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The Affordable Care Act  

¨  Federal law that changes our health care system: 
 
¤ Ensures that health insurance is: 

1.  High quality 
2.  Affordable 
3.  More accessible  

¤  By 2014, most US residents must have health 
insurance, or pay a penalty 



Improvements under the ACA 

¨  You can’t be denied because of a pre-existing condition 
¨  Young adults can stay on parents’ insurance until age 26  
¨  Rates can’t be based on how healthy you are 
¨  No lifetime or annual benefit limits  
¨  Every plan must cover 10 Essential Health Benefits   

v Ambulatory patient services  
v Emergency services  
v Hospitalization 
v Maternity & newborn care 
v Mental health, substance use 
 

v Prescription drugs 
v Laboratory services 
v Pediatric services – Vision, Dental 
v Preventive & Wellness Services 
v Rehab Services 



Ways to get health insurance 

Through 
your job! 

On your own 

Medi-Cal 
Public 

program 



New marketplace to compare and purchase insurance plans  
Affordable Insurance  

•  Premiums depend on your income. The less you earn, the less you pay 

•  Low and middle income people can get federal assistance to lower health 
care costs: both monthly premiums and out-of-pocket costs 

Quality insurance  

•  Plans are certified as high quality and from reputable companies 

•  Every plan covers essential health benefits  
Choice in Plans  

•  See, compare & choose between health plans & levels of coverage  
Easy process  

•  Tools to make it simple like a Cost Calculator 

•  Certified Educators and Enrollment agents  



Plan Choices in Santa Clara 

 

Your Choice! 
 



Covered CA Makes It Easy 

4 Metal Plan Tiers 
¤  four levels of coverage to 

help you compare plans 
¤ Bronze, Silver, Gold, 

Platinum 

Cost Calculator 
¤ Enter your info to see your 

estimated cost and savings 
from government 

¤ Online at CoveredCA.com 



Health Plan Costs and Savings 

¨  30 year old Individual making $17,000 
¤  Assistance pays 70 – 100% of premium 
¤  Monthly Payment of $0 - $94 

¨  40 year old Individual making $25,000 
¤  Assistance pays 50 – 78% of premium 
¤  Monthly Payment of $55 - $188 

¨  Family of 4 making $40,000 
¤  Assistance pays 68 – 100% of premium 
¤  Monthly payment of $0 - $250  

¨  Family of 6 making $65,000  
¤  Assistance pays 43 – 70% of premium 
¤  Monthly payment of $170 - $440 

 



What Now? 

¨  Remember, individuals must be insured in 2014 
¨  This year, there is extended enrollment period:                  

      October 1 2013 - March 31, 2014 

 
¨  Talk to a Certified Educator today. They can: 

¤ Explain options and answer questions 
¤ Assist you in using Cost Calculator 
¤ Help you take the next step towards enrolling 

 

¨  Tell your friends and family! 



For More Info: 
 

Call: 888-975-1142 

 

 
 

In-person:   Santa Clara County 
Social Services Offices 



SỰ LỰA CHỌN MỚI CHO 
BẢO HIỂM Y TẾ 

Trình Bày bởi SEIU Local 521 



Đạo Luật Chăm sóc Giá cả phải 
chăng 

¨  Luật liên bang thay đổi hệ thống chăm sóc sức 
khỏe của chúng tôi: 
 
¤  Bảo hiểm y tế đảm bảo : 

1.  Chất lượng cao 
2.  Giá cả phải chăng 
3.  Dễ tiếp cận hơn 

¤  Đến năm 2014, hầu hết người dân Mỹ phải 
có bảo hiểm y tế, hoặc phải trả tiền phạt 



Cách để có được bảo hiểm y tế 

Thông qua 
công việc 
của quý vị 

 
Mua bảo hiểm 

riêng của quý vị  

Kế hoạch 
công cộng 
- Medi-Cal 

 



 Covered California 

q  Covered California: 
o  Thị trường để mua bảo hiểm 
o  Giá cả phải chăng - với các khoản trợ cấp từ chính 

phủ 
o  Kế hoạch chất lượng cao 
o  Rất nhiều lựa chọn kế hoạch và mức bảo hiểm 
 
Thí dụ: 
Gia đình 4 người thu nhập $40,000: $0-$250/tháng 



Các chương trình khác trong Santa 
Clara 

Sự Lựa chọn của 
quý vị ! 
 



Những gì bây giờ?  

¨  Hãy nhớ rằng, cá nhân phải có bảo hiểm sức khỏe 
trong năm 2014 

¨  Năm nay, thời gian đăng ký được mở rộng: 
   1 tây tháng 10, 2013 đến 31 tây tháng 3, 2014 
 
¨  Nói chuyện với một người hướng dẫn được chứng nhận 

ngày hôm nay. Họ có thể: 
¤ Giải thích sự lựa chọn và trả lời câu hỏi 
¤ Hỗ trợ quý vị trong việc sử dụng tính Chi phí 
¤ Giúp bạn thực hiện bước tiếp theo để đăng ký tham 

gia 
 

¨  Nói chuyện với bạn bè và gia đình của quý vị !! 



Để biết thêm thông tin 
 

Gọi: 888-975-1142 

 

 
 

In-person:   Santa Clara County 
Social Services Offices 



NUEVAS OPCIONES PARA 
EL SEGURO DE SALUD 

Presentado por SEIU Local 521 



La reforma del sistema de salud 

Ley federal que reforma el sistema de salud 
Asegura de que el seguro de salud sea: 

1.  De Calidad 
2.  De bajo costo 
3.  Accesible 

En el 2014, se le exigirá a ala mayoría de las 
personas que tengan seguro de salud o pagar 
una multa. 



Maneras de conseguir seguro de salud 

Por su 
trabajo! 

Por su cuenta 

Medi-Cal 
Programa 
Publico 



Covered California – Mercado de 
Seguros de Salud 

¨  Nuevo mercado donde puede comparar y comprar 
seguros de salud 

¨  Planes de bajo costo con a traves de la ayuda 
financiera federal 

¨  Planes de calidad 
¨  Muchas opciones de planes y niveles de cobertura 

Por Ejemplo:  Una familia de cuatro con 
ingresos anuales $40,000 à $0 - $250  



Opciones de Planes en Santa Clara 

 

Usted decide! 
 



Y ahora que? 
¨  Recuerde, las personas deben estar aseguradas en 

el 2014 
¨  Este año, hay inscripción extendida: 01 de octubre 

2013 - 31 de marzo 2014 
¨  Hable con un Educador Certificado hoy. Ellos 

pueden: 
¤ Explicar las opciones y responder preguntas 
¤ Ayudarle a utilizar la calculadora 
¤ Ayudarle a dar el siguiente paso hacia inscribirse 

 

Dígale a sus amigos y familia! 



Para mas información: 
 

Llame: 888-975-1142 

 

 
 

En Persona:   Las oficinas de 
servicios sociales del Condado 

de Santa Clara 



Đạo Luật Chăm sóc Giá cả phải 
chăng 

¨  Luật liên bang thay đổi hệ thống chăm sóc sức 
khỏe của chúng tôi: 
 
¤  Bảo hiểm y tế đảm bảo : 

1.  Chất lượng cao 
2.  Giá cả phải chăng 
3.  Dễ tiếp cận hơn 

¤  Đến năm 2014, hầu hết người dân Mỹ phải 
có bảo hiểm y tế, hoặc phải trả tiền phạt 



Cách để có được bảo hiểm y tế 

Mua bảo 
hiểm riêng 
của quý vị  

 
 

Kế hoạch 
công cộng 
- Medi-Cal 

  

Thông qua 
công việc 
của quý vị 



 Covered California 

q  Covered California: 
o  Thị trường để mua bảo hiểm 
o  Giá cả phải chăng - với các khoản trợ cấp từ chính 

phủ 
o  Kế hoạch chất lượng cao 
o  Rất nhiều lựa chọn kế hoạch và mức bảo hiểm 
 
q  Thí dụ: 
     Gia đình 4 người thu nhập $40,000: $0-$250/tháng 



Các chương trình khác trong Santa 
Clara 

Sự Lựa chọn của 
quý vị ! 



Những gì bây giờ?  

¨  Hãy nhớ rằng, cá nhân phải có bảo hiểm sức khỏe 
trong năm 2014 

¨  Năm nay, thời gian đăng ký được mở rộng: 
   1 tây tháng 10, 2013 đến 31 tây tháng 3, 2014 
 
¨  Nói chuyện với một người hướng dẫn được chứng nhận 

ngày hôm nay. Họ có thể: 
¤ Giải thích sự lựa chọn và trả lời câu hỏi 
¤ Hỗ trợ quý vị trong việc sử dụng tính Chi phí 
¤ Giúp bạn thực hiện bước tiếp theo để đăng ký tham 

gia 
 

¨  Nói chuyện với bạn bè và gia đình của quý vị !! 



Để biết thêm thông tin 
 

Gọi: 888-975-1142 

 

 
 

In-person:   Santa Clara County 
Social Services Offices 
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La reforma del sistema de salud 

Ley federal que reforma el sistema de salud 
Asegura de que el seguro de salud sea: 

1.  De Calidad 
2.  De bajo costo 
3.  Accesible 

En el 2014, se le exigirá a ala mayoría de las 
personas que tengan seguro de salud o pagara 
una multa. 



Maneras de conseguir seguro de salud 

Por su 
trabajo! 

Por su cuenta 

Medi-Cal 
Programa 
Publico 



Covered California – Mercado de 
Seguros de Salud 

¨  Nuevo mercado donde puede comparar y comprar 
seguros de salud 

¨  Planes de bajo costo con a traves de la ayuda 
financiera federal 

¨  Planes de calidad 
¨  Muchas opciones de planes y niveles de cobertura 

¨  Por Ejemplo:  Una familia de cuatro con ingresos 
anuales $40,000 à $0 - $250  



Y ahora que? 
¨  Recuerde, las personas deben estar aseguradas en 

el 2014 
¨  Este año, hay inscripción extendida: 01 de octubre 

2013 - 31 de marzo 2014 
¨  Hable con un Educador Certificado hoy. Ellos 

pueden: 
¤ Explicar las opciones y responder preguntas 
¤ Ayudarle a utilizar la calculadora 
¤ Ayudarle a dar el siguiente paso hacia inscribirse 

 

Dígale a sus amigos y familia! 



For More Info: 
 

Call: 888-975-1142 

 

 
 

In-person:   Santa Clara County 
Social Services Offices 


