-2596 để biết thêm thông tin. Người dùng TTY xin gọi số 1-855-889-4325.
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