
Quý vị đang nhận được một thẻ bảo hiểm 
Medicare mới!
Những thẻ bảo hiểm này sẽ được gửi qua đường bưu điện vào khoảng thời gian từ 
tháng Tư năm 2018 – Tháng Tư năm 2019

Chúng tôi luôn lắng nghe những thắc mắc của quý vị. Quý vị sắp nhận được một thẻ bảo hiểm Medicare 
mới! Giữa tháng 4 năm 2018 và tháng 4 năm 2019, chúng tôi sẽ xóa số An sinh Xã hội khỏi các thẻ Medicare 
và gửi cho mỗi thành viên một thẻ mới. Điều này sẽ giúp giữ cho thông tin của quý vị được an toàn và giúp 
bảo vệ danh tính của quý vị hơn.

Quý vị sẽ nhận được một số Medicare mới duy nhất dành cho quý vị và thẻ này sẽ chỉ được sử dụng cho 
chương trình bảo hiểm Medicare của quý vị. Thẻ mới này sẽ không thay đổi phạm vi bảo hiểm hoặc các phúc 
lợi của quý vị. Quý vị sẽ nhận được các thông tin từ Medicare khi thẻ bảo hiểm của quý vịđược bưu điện 
chuyển đến.

Sau đây là cách thức để quý vị chuẩn bị sẵn sàng:
■ Đảm bảo địa chỉ gửi thư của quý vị đã được cập nhật Nếu địa chỉ của quý vị cần được chỉnh lại cho chính 

xác, hãy liên hệ với Cơ Quan An Sinh Xã Hội tại trang mạng ssa.gov/myaccount hoặc gọi đến số 1-800-
772-1213. Đường dây TTY cho người khiếm thính, xin gọi số 1-800-325-0778.

■ Cẩn thận với bất cứ ai liên hệ quý vị về thẻ Medicare mới của quý vị. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu 
quý vị cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân hoặc liên hệ riêng để lấy thông tin về số Medicare và thẻ 
mới của quý vị.

■ Hãy hiểu rằng việc gửi thư cho mọi người một thẻ mới sẽ mất một khoảng thời gian nhất định. Thẻ của quý 
vị có thể đến vào một thời điểm khác với thời điểm mà bạn hoặc người hàng xóm của quý vị nhận được.
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