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Trong thời điểm khó 
khăn này, các bạn có  
thể xin hoặc mua được 
bảo hiểm sức khỏe.
Có chúng tôi giúp các bạn đây.

Dù trong hoàn cảnh nào, các bạn vẫn có thể xin hoặc mua được bảo hiểm sức khỏe.

Trong thời gian Đại Dịch, TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN để được bảo hiểm sức khỏe.  
Chúng tôi sẽ giúp các bạn xin bảo hiểm miễn phí hoặc mua bảo hiểm giá rẻ.

1-844-728-7896
nmmip.org

1-833-862-3935
bewellnm.com

1-855-637-6574
yes.state.nm.us

Bạn có hội đủ điều kiện 
để gia nhập một chương 
trình bảo hiểm sức khỏe 
qua cơ quan beWellnm 
không?
Nếu bạn không hội đủ điều kiện để hưởng 
Medicaid, bây giờ bạn có thể hội đủ điều 
kiện để mua hợp đồng bảo hiểm tư miễn 
phí hoặc với giá rẻ qua cơ quan beWellnm. 
Nếu gần đây bạn bị mất việc hoặc mức thu 
nhập bị giảm bớt, bạn hãy điện thoại tới số 
1-833-862-3935.

Một lựa chọn khác:  
The New Mexico 
Medical Insurance 
Pool
Nếu bạn không hội đủ điều kiện để hưởng 
Medicaid và cũng không mua được hợp 
đồng bảo hiểm qua cơ quan beWellnm, tất 
cả mọi người ở New Mexico đều có thể 
mua bảo hiểm sức khỏe qua cơ quan New 
Medical Insurance Pool. Muốn xin mẫu đơn, 
bạn có thể điện thoại tới số 1-844-728-7896 
hoặc vào trang mạng www.nmmip.org.

Bạn hãy bắt đầu từ đây 
Bạn có hội đủ điều 
kiện để hưởng Medic-
aid không?
Tùy vào số thu nhập của bạn và số người 
trong gia đình bạn, bạn có thể hội đủ điều 
kiện để xin bảo hiểm sức khỏe của chương 
trình Medicaid. Nếu muốn nộp đơn, bạn hãy 
gọi tới số điện thoại miễn phí 1-855-637-
6574 hoặc điền đơn trên mạng tại cổng 
thông tin YES New Mexico.

http://bewellnm.com
https://secureservercdn.net/198.71.233.109/hhg.3bb.myftpupload.com/wp-content/uploads/2019/12/fillable-2020-Non-Medicare-Application-for-LIPP-09.11.19-sw-FINAL-v3.pdf
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https://secureservercdn.net/198.71.233.109/hhg.3bb.myftpupload.com/wp-content/uploads/2019/12/fillable-2020-Non-Medicare-Application-for-LIPP-09.11.19-sw-FINAL-v3.pdf
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Làm sao hội đủ điều kiện  
để được bảo hiểm sức khỏe.

Mức Nghèo Liên Bang (viết tắt là FPL) là phương cách đo lường mức thâu nhập để ấn định điều kiện hưởng Medicaid và Chương Trình Bảo Hiểm Sức Khỏe 
cho Trẻ Em (viết tắt là CHIP), cùng với trợ cấp đóng phí bảo hiểm và giảm tiền phí bảo hiểm được chính phủ chia trả cho một phần (trợ cấp chia trả của chính 
phủ) trong cơ quan tiểu bang hợp tác với các chương trình liên bang, và các chương trình liên bang khác. 

Màu xanh da trời  nhạt  = Có thể hội đủ điều kiện để được giảm phí bảo hiểm.
Màu xanh da trời = Có thể được hưởng quyền lợi trừ tiền thuế cho phí bảo hiểm và được giảm phí bảo hiểm qua việc chia trả của chính phủ. 
Màu xanh đậm = Có thể hội đủ điều kiện để hưởng Medicaid.   

Mức thu nhập hàng tháng của gia đình bạn là bao nhiêu?  (FPL = Federal Poverty Level, Mức Nghèo Liên Bang)

New Mexico Insurance Pool 
Có thể được bảo hiểm nếu bạn không đủ điều kiện hưởng Medicaid  

hoặc các chương trình của cơ quan beWellnm 
Phí bảo hiểm được giảm cho những người có mức thu nhập dưới 400% FPL

beWellnm  
(Những di dân đang hiện 

diện hợp pháp nhưng 
không hội đủ điều kiện 

để hưởng Medicaid)

beWellnm  
Được Giúp Đỡ Trả Phí Bảo Hiểm 

beWellnm  
không 

được Giúp 
Đỡ Trả Phí 
Bảo Hiểm 

Medicaid cho Trẻ Em (0-5 tuổi)

Medicaid cho Trẻ Em (6-18 tuổi)

Medicaid cho Người 
Trưởng Thành   

(19-64 tuổi)

Có bao nhiêu người 
trong gia đình bạn?

0-100% 
FPL

138% 
FPL

139% 
FPL

240% 
FPL

300% 
FPL

400% 
FPL

Over 400% 
FPL

Một Người  $1,064 $1,468 $1,469 $2,552 $3,190 $4,256 $4,256+

Gia Đình 2 Người $1,437 $1,983 $1,984 $3,449 $4,311 $5,748 $5,748+

Gia Đình 3 Người $1,810 $2,498 $2,499 $4,344 $5,430 $7,240 $7,240+

Gia Đình 4 Người $2,184 $3,013 $3,015 $5,240 $6,550 $8,736 $8,736+

Gia Đình 5 Người $2,557 $3,529 $3,530 $6,137 $7,671 $10,228 $10,228+

Gia Đình 6 Người $2,930 $4,044 $4,045 $7,032 $8,790 $11,720 $11,720+

Các số tiền FPL có hiệu lực tới hết ngày 31 tháng ba năm 2021.  Nếu bạn nghĩ mình hội đủ điều kiện hoặc không chắc mình hội đủ điều kiện cho chương trình 
bảo hiểm sức khỏe nào, xin vui lòng điện thoại cho chúng tôi để chúng tôi có thể giúp đỡ bạn!

1-844-728-7896
nmmip.org

1-833-862-3935
bewellnm.com

1-855-637-6574
yes.state.nm.us
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