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KHÔNG ĐƯỢC TRỢ CẤP CHO MỘT CHƯƠNG TRÌNH 
BẢO HIỂM SỨC KHOẺ?  
COVERED CALIFORNIA CÓ THỂ GIÚP ĐỠ.
Covered California là thị trường bảo hiểm sức khỏe của tiểu bang, 
hợp tác với những công ty có uy tín để cung ứng bảo hiểm chăm sóc 
sức khỏe cho cư dân California.

Tất cả các chương trình bảo hiểm sức khỏe của chúng tôi đều hợp 
điều kiện với Dự Luật 22 để các tài xế nhận được tiền trợ cấp.

Covered California là nơi duy nhất cung cấp trợ giúp tài chính cho 
những người hội đủ điều kiện, để trả phí bảo hiểm hàng tháng của 
họ. Tùy thuộc vào thu nhập hộ gia đình, một số cá nhân có thể đủ 
điều kiện nhận bảo hiểm chất lượng với mức thấp từ $1 mỗi tháng.

Để được hỗ trợ miễn phí bởi chuyên gia ghi danh, ghé trang 
CoveredCA.com/support/contact-us

Dự Luật 22 yêu cầu các mạng lưới công ty ứng 
dụng tại California phải cung ứng trợ cấp* 
chăm sóc sức khoẻ cho các tài xế cộng tác 
theo mỗi quý dựa trên các tiêu chí nhất định

TÀI XẾ PHẢI HỢP ĐIỀU KIỆN NÀO ĐỂ ĐƯỢC TRỢ CẤP 
BẢO HIỂM SỨC KHOẺ? VÀ ĐƯỢC BAO NHIÊU?
Tài xế phải ghi danh vào một chương trình bảo hiểm sức khỏe đủ 
điều kiện, bao gồm các chương trình cá nhân từ Covered California. 
Những người đã ghi danh cho Medicare, Medi-Cal hoặc bảo hiểm 
sức khỏe do chủ lao động cung cấp không đủ tiêu chuẩn nhận 
trợ cấp.

Tài xế làm việc trung bình từ 25 tiếng  tương tác trở lên** mỗi tuần 
trong một quý có thể nhận được toàn bộ khoản trợ cấp là $409 mỗi 
tháng cho năm 2021. Khoản tiền này sẽ được điều chỉnh hằng năm.

Tài xế làm việc trung bình ít nhất 15 giờ tương tác nhưng ít hơn 25 
giờ tương tác mỗi tuần trong một quý có thể nhận được một nửa số 
tiền trợ cấp, $205 mỗi tháng, cho năm 2021. Khoản tiền này sẽ được 
điều chỉnh hằng năm.

*Khoản trợ cấp là 82% hoặc 41% ($409 hoặc $205) cho phí bảo hiểm trung bình hàng tháng theo cấp hạng Bronze trên toàn tiểu bang, và sẽ được điều chỉnh hàng năm. 
**Số giờ tương tác là khoảng thời gian một đối tác tài xế đang tích cực cung cấp một chuyến đi hoặc giao hàng cho công ty. Đây là khoảng thời gian từ khi tài xế chấp nhận  
     một chuyến chuyên chở khách hàng hoặc giao hàng đến khi họ hoàn thành chuyến đi hoặc giao hàng. VIE-0721
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DON’T HAVE A QUALIFYING HEALTH INSURANCE PLAN? 
COVERED CALIFORNIA CAN HELP.

Covered California is the state’s health insurance marketplace, 
working with brand-name companies to provide health care 
coverage to Californians.

All our health insurance plans qualify under Proposition 22  
for drivers to receive stipends.

Covered California is the only place to also provide financial 
help to those who qualify, to pay for their monthly premium. 
Depending on the household income, some individuals can 
qualify for quality coverage for as low as $1 per month. 

To get free, expert enrollment help, visit  
CoveredCA.com/support/contact-us

Proposition 22 requires California app-based  
driver network companies to provide health care 
stipends* to qualifying app-based drivers on a 
quarterly basis based on certain criteria.

HOW CAN DRIVERS QUALIFY TO RECEIVE HEALTH CARE 
STIPENDS? HOW MUCH ARE THOSE STIPENDS?

Drivers must be enrolled in a qualifying health insurance plan, 
which includes Covered California individual plans. Those  
enrolled in Medicare, Medi-Cal or health coverage provided  
by employers do not qualify to receive stipends.

Drivers who average 25 or more engaged hours** per week 
during a calendar quarter could receive the full stipend of 
$409 per month in 2021, which will be adjusted annually.

Drivers who average at least 15 engaged hours but fewer than 
25 engaged hours per week during a calendar quarter could 
receive half of the stipend. $205 per month in 2021, which will 
be adjusted annually.

*The stipend is either 82% or 41% ($409 or $205) of the posted average statewide monthly bronze premium and will be adjusted annually. 
**Engaged hours are the amount of time a contract worker is actively providing a ride or delivery for the company. This is the time from when a driver  
accepts a rideshare or delivery request to when they complete the rideshare or delivery request.

Covered California complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.  
Atención: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1.800.300.0213 (TTY: 1.888.889.4500).  
注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1.800.300.1533 (TTY 1.888.889.4500).

proposition 22  
& health insurance
WHAT APP-BASED DRIVERS  
NEED TO KNOW.
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