
MNsure không kỳ thị vì chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tín 
ngưỡng, tôn giáo, phái tính, tuổi tác, khuyết tật, tình trạng trợ cấp công 
chúng, tình trạng hôn nhân hoặc khuynh hướng tình dục.

Để biết các hình thức có thể truy cập của tài liệu này,  
hãy gọi 855-366-7873.

Lưu ý. Để được trợ giúp miễn phí trong việc thông dịch tài liệu này, xin 
gọi 855-366-7873.

Mua bảo hiểm sức 
khỏe với giá phải 

chăng qua MNsure

Các Lựa Chọn  
Bảo Hiểm
Medical Assistance 
(Trợ Cấp Y Tế )
Chương trình Medicaid của Minnesota bao 
trả cho nhiều người có lợi tức thấp, nhất là 
trẻ em và phụ nữ mang thai. Quý vị không 
phải trả bảo phí hàng tháng. Có thể ghi 
danh trong suốt năm.

MinnesotaCare
Bao trả cho cư dân Minnesota có lợi tức 
thấp mà không được bảo hiểm chăm sóc 
sức khỏe với giá phải chăng. Bảo phí thấp 
hàng tháng được quy định theo lợi tức và 
số người trong gia hộ. Có thể ghi danh 
trong suốt năm.

Chương Trình Sức Khỏe Tư 
(Private Health Plans)
Chương trình sức khỏe được đưa ra bởi 
các hãng bảo hiểm qua thị trường tự do. 
Trợ giúp tài chánh có sẵn tùy theo lợi tức, 
số người trong gia hộ của quý vị và tổn 
phí bảo hiểm trong khu vực của quý vị. 
Chương trình sức khỏe phải được mua 
qua MNsure mới đủ điều kiện.

Quý vị có thể ghi danh hay tái ghi danh 
một chương trình sức khỏe đủ điều kiện 
trong thời kỳ ghi danh mở rộng hàng năm, 
thường là vào cuối mùa thu và đầu mùa 
đông. Nếu quý vị có những thay đổi trong 
cuộc sống, như đẻ con, lập gia đình hay 
mất bảo hiểm sức khỏe ở sở làm, quý vị 
có thể đủ điều kiện hưởng một thời kỳ ghi 
danh ngoài với thời kỳ ghi danh mở rộng.
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Tìm Mua và So Sánh
MNsure là một thị trường tự do mà cư dân 
Minnesota có thể tìm mua, so sánh và chọn 
bảo hiểm sức khỏe đáp ứng các nhu cầu  
của mình.

Tất cả các chương trình trong MNsure đều 
bao trả cho các quyền lợi sức khỏe quan 
trọng như là nhập viện, các dịch vụ khẩn 
cấp, chăm sóc cho người mẹ và trẻ sơ sanh, 
thuốc theo toa, phòng ngừa và sống lành 
mạnh, chăm sóc tâm thần và nhãn thị trẻ em. 

Các chương trình trong MNsure cùng đi với 
sự bảo vệ người tiêu dùng. Quý vị không thể 
bị từ chối vì một bệnh trạng đã có trước, và 
quý vị cũng không phải trả một bảo phí cao 
hơn vì tiểu sử y tế của quý vị. Không có mức 
tiền giới hạn hàng năm hay trọn đời.

Xin Trợ Giúp Tài Chánh
MNsure là nơi duy nhất mà quý vị có thể đủ 
điều kiện để được trợ giúp tài chánh để có 
thể giảm tổn phí bảo hiểm hàng tháng.

Tùy theo lợi tức và số người trong gia hộ, đa 
số các cư dân Minnesota đủ điều kiện hưởng 
một chương trình bảo hiểm công như Medical 
Assistance hay MinnesotaCare, hay một 
chương trình giảm giá từ bào hiểm tư.

Hãy Tự Bảo Vệ
Chi phí y tế là nguyên nhân số một dẫn đến 
phá sản, có khi lên tới hàng triệu đô la. Có 
bảo hiểm y tế tốt mang đến quý vị sự yên tâm  
là nếu một tai nạn hoặc bệnh tật xảy đến, quý 
vị và gia đình của quý vị được bảo vệ khỏi 
một gánh nặng tài chính suốt đời.

Giúp Đỡ Chuyên Nghiệp
Truy cập MNsure.org, chữ then chốt: 
assister (người trợ giúp)

Người Trợ Giúp
Những người được huấn luyện từ các tổ 
chức đáng tin cậy để gặp trực tiếp, giúp đỡ 
cách nộp đơn và hỗ trợ cho việc ghi danh.  

Đại Lý
Các chuyên viên có giấy phép hành nghề 
được huấn luyện sẽ gặp trực tiếp, giúp đỡ 
miễn phí và cố vấn để chọn chương trình.

Trung Tâm Liên Lạc MNsure
651-539-2099 hoặc 855-366-7873 
Các chuyên viện được huấn luyện đầy đủ 
có sẵn để trả lời các thắc mắc của quý vị.
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