
Marketplace Special Enrollment Period (SEP) for Life Events  
Social Media Toolkit - Vietnamese 

For use throughout the year, outside the annual Open Enrollment period 

HealthCare.gov partners: Use these social media posts below to encourage and remind your followers 
to enroll in coverage via a special enrollment period -- due to a qualifying life event – and be sure to 
include the #MarketplaceSEP hashtag. URL for all posts: https://www.healthcare.gov/screener/  

As always, the best way to stay up-to-date with Marketplace news and announcements is to “Like” our 
Facebook page and follow us on Twitter @HealthCareGov.  

POST POST COPY 
Major Life Events 

Social Media Graphic 
Download graphics here 

1 Có điều nào ở đây áp dụng cho quý vị trong 60 ngày 
qua không? Nếu có, quý vị có thể đủ điều kiện được 
ghi danh vào Thời Kỳ Ghi Danh Đặc Biệt 
#MarketplaceSEP để có bảo hiểm từ Thị Trường này. 
 
Để tìm hiểu sự kiện nào trong đời hội đủ điều kiện, 
hãy gọi số 1-800-318-2596. 

 
2 Các sự kiện lớn trong đời thường gây choáng ngợp, 

nhưng quý vị đừng quên bảo hiểm sức khỏe. Quý vị 
có thể đủ điều kiện được ghi danh vào Thời Kỳ Ghi 
Danh Đặc Biệt. #MarketplaceSEP. 
 
Để tìm hiểu sự kiện nào trong đời hội đủ điều kiện, 
hãy gọi số 1-800-318-2596. 
  

3 Các sự kiện lớn trong đời thường gây choáng ngợp, 
nhưng quý vị đừng quên bảo hiểm sức khỏe. Quý vị 
có thể hội đủ điều kiện được ghi danh vào Thời Kỳ Ghi 
Danh Đặc Biệt. MarketplaceSEP. 
 
Để tìm hiểu sự kiện nào trong đời hội đủ điều kiện, 
hãy gọi số 1-800-318-2596. 
  

POST POST COPY 
Changes in Household 

Social Media Graphic 

4 Việc có em bé có thể thay đổi tất cả mọi thứ, như nhu 
cầu về bảo hiểm sức khỏe. Quý vị chỉ có một thời gian 
ngắn để thay đổi hoặc tìm bảo hiểm mới tại 
HealthCare.gov.  #MarketplaceSEP 
 
Tìm hiểu thêm bằng cách gọi số 1-800-318-2596 
 
  

 
 
 

https://www.facebook.com/Healthcare.gov
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POST POST COPY 
Loss of Health Coverage 

Social Media Graphic 

5 Việc mất bảo hiểm sức khỏe từ công việc, ngay cả khi 
quý vị tự nghỉ việc hoặc bị sa thải, hội đủ điều kiện 
cho quý vị được ghi danh bảo hiểm vào Thời Kỳ Ghi 
Danh Đặc Biệt bất cứ lúc nào trong suốt năm. 
#MarketplaceSEP 
 
Tìm hiểu thêm bằng cách gọi số 1-800-318-2596. 

 
6 Việc mất bảo hiểm sức khỏe từ công việc, ngay cả khi 

quý vị tự nghỉ việc hoặc bị sa thải, hội đủ điều kiện 
cho quý vị được ghi danh bảo hiểm vào Thời Kỳ Ghi 
Danh Đặc Biệt bất cứ lúc nào trong suốt năm. 
#MarketplaceSEP 
 
Tìm hiểu thêm bằng cách gọi số 1-800-318-2596. 

 

7 Quý vị tròn 26 tuổi và mất bảo hiểm sức khỏe? 
 
Trong một thời gian giới hạn quý vị có thể thay đổi 
hoặc tìm bảo hiểm mới tại HealthCare.gov. 
#MarketplaceSEP 
 
Tìm hiểu thêm bằng cách gọi số 1-800-318-2596 

 

8 Quý vị tròn 26 tuổi và mất bảo hiểm sức khỏe? Ghi 
danh tại Marketplace để có được bảo hiểm. 
#MarketplaceSEP  

Tìm hiểu thêm bằng cách gọi số 1-800-318-2596 

 
 

 
 

 
 
 
 


