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Ghi Danh Đặc Biệt là gì?
Ghi danh đặc biệt là khoảng thời gian bên  
ngoài thời kỳ mở ra cho ghi danh mà quý vị  
và gia đình có thể ghi danh mua bảo hiểm sức khỏe 
vì quý vị đã trải qua một số sự kiện trong đời sống.

Thường thì, quý vị hội đủ điều kiện cho một thời kỳ 
ghi danh đặc biệt là 60 ngày tiếp theo sau một số 
sự kiện trong đời có liên quan tới một sự thay đổi về 
tình trạng gia đình (thí dụ, lập gia đình, hoặc sanh 
em bé) hoặc mất bảo hiểm sức khỏe khác.

Các Sự Kiện Trong Đời Hội Đủ 
Điều Kiện
Các sự kiện trong đời có thể làm cho một cá 
nhân hội đủ điều kiện được ghi danh đặc biệt 
bao gồm:

 � Nhận con nuôi
 � Chăm sóc con nuôi
 � Sinh con
 � Lập gia đình
 � Có được quyền công dân, tình trạng quốc gia 

hoặc hiện diện hợp pháp
 � Mất bảo hiểm sức khỏe*
 � Mới hội đủ điều kiện hoặc không hội đủ điều 

kiện cho các tín dụng thuế hoặc giảm thiểu chia 
sẻ chi phí (cho những người đã ghi danh qua 
MNsure)

 � Thay đổi địa chỉ thường trú dẫn đến các lựa 
chọn mới cho các chương trình sức khoẻ tư

 � Hội viên đã ghi danh của một bộ tộc được liên 
bang công nhận

*Hiện có nếu quý vị không còn hội đủ điều kiện cho bảo 
hiểm sức khỏe khác (thí dụ do mất việc làm, mất sự 
Medical Assistance [Trợ Giúp Y Tế] hoặc MinnesotaCare). 
Không kể đến việc mất bảo hiểm vì không trả tiền đóng 
bảo phí hoặc không nhận bảo hiểm hiện có.

Báo Cáo Các Thay Đổi
Báo cáo bất kỳ các thay đổi nào trong số này  
càng sớm càng tốt cho MNsure bằng cách gọi  
số 651-539-2099 hoặc 855-366-7873.

Thời Kỳ Ghi Danh Đặc Biệt

Ghi Danh Quanh Năm

Một số khách hàng có thể làm đơn xin bảo 
hiểm quanh năm mà không cần phải hội đủ 
điều kiện cho ghi danh đặc biệt bao gồm: 

 � Các cá nhân hội đủ điều 
kiện cho MinnesotaCare và 
Medical Assistance

 � Các gia đình Người Mỹ Thổ Dân có 
thể ghi danh quanh năm
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