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BẠN CÓ ĐƯỢC TRỢ GIÚP TÀI CHÍNH KHÔNG?
Rất có thể! Khoảng 90% người ghi danh qua Covered California 
được trợ giúp tài chính. Bao nhiêu tùy thuộc vào thu nhập của hộ 
gia đình, quy mô gia đình và nơi sinh sống.

Bạn có thể trả từ $0/tháng cho gói bảo hiểm của mình và bạn 
không phải trả nhiều hơn 8.5% thu nhập cho gói hạng Bạc 
tiêu chí chuẩn của chúng tôi. Bạn cũng có thể đủ điều kiện 
nhận Medi-Cal giá thấp hoặc miễn phí.

Để ước tính khoản thanh toán hằng tháng  
bằng máy tính của chúng tôi (tiếng Anh),  
hãy quét mã QR hoặc truy cập   
CoveredCA.com/#quick-calculator

CÁCH ĐỂ GHI DANH 
Để tìm chuyên gia hỗ trợ ghi danh miễn phí gần nhà, hãy truy cập  
CoveredCA.com/support/contact-us

Nếu bạn đủ điều kiện nhận Medi-Cal, bạn có thể ghi danh bất kỳ lúc 
nào. Để tìm xem bạn hoặc ai đó trong gia đình có đủ điều kiện hay 
không, hãy ghi danh tại CoveredCA.com/Vietnamese hoặc gọi cho 
cơ quan dịch vụ nhân sinh của quận.

Để biết thêm chi tiết và được trợ giúp trực tiếp miễn phí, xin vui lòng 
liên lạc:  

CoveredCA.com/Vietnamese | "##.$%&.'%&" (tiếng Việt)

Những cá nhân và gia đình nào thay đổi một sự kiện 
cuộc sống đủ điều kiện có thể ghi danh vào một 
chương trình bảo hiểm sức khỏe Covered California 
ngoài mùa ghi danh hàng năm (thường từ tháng 11 
đến tháng 1 hàng năm). Đây được gọi là ghi danh  
đặc biệt.

Trong hầu hết các trường hợp, bạn có 60 ngày sau 
thay đổi sự kiện cuộc sống đủ điều kiện để ghi danh 
hoặc thay đổi chương trình hiện có. Nếu bạn biết 
trước khi nào mất bảo hiểm y tế, bạn có thêm 60 
ngày để ghi danh trước ngày đó để ngăn chặn bất kỳ 
khoảng trống nào trong phạm vi bảo hiểm.

SỰ KIỆN CUỘC SỐNG NÀO ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA?
• Mất bảo hiểm y tế
• Kết hôn, ly hôn hoặc bắt đầu mối quan  

hệ chung sống dân sự 
• Trẻ mới sơ sinh, nhận được làm con nuôi hoặc  

được nuôi dưỡng
• Mới chuyển đến hoặc trong California  

Để tham khảo danh sách đầy đủ và tìm hiểu thêm về các sự kiện 
cuộc sống đủ điều kiện, hãy truy cập trang  
CoveredCA.com/special-enrollment

KHI NÀO BẢO HIỂM BẮT ĐẦU? 
Đối với hầu hết mọi người, chương trình sẽ có hiệu lực vào ngày đầu 
tiên của tháng sau khi bạn nộp đơn ghi danh. Trong một số tình 
huống, như nếu bạn đang mang thai hoặc sắp nhận con nuôi, bạn 
có thể chọn bắt đầu ghi danh vào một ngày khác.

ghi danh  
đặc biệt
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT.
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WILL YOU GET FINANCIAL HELP?
Most likely, yes! Approximately !"% of Covered California  
enrollees get financial help. How much financial help depends 
on your household income, family size and where you live.

You could pay as little as $0/month for your plan, and  
you won’t pay more than ".#% of your income for  
our benchmark Silver plan. You may also qualify for  
low or no-cost Medi-Cal.

To estimate your monthly  
payment with our calculator tool,  
scan the QR code or visit  
CoveredCA.com/#quick-calculator

HOW TO ENROLL
To find free, expert enrollment help near you, visit  
CoveredCA.com/support/contact-us

If you qualify for Medi-Cal, you can enroll anytime. To find  
out if you or someone in your family is eligible, apply at  
CoveredCA.com or call your county human services agency.

For more information and free in-person help, contact:

CoveredCA.com | "$$.%$$.&#$'

Individuals and families who experience  
a qualifying life event can enroll in a Covered  
California health insurance plan outside  
of the annual open enrollment period, which  
is usually from November through January  
each year. This is called special enrollment.

In most cases, you have !" days after the date  
of a qualifying life event to enroll or change  
your existing plan. If you know ahead of time  
when you will lose your health insurance, you  
have an additional !" days to enroll before that 
date to prevent any gaps in coverage.

WHAT ARE QUALIFYING LIFE EVENTS?

• Lost health insurance
• Married, divorced, or new domestic partnership
• Child is born, adopted or received into foster care
• Moved to or within California 

For a complete list and to learn more about qualifying life  
events, visit CoveredCA.com/special-enrollment

WHEN DOES COVERAGE START?
For most people, your enrollment will be e#ective the first day 
of the month after you apply. In some situations, such as if you 
are pregnant or adopt a child, you may choose to have your 
enrollment begin on a di#erent date.

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 $.%"".&""."'$& (TTY: $.%%%.%%!.()"").  岤䠑㥶卓䝡⢪欽籗넓⚥俒䝡〳⟃⯝顥栽䖤铃鎊䴂⸔剪锞荞ꨶ $.%"".&"".$)&& (TTY $.%%%.%%!.()"").

special 
enrollment
WHAT YOU NEED TO KNOW.
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