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Vào năm 2020, Chính phủ Liên bang đã đưa ra các quy tắc đặc biệt để ngăn chặn việc chấm dứt Medicaid do Đại dịch 
COVID-19. Các quy định này gần đây đã thay đổi. Vermont hiện sẽ bắt đầu quy trình gia hạn Medicaid thông thường vào 
tháng Tư. Bạn sẽ tiếp tục tham gia Medicaid nếu bạn vẫn đáp ứng các yêu cầu về thu nhập, độ tuổi và nơi cư trú. Nếu bạn 
không còn hội đủ điều kiện, bảo hiểm của bạn có thể bị chấm dứt. Nếu điều này xảy ra, bạn sẽ có cơ hội đăng ký các loại 
bảo hiểm khác. Office of the Health Care Advocate (Văn phòng Hỗ trợ Chăm sóc Sức khỏe) sẵn sàng trợ giúp nếu bạn 
có thắc mắc hoặc lo ngại về quy trình gia hạn Medicaid.

Gia hạn Medicaid:
Quy trình gia hạn Medicaid sẽ bắt đầu lại vào tháng 4 năm 2023. Vermont Health Connect (VHC) sẽ gửi cho bạn một bức thư 
gia hạn yêu cầu cung cấp thông tin. Họ có thể yêu cầu bạn gửi cho họ thông tin để xác nhận rằng bạn đáp ứng các yêu cầu 
về thu nhập, nơi cư trú và độ tuổi để tiếp tục sử dụng Medicaid. Bạn có thể phải cung cấp bằng chứng về thu nhập hiện tại 
của mình.

Họ sẽ không thực hiện tất cả các gia hạn Medicaid cùng một lúc. Thay vào đó, họ sẽ gửi các thư gia hạn theo đợt trong vòng 
14 tháng tới. Việc trả lời những thư này và cung cấp cho VHC thông tin mà họ yêu cầu là rất quan trọng.

Cập nhật Thông tin Liên lạc của Bạn:
Bạn nên đảm bảo rằng VHC có địa chỉ gửi thư, số điện thoại và địa chỉ email hiện tại của bạn trong hồ sơ để họ có thể gửi 
cho bạn thư gia hạn và các cập nhật quan trọng khác.

Gọi cho họ theo số 855-899-9600 hoặc đăng nhập vào cổng thông tin bằng cách truy cập vermonthealthconnect.gov để 
xác nhận rằng thông tin này đã được cập nhật.

Thông báo về việc Chấm dứt Bảo hiểm:
Bạn sẽ tiếp tục tham gia Medicaid nếu bạn vẫn đáp ứng các yêu cầu về thu nhập, độ tuổi và nơi cư trú. Nhưng nếu bạn 
không còn hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid, VHC phải gửi cho bạn một thông báo về việc chấm dứt bảo hiểm trước 
khi phúc lợi của bạn có thể kết thúc. Họ phải thông báo cho bạn trước ngày chấm dứt bảo hiểm. Bảo hiểm Medicaid sẽ không 
chấm dứt cho đến ngày cuối cùng của một tháng nhất định.

Giai đoạn Ghi danh Đặc biệt:
Nếu bạn không còn đủ điều kiện nhận Medicaid và không tham gia Medicare, bạn có thể được hưởng Giai đoạn Ghi danh 
Đặc biệt để đăng ký một chương trình bảo hiểm sức khỏe thông qua VHC khi bảo hiểm của bạn kết thúc. Bạn sẽ có 60 ngày 
sau khi hết Medicaid để đăng ký bảo hiểm qua VHC.

Nếu chủ lao động của bạn cung cấp bảo hiểm, bạn có thể đăng ký bảo hiểm đó khi Medicaid của bạn kết thúc. Nhưng điều 
quan trọng là bạn cần phải hành động nhanh chóng. Giai đoạn Ghi danh Đặc biệt cho bảo hiểm của chủ lao động có thể giới 
hạn trong 30 ngày.

Medicare:
Hãy gọi cho Office of the Health Care Advocate (Văn phòng Hỗ trợ Chăm sóc Sức khỏe) để được tư vấn cụ thể cho trường 
hợp của bạn nếu bạn có Medicare và có thắc mắc về Medicaid và các lựa chọn bảo hiểm của bạn.

Gọi cho chúng tôi nếu có Câu hỏi:
Office of the Health Care Advocate (Văn phòng Hỗ trợ Chăm sóc Sức khỏe) là nguồn tài nguyên miễn phí và bảo mật dành 
cho các cư dân Vermont có thắc mắc về bảo hiểm y tế hoặc vấn đề tiếp cận dịch vụ chăm sóc. Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn 
có câu hỏi về quy trình gia hạn Medicaid hoặc bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến chăm sóc sức khỏe. Bạn có thể liên hệ 
với Đường dây Trợ giúp của chúng tôi tại 1-800-917-7787. Bạn cũng có thể tìm thêm thông tin trên trang web của chúng tôi 
hoặc gửi một yêu cầu trợ giúp trực tuyến tại vtlawhelp.org/health.
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