
Bảo Hiểm Y Tế  
D.C. ALLIANCE 

♦ 
BIẾT QUYỀN LỢI CỦA MÌNH! 

 

Bảo hiểm Alliance là gì? 
 
● Alliance cung cấp bảo hiểm sức khỏe cho người dân Hoa Thịnh Đốn có thu nhập thấp mà không đủ điều 
kiện xin Medicaid hoặc Medicare hoặc không có bảo hiểm tư, bảo hiểm toàn diện. 
 
● Alliance cung cấp dịch vụ y tế miễn phí cho những người hội đủ điều kiện.  Bảo hiểm này sẽ trả tiền đi 
khám bác sỹ, tiền bệnh viện, chăm sóc răng, tiền thuốc điều trị, và các dịch vụ khác.  

 

Ai được nhận bảo hiểm Alliance? 
 
● Để được nhận bảo hiểm Alliance, quí vị phải:  
 

√ Sống ở Hoa Thịnh Đốn 
√ Không có Medicaid hoặc Medicare hoặc bảo hiểm tư 
√ Tiền mặt của quí vị phải dưới mức $4,000 ($6,000 cho cặp vợ chồng).  Tiền mặt gồm tiền 
trong ngân hàng.  Quí vị vẫn có thể có nhà và xe.  Nhà và xe không tính là tiền mặt. 
√ Có thu nhập thấp. Quí vị phải có thu nhập 200% dưới mức nghèo của liên bang.  Hạn mức thu 
nhập như trong bảng dưới đây: 
 
Số người Hạn mức thu   Số người Hạn mức thu  
trong hộ  nhập hàng tháng  trong hộ  nhập hàng tháng 
1    $1,815   5   $4,362 
2   $2,452   6   $4,999 
3   $3,089   7   $5,635 
4   $3,725   8   $6,272 

 
Tôi không phải là công dân Hoa Kỳ, tôi có thể xin Alliance được không? 

 
● Có. Mọi người dân nhập cư bất kể dạng nhập cư nào đều có thể xin Alliance.  Kể cả những người 
nhập cư không có giấy tờ. 
 

Quyền lợi của bảo hiểm Alliance là gì? 
 

● Nếu quí vị được nhận bảo hiểm, quí vị sẽ được tự động ghi danh vào dịch vụ y tế Chartered Health hoặc 
Unison.   
 
● Quí vị sẽ được chỉ định một bác sỹ chính.  Quí vị sẽ được bác sỹ chính khám bệnh và giới thiệu đi các 
dịch vụ chuyên môn.  Alliance cũng chi trả chi phí điều trị nội trú, ngoại trú, các dịch vụ chuyên môn và 
xét nghiệm, chuẩn đoán, cấp cứu và chăm sóc khẩn cấp, dịch vụ xe cứu thương, dịch vụ y tế tại trường, 
dịch vụ chăm sóc răng và dịch vụ tại các phòng khám cộng đồng. 
 
● Mọi khám chữa đều miễn phí. 
 

Tôi có thể xin Alliance ở đâu? 
 
• Quí vị có thể xin Alliance tại các địa điểm sau: 

 
Trung Tâm Y Tế Anacostia    1328 W St. SE, 20020  (202) 610-7160  
Trung Tâm Y Tế  Congress Heights   3720 MLK Jr. Ave. SE, 20032       (202) 279-1800 
Trung Tâm Y Tế DC General   1900 Mass. Ave. SE, 20003  (202) 548-5110 



Phòng khám Hunt Place       4130 Hunt Place NE, 20019         (202) 388-8160 
Trung Tâm Y Tế Tây Nam     850 Delaware Ave. SW, 20024     (202) 548-4520 
Trung Tâm Y Tế Thống Nhất   1310 Southern Ave. SE, 20032 (202) 574-6873 
Trung Tâm Y Tế Walker-Jones          40 Patterson St. NE, 20002        (202) 354-1120 
Trung Tâm Y Tế Woodridge    2146 24th Place NE, 20018            (202) 281-1160  
   
• Quí vị cũng có thể xin Alliance tại trung tâm dịch vụ của DHS. Để tìm trung tâm dịch vụ phục vụ quí 

vị theo địa chỉ của quí vị, xin vui lòng gọi số (202) 698-3900. 
• Các trung tâm dịch vụ của DHS: 
 
Trung tâm dịch vụ Anacostia   2100 MLK Jr. Ave. SE   (202) 645-4614 
Trung tâm Congress Heights   4001 South Capitol St. SW   (202) 645-4546 
Trung tâm dịch vụ Fort Davis  3851 Alabama Ave. SE   (202) 645-4500 
Trung tâm dịch vụ phố H   645 H Street NE    (202) 698-4350 
Trung tâm dịch vụ phố Taylor  1207 Taylor Street NW   (202) 576-8000  
 

Làm thế nào để xin Alliance? 
 
Quí vị có thể lấy hồ sơ tại một trung tâm của DHS hoặc ở bất kỳ địa điểm nào nêu trên, hoặc yêu cầu hồ 
sơ được gửi theo đường bưu điện.   
● Quí vị có quyền được nhận 1 bộ hồ sơ trong ngày quí vị tới trung tâm DHS.  Trung tâm phải nhận 
hồ sơ của quí vị trong ngày đó khi quí vị đã điền tên, địa chỉ và có chữ kí.   
● Quí vị có thể gửi hồ sơ theo đường bưu điện.  Quí vị không cần phải tới phỏng vấn để xin Alliance. 
● DHS sẽ hỏi giấy tờ quí vị, như nhận dạng cá nhân (ID) có hình, chứng minh địa chỉ (hóa đơn điện 
nước), giấy khai sinh, và chứng minh thu nhập (cuống séc lương). 
● Nếu quí vị cần giúp hay có thắc mắc gì xin gọi trung tâm Quản Trị Thu Nhập tại số (202) 727-
5355. 

 

Tôi không nói tiếng Anh tốt.  Tôi vẫn có thể xin Alliance? 
 
● Có.  Alliance phải có người nói tiếng của quí vị để giúp quí vị điền đơn và trả lời các câu hỏi của quí vị 
trực tiếp hoặc qua điện thoại.   (Ghi nhớ đơn có cả tiếng Tây Ban Nha).  Quí vị cũng nên yêu cầu các cơ 
quan ghi chú ngôn ngữ của quí vị trong hồ sơ để quí vị có thể nhận giấy tờ bằng tiếng của mình và các 
dịch vụ thông dịch phù hợp. 
 

Nếu tôi bị từ chối hoặc cắt mất Alliance thì sao? 
 
● Yêu cầu “tòa án công bằng.”  Tòa án công bằng là cơ hội để quí vị giải thích cho tòa tại sao quí vị nghĩ 
quyết định từ chối là sai.  Quí vị phải yêu cầu phiên tòa trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được 
thông báo từ chối đơn xin mới hoặc gia hạn Alliance của quí vị hoặc Alliance của quí vị bị cắt.  Nếu quí vị 
yêu cầu phiên tòa trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo quyền lợi bị cắt, quí vị vẫn 
có thể tiếp tục được hưởng quyền lợi Alliance trong khi chờ ra tòa.    
 
CẦN TRỢ GIÚP?  Xin gọi Tổ chức Trợ Giúp Pháp Luật của DC hoặc tới văn phòng của chúng tôi 
tại một trong các địa điểm sau: 
 
Địa chỉ: 1331 Phố H, N.W., Phòng 350, Washington, D.C. 20005       Điện thoại: (202) 628-1161 
Giờ tiếp dân: Các thứ Hai từ 12:30 trưa – 6:00 tối và các thứ Năm từ 12:30 trưa – 4:00 chiều 
Đường đi: đường Da trời/Cam tới McPherson Square hoặc đường Đỏ tới Metro Center (Phố 13th) 
 
Tòa nhà Anacostia Professional Building (“Ghế Lớn” - “Big Chair”)    
Địa chỉ: 2041 Martin Luther King Jr. Ave., S.E., Phòng LL-1  Điện thoại: (202) 628-1161 
Giờ tiếp dân: các thứ Hai và thứ Năm từ 12:30 trưa tới 4:00 chiều 
Đường đi: đường Xanh lá cây tới Anacostia            
                                    (Tháng Tư 2011) 


