
Thông Điệp Quan Trọng Từ Medicare

VIỆC SO SÁNH KẾ HOẠCH THỰC SỰ ĐÁNG THỰC HIỆN.
Xem các tùy chọn bảo hiểm của quý vị dành cho  

năm 2021 tại Medicare.gov ngay bây giờ.

Năm lý do để so sánh các chương trình: 

1
Các chương trình bảo hiểm Medicare thay đổi  
hàng năm. 
Và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của quý vị cũng vậy. Không nên 
cho rằng phạm vi bảo hiểm hiện tại của quý vị vẫn là sự lựa 
chọn tốt nhất dành cho quý vị.

2 Quý vị có thể tìm thấy các quyền lợi bổ sung, tiết kiệm 
tiền hoặc cả hai. 
Không phải tất cả các chương trình đều mang lại những quyền 
lợi như nhau. Việc so sánh các gói chương trình là cách duy 
nhất để biết xem quý vị có được chương trình bảo hiểm phù 
hợp với mình.

3 Quý vị có thể so sánh các chương trình một cách an 
toàn tại nhà.
Truy cập trang mạng medicare.gov/plan-compare để xem 
xét các chương trình năm 2021 về thông tin chi phí, chất lượng 
và phạm vi bảo hiềm, bao gồm cả ước tính cho tất cả các đơn 
thuốc của quý vị.

4 Các chương trình với bảo phí thấp trong lịch sử.
Phí bảo hiểm giảm trung bình 34% trong 3 năm qua; ở một số 
tiểu bang bang lên đến 50%. 

5 Hàng trăm chương trình bảo hiểm đang cung cấp 
insulin với giá $35/tháng — hoặc thấp hơn.
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, quý vị có thể tiết kiệm 
trung bình $446 mỗi năm cho chi phí insulin tự mua.

MED ICARE
HỜI KỲ MỞ RA CHO GHI DANH
Từ ngày 15 tháng 10 - ngày 7 tháng 12

Muốn được trao đổi kỹ hơn?
Gọi số 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)  
Người dùng TTY: 1-877-486-2048

Chúng tôi hoạt động 24 giờ một ngày trong thời gian Mở 
Cửa Ghi Danh, kể cả cuối tuần. Hoặc nói chuyện với cố vấn 
của Chương Trình Hỗ Trợ Bảo Hiểm Sức Khỏe Tiểu bang 
(SHIP). Truy cập shiptacenter.org để biết các địa điểm. 
Nhiều chương trình SHIPs thực hiện tư vấn trực tuyến 
trong năm nay. Hoặc tham gia với chúng tôi tại sự kiện sắp 
tới được liệt kê dưới đây.

Ngày Thời gian

Địa điểm

Chi tiết Khác

Chích ngừa cúm được Medicare đài thọ. 
Hãy chích ngừa ngay hôm nay.
Những người có Medicare có nhiều nguy cơ bị các biến 
chứng nghiêm trọng do cúm. Chích ngừa cúm là biện 
pháp bảo vệ tốt nhất cho quý vị và được Medicare đài thọ 
miễn phí. Hãy đến gặp bác sĩ, nhà thuốc hoặc nhà cung 
cấp dịch vụ chăm sóc khác càng sớm càng tốt.
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