Tài liệu bắt buộc về tình trạng đủ điều kiện
Các tài liệu dưới đây sẽ giúp chúng tôi tìm ra chương trình y tế nào mà qu{ vị đủ điều kiện đăng k{. Vui lòng mang theo tài liệu
gốc. Có thể yêu cầu tài liệu bổ sung; cán bộ thẩm định tính đủ điều kiện của bạn sẽ cho bạn biết thời gian hẹn của bạn.
Vui lòng đến trước giờ hẹn 15 phút. Nếu bạn cần dời lịch hẹn, xin vui lòng gọi đến số (714) 834-7991, máy lẻ 7 ít nhất 24 giờ
trước thời gian diễn ra buổi hẹn của bạn.
Qu{ vị cần đến cuộc hẹn về tình trạng đủ điều kiện. Quý vị không được hủy cuộc hẹn hay vắng mặt nếu gặp khó khăn khi cung
cấp bất kỳ tài liệu nào được liệt kê dưới đây. Vui lòng liên hệ với nhân viên quản lý vụ việc hoặc nhân viên tình trạng đủ điều
kiện để được trợ giúp.
BẰNG CHỨNG DANH TÍNH

BẰNG CHỨNG THU NHẬP

Tài liệu ưa dùng:
 Bằng lái xe hoặc Thẻ căn cước do bang cấp
 Thẻ thường trú
 Hộ chiếu/Thẻ hộ chiếu Mỹ
 Giấy chứng nhận nhập tịch (N-550/N-570)
 Thẻ căn cước nước ngoài
 Thẻ quân nhân Mỹ
 Thẻ căn cước do lãnh sự cấp
Tài liệu chấp nhận được:
 Thẻ học sinh (w/có ảnh)
 Giấy phép lao động (w/có ảnh)













Tài liệu ưa dùng:
 Hoàn thuế và W2 (năm hiện tại)
 Tự kinh doanh: Bản kê khai thuế, Biểu C và 1099 nếu có áp
dụng (năm hiện tại)
Tài liệu chấp nhận được:
 Thư trao:
o
Trợ cấp khuyết tật
o
Trợ cấp thất nghiệp
 Bảng kê ngân hàng với tài khoản tiền gửi trực tiếp cho SSDI,
SSA hoặc VA dưới tên của khách hàng (1 tháng, bảng kê mới
nhất)
 Phiếu lương (3 tháng liên tiếp)
 Bảng sao kê lương hưu (gần đây nhất)
 Bảng sao kê an sinh xã hội (gần đây nhất)
 Bảng sao kê trợ cấp cựu chiến binh (VA) (gần đây nhất)

BẰNG CHỨNG TÌNH TRẠNG BẢO HIỂM
(Mang theo bất kz tài liệu thích hợp nào)
Tài liệu phạm vi bảo hiểm sức khỏe hiện tại
Thẻ Bảo hiểm Y tế
Thư chấm dứt bảo hiểm sức khỏe tư nhân
Thẻ Phúc lợi Medi-Cal
Thư từ chối Medi-Cal
Thẻ Medicare
Thẻ Bảo hiểm Medicare Phần D
Giải trình Phúc lợi (EOB) của bảo hiểm y tế
(Chỉ OA-HIPP)
Bản kê Thanh toán Bảo hiểm Y tế (Chỉ OA-HIPP)
Thư Chào mừng Covered California (Chỉ OA-HIPP)
Thư COBRA

BẰNG CHỨNG HIV
(Chỉ yêu cầu một lần)
 Xét nghiệm Xác chẩn HIV (Multispot hoặc Xét nghiệm Khác
biệt Kháng thể HIV ½, Western Blot hoặc IFA)
 Xác thực do bác sỹ k{ cùng ít nhất một trong các tài liệu sau
đây: (1) dấu hiệu cho thấy thân chủ đang được điều trị
HIV/AIDS hoặc (2) báo cáo số lượng siêu vi




BẰNG CHỨNG CƯ TRÚ TẠI QUẬN CAM
(Tài liệu phải bao gồm tên và địa chỉ của thân chủ)
Tài liệu ưa dùng:
 Văn tự thế chấp
 Giấy tờ ra tù
 Biên lai thuê nhà/thế chấp (gần đây nhất)
 Hợp đồng thuê ngắn hạn/thuê dài hạn (hiện tại)
 Đăng k{ xe (hiện tại)
Tài liệu chấp nhận được:
 Hóa đơn điện thoại-không cần hóa đơn điện thoại di động
(gần đây nhất)
 Hóa đơn điện nước (gần đây nhất)
 Thư từ Cơ quan Chính phủ (mới nhất chỉ đối với những
người có tư cách hợp lệ tham gia chương trình Ryan White)

KIỂM SOÁT ĐIỀU TRỊ
(Chỉ bắt buộc với người đăng k{ ADAP)
Kết quả xét nghiệm CD4 (trong vòng 12 tháng)
Kết quả xét nghiệm số lượng siêu vi (trong vòng 12 tháng)
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Tổng quan về chương trình và yêu cầu tình trạng đủ điều kiện

CHƯƠNG TRÌNH
Chương trình hỗ
trợ thuốc AIDS
(ADAP)

YÊU CẦU CHƯƠNG TRÌNH






Ryan White





Văn phòng AIDSThanh toán phí
bảo hiểm y tế
(OA-HIPP)








Gia hạn MediCal**







Covered
California




HIV dương tính
Thu nhập gộp đã được điều chỉnh
của liên bang (FAGI) dưới 50.000 đô
la Mỹ
Thường trú nhân tại California
18 tuổi trở lên
Không được Medi-Cal hay bất kz
bên thanh toán thứ ba nào khác
thanh toán bảo hiểm 100%
HIV dương tính
Thường trú nhận tại Quận Cam
(OC)
Không được bên thanh toán thứ ba
thanh toán bảo hiểm
HIV dương tính
Thường trú nhân tại California
18 tuổi trở lên
Thu nhập gộp đã được điều chỉnh
của liên bang (FAGI) dưới 50.000 đô
la Mỹ
Không thể đăng k{ Medicare hay
Medi-Cal toàn phạm vi
Không thể có phạm vi bảo hiểm dựa
trên người sử dụng lao động
Phải đăng k{ ADAP
Tuổi từ 19-64
Thu nhập ≤138% Mức đói nghèo
của liên bang (FPL)
Không phải là người thụ hưởng
Medicare
Thường trú nhân hợp pháp tại
California
Thu nhập>138% Thu nhập gộp đã
được điều chỉnh sửa đổi (MAGI)
Thường trú nhân hợp pháp tại
California

YÊU CẦU TÌNH TRẠNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN

TẦN SUẤT XÁC
THỰC TÌNH
TRẠNG ĐỦ ĐIỀU
KIỆN*
Hàng năm








Bằng chứng danh tính
Bằng chứng thường trú tại California
Bằng chứng chẩn đoán
Bằng chứng kiểm soát điều trị
Bằng chứng tình trạng bảo hiểm
Bằng chứng thu nhập






Bằng chứng chẩn đoán
Bằng chứng thường trú tại OC
Bằng chứng thu nhập
Bằng chứng tình trạng bảo hiểm

Cứ cách 6 tháng




Cứ cách 6 tháng




Đơn đăng k{ OA-HIPP
Mẫu đơn đồng thuận mục hỗ trợ
bảo hiểm (IAS)
Mẫu đơn đồng thuận của thân chủ
OA-HIPP/OA-PCIP ARIES
Diễn giải trợ cấp bảo hiểm y tế
Bảng sao kê hóa đơn






Bằng chứng danh tính
Bằng chứng thường trú tại California
Bằng chứng thu nhập
Bằng chứng tình trạng nhập cư

Hàng năm






Bằng chứng danh tính
Bằng chứng thường trú tại California
Bằng chứng thu nhập
Bằng chứng tình trạng nhập cư

Hàng năm trong
suốt thời gian
đăng k{ mở
và/hoặc sau sự
kiện sát hạch



* Nếu thân chủ có sự thay đổi về bất kz yêu cầu nào của chương trình, thân chủ phải được sàng lọc lại tình trạng đủ điều kiện.
** Có thể có trường hợp ngoại lệ đối với các yêu cầu này.
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