
Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Với Giá Phải
Chăng và Cộng Đồng Người Di Dân



Chúng Tôi Là Ai?

Dịch Vụ, Những Quyền Lợi của
Người Di Dân và Hệ Thống

Giáo Dục (SIREN)

Sứ mạng/Nhiệm vụ của SIREN là

làm tăng sức mạnh của những
người di dân có lợi tức thấp và

những người tỵ nạn tại Quận hạt
Santa Clara bằng cách giáo dục cộng
đồng và tổ chức, phát triển/huấn
luyện người lảnh đạo, cổ động cho
chính sách và những dịch vụ trở
thành công dân Mỹ

Cơ Quan Cộng Đồng Hợp Tác

Y Tế (CHP)

CHP là hiệp hội của các cơ quan y 

tế sức khỏe cộng đồng (những
chẩn y viện cộng đồng), với sứ
mạng là cổ động việc giá cả phải
chăng, có thể dùng một cách dễ
dàng và phẩm chất tốt cho sức
khỏe y tế cho những cư dân phục
vụ không được đúng mức sống
trong Quận Hạt Santa Clara và San 
Mateo



Những mục đích của Thuyết Trình

• Trình bày những tin tức căn bản về Đạo Luật Chăm Sóc Sức
Khỏe Y Tế Với Giá Phải Chăng (Chương Trình Y Tế Sức Khỏe
của Tổng Thống Obama- Obama Care) và cách đạo luật nầy
ảnh hưởng đến những cộng đồng người di dân

• Nghiên cứu và xem xét lại những quyền lợi của ngườI di dân
liên quan đến sức khỏe y tế

• Cung cấp những nguồn tài liệu để giúp người di dân ghi danh

vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe và những chương
trình giúp dùng dễ dàng cho những dịch vụ chăm sóc sức khỏe



Thống Kê vềNhân Học

• Tại CA, có khoảng 7.2 triệu người không có bảo hiểm, trong số
những người nầy 74% là người di dân

• Tại Quận Hạt Santa Clara, 200,000 người hiện không có bảo
hiểm sức khỏe, 55% là người di dân

• Trong năm 2009, người ta phỏng đoán sẽ có từ 120,000-140,000 

người sẽ vẫn ở trong tình trạng không có bảo hiểm sức khỏe tại
Quận Hạt Santa Clara. (Ken Jacobs, UC Berkeley Labor Center, 
Nov. 2012)



Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Y Tế với Giá

Phải Chăng là gì?

• Đạo luật Chăm Sóc Sức Khỏe với Giá Phải Chăng, còn được gọi
là Luật Cải Tổ Sức Khỏe Y Tế năm 2010, được ký thành luật
vào ngày 23 tháng 3 năm 2010

• Một trong những phần chính của Đạo Luật nầy là giúp gia tăng

khá hơn việc dùng bảo hiểm sức khỏe y tế với giá phải chăng

• Bắt đầu tháng giêng 2014, có hơn 32 triệu người không có bảo
hiểm sức khỏe y tế sẽ được hưởng những quyền lợi từ những
chương trình bảo hiểm sức khỏe mới với giá hạ. (giá rẻ)



Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Y Tế với Giá

Phải Chăng (tiếp theo)

• Hiện tại, chỉ có những công dân Mỹ và những thường trú 

nhân mới được hưởng chương trình bảo hiểm sức khỏe mới 

nầy dưới Đạo Luật ACA

• Những chương trình nầy gồm sự nới rộng (mở rộng thêm) 

chương trình MediCal cho những người lớn không có con và 

sự thành lập của những Trao Đổi Những Quyền Lợi Y Tế Sức 

Khỏe (Health Benefit Exchange) (Thị Trường Bảo Hiểm Y Tế 

Sức Khỏe trên mạng) 

• ACA cũng sẽ đòi hỏi tất cả các cá nhân phải mua bảo hiểm 

sức khỏe hoặc phải trả tiền phạt (ngoại trừ những người di 
dân bất hợp pháp)



Những Quyền Lợi Khác của ACA

• Không còn việc giới hạn về bảo hiểm sức khỏe y 
tế hoặc giới hạn cho hằng năm hay cho suốt đời

• Không còn việc ngưng bảo hiểm sức khỏe y tế vì 
lý do bệnh tật thường xuyên 

• Không bị kỳ thị về những bệnh tật đã có sẳn
– Đối với trẻ em -bắt đầu từ năm 20120

– Đối với người lớn từ ngày 1 tháng 1 năm 2014



Những Quyền Lợi Khác của ACA

• Cung cấp những dịch vụ phòng bệnh miễn phí và 
mua thuốc với giá giảm
– Chương trình (bảo hiểm sức khỏe) mới phải gồm những 
dịch vụ phòng bệnh mà không phải trả tiền xuất túi 
(deductible) hay phần người đóng bảo hiểm phải trả (co-
pays). 

– Tiền mua thuốc trong chương trình MediCal được 
hưởng một ít tiền bồi hoàn (rebates) và được miễn phí 
cho những việc phòng bệnh

Những người trẻ có thể được dùng chung bảo hiểm với cha 
mẹ cho đến khi 26 tuổi



Chương Trình Nới Rộng (thêm quyền lợi) 
MediCal

• Chương trình MediCal (MediCaid) là chương trình
bảo hiểm sức khỏe y tế do chính phủ tài trợ cho

những người có lợi tức thấp.  Tuy nhiên cho đến
nay nhiều người dù hội đủ điều kiện nhưng đã
không được chương trình MediCal chấp nhận



Chương Trình Nới Rộng (thêm quyền lợi) 
MediCal

• Với Đạo Luật ACA, chương trình MediCal nới rộng 
giúp những người lớn không có con hội đủ điều 
kiện khi có mức lợi tức thấp hơn 138% của Mức Ấn 
Định Mức Lợi Tức Thấp Nhất của Chính Phủ Liên 
Bang (công dân Mỹ và những thường trú nhân hợp 
pháp hội đủ điều kiện đòi hỏi 5 năm).

– Cá nhân có lợi tức tới $15,400/một năm

– Gia đình gồm 4 người có lợi tức tới $32,500/người



Thị Trường Trao Đổi Bảo Hiểm Sức Khỏe
& Y Tế (Covered California)

• Thị trường trên mạng (internet) sẽ giúp giới thiệu những chương trình bảo hiểm 

sức khỏe khác nhau đã được sự chấp thuận (của tiểu bang) với những giá biểu khác 
nhau và những quyền lợi từng cấp bậc khác nhau.

• Có 4 loại bảo hiểm sức khỏe y tế sẽ được bán ra thị trường: Đồng, Bạc, Vàng và 
Bạch Kim.

• Tiền thuế được cho lại một phần (tax credits) sẽ có thể được bồi hoàn cho những 
cá nhân có lợi tức từ 138% đến 400% của Mức Ấn Định Mức Lợi Tức Thấp Nhất 
của Chính Phủ Liên Bang

� Gia đình gồm 4 người:

Địa chỉ trên mạng của Covered California Website: www.coveredca.com

Percent of FPL Annual Income Unsubsidized 

monthly premium

Monthly premium 

after subsidy

150% $35,137 $1187 $117

399% $93,700 $1187 $742



Bảng Ấn Định Mức Lợi Tức Thấp Nhất của Chính Phủ Liên Bang



Tiền Trợ Cấp Tạm Thời của Chính Phủ là gì?

• Một cá nhân tùy thuộc vào tiền trợ cấp của chính phủ (như SSI, 

TANF-Temporary Cash Assistance for Needy) như nguồn lợi tức
chính thì gọi là “lấy tiền công cộng”

• Tiền Trợ Cấp được coi như không phải là “ Lấy Tiền Công Cộng” 

• Chương Trình MediCal (dùng cho những Trường Hợp Khẩn Cấp/ 
Mang Thai) Những Chương Trình Sức Khỏe Trẻ Em (Healthy 

Kids), những dịch vụ trả tiền tùy theo khả năng lợi tức tại các Chẩn
Y Viện Cộng Đồng (Community Health Clinics-CHC)         

• Những trợ cấp không phải là tiền như Chương Trình Giúp Đở về
Dinh Dưỡng Phụ Trội (food stamps); Chương Trình cho Phụ Nữ, 
Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Em (Women, Infant, Children Program-WIC)    

Tiền Trợ Cấp Tạm Thời của Chính Phủ



Những Thường Trú Nhân/ Cư Dân Hợp Pháp

• Được hưởng toàn bộ của chương trình MediCal Nới Rộng (nếu họ
hội đủ khoảng thời gian đợi 5 năm)

• Hội đủ điều kiện để được mua bảo hiểm sức khỏe từ Covered 

California, Thị Trường Sức Khỏe Y Tế Tiểu Bang

• Có thể được hưởng tiền thuế trả lại (tiền tài trợ cho bảo hiểm xuất 
túi- subsidized health premiums) tùy theo mức lợi tức

• Sẽ bị phạt nếu họ không có bằng chứng mua bảo hiểm (từ danh 

sách của tiểu bang đã chấp thuận)



Những người di dân bất hợp pháp

•Được hưởng những dịch vụ về y tế khẩn cấp

•Được hưởng nhiều chương trình về sức khỏe y tế công cộng

•Được hưởng (những dịch vụ y tế) khẩn cấp và Mang Thai liên 

quan đến MediCal (tùy theo lợi tức)

•Được trả chi phí sức khỏe y tế tùy theo mức lợi tức cho những 
trường hợp không phải là khẩn cấp từ Quận Hạt và từ những 
Chẩn Y Viện

•Được đóng bảo hiểm sức khỏe như là người lệ thuộc (dependent) 
trong Bảo Hiểm Sức Khỏe của Nhóm (group health insurance).  



Những người di dân bất hợp pháp

• Không hội đủ điều kiện để mua bảo hiểm sức khỏe y tế từ
Covered California hay được hưởng tiền thuế trả lại một phần
(tax credits)

• Không được hưởng toàn bộ hay Chương Trình MediCal Nới
Rộng

• Không đòi hỏi phải mua bảo hiểm sức khỏe hay đóng tiền
phạt



Gia Đình Có Nhiều Trình Trạng Khác Nhau

(Hợp Pháp & Không Hợp Pháp) 

Đối với Cha mẹ của những Trẻ Em là Công Dân Mỹ hay 

Thường Trú Nhân

• Hội đủ điều kiện để xin bảo hiểm sức khỏe y tế cho con của họ từ
những chương trình của chính phủ liên bang, tiểu bang hay tại địa
phương (MediCal, Healthy Kids, Kaiser for Kids) nếu họ hội đủ
điều kiện đòi hỏi về lợi tức

• Hội đủ điều kiện để mua bảo hiểm sức khỏe y tế cho con của họ, 
nhưng không thể mua cho chính họ, qua chương trình Health 
Benefit Exchange (Covered California)



Gia Đình Có Nhiều Trình Trạng Khác Nhau

(Hợp Pháp & Không Hợp Pháp) 

Đối với Người Hôn Phối của các Công Dân Mỹ hay Thường
Trú Nhân Hợp Pháp

• Không hội đủ điều kiện để được MediCal (trừ trường hợp khẩn
cấp/Mang Thai) hay mua bão hiểm sức khỏe y tế qua chương trình
Health Benefit Exchange (Covered California) 



Dùng Việc Chăm Sóc Sức Khỏe Y Tế Dễ
Dàng

Bạn nghỉ thế nào về những trở
ngại cho người di dân trong việc
được dùng những chương trình

chăm sóc sức khỏe dễ dàng?



Những trở ngại trong Việc Dùng Chăm Sóc 

Sức Khỏe Y Tế Dễ Dàng

� Những Điều Kiện Đòi Hỏi Phải Hội Đủ

� Những đòi hỏi về tư cách thường trú nhân

� Tính cách riêng tư, Giử kín (bí mật) và Kiểm tra

� Trở ngại về sự truyền đạt-thông tri

� Thiếu sự giao thông- vận chuyển

� Sợ bị báo cáo

� Quan tâm về những điều kiện về “Tiền trợ cấp xã hội/Lấy tiền 
công cộng”( public charge)



Đúng hay Sai????? 



Đúng hay Sai?

Một thường trú nhân không hội đủ điều
kiện chờ 5 năm được nộp đơn xin cho

chương trình MediCal Nới Rộng.



Đúng hay Sai?

• Thường trú nhân hợp pháp sống tại Mỹ ít
hơn 5 năm thì không hội đủ điều kiện để mua

bảo hiểm sức khỏe qua chương trình Trao Đổi
Quyền Lợi Sức Khỏe Y Tế (Health Benefit 
Exchange)



Đúng hay Sai?

Những người di dân bất hợp pháp có thể mua

bảo hiểm sức khỏe từ chương trình California 

Health Insurance Exchange cho những đứa con 
của họ sinh ra tại Mỹ



Trường Hợp Học Hỏi (Case Study):

• Rosa là một thường trú nhân hợp pháp sống tại Mỹ 7 năm.  Bà sống 
với chồng bà là người không có giấy tờ hợp lệ và 2 đứa con gái, 10 
tuổi và 12 tuổi, cả hai đều là công dân Mỹ.

• Rosa làm việc tại một khách sạn ở địa phương, nhưng không làm đủ
giờ để có bảo hiểm sức khỏe cho Rosa và gia đình.  Lợi tức của bà 
khoảng $35,000/một năm. 



Trường Hợp Học Hỏi (Case Study):

• Những cách chọn nào về bảo hiểm sức khỏe cho 
Rosa và gia đình của Rosa?
�Rosa:  Covered California

�Chồng của Rosa: Community Health Clinics (Các Chẩn 
Y Viện) , Chương trình MediCal Giới Hạn

�Con Gái: MediCal dành cho gia đình (Healthy Families) 

không phải trả tiền xuất túi (co-pay) hay chương trình 
Trợ Cấp Phụ Trội Covered California   



Tài liệu đòi hỏi khi nộp đơn xin Bảo Hiểm
Sức Khoẻ

� Giấy chứng nhận của người lớn trong gia đình

� Giấy Khai Sinh cho tất cả các phần tử trong gia đình 

� Số An Sinh Xã Hội cho tất cả các phần tử trong gia đình

� Giấy chứng nhận lợi tức (tiền lương, thuế, tiền trợ cấp nuôi con, tiền 
trợ cấp sau khi ly dị…) 

� Tài liệu của các trương mục (checking hay saving account) hiện có từ
Ngân Hàng.

� Giấy chứng nhận chủ quyền của xe

� Giấy chứng minh địa chỉ
Chỉ có những người nộp đơn xin được quyền lợi mới cần (bị đòi) cung cấp số 

an sinh xã hội (SSN) và tư cách di dân hay tư cách công dân của họ.



Tất cả người di dân có quyền chăm sóc sức
khỏe được bảo vệ bởi luật pháp

• Quyền được nhận chửa bệnh khẩn cấp tại bệnh viện dù có hay 
không có khả năng trả tiền cũng như tư cách di dân/di trú

• Quyền được giử kín (bí mật); những dữ kiện về sức khỏe được 
bảo vệ và không được chia xẻ với chính quyền hay những cơ
quan đặc trách vấn đề di dân

• Quyền được dùng những chương trình không liên quan đến tiền 
trợ cấp như Chương Trình MediCal giới Hạn, WIC và Health 

Kids, mà không bị ảnh hưởng nguy hại đến tình trạng di trú 
hiện tại hay tương lai

• Quyền được dùng thông dịch viên có phẩm chất tốt khi được 
nhận những dịch vụ về sức khỏe-y tế

•



Mở rộng việc Chăm Sóc Sức Khỏe cho tất cả những 
người di dân: Những người lảnh đạo cộng đồng có thể

làm gì?
• Làm nổi bật những đóng góp của người di dân-người di dân đóng 

$11.2 tỉ dollars cho thuế tiểu bang và thuế tại địa phương chỉ
trong năm 2010

• Vận động và cổ động cho việc phục hồi ngân sách cho những 
chương trình về y tế-sức khỏe và dịch vụ xã hội.  Kể từ năm 

2008, CA đã cắt trên $15 tỉ ngân sách cho những chương trình về
y tế- sức khỏe và dịch vụ xã hội

• Vận động và cổ động cho sự cải tổ thực hành tốt cho người di 
dân bao gồm cả việc được dùng dễ dàng các dịch vụ về y tế sức 
khỏe   

• Vận động và cổ động cho sự gia tăng việc được chứng nhận 
những dịch vụ về thông dịch (certified translation services)



Vai Trò của Người Lãnh Đạo Cộng Đồng
(tiếp theo)

• Báo cáo những người môi giới gian lận lợi dụng cộng đồng người di 
dân

• Thông tin & Giáo dục người của cộng đồng về sự quan trọng của
việc phòng bệnh và những dịch vụ cần thiết tối thiểu cho sức khỏe

• Tham gia vào các nhóm liên quan đến người tiêu thụ

• Chia xẽ những tin tức nầy với gia đình của quý vị và cộng đồng! 



Những dịch vụ về Y Tế/ Sức Khỏe
• CHP Health Coverage Help Line: 

408.579.6026

• SIREN:  Information and Referral Hotline: 

408.453.3017 Spanish / 408.453.3013 Vietnamese

• Social Service Agency, MediCal Benefits:

408.758.3600

• Patient Access Department:

408.885.7701

• Santa Clara Family Health Plan -Healthy Kids Program:

877.688.7234

• Child Health & Disability Prevention (CHDP) Program:

800.689.6669

• Kaiser Child Health Plan:

800.464.4000

*For Santa Clara County



Những ngày quan trọng để nhớ…

Tháng Mười, 2013

•Những cá nhân hội đủ điều kiện (Công dân Mỹ, Thường 
trú nhân hợp pháp) có thể bắt đầu mua bảo hiểm sức khỏe 
qua chương trình Covered California (Health Benefit 

Exchange)

Tháng Giêng, 2014

•Chính thức khởi sự chương trình MediCal Nới Rộng  của tiểu 
bang California và Health Benefit Exchange (Trao đổi quyền 
lợi Sức Khoẻ/Y Tế), Covered California



Quý Vị hãy tự hỏi mình…

Những tin tức nào trong phần thuyết
trình nầy quý vị có thểmang đến cho

cộng đồng của quý vị?



Chúng ta có thể làm những thay đỗi!

Điều nầy không dễ dàng, nhưng…



Câu Hỏi?


