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  Chụp X-quang Vú   Đo Khối Lượng Xương 
Xét Nghiệm Tế Bào Cổ Tử Cung và Khám Tầm Soát Đại Trực Tràng Khám Vù ng Chậ u

   Chủng Ngừa  Tầm Soát Ung Thư Tuyến Tiền Liệt 

Quý vị có thể ghi 
danh bằng cách 
nao? 

Qua Điện Thoại 
Chuyên gia Medicare Advantage (MA) 
có giấy phép củ a Community Health 
Plan of Washington (CHPW) se hân 
ha nh đươ c trơ  giú p quý vị ghi danh qua 
điê n thoa i. Hay gọi 1-800-944-1247 
(Tiêp Âm TTY: Quay số 711) tư  8:00 sá ng 
đê n 8:00 tố i, 7 ngay môt tuâ n. 

Qua Đường Bưu Điện 
Chỉ  câ n hoa n tất đơn ghi danh va gưi 
lai đơn nay bằng phong bì  ma u cam 
đa  đươ c tra  trươ c cươc phí. Nê u quý 
vị  chưa có  đơn ghi danh, hay gọ i cho 
chú ng tôi, chú ng tôi rất hân ha nh đươ c 
trơ  giú p quý vị  hoa n tất quá trình nôp 
đơn ghi danh củ a mì nh. 

Trực Tiếp 
Mô t mì nh lo viê c Medicare có thể se 
không dễ  dang. Nê u quý vị  muố n găp 
trư c tiê p mô t trong cá c chuyên gia 
Medicare Advantage củ a chú ng tôi, 
vui lòng gọ i cho chú ng tôi để sắp xêp 
môt cuôc hẹn miễn phí. 

Trực Tuyến 
Truy câp medicare.chpw.orgđể ghi 
danh trưc tuyên. Chú ng tôi giú p quý vị 
ghi danh trưc tuyên dễ  da ng hơn vơi 
quá trình ghi danh 6 bươc. 

Xếp Lịch Hẹn 
Lên lịch hẹn vơi chuyên gia Medicare 
Advantage có giấy phép của CHPW 
qua trang web của chúng tôi tai 
medicare.chpw.org/reps 

https://medicare.chpw.org/reps
https://medicare.chpw.org��


 

Những câu hỏi quan trọng 
cân đăt ra khi chọn chương 
trình Medicare Advantage 
của quý vị. 

Chăm só c phò ng ngư a cho quý vị la 
trọ ng tâm củ a chú ng tôi. Chúng tôi 
bao tra 100% các dịch vu sau: 

Tôi sẽ phải chi trả 
những chi phí nào? 
Điều quan trọng quý vị cân biêt la mình 
se phai bỏ tiền túi bao nhiêu để chi thanh 
toán cho những thư như phí bao hiểm hang 
tháng, khoan chia sẻ chi phí cho các dịch vu 
chăm sóc sưc khỏe va thuốc theo toa. 

Tôi có thể tiếp tục thăm khám 
với bác sĩ của tôi không? 
Quý vị se cân biêt bác sĩ hoăc bênh viên 
ma quý vị đên thăm khám có nằm trong 
mang lươi chương trình hay không. Hay gọi 
cho chúng tôi hoăc truy câp trang web của 
chúng tôi để xem mang lươi nha cung cấp 
của chúng tôi tai địa chỉ medicare.chpw.org. 

Chương trình này có bao trả 
cho dịch vụ nào mà Original 
Medicare không bao trả không? 
Nhiều chương trình Medicare Advantage cung 
cấp thêm các phúc lơi như bao hiểm thính lưc, 
thị lưc, nha khoa, thể duc, thuốc theo toa va 
san phâm mua tư do. 

Khoản bao trả thuốc thì sao? 
Xin nhơ rằng, Original Medicare không bao tra 
cho thuốc theo toa. Quý vị có thể đươc bao 
tra thuốc thông qua chương trình Medicare 
Advantage hoăc chương trình Phân D riêng 
biêt. 

https://medicare.chpw.org
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Khi quý vị chọn Chương trình Medicare Advantage của CHPW la quý vị đa chọn môt 
mang lươi toan tiểu bang vơi hang nghìn bác sĩ chăm sóc chính va bác sĩ chuyên khoa 
cùng trên 100 bênh viên. Quý vị đươc tiêp cân sư dung các dịch vu ma quý vị cân vao 
mọi lúc, mọi nơi. Các chương trình của chúng tôi thay đôi theo quân. Để ghi danh, quý vị 
phai sinh sống tai khu vưc dịch vu của chúng tôi. 

† Các phúc lơi đươc trình bay đươc áp dung trong mang lươi va do VSP quan lý. Quý vị có môt số lưa 
chọn về gọng kính va mắt kính cơ ban trong khoan phúc lơi nay. 
Chương trình kép (HMO D-SNP) cung cấp hỗ trơ bô sung cho các cá nhân đủ điều kiên nhân * 
phúc lơi Medicare Phân A va B va Apple Health (Medicaid). Tất ca các khoan chia sẻ chi phí cho 
chương trình nay, kể ca phí bao hiểm, chi phí y tê va thuốc theo toa, đều phu thuôc vao mưc tiêu 
chuân Medicaid ma quý vị đươc hưởng. Nêu quý vị tham gia vao chương trình của Tiểu Bang hoăc 
môt chương trình khác để đươc hưởng các phúc lơi của Medicaid, Community Health Plan of 
Washington (CHPW) se giúp quý vị giai quyêt mọi vấn đề về thanh toán. Nêu quý vị có tình trang 
đủ điều kiên Kép thì bác sĩ của quý vị không đươc xuất hóa đơn cho quý vị đối vơi các khoan chia sẻ 
chi phí đươc bao tra theo phúc lơi Medicaid. Bác sĩ của quý vị phai nhân tiền thanh toán tư chương 
trình theo hình thưc trọn gói hoăc xuất hóa đơn cho đúng nguôn cung cấp Medicaid. 

* * Phí bao hiểm chương trình hang tháng la $41 đươc thanh toán miễn la quý vị đủ điều kiên 
nhân 100% Khoan Trơ Cấp Cho Người Thu Nhâp Thấp (“Trơ Cấp Thêm”). 



 

 

  

 

  

Chương Trình CHPW MA/Phúc Lợi 
Chương Trình Kép Medicaid-Medicare* 

(HMO D-SNP) 

Phí Bao Hiểm Hang Tháng $0** 

Mưc Tư Tra Tối Đa $8,300 

Phân A | Bênh Viên Nôi Trú $0 hoăc 20% 

Theo Dõi cho Bênh Nhân Ngoai Trú của Bênh Viên $0 hoăc 20% 

Khi không có khoan trơ cấp chia sẻ chi phí đây đủ của 
Phân B | Khấu Trư Medicaid, chương trình se áp dung khoan khấu trư la $233. 

Số tiền nay se thay đôi hang năm 

Chăm Sóc Ban Đâu/Y Tê Tư Xa (mỗi lân thăm khám) $0 hoăc 20% 

Sưc Khoẻ Tâm Thân (mỗi lân thăm khám) $0 hoăc 20% 

Dịch Vu Chăm Sóc của Bác Sĩ Chuyên Khoa/Y Tê Tư $0 hoăc 20% Xa (mỗi lân thăm khám) 

Chăm Sóc Khân Cấp (mỗi lân thăm khám) $0 hoăc 20%; tối đa la $60 

Chăm Sóc Cấp Cưu (mỗi lân thăm khám) $0 hoăc 20%; tối đa la $95 

Xe Cưu Thương (mỗi lân phuc vu) $0 hoăc 20% 

Vât Dung Cho Bênh Tiểu Đường $0 hoăc 20% 

$0 tiền đông tra - 1 lân khám mắt định kỳ mỗi năm, bao Thăm Khám va Phân Cưng Nhan Khoa† 

hiểm chương trình tối đa la $500 mỗi năm cho phân cưng 

Tối đa la $5,000 cho các dịch vu phòng ngưa va toan diên kêt Dịch vu Nha khoa hơp 

25 lân thăm khám/dịch vu môt năm cho châm cưu, trị liêu tư 
Sưc Khỏe Thể Chất va Tinh Thân nhiên, nắn xương khơp, mát-xa, va các chương trình chăm 

sóc sưc khỏe thể chất va tinh thân khác đa đươc phê duyêt 

Chương Trình Thể Duc Bô dung cu tâp thể duc, hôi viên phòng tâp thể duc 

28 bữa ăn sau khi xuất viên hoăc đươc chân đoán dương Bữa Ăn Khi Quý Vị Cân Nhất tính vơi COVID 

San phâm Mua Không Cân Kê Toa $125 mỗi tháng cho các san phâm liên quan đên sưc khỏe 

$2,250 phúc lơi chương trình tối đa mỗi năm; $0 tiền đông tra Máy Trơ Thính, Khám Thính Lưc va Phu Kiên cho thăm khám va phu kiên 

Dịch Vu Vân Chuyển Tối đa 75 chuyên đi môt chiều mỗi năm dương lịch 

Hỗ Trơ Gia Đình Theo Yêu Câu 60 giờ mỗi năm để hỗ trơ va đông hanh cá nhân hóa 

Phân D | Khấu Trư $0 

Thuốc Theo Toa Phân D Thuốc Gốc: $0  | Biêt Dươc: $0 



Chương Trình 1 (HMO) Chương Trình 2 (HMO) 

 

  

$0 $41 

$7,900 $7,900 

$465/ngay cho ngay 1-4; $0/ngay cho ngay 5-90 $450/ngay cho ngay 1-4; $0/ngay cho ngay 5-90 

$370 tiền đông tra $365 tiền đông tra 

Không Khấu Trư Không Khấu Trư 

$0 tiền đông tra $0 tiền đông tra 

$30 tiền đông tra $30 tiền đông tra 

$50 tiền đông tra $40 tiền đông tra 

$15 tiền đông tra $10 tiền đông tra 

$95 tiền đông tra, $0 nêu nhâp viên $95 tiền đông tra, $0 nêu nhâp viên 

$350 tiền đông tra $350 tiền đông tra 

$0 tiền đông tra $0 tiền đông tra 

$0 tiền đông tra - 1 lân khám mắt định kỳ mỗi năm, bao $0 tiền đông tra - 1 lân khám mắt định kỳ mỗi năm, bao 
hiểm chương trình tối đa la $150, 2 năm môt lân cho hiểm chương trình tối đa la $150, 2 năm môt lân cho 
phân cưng phân cưng 

Dịch vu phòng ngưa không giơi han công vơi mưc tối đa Hai lân thăm khám phòng ngưa mỗi năm la $500 cho dịch vu toan diên 

25 lân thăm khám/dịch vu môt năm cho châm cưu, trị 
12 lân thăm khám/dịch vu môt năm cho châm cưu, trị liêu tư nhiên, nắn xương khơp, mát-xa va các chương 
liêu tư nhiên va nắn xương khơp trình chăm sóc sưc khỏe thể chất va tinh thân khác đa 

đươc phê duyêt 

Bô dung cu tâp thể duc, hôi viên phòng tâp thể duc Bô dung cu tâp thể duc, hôi viên phòng tâp thể duc 

28 bữa ăn sau khi xuất viên hoăc đươc chân đoán dương 28 bữa ăn sau khi xuất viên hoăc đươc chân đoán dương 
tính vơi COVID tính vơi COVID 

Không đươc bao tra $25 mỗi tháng cho các san phâm liên quan đên sưc khỏe 

Không đươc bao tra Không đươc bao tra 

Không đươc bao tra Không đươc bao tra 

Không đươc bao tra 60 giờ mỗi năm để hỗ trơ va đông hanh cá nhân hóa 

$230 - Chỉ Bâc 5 $0 

5 Bâc (1/2/3/4/5)  Ưu tiên: $0/$10/$42/50%/29% 5 Bâc (1/2/3/4/5)  Ưu tiên: $0/$10/$42/50%/33% 
Tiêu chuân: $5/$15/$47/50%/29% Tiêu chuân: $5/$15/$47/50%/33% 



Chương Trình 3 (HMO) Chương Trình 4 
(HMO) Chương Trình Tự Do (HMO) 

 

$70 $102 $0 

$7,900 $7,900 

$450/ngay cho ngay 1-4; $0/ngay cho ngay 5-90 $450/ngay cho ngay 1-4; $0/ngay cho ngay 5-90 

$325 tiền đông tra $250 tiền đông tra 

Không Khấu Trư Không Khấu Trư 

$0 tiền đông tra $0 tiền đông tra 

$30 tiền đông tra $30 tiền đông tra 

$40 tiền đông tra $40 tiền đông tra 

$0 tiền đông tra $0 tiền đông tra 

$95 tiền đông tra, $0 nêu nhâp viên $95 tiền đông tra, $0 nêu nhâp viên 

$325 tiền đông tra $300 tiền đông tra 

$0 tiền đông tra $0 tiền đông tra 

$0 tiền đông tra - 1 lân khám mắt định kỳ mỗi năm, bao $0 tiền đông tra - 1 lân khám mắt định kỳ mỗi năm, 
hiểm chương trình tối đa la $150, 2 năm môt lân cho bao hiểm chương trình tối đa la $150, 2 năm môt lân 
phân cưng cho phân cưng 

Dịch vu phòng ngưa không giơi han công vơi mưc tối đa Dịch vu phòng ngưa không giơi han công vơi mưc 
la $500 cho dịch vu toan diên tối đa la $500 cho dịch vu toan diên 

12 lân thăm khám/dịch vu môt năm cho châm cưu, trị 12 lân thăm khám/dịch vu môt năm cho châm cưu, 
liêu tư nhiên va nắn xương khơp trị liêu tư nhiên va nắn xương khơp 

Bô dung cu tâp thể duc, hôi viên phòng tâp thể duc Bô dung cu tâp thể duc, hôi viên phòng tâp thể duc 

28 bữa ăn sau khi xuất viên hoăc đươc chân đoán dương 28 bữa ăn sau khi xuất viên hoăc đươc chân đoán 
tính vơi COVID dương tính vơi COVID 

Không đươc bao tra Không đươc bao tra 

Không đươc bao tra Không đươc bao tra 

Không đươc bao tra Không đươc bao tra 

Không đươc bao tra Không đươc bao tra 

$0 Chương trình nay không bao tra cho thuốc theo toa 

5 Bâc (1/2/3/4/5)  Ưu tiên: $0/$10/$42/50%/33% Chương trình nay không bao tra cho thuốc theo toa 
Tiêu chuân: $5/$15/$47/50%/33% 



 

 

 

Chúng tôi la Chuyên Gia Medicare Advantage 
(MA) của quý vị. Liên hê vơi chúng tôi tai: 
1-800-944-1247 (TTY: Quay số 711) tư 8:00 
sá ng đê n 8:00 tố i, 7 ngay môt tuâ n. 

Quý vị khó  lưa chọ n? 
Hay để chúng tôi 
giúp đỡ. 

Có Câu Hỏi Về Viêc Ghi 
Danh: 
1-800-944-1247 

Có Câu Hỏi Cho Dịch Vu 
Khách Hang 
1-800-942-0247 

Tiêp Âm TTY: 
Quay số 711 
8:00 sáng đên 8:00 tối, 
7 ngay môt tuân 

Trang mang: 
medicare.chpw.org 

Địa Chỉ Gưi Thư: 
Community Health Plan 
of Washington 

1111 3rd Ave, Suite 400 
Seattle, WA 98101-3207 

Community Health Plan of Washington (CHPW) la  mô t 
chương trì nh HMO có  hơ p đô ng vơ i Medicare va hơp 
đông vơi chương trình Medicaid Tiểu Bang Washington. 
Viê c ghi danh tham gia chương trì nh Community Health 
Plan of Washington phu  thuô c va o tì nh tra ng gia ha n 
hơ p đô ng. Phúc lơi, danh sách thuốc, ma ng lươi nha 
thuốc, phí bao hiểm va/hoăc tiề n đông tra/đông bao 
hiểm có thể thay đôi vao ngay 1 tháng 1 năm 2024. Có 
thể áp dung các giơi han, tiền đông tra va han chê. Các 
cá nhân phai có ca Phân A va Phân B để ghi danh. Quý 
vị  vẫn pha i thanh toán phí  ba o hiể m Medicare Phâ n B 
trư khi đươc bao tra bởi DSHS Washington. Thông tin về 
phúc lơi đươc cung cấp ở đây chỉ la tóm tắt ngắn gọn, 
không phai la mô ta hoan chỉnh về phúc lơi. 

L˜u ý: Thông tin này c°ng ˛˜˝c cung c˙p miˆn phí ˇ các 
˛˘nh d�ng khác nh˜ ch� n�i Braille, b�n in ch� l�n. 
G�i s� 1-800-942-0247 (TTY: 711). 

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios 
gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-942-0247 
(TTY: 711).

注意：如果您使用中文，您可以免費獲得語言援助服務。
請致電 1-800-942-0247 (TTY: 711). 
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