Cơ Quan Y Tế / Dịch vụ Y tế Công Cộng

Bản Hướng Dẫn Dành Cho Các Gia Đình Về Chăm Sóc Sức Khỏe Cho Trẻ em Tại Quận Cam

Full Scope Medi-Cal
Medi-Cal Đầy Đủ
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California Kids
Chương Trình
trẻ em
California

Các trẻ em mới sanh đến
19 tuổi,

Trẻ em dưới 19 tuổi.

Tất c ả trẻ em từ 2
đến 18 tuổi.

Có tính l ợi tức c ủa tất c ả
thành v iên trong gia đình.

Có các giới hạn v ề lợi
tức gia đình.

Không c ần Số An
Sinh Xã Hội.

Cần có giấy tờ chứng nh ận
hội đủ điều kiện

Không hội đủ điều
kiện Medi-Cal, CCS
hay bảo hiểm khác v à
không có bảo hiểm
mua qua s ở làm của
Cha M ẹ.

Không c ần thiết phải
là Công dân M ỹ hay
cư dân h ợp pháp
Đây là những dịch vụ bảo hiểm hoặc giống như các dịch vụ bảo hiểm
trả tiền hầu hết các loại dịch vụ y tế.
Để biết cách thức để xin- gọi CHIOC (714)619-4050.
Người nhận Medi-Cal có
Khám Bác Sĩ để trị
Khám bệnh tổng
thể trở thành thành viên của bệnh và phòng bệnh,
quát, chuyên khoa và
CalOptima vì đây là cơ
khám b ệnh c huyên
phòng ng ừa, m ột số
quan quản l ý Medi-Cal
khoa, phònh cấp cứu,
dịch v ụ nha k hoa,
tại Quận C am.
bệnh phí, k hám b ệnh
thuốc theo toa, k hám
Dịch vụ trị liệu v à phòng
tâm th ền, thuốc theo
chuyên khoa bệnh
ngừa tổng quát và chuyên
toa, m ột s ố dich v ụ
hành v i, dịch v ụ cấp
khoa, ti êm c hủng, c huyên
nha k hoa v à nhãn
cứu giới hạn, v à
khoa b ệnh hành vi, thuốc
khoa..
KHÔNG PHẢI TRẢ
theo t oa, bệnh v iện phí,
TIỀN BỆNH VIỆN
nhãn khoa, v à các dịch v ụ
PHÍ.
khác.
Có thể là miễn phí ho ặc có
thể phải trả lệ phí hàng
tháng t ùy theo m ức thu
nhập c ủa gia đình.

Phải trả tiền b ảo
hiểm hàng t háng v à
phụ phí cho mỗi đứa
trẻ.

Gọi (800)281-9799

Gọi (800)464-4000

http://ssa.ocgov.com/health
/medical

F042-20-2354

http://info.kaiserperm
anente.org/html/child
_health_plan

Phải trả tiền b ảo
hiểm hàng t háng v à
phụ phí cho mỗi đứa
trẻ.

Gọi (818)755-9700

http://www.california
kids.org/

Chương Trình
(AIM)
Dành cho trẻ
sơ sinh và các
bà mẹ

Những Phụ nữ
mang thai sống ở
California.

Có các giới hạn v ề
lợi tức gia đình.
Phải đăng ký trước
tuần th ứ 30 của thai
kỳ và chấm dứt 60
ngày sau khi hết
mang thai.
Chương trình c hỉ có
thể có nếu Tiểu
Bang tiếp tục tài tr ợ.

Medi-Cal
Hạn chế

Trẻ em từ sơ sinh
đến 21 tuổi.

Gọi (800)433-2611
http://www.aim.ca.g
ov/aim_program/

Các trẻ em mới sanh
đến 19 tuổi.

Phải sống ở California.
Có các giới hạn v ề
lợi tức gia đình.
Không c ần thiết p hải
là Công dân M ỹ hay
cư dân h ợp pháp.

Đây là các chương trình bảo hiểm với
phạm vi hạn chế.
Trả những d ịch v ụ y
tế cho ph ụ nữ mang
thai và có thể trả cho
các dịch v ụ y tế
không có liên quan
đến thai nghén t rong
một thời gi an nhất
định nh ưng c hỉ cho
người M ẹ thôi.
Trẻ sơ sinh c ó thể
xin Medi-Cal nếu
không được bảo
hiểm theo cha mẹ.
Có lệ phí.

Chương trình Sức
khỏe Trẻ em
và Phòng Ngừa
Phế Tật
(CHDP)

Lợi ích tùy thuộc v ào
cách điều trị cần thiết
và nếu gia đình có
hội đủ điều kiện hay
không.

Có các giới hạn v ề lợi
tức gia đình.

Community
Clinics
Các Chẩn Y Viện
Cộng Đồng

Trẻ em có thể nhận
dịch v ụ hầu hết t ại
các Chẩn Y Viện.

Các trẻ em mới sanh đến
19 tuổi,

Có các giới hạn v ề lợi
tức gia đình.

Không c ần thiết p hải là
Công dân Mỹ hay cư dân
hợp pháp

Không c ần thiết p hải là
Công dân Mỹ hay cư
dân h ợp pháp

Các chương trình này không phải là bảo hiểm y tế. Các chương trình
này chỉ bao gồm các dịch vụ hạn chế.
Tất cả Chương Trình này đều có chủng ngừa.
Khám sức khỏe, chích
Khám sức khoẻ, chích Khám sức khỏe miễn phí
ngừa và giới th iệu đi
ngừa, k hám m ắt v à
cho trẻ em hội đủ điều
chuyên khoa để xác định khám răng và khám
kiện CHDP.
bệnh.
bệnh tùy thuộc v ào
Tiêm c hủng cho những em
mỗi Chẩn Y Viện.
không có bảo hiểm.

Có thể chỉ bao
gồm m ột s ố việc
chăm sóc hoặc
dịch v ụ.

Lệ phí th ấp ho ặc điều trị
miễn phí.
Trả lệ phí th ấp c ho chăm
sóc trẻ em bệnh.

Bảo hiểm tùy vào số
người trong gia đình,
tiền thu nh ập v à
những dịch v ụ sử
dụng

Dịch v ụ phòng ng ừa v à
chủng ng ừa được cung
cấp miễn phí cho gia
đình.

http://ssa.ocgov.com/
health/medical

http://ochealthinfo.com/
phs/about/family/chdp

Gọi (800)281-9799

Public Health
Clinics
Các Chẩn Y Viện
Công Cộng

Gọi (800)564-8448

Chi phí thấp ho ặc
miễn phí tùy thuộc
vào thu nhập gia đình.
Gọi cho Y Viện để
biết c hi tiết.

Miễn phí hoặc chi phí
thấp.

http://www.coccc.org/
clinic_directory.htm

http://ochealthinfo.com/ci
vicax/filebank/blobdload.as
px?BlobID=13549

Gọi (800)564-8448

Gọi (800)914-4887

Matrix (R5-23-13) [LPO] Viet [TN]

F042-20-2354

Matrix (R5-23-13) [LPO] Viet [TN]

