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CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP  

 

Ai trả tiền cho việc chăm sóc y 

tế của tôi khi tôi có nhiều hơn 

một bảo hiểm y tế? 

 
Bảo hiểm chính sẽ thanh toán 

trước, tiếp theo là bảo hiểm phụ, 

bao gồm Medi-Cal. 

 
Tôi có nên xin bảo hiểm y tế 

riêng cho mình? 

 
Khi đủ 18 tuổi, quý vị có thể xin 

bảo hiểm y tế của riêng quý vị. 

Tuy nhiên, Medi-Cal yêu cầu quý 

vị duy trì tên trên hồ sơ bảo hiểm 

của phụ huynh hoặc người giám 

hộ của quý vị cho đến khi quý vị 

đủ 21 tuổi nếu họ đề tên quý vị là 

người phụ thuộc trong tờ khai 

thuế thu nhập của họ. 

Tôi có phải bắt buộc ghi danh 

vào chương trình chăm sóc do 

Medi-Cal quản lý nếu tôi chưa 

ghi danh không? 

 
Có, quý vị sẽ được yêu cầu ghi 

danh vào chương trình chăm sóc 

do Medi-Cal quản lý trừ khi quý vị 

có bảo hiểm tư nhân hoặc có 

miễn trừ đủ điều kiện. 
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Mểdi-Cẫl .................................................................................................... 800-541-5555  

Dư  A n Tiể p Cẫ  n Sẫn Diểgổ .................................................... 858-300-2780 

Hổ  i Y Khổẫ Quẫ  n Sẫn Diểgổ ................................................ 858-300-2777 
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BẢNG LIỆT KÊ NHỮNG MỤC 
CẦN KIỂM TRA CHO QUÁ TRÌNH 
CHUYỂN TIẾP THÀNH CÔNG 

      

 

 Ở tuổi 18, luật pháp yêu cầu chúng tôi 

chỉ nói chuyện với quý vị về nhu cầu sức 

khỏe và y tế của quý vị. Để bất kỳ thông 

tin y tế nào được tiết lộ cho bất kỳ ai 

khác ngoài quý vị, quý vị cần phải ký 

và gửi Mẫu đơn Cho phép Tiết lộ 

Thông tin (ROI) sau khi quý vị bước 

sang tuổi 18. ROI hoặc "Ủy Quyền Sử 

Dụng hoặc Tiết Lộ Thông Tin Sức 

Khỏe được Bảo Vệ (23-07 HHSA)" 

cho phép chúng tôi thảo luận thông 

tin với người được ủy quyền mà quý 

vị liệt kê trong biểu mẫu này. 

 

Mẫu ủy quyền ROI là không cần thiết nếu 

khách hàng CCS không có khả năng đồng ý, 

đưa ra quyết định sáng suốt, không có khả 

năng tự biện hộ, hoặc đang được bảo hộ. 

 

 

 Nếu đang được bảo hộ, cần phải nộp một 

bản sao của Thư Bảo Hộ cho CCS. 

 

 Thảo luận với chuyên gia y tế và bác sĩ chăm 

sóc chính của quý vị về việc giới thiệu quý vị 

đến một bác sĩ chuyên khoa tuổi trưởng 

thành để bảo đảm chăm sóc y tế sau 21 tuổi. 

 

 Tìm hiểu bảo hiểm y tế của quý vị có những 

gì: Medi-Cal, Medicare, Tổ Chức Giữ Gìn Sức 

Khỏe Tư Nhân (HMO) hoặc Tổ Chức Nhà 

Cung Cấp Được Ưa Chuộng (PPO) và hỏi về 

những thay đổi trong bảo hiểm y tế của quý 

vị ở tuổi 21. 

CHÀO MỪNG BƯỚC SANG 

TUỔI TRƯỞNG THÀNH! 

 

Ở tuổi 18, quý vị là người trưởng thành 

hợp pháp và quý vị phải đối mặt với các 

trách nhiệm ảnh hưởng đến việc chăm sóc 

y tế của quý vị. 

Điều rất quan trọng là quý vị bắt đầu lên kế 

hoạch chuyển từ chăm sóc y tế nhi khoa 

sang chăm sóc y tế cho người trưởng 

thành ngay bây giờ! 

Ở tuổi 21, quý vị sẽ không còn đủ điều 

kiện nhận các dịch vụ từ Dịch Vụ Trẻ Em 

California (CCS). 

Giai đoạn chuyển sang tuổi trưởng thành 

có thể có khó khăn trở ngại. CCS muốn 

giúp quý vị lập kế hoạch chuyển tiếp bằng 

cách cung cấp cho quý vị thông tin và các 

nguồn hỗ trợ. 

Vui lòng đọc các thông tin và bảng liệt kê 

những mục cần kiểm tra sau đây để giúp 

hướng dẫn quý vị trong quá trình chuyển 

tiếp sang tuổi trưởng thành. 

Tại CCS, chúng tôi cam kết giúp cho quá 

trình chuyển tiếp của quý vị trở nên dễ 

dàng nhất có thể. Chúng tôi khuyến 

khích quý vị gọi cho chúng tôi tại số 

điện thoại (619) 528-4000 nếu có bất kỳ 

câu hỏi nào. 

 

 

Những thay đổi trong bảo hiểm y tế của quý 

vị có thể thay đổi phạm vi bảo hiểm dành cho 

bác sĩ chăm sóc chính, chuyên gia y tế, nhà 

thuốc, dịch vụ y tế tại nhà, nhà cung cấp thiết 

bị y tế lâu bền (DME) và tiếp liệu y tế. 

 

 

 Hãy chọn một chương trình sức khỏe 

mà sẽ bao gồm các bác sĩ quý vị 

muốn chọn. 

 

 Tìm hiểu quy trình ủy quyền của 

chương trình sức khỏe của quý vị 

cho các dịch vụ y tế, thuốc men, DME 

và tiếp liệu y tế. 

 

 Lập danh sách các nhà cung cấp y tế 

hiện tại của quý vị kèm theo địa chỉ 

và số điện thoại của họ. Bảo đảm bao 

gồm thông tin chương trình sức khỏe 

của quý vị, bác sĩ chăm sóc chính, 

chuyên khoa y tế, nhà thuốc, dịch vụ 

y tế tại nhà, các nhà cung cấp DME và 

tiếp liệu y tế. 

 

 Biết tình trạng y tế, kế hoạch điều trị 

và thuốc men của quý vị. 

 

 Hỏi các chuyên gia y tế hiện tại của 

quý vị cho một lá thư giới thiệu về 

chẩn đoán và kế hoạch điều trị của 

quý vị để chia sẻ với chuyên gia y tế 

về người trưởng thành tiếp theo của 

quý vị. 

 


