Cơ Quan Y Tế / Dịch Vụ Y tế Công Cộng

Hướng Dẫn Cho Gia Đình Về Các Nguồn Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Cho Trẻ Em Quận Cam
Medi-Cal
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(Medi-Cal Đầy Đủ và
Kaiser Permanente
Chương trình cho trẻ em
Covered
Chương
trình Sức khỏe
với gia đình có thu nhập
California
trẻ em
thấp (TLICP)
Cư dân hợp pháp của Trẻ em và người lớn của
Trẻ em dưới 19 tuổi.
California không có
tiểu bang California
Có các giới hạn về lợi tức gia
bảo hiểm.
Giới hạn về lợi tức phụ
đình.
Có thể được giảm giá thuộc vào tuổi tác và lợi
Trẻ em phải sống trong khu vực
tức của gia đình và số
(liên bang trợ cấp)
dịch vụ Kaiser Permanente.
hoặc bảo hiểm miễn người trong gia đình
phí (Medi-Cal tài trợ) Cần hồ sơ chứng nhận việc Không thể có Medi-Cal, CCS hay
bất cứ bảo hiểm nào khác và
tùy vào lợi tức và số
hội đủ điều kiện.
không có bảo hiểm qua sở làm
người trong gia đình.
Tình trạng di trú không còn của cha mẹ. Không cần thiết
cần thiết khi xin Medi-Cal phải là Công dân Mỹ hay cư dân
hợp pháp.
cho trẻ em.
Đây là những bảo hiểm hoặc giống bảo hiểm và bồi
hoàn cho hầu hết các loại dịch vụ y tế.
Để biết cách thức xin gọi CHIOC (714) 619-4050 hoặc http://www.CHIOC.org/
Tất cả bảo hiểm bao Nhữ ng ngư ờ i thụ hư ở Khám sức khoẻ để trị bệnh và
gồm “Những phúc lợi ng có thể trở thành thành phòng bệnh, chăm sóc đặc
y tế căn bản" như:
viên củ a CalOptima vì đây biệt, cấp cứu, nhập viện, tâm
khám bác sĩ, nằm
là hệ thố ng quả n lý việ c thần, thuốc theo toa, phòng thí
bệnh viện, chăm sóc chăm sóc tạ i Quậ n Cam. nghiệm và chụp X-quang nếu
khẩn cấp, thai sản,
“Những phúc lợi thiết yếu hội đủ điều kiện, một số dịch
trẻ em, thuốc theo
cho sức khoẻ"như: khám vụ khám răng và khám mắt.
toa, thử nghiệm y tế bác sĩ, bệnh viện, chăm
và chăm sóc sức khỏe sóc cấp cứu, thai sản, trẻ
tâm thần."
em, thuốc theo toa, kiểm
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H Gia đình có thể chọn tra y tế và chăm sóc sức

loại bảo hiểm và mức khỏe tâm thần. Nha khoa
bồi hoàn cho mình
và nhãn khoa nếu hội đủ
điều kiện."
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Phí tổn nhiều ít hay
miễn phí tùy vào sự
lựa chọn loại bảo
hiểm và mức bồi hoàn
cũng như giới hạn lợi
tức.
Gọi (800)652-9528
www.coveredca.com

Phí tổn nhiều ít hay miễn Phải trả tiền bảo hiểm hàng
phí tùy vào sự lựa chọn
tháng và phụ phí cho mỗi đứa
loại bảo hiểm và mức bồi trẻ.
hoàn cũng như giới hạn lợi
tức.
Gọi (855)478-5386

Gọi (800)464-4000

www.mybenefitscalwin.org

http://info.kaiserpermanente.org/h
tml/child_health_plan/index.html

Chương trình Sức
khỏe Trẻ em
và Phòng Ngừa
Phế Tật (CHDP)

Medi-Cal
(Hạn chế)
Trẻ em và người lớn của
tiểu bang California

Community
Clinics
Các Chẩn Y Viện
Cộng Đồng

Các trẻ em mới sanh đến Trẻ em và người lớn
19 tuổi.
có thể nhận dịch vụ
hầu hết tại các Chẩn Y
Phải sống ở California.
Viện.
Có các giới hạn về lợi tức
Có các giới hạn về lợi
gia đình (ở mức 266%
tức gia đình.
FPL hoặc ít hơn).

Có các giới hạn về lợi tức
gia đình.
Không cần thiết phải là
công dân Mỹ hay cư dân
hợp pháp.

HCA-Family Health
Children’s clinic
Chẩn Y Viện Công Cộng
cho trẻ em
Các trẻ em mới sanh cho đến
19 tuổi,
Có các giới hạn về lợi tức gia
đình.
Không cần thiết phải là công
dân Mỹ hay cư dân hợp pháp.

Không cần thiết phải là
công dân Mỹ hay cư dân
hợp pháp.

Các chương trình bảo hiểm
hạn chế mức bồi hoàn

Các chương trình này không giống như bảo hiểm y tế.
Chúng chỉ bảo đảm một số dịch vụ giới hạn.
Tất cả đều có chích ngừa.
Phúc lợi phụ thuộc vào việc Khám sức khỏe, chích
Khám sứ c khoẻ để
Khám sứ c khỏ e miễ n phí
hội đủ điều kiện và loại
ngừa và giới thiệu để xác phòng bệ nh, chích
cho ngư ờ i hộ i đủ điề u kiệ n
ngừ a, khám mắt,
CHDP.
chăm sóc thiết yếu.
định bệnh.
khám
răng
và
khám
Có thể chỉ bồi hoàn cho một Đơn xin Medi-Cal qua
Chích ngừ a cho ngư ờ i không
số loạ i chăm sóc và dịch vụ Gateway chỉ được 2 lần bệnh tùy vào Chẩn Y có bả o hiể m.
Viện.
nào đó.
trong khoảng 12 tháng.
Chăm sóc miễ n phí cho trẻ
Để tiếp tục nhận được
em bị bệ nh.
đầy đủ các dịch vụ của
Dưới Thượng Viện Pháp Medi-Cal, Quí vị phải nạp
Luật (SB75) trẻ em đã có đơn cho con em mình qua
Medi-Cal giới hạn có thể Cơ quan dịch vụ xã hội.
nhận được Medi-Cal đầy
đủ không có giới hạn.
Mứ c bồ i hoàn tùy vào số
Dịch vụ phòng ngừa và
ngư ờ i trong gia đình, mứ c chích ngừa được cung cấp
lợ i tứ c và các dịch vụ cần miễn phí cho gia đình.
thiết.
Gọi (855)478-5386
www.mybenefitscalwin.org

Chi phí thấp hoặc
miễn phí tùy thuộc
vào lợi tức của gia
đình. Gọi cho Y Viện
để biết chi tiết.

Gọi (800)564-8448

Gọi (800)564-8448

http://ochealthinfo.com/phs http://www.coccc.org/
/about/family/chdp
clinic_directory.htm

Miễn phí

Gọi (800)914-4887
http://ochealthinfo.com/phs/abo
ut/family/fhcs/chcs

The County of Orange complies with applicable Federal Civil Rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.You have the right to an interpreter at no
cost to you. Ask the front desk.

F042-20-2354

Usted tiene el derecho a un intérprete sin costo alguno para usted. Pregunte en la recepción

你有权利免费获得翻译服务。请问前台。
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