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Trả tiền mua bảo hiểm hàng tháng.   
 

 Đọc kỹ thẻ bảo hiểm của quý vị khi thư được gửi đến. Thẻ ghi rõ các  
chi phí quý vị phải trả cho các lần khám bác sĩ và số điện thoại của 
công ty bảo hiểm cần gọi nếu quý vị có các câu hỏi thắc mắc. 
 
 

 
Chọn một bác sĩ hay nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chính (PCP) nằm trong hệ 
thống chương trình bảo hiểm của quý vị. Xin vào trang web của công ty bảo hiểm hay gọi cho 
công ty bảo hiểm để có danh sách các nhà cung cấp.  

 
Lấy lịch hẹn khám tổng quát với bác sĩ của quý vị. 
 

 Nếu xảy ra bất kỳ thay đổi nào sau  đây trong cuộc sống của quý vị,  
hãy gọi cho người trực tiếp giúp đỡ quý vị ngay tức thì: 

 Quý vị kết hôn hoặc ly dị. 

 Tình trạng khuyết tật tàn tật của 
quý vị có thay đổi. 

 Quý vị bước qua tuổi 26. 

 Quý vị sinh con, nhận con nuôi hay 
cho con nuôi. 

 Quý vị đang có thai. 

 Quý vị tăng thêm hay bớt đi người 
ăn theo trong gia đình.  

 

 Quý vị chuyển đến chỗ ở mới. 

 Quý vị vừa mất bảo hiểm sức khỏe 
của mình. 

 Thu nhập của quý vị có thay đổi. 

 Tổng số nhân khẩu trong hộ gia 
đình có thay đổi. 

 Quý vị có được bảo hiểm sức khỏe 
thông qua nơi làm việc, Medicare 
hoặc Medicaid. 

 

 

 

  

 

Xin Chúc Mừng! Quý Vị Đã Đăng Ký Chương 
Trình Bảo Hiểm Sức Khỏe 

Quý vị cần phải làm gì tiếp theo đây? 
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Câu Hỏi Thắc Mắc?   

 Tìm người giúp đỡ trực tiếp miễn phí  Liên hệ với Marketplace 
 

Tìm người giúp đỡ trực tiếp miễn phí từ những 

người trợ giúp được đào tạo gần quý vị.  

Hãy truy cập vào covermissouri.org hoặc gọi  số 

1-800-466-3213 để có một cuộc hẹn để tìm 

hiểu thêm hoặc để đăng ký mua bảo hiểm.  

 

Tổng Đài Điện Thoại của Marketplace sẽ mở cửa 24 

giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Hãy gọi 1-800-318-

2596 (TTY 1-855-889-4325).  

Quý vị cũng có thể yêu cầu nói chuyện trực tiếp 

trên mạng tại healthcare.gov.  

 

 

 


