Các ngày mấu chốt cho Chương trình
Bảo Hiểm Sức Khỏe Marketplace
Chuẩn bị sẵn sàng trước khi Thời Kỳ Mở Ra Cho Ghi Danh – đánh dấu
ngày mấu chốt vào lịch và theo các bước hướng dẫn sau.

4 ngày mấu chốt

Xem trang HealthCare.gov

■■ Ngày 1 Tháng 1, 2020: Bảo Hiểm của

■■ Nếu hiện tại quý vị không có bảo hiểm
Marketplace, tạo một tài khoản và xem
mình có thể đủ điều kiện cho bảo hiểm
loại nào và có trợ giúp nào về chi phí
hay không.

■■ Ngày 1 Tháng 11, 2019: Thời Kỳ Mở Ra ■■ Đăng ký để nhận được thông báo cập
Cho Ghi Danh bắt đầu cho 2020.
nhật và lời nhắc về các ngày quan trọng
qua email hoặc tin nhắn.
■■ Ngày 15 Tháng 12, 2019: Thời Kỳ Mở
■■ Nếu hiện tại quý vị có bảo hiểm
Ra Cho Ghi Danh kết thúc.
Marketplace, xem lại hồ sơ của mình
■■ Ngày 31 Tháng 12, 2019: Bảo Hiểm
trên HealthCare.gov để đảm bảo rằng
của chương trình Marketplace cho
mọi thứ được cập nhật và thông báo
năm 2019 kết thúc.
nếu có thay đổi nào trong cuộc sống.

chương trình Marketplace cho năm
2020 có thể bắt đầu.

■■ Nộp đơn và ghi danh cho bảo hiểm sức
khỏe.
Quý vị có quyền yêu cầu thông tin về Marketplace ở một định dạng có thể sử dụng được, ví dụ như bản in khổ chữ lớn, chữ nổi Braille, hoặc băng ghi âm.
Quý vị cũng có quyền nộp đơn khiếu nại nếu cảm thấy bị phân biệt đối xử. Vào xem trang mạng CMS.gov/about-cms/agency-information/aboutwebsite/
cmsnondiscriminationnotice.html, hoặc gọi đến Tổng đài Marketplace theo số 1-800-318-2596 để biết thêm thông tin. Đường dây TTY cho người khiếm thính,
xin gọi số 1-855-889-4325.
Được thanh toán bởi Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh (HHS).
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